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БІОХІМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ

УДК 591.1:637.1

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ РІЗНОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ ЗА УМОВ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
В. О. Величко, д-р вет. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Вивчення зон екологічного напруження показує, що і в західному регіоні України, в т. ч.
і Львівській області, є території, які за екологічною ситуацією віднесені до зон екологічного
ризику, де внаслідок господарської діяльності відбуваються негативні зміни окремих
показників екосистем, відповідно виникає потреба проведення конкретних, результативних
попереджувально-профілактичних заходів. За таких умов, у числі основних заходів
збереження здоров'я тварин та реалізації їх генетичного потенціалу, зокрема молочної
продуктивності корів, є повноцінна годівля і мінеральне живлення, що можливе за умов
оптимального для організму тварин співвідношення біогенних елементів у кормах раціону.
Тому важливість природного геохімічного середовища для нормального росту і розвитку
організму тварин визначається можливістю використання біогенних хімічних елементів та
їх сполук у процесах обміну речовин і включанням цих компонентів до складу багатьох
біологічно активних речовин. Біохімічним ланцюгом, через який здійснюється зв'язок організму
і середовища, є ґрунт – рослина – тварина – людина.
Ключові слова: ТЕХНОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК,
ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ПОЖИВНІ ЕЛЕМЕНТИ, МІКРОЕЛЕМЕНТИ, ГЕОХІМІЧНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ, БІОГЕОХІМІЧНИЙ ЛАНЦЮГ.
Основними заходами для збереження здоров'я тварин та реалізації їх генетичного
потенціалу є повноцінна годівля і мінеральне живлення, що можливе за умов оптимального
для організму тварин співвідношення біогенних елементів у кормах раціону. Важливість
природного геохімічного середовища для нормального росту і розвитку організму тварин
визначається можливістю використання біогенних хімічних елементів та їх сполук у процесах
обміну речовин і включанням цих компонентів до складу багатьох біологічно активних
речовин.
Інтенсивне техногенне навантаження на навколишнє середовище зумовлює зміни
мінерального складу кормів, впливає на процеси метаболізму у рубці та організмі тварин в
цілому і суттєво залежить від рівня продуктивності тварин, віку, технології утримання, складу
раціону годівлі та повноцінності мінерального, білкового, вуглеводного і вітамінного
живлення.
Матеріали і методи. Для проведення досліджень було сформовано дві групи коріваналогів (по 6–7 тварин у кожній), різного рівня молочної продуктивності (І група – 3,0–3,5, ІІ
група – 4,5–5,0 тис. кг молока за лактацію). У дослідних корів на 2–3, 5–6 і 8 місяцях лактації
було досліджено показники клінічного стану організму тварин, взято зразки вмісту рубця,
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крові з яремної вени для біохімічних досліджень, а також зразки кормів і води для хімічного
аналізу. Середньодобові проби молока відбирали з кожного контрольного доїння один раз в
місяць.
Проводили повний зоотехнічний аналіз кормів, визначали вміст у них окремих
мінеральних елементів, а також нітратів. Вода досліджувалась на вміст макро- і
мікроелементів, отрутохімікатів і нітратів. У рідині рубця визначали вміст загального,
білкового і залишкового азоту, загальної кількості інфузорій, летких і високомолекулярних
жирних кислот. У крові досліджували вміст загального і амінного азоту, сечовини, загального
білка, кальцію, фенольних сполук та АТФ-азну активність. У середньодобових пробах молока
визначали вміст і добове виведення високомолекулярних жирних кислот.
Результати й обговорення. Проведеними дослідженнями встановлено, що негативна
дія екологічного забруднення довкілля з підвищеним рівнем важких металів у системі ґрунт –
рослина – тварина зумовлює зміни показників клінічного стану тварин, напруження процесів
обміну речовин в організмі з порушенням обміну мінеральних речовин, проникності
клітинних мембран, вмісту і співвідношення окремих компонентів ліпідів, активності
ферментів і функціонування систем.
Так, у зимово-стійловий період (2-й і 3-й місяці лактації) у рідині рубця корів ІІ
дослідної групи, порівняно з І, відзначена тенденція до вищого вмісту білкового азоту і
загальної кількості ЛЖК, яка зберігалася й на 5–6-му місяцях лактації у пасовищний період.
Кількість інфузорій у рідині рубця корів обох груп вірогідно не відрізнялися, однак зберігалася
тенденція до вищого рівня їх у рубці корів ІІ групи на 2–3 і 8-му місяцях лактації. У свою чергу
кількість летких жирних кислот у рідині рубця корів ІІ-ї дослідної групи на 2–3 і 5–6-му
місяцях лактації зросла за рахунок оцтової, пропіонової, масляної та ізовалеріанової кислот.
Вищий вміст у рідині рубця тварин ІІ-ї групи відзначено для більшості насичених та
ненасичених високомолекулярних жирних кислот загальних ліпідів, що досліджувались, крім
ненасиченої ліноленової, рівень якої був нижчим у вмісті рубця високопродуктивних корів
(другої групи) впродовж восьми місяців лактації. Однак насиченість ВЖК загальних ліпідів
рідини рубця корів ІІ-ї групи була нижчою, а НЕЖК – зростала. Сумарна кількість жирних
кислот та їх неетерифікованої форми у рідині рубця корів ІІ-ї групи переважала вміст їх у
рідині рубця корів середнього рівня продуктивності (І група) впродовж восьми місяців
лактації.
Отримані результати змін фізіолого-біохімічних показників інтенсивності обміну
речовин у рідині рубця можуть вказувати на те, що ці процеси у рубці (гідрогенізація, синтез і
включення жирних кислот в окремі класи ліпідів) високопродуктивних корів ІІ-ї групи,
порівняно з тваринами І-ї, проходили інтенсивніше під впливом як екологічних (інтенсивне
техногенне навантаження на с.-г. угіддя), так і генетичних чинників (рівень молочної
продуктивності корів).
Аналіз клінічних і фізіолого-біохімічних показників корів свідчить про підвищену
частоту пульсу, дихання, серцевих скорочень, а також інтенсивніше використання в процесах
метаболізму сечовини і зниження її вмісту на 2–3 міс. лактації та вищу активність АТФ-ази
еритроцитів у корів (ІІ-ї група) високої продуктивності на 8-му місяці лактації порівняно з
величинами цих показників у крові корів середньої (І група) продуктивності.
Аналіз середньодобового виведення насичених і ненасичених жирних кислот ліпідів із
молоком свідчить про певні особливості цього процесу в корів середньої (І група) і високої (ІІ
група) продуктивності, залежно від впливу інтенсивного техногенного навантаження.
Отримані дані середньодобового виведення ненасичених жирних кислот ліпідів молока
свідчать, що в корів ІІ-ї групи в 1,3–2 рази більше виводилось ненасичених жирних кислот,
порівняно з коровами І-ї групи. Більше виводилася з молоком олеїнова кислота, що можна
пояснити найвищим абсолютним вмістом цієї кислоти і ліпідах молока, так і суттєвими
міжгруповими різницями для цього показника та добового надою.
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За узагальненими результатами досліджень середньодобове виведення окремих жирних
кислот загальних ліпідів, у т. ч. НЕЖК у корів різної продуктивності, які утримувалися в
умовах інтенсивного техногенного навантаження, змінювалося за періодами досліджень і
залежало як від періоду лактації, так і від інтенсивності обміну речовин та секреції молока.
Кількість та інтенсивність виведення окремих жирних кислот визначалися також дією
чинників техногенного забруднення в системі ґрунт – рослина – тварина. Зміни фізіологобіохімічних показників у крові, вмісті рубця, молоці, а також відмінності клінічного стану
корів різної продуктивності, за умов впливу техногенного забруднення, більш виражені у
високопродуктивних корів, організм яких більш чутливий до дії екологічних чинників.
ВИСНОВКИ
Результати проведених досліджень свідчать, що інтенсивне техногенне навантаження
на навколишнє середовище зумовлює зміни мінерального складу кормів, впливає на процеси
метаболізму у рубці та організмі тварин в цілому і суттєво залежить від рівня продуктивності
тварин, віку, технології утримання, складу раціону годівлі та повноцінності мінерального,
білкового, вуглеводного і вітамінного живлення. Важливим є і те, що важкі метали, за умов
техногенного забруднення, у більших кількостях затримуються в організмі та виводяться з
молоком у високопродуктивних корів, порівняно до тварин середньої продуктивності.
Перспективи досліджень. Будуть продовжені дослідження з оцінки функціональної
характеристики органів і систем та клінічного стану корів, за умов інтенсивного техногенного
навантаження.
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROCESSES IN ORGANISM
OF COWS OF DIFFERENT PRODUCTIVITY
AT TERMS OF TECHNOGENIC LOADING
V. O. Velichko
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
The study of areas of environmental stress shows that in the western region of Ukraine,
including Lviv region, there are territories that after the ecological situation are attributed to the zones
of ecological risk, where as a result of economic activity there are negative changes of separate
indexes of ecosystems, accordingly there is a necessity of realization of concrete, effective preventive
and prophylactic measures. Under such conditions, including major conservation measures of animal
health and realization their genetic potential, particularly milk production of cows is a complete
nutrition and mineral supply that is possible under the conditions of animals optimal ratio of nutrients
in the feed ration. Therefore, the importance of natural geochemical environment for normal growth
and development of animals determined by the possibility to use biogenic chemical elements and
their compounds in the metabolism and including these components of many biologically active
substances. Biochemical chain through which the relationship of organism and environment is soil plant - animal - man.
Keywords: TECHNOGENIC LOADING, ECOLOGICAL RISK, GENETIC POTENTIAL,
NOURISHING ELEMENTS, MICROELEMENTS, GEOCHEMICAL ENVIRONMENT,
BIOGEOCHEMICAL CHAIN.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ КОРОВ РАЗНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
В. А. Величко
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая 11, г. Львов,79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Изучение зон экологического напряжения показывает, что и в западном регионе
Украины, в т. ч. и Львовской области, есть территории, которые по экологической ситуации
отнесены к зонам экологического риска, где в результате хозяйственной деятельности
проявляются негативные изменения отдельных показателей экосистем, соответственно
возникает необходимость проведения конкретных, результативных предупредительнопрофилактических мероприятий. При таких условиях в числе основных мероприятий
сохранения здоровья животных и реализации их генетического потенциала, в частности
молочной продуктивности коров является полноценное минеральное питание, что возможно
при условии оптимального для организма животных соотношения биогенных элементов в
кормах рациона. Поэтому, важность природной геохимической среды для нормального роста
и развития организма животных определяется возможностью использования биогенных
химических элементов и их соединений в процессах обмена веществ и включения этих
компонентов в состав многих биологически активных веществ. Биохимической цепью, по
которой осуществляется связь организма и среды является почва - растение - животное человек.
Ключевые слова: ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК,
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ,
ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СРЕДА, БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ.
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СТАН СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ТВАРИН
ЗА ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК
В. Г. Грибан, д-р біол. наук, професор
Є. А. Печений, аспірант
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
вул. Ворошилова, 25, м. Дніпро, 49600, Україна
У статті представлені дані щодо впливу біологічно активних речовин на активність
системи антиоксидантного захисту організму у корів української м’ясної породи. Було
встановлено, що за впливу препарату гумінової природи Гумілід та дефіцитних за раціоном
мікроелементів Селену та Кобальту як окремо, так і у комплексі, рівень продуктів
перекисного окиснення ліпідів знижується, а активність ензимів антиоксидантної системи
підвищується. Отримані дані свідчать, що найнижчі показники вмісту дієнових кон’югатів
та малонового діальдегіду - продуктів перекисного окиснення ліпідів за впливу сумісного
застосування Гуміліду і мікроелементів. Також було встановлено, що застосовані біологічно
активні сполуки у комплексі обумовлюють стимулюючий вплив на синтез антиоксидантних
ензимів, що в свою чергу, посилює антиоксидантний захист організму.
Ключові слова: МІКРОЕЛЕМЕНТИ, КОБАЛЬТ, СЕЛЕН, ГУМІНОВИЙ ПРЕПАРАТ
ГУМІЛІД,
ДІЄНОВІ КОН’ЮГАТИ, ДІАЛЬДЕГІД. ЕНЗИМИ, АНТИОКСИДАНТНА
СИСТЕМА, КАТАЛАЗА, ГЛУТАТІОНРЕДУКТАЗА, ГЛУТАТІОНПЕРОКСИДАЗА.
В організмі тварин функціонує система захисту від дії реакційно здатних кисневих
метаболітів, до якої належать низькомолекулярні антиоксиданти та антиоксидантні ферменти.
Проте, надмірне утворення активних форм кисню при вагітності є потенційною передумовою
для розвитку в біологічних системах оксидаційного стресу, який відіграє провідну роль у
патогенезі багатьох захворювань тварин [4]. Продукти ліпопероксидації чинять деструктивну
дію не лише на структуру мембран, але й на органели клітин [10].
Для посилення антиоксидантного захисту організму від надлишкового утворення
вільнорадикальних сполук актуальним є використання екологічно чистих, низькотоксичних та
високоефективних препаратів, які можна застосовувати тваринам з кормом. Поліфенольні
препарати, отримані з торфу, відомі своїми імуномодулюючими, адаптогенними та
антиоксидантними властивостями, нормалізацією обміну речовин у тварин та птиці, проявом
синергізму з вітамінами та мінеральними елементами [9]. При введенні в організм, на фоні
стресу, гумати нівелюють різкі коливання фізіологічного стану і забезпечують мобілізацію
організму для протидії його наслідкам. Одним із таких препаратів гумінового походження
нового покоління є Гумілід.
Селен проявляє свою дію як вільний іон, так і у складі багатьох білкових сполук,
зокрема ензимів глутатіонової ланки (глутатіонпероксидаза, глутатіонкаталаза). Функцією
глутатіонпероксидази є руйнування ендоперекисів, які утворюються при поліпептидному
окисненні ліпідів, а також гідропероксидів та алкіл пероксидів – продуктів діоксигеназних
реакцій безпосереднього включення атома Кисню у склад біомолекул [7]. Також
глутатіонпероксидаза не лише забезпечує захист ненасичених жирних кислот фосфоліпідів
мембран клітин від дії токсичних продуктів поліпептидного окиснення ліпідів, ензим бере
участь у стабілізації мембранних структур і генетичного апарату клітини, а й нейтралізує
вільні радикали. Дефіцит Селену підсилює продукцію активних форм Кисню, синтез
тромбоксинів, збільшує агрегацію тромбоцитів та інгібує утворення простацикліну –
складової захисту ендотелію [10]. Цей мікроелемент активізує клітинну, гуморальну і
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фагоцитарну ланки імунітету, сприяє підвищенню неспецифічної резистентності організму
[6]. У зв’язку з цим метою досліджень було вивчення ефективності біологічної дії селену,
Гуміліду та їх поєднання на захисну антиоксидантну систему організму тварин.
Матеріали і методи. Дослідження проводили в дослідному господарстві
«Поливанівка» Магдалинівського району Дніпропетровської області на коровах української
м’ясної породи 3-4-річного віку. Для досліджень за принципом пар-аналогів було сформовано
3 дослідні групи і 1 контрольна. Тварини контрольної групи отримували основний раціон
господарства, І дослідна група отримувала збалансований за Селеном та Кобальтом основний
раціон, ІІ дослідна група – біологічно активну кормову добавку Гумілід, а ІІІ дослідна група
комплекс Гуміліду. Кобальту та Селену. Додавання Селену та Кобальту становило по 0,3 мг/кг
сухої речовини корму, (у вигляді Na2SeO3 та CoCl2 ) [3], а Гуміліду – 10 мг/кг маси тіла тварин.
У крові визначали концентрацію продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) (за
методикою Коробейникової С. М., 1989), які взаємодіють з тіобарбітуровою кислотою (ТБКактивні продукти) і активність ензимів антиоксидантної системи (каталаза,
глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза). Активність каталази визначали за методикою
Короля, активність глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази визначали за допомогою
стандартних методик [2]. Результати досліджень опрацьовували статистично за допомогою
комп’ютерної програми Exel.
Результати й обговорення. Інтенсивність ПОЛ може призвести до оксидативного
пошкодження мембран, пригнічення каталітичної активності ензимів та інших шкідливих
ефектів, які порушують життєві функції клітин. Наші дослідження показали, що рівень
продуктів пероксидації ліпідів у крові корів був високим, а активність ензимів
антиоксидантної системи – низьким, що свідчить про наявність стресу та як наслідок
пошкодження ліпідних і протеїнових компонентів організму тварин. Дані вмісту продуктів
пероксидації представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Вміст продуктів ПОЛ в крові корів 3-4-річного віку за впливу біологічно активних речовин
Показники
Дієнові кон’югати, ммоль/л
Малоновий діальдегід, мМоль/л

Контроль
6,84±0,03
3,80±0,04

І (ОР+ МЕ)
6,49±0,05*
3,55±0,04*

Групи тварин (n=6)
ІІ (ОР+Гумілід)
6,33±0,03*
3,49±0,03*

ІІІ (ОР+МЕ+Гумілід)
5,53±0,04*
2,86±0,02*

Примітка: у цій і наступній таблиці: * - Р <0,05

У тварин І дослідної групи відмічалось зниження рівня дієнових кон’югатів на 5,1 та
малонового діальдегіду на 6,6 % (Р <0,05), в ІІ дослідній групі за впливу гумінового препарату
– на 7,5 і 8,2 % (Р <0,05) відповідно та найбільша різниця спостерігалась у ІІІ дослідній групі,
коли за впливу Гуміліду та мікроелементіав рівень дієнових кон’югатів був нижчим на 19,2 %,
а малонового діальдегіду – на 24,7 % (Р <0,05).
Таким чином, наші дослідження підтвердили дані інших авторів про те, що
макромолекули гумінових кислот, маючи в своєму складі фенольні групи, здатні проявляти
антиоксидантний ефект, а саме бути донорами електронів для вільних радикалів,
перетворюючи останні на молекулярні речовини, обриваючи цим самим ланцюг
вільнорадикальних реакцій і знижуючи в організмі тварин кількість продуктів ПОЛ та окисної
модифікації протеїнів. Селен, входячи до активного центру окремих ензимів антиоксидантної
системи, такти чином теж проявляє свою антиоксидантну дію, а Кобальт, як гемвмісний ензим,
має опосередковану дію на синтез каталази.
За умов посиленого перебігу процесів ПОЛ значну роль відіграє антиоксидантна
система, ферментні компоненти якої беруть участь у регуляції інтенсивності утворення
вільних радикалів і знешкодженні продуктів ПОЛ [11]. До важливих показників
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антиоксидантного статусу клітин належить активність таких ензимів, як каталаза,
глутатіонпероксидаза та глутатіонредуктаза [7, 11].
Таблиця 2
Активність ензимів антиоксидантного захисту організму корів 3-4-річного віку
за впливу біологічно активних речовин
Показники

Контроль
Каталаза, мкМН2О2 / (л*хв)
27,4±0,58
Глутатіонпероксидаза, мМ*GSH / (л*хв) 42,9±1,30
Глутатіонредуктаза, GSSG / (л*хв)
353,8±1,39

Групи телиць (n=6)
І (ОР+ МЕ) ІІ (ОР+Гумілід)
29,7±0,47
30,7±0,72*
45,8±0,68*
46,9±0,96*
376,9±2,07
373,2±2,90

ІІІ (ОР+МЕ+Гумілід)
33,4±0,34*
51,2±0,59*
407,8±0,86

Відомо, що глутатіонпероксидаза каталізує реакції перетворення гідроген пероксиду та
гідропероксидів ліпідів до відповідних оксисполук, здійснюючи детоксикаційну функцію в
клітинах. Таким чином, цей ензим гальмує процеси вільнорадикального окиснення та захищає
плазматичні мембрани, внутрішньоклітинні структурні компоненти та біомолекули від
пошкоджень під впливом екзогенних токсикантів [10, 11]. Дані таблиці 2 показують, що
найбільша активність ензимів антиоксидантної системи організму тварин відмічалась в ІІІ
дослідній групі. Так у за впливу комплексу Гуміліду та Селену рівень каталази збільшився на
18,0 % (Р <0,05), глутутіонредуктазна активність була на 16,6 % (Р <0,05) вищою за контроль,
а глутатіонпероксидазна – на 13,2 % (Р <0,05)
Отже, в ході наших досліджень була підтверджена здатність гумінових речовин діяти
як антиоксиданти: переривати ланцюговий процес біокаталізу, рекомбінувати з проміжними
вільними радикалами, нейтралізувати їх і, таким чином, запобігати деструктуризації
клітинних мембран. З іншої сторони, гумати здатні до хелатоутворення, а саме: можуть
утворювати стійку сполуку з мікроелементами, покращувати їх засвоєння з корму і цим самим
позитивно впливати на активність і синтез ензимів та метаболітів АОЗ організму (в наших
дослідженнях це зростання активності каталази, ГР та ГП, до активного центру останніх
входять Селен).
ВИСНОВКИ
1. В усіх дослідних групах за впливу біологічно активних добавок рівень як первинних
(дієнові кон’югати), так і вторинних (малоновий діальдегід) був нижчим.
2. За впливу біологічно активних добавок та їх поєднання було відмічене зростання
активності таких антиоксидантних ензимів, як каталаза, глутатіонпероксидаза та
глутатіонредуктаза за рахунок посиленого їх синтезу.
Перспективи досліджень. У подальшому будуть проведені дослідження щодо впливу
біологічно активних речовин гумінової природи на показники ПОЛ та активність системи
антиоксидантного захисту організму корів у різному віці.
THE STATE OF ANTIOXIDANT PROTECTION SYSTEM
OF ANIMALS UNDER THE INFLUENCE BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIONS
V. Gryban, E. Pecheniy
Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University
25, Voroshilova str., Dnipro, 49600, Ukraine
SUMMARY
The article presents data on influence biologically active substances on the activity of the
system of antioxidant protection of cows of Ukrainian meat breed. It was found out that under the
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influence of the drug of humic nature Humilid and scarce on a ration microelements by Selenium and
Cobalt both separately and in a complex, the level of lipid peroxidation products is decreasing, while
the activity of antioxidant system enzymes is increasing. Obtained data indicate that the lowest
amount of diene conjugates and malonic dialdehyde – peroxidation products under the influence of
joint application of Humilid and minerals were the lowest. It was also established that biologically
active compounds, used in combination, cause a stimulating effect on the synthesis of antioxidant
enzymes, which in turn, increases the antioxidant protection of the organism.
Key words: TRACE ELEMENTS, COBALT, SELENIUM, HUMIC DRUG HUMILID,
DIENE CONJUGATES, MALONIC DIALDEHYDE, ENZYME, ANTIOXODANT SYSTEM,
CATALASE, GLUTATHIONE REDUCTASE, GLUTATHIONE PEROXIDASE.
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТОЙ ЗАЩИТЫ У ЖИВОТНЫХ ПОД
ВЛИЯНИЕМ БИОЛОГИЧНО АКТИВНЫХ ДОБАВОК
В. Г. Грибан, Е. А. Печеный
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет
ул. Ворошилова, 25, г. Днепр, 49600, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены данные про влияние биологически активных веществ на
активность системы антиоксидантной защиты организма у коров украинской мясной породы.
Было установлено, что под влиянием препарата гуминовой природы Гумилид и дефицитных
по рациону микроэлементов Селеном и Кобальтом как отдельно, так и в комплексе, уровень
продуктов перекисного окисления липидов снижается, а активность энзимов антиоксидантной
системы повышается. Полученные данные свидетельствуют про то, что наиболее низкие
показатели диеновых конъюгатов и малонового диальдегида – продуктов перекисного
окисления липидов были получены при использовании Гумилида и микроэлементов. Так же
было установлено, что применяемые биологически активных веществ в комплексе
обуславливают стимулирующее влияние на синтез актиоксидантных энзимов, что в свою
очередь, усиливает антиоксидантную защиту организма.
Ключевые слова: МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, КОБАЛЬТ, СЕЛЕН, ГУМИНОВЫЙ
ПРЕПАРАТ ГУМИЛИД, ДИЕНОВЫЕ КОНЪЮГАТЫ, МАЛОНОВЫЙ ДИАЛЬДЕГИД,
ЭНЗИМЫ, АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА, КАТАЛАЗА, ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗА,
ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗА.
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БІОХІМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ КРОВІ ТА ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ
В ПЕЧІНЦІ ІНДИКІВ ЗА ВПЛИВУ ГЕПАТОПРОТЕКТОРА
«ГЕПАФОРТЕ»
А. А. Замазій, д-р вет. наук, професор
В. М. Петренко, аспірант
Сумський національний аграрний університет
вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
Досліджено динаміку біохімічних показників організму та гістологічні зміни у печінці
індиків за умов застосування гепатопротектора «Гепафорте». Упродовж дослідного періоду
проаналізовано основні біохімічні показники білкового обміну індиків. До початку
експерименту було виявлено дисбаланс у показниках загального вмісту білка сироватки крові
та зміни ферментативної активності, що свідчило про порушення обмінних процесів.
Застосування гепатопротектора призводило до поступового зниження та нормалізації
активності досліджуваних ферментів, що сприяло відновленню функціонального стану
гепатоцитів. В умовах промислового вирощування індиків запропоновано методи корекції
порушень роботи печінки та нормалізації обмінних процесів.
Ключові слова: ІНДИКИ, БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ПЕЧІНКА, ГЕПАФОРТЕ,
ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ, ОБМІННІ ПРОЦЕСИ
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На сучасному етапі розвитку птахівництва єдиним вектором, що інтенсивно
розвивається є технологічний процес і нові стратегії годівлі, які збільшують продуктивність
птиці та зменшують собівартість її утримання. Проте, такі зміни несуть за собою ряд проблем
– виникнення невідповідності між фізіологічними можливостями організму з їх фактичними
параметрами. Пусковим механізмом у цьому є пришвидшений обмін речовин, проява
метаболічних порушень в печінці, зниження неспецифічної резистентності організму в цілому,
що призводить до захворювань різноманітної етіології. Печінка є тим органом, з яким прямо
або опосередковано пов'язано більшість обмінних процесів в організмі, тому захворювання
печінки птиці є однією з важливих причин, які стримують розвиток тваринництва та
птахівництва [1-3].
Нормальне функціонування травної системи птиці напряму залежить від
функціонального стану печінки, яка є своєрідним фільтром для різних речовин, що надходять
в організм тварин. І навіть, враховуючи достатньо хороші регенеративні властивості тканини
печінки, інтенсивна білкова годівля, інфекційні чинники, антибіотики та вакцинації,
призводять до складних патологій, серед яких найчастіше діагностують дистрофію печінки, а
іноді і цирози [3, 4].
Вирішення проблеми оптимізації обмінних процесів за допомогою застосування
препаратів цільової дії на функцію печінки, є важливим і не до кінця використаним резервом
підвищення ефективності ведення птахівництва [1]. Тому, метою нашої роботи було вивчення
впливу препарату «Гепафорте», дія якого спрямована на відновлення гомеостазу в печінці,
підвищення стійкості до дії патогенних факторів, нормалізацію функціональної активності і
стимуляцію репаративно-регенераційних процесів в даному органі.
Матеріали і методи. Експериментальні дослідження проводили на базі ФГ «Своя
індичка» (Сумська область), а гістологічні дослідження – на кафедрі нормальної та
патологічної морфології і судової ветеринарії Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Для вивчення ефективності
гепатопротектора «Гепафорте», виробник ПП «Кронос Агро» (Україна), було використано два
пташники, де утримувались індики кросу Hybrid Converter, одного віку (60-добові), клінічно
здорові, забезпечені стандартним раціоном з дотриманням усіх схем вакцинацій та введення
антибіотиків.
В одному пташнику, з 60 доби життя індиків, почали застосовувати з кормом препарат
«Гепафорте» у дозі 1,5 кг/т корму упродовж 20 днів поспіль (дослідна група) з метою
профілактики захворювань печінки, викликаних сильним навантаженням високобілковими
кормами, а також із метою зниження токсичної дії антибіотиків та інших хіміотерапевтичних
препаратів. У другому пташнику птиця утримувалась із звичним раціоном без
гепатопротектора. Після завершення експерименту для гістологічних досліджень було
відібрано по 10 голів індиків із кожного пташника, яких піддавали евтаназії, відповідно до
вимог «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах (Україна, 2001), що
узгоджується з Положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які
використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1985).
Лабораторні дослідження крові індиків з метою оцінки загального стану організму,
біохімічного гомеостазу проводили до застосування препарату «Гепафорте», та на 10 і 20 добу
після застосування. Кров відбирали від 25 індиків із контрольної та дослідної груп з
підкрильцевої вени.
Загальний вміст білка в сироватці крові (СК) визначали за допомогою рефрактометра
ІРФ-22. Активність ферментів АлАТ, АсАТ і ЛФ визначали за допомогою напівавтоматичного
біохімічного аналізатора (HumaLyzer 3000). Отримані результати обробляли статистично,
оцінюючи вірогідність різниці показників за критерієм Стьюдента [8]. В усіх досліджуваних
показниках визначали середньоарифметичну величину (М), середню помилку
середньоарифметичної величини (m) константним методом, і критерій достовірності (р).
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Для гістологічного дослідження відбирали печінку індиків як контрольної, так і
дослідної груп по закінченню введення гепатопротектора «Гепафорте». Фіксували матеріал в
10 % нейтральному розчині формаліну з наступним зневодненням у висхідному ряді спиртів,
ущільненням у хлороформі та хлороформ-парафіні та наступною заливкою у парафінові блоки
[5-7]. Із парафінових блоків виготовляли гістозрізи на санному мікротомі МС-2, товщиною 57 мкм. Для фарбування гістозрізів використовували загальноприйняту гістологічну методику:
гематоксилін та еозин [9-11].
Фотореєстрацію препаратів проводили методом світлової мікроскопії з використанням
мікроскопа Leica DM-2500 (Switzerland), фотокамери Leica DFC 450 C і програмного
забезпечення Leica Application Suite Version 4.4.
Результати й обговорення. За отриманими результатами лабораторних досліджень
крові індиків встановлено, що до початку експерименту вміст загального білка СК, АлАТ,
АсАТ та ЛФ був достатньо високим і перевищував межі фізіологічної норми для даного віку
індиків.
З метою патогенетичної терапії захворювань печінки індиків, зменшення токсичних
впливів хіміотерапевтичних препаратів, підсилення антитоксичної функції гепатоцитів та
відновлення їх функціональних властивостей застосували препарат «Гепафорте». До його
складу входить бетаїн (50 г/кг), який проявляє хорошу ліполітичну, гепатопротекторну та
жовчогінну дію, сприяє нейтралізації токсичних речовин. Борошно розторопші (100 г/кг), яке
містить силімарин знижує синтез цитокінів, зменшує прояви запальних реакцій у ШКТ,
виявляє метаболічні ефекти, регулюючи проникність клітинних мембран, стимулює синтез
білків і фосфоліпідів в уражених клітинах печінки. L-карнітин (10 г/кг) – здатний активізувати
процеси утилізації надлишків жирних кислот, сприяє пришвидшенню секреції травних
ферментів і покращує апетит у тварин. Ферменти, які входять до складу препарату (протеаза,
амілаза, ліпаза), частково руйнують токсини з пептидними зв’язками. Цитрат натрію
стабілізує рН та покращує клітинний обмін.
Упродовж експерименту було виявлено відмінності в активності АлАТ і АсАТ у
сироватці крові індиків, які отримували з кормом препарат «Гепафорте» та контрольною
групою, що свідчить про різну інтенсивність процесів трансамінування з аланіну та
аспарагінової кислоти, які проходять у організмі індиків. Зміни активності амінотрансфераз
мають важливе значення в процесі росту і розвитку та вказують на взаємозв’язок між
активністю амінотрансфераз, використанням вільних амінокислот в енергетичних і
пластичних процесах та координацією цих процесів [2].
Щодо активності АлАТ і АсАТ, то вони були значно вищі у контрольній групі індиків
як на 10, так і на 20 добу експерименту. Зокрема, активність АлАТ і АсАТ в сироватці крові
контрольної групи індиків на 10-ту добу перевищувала їх активність у дослідній групі,
відповідно, на 31,0 % та 31,3 % (табл.). На 20-ту добу активність АлАТ у контрольній групі
індиків вірогідно підвищувалась, відповідно на 45,5 %, а активність АсАТ залишалась на
високому рівні активності, тоді, як у дослідній групі індиків, вже на 10 добу згодовування
препарату «Гепафорте» відзначали позитивну динаміку. Зміни активності АлАТ та АсАТ у
сироватці крові дослідних індиків тенденційно знижувались, а вже на 20 добу – достовірно,
що свідчить про стимулюючий вплив препарату на обміні процеси в організмі індиків.
Виявлена нами динаміка активності досліджуваних ферментів АлАТ і АсАТ, що є маркерами
цитологічного синдрому, свідчить про виражену гепатопротекторну дію та служить
опосередкованим доказом збереження цілісності мембранних структур гепатоцитів і
відображає оптимальні функціональні можливості печінки індиків, які отримували препарат
«Гепафорте».
Виявлено також певні зміни в активності ЛФ у СК індиків ще до початку досліду.
Відомо, що синтез цього ензиму, зв’язаного з клітинними мембранами, індукується внаслідок
внутрішньо печінкового чи поза печінкового холестазу. Зростання рівня ЛФ при
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захворюваннях печінки може бути наслідком затримки ензиму в печінці з причин
затрудненого відтоку жовчі та затримки жовчних кислот.
Застосувавши препарат «Гепафорте» індикам дослідної групи упродовж 20 діб поспіль
нами відзначено достовірне зниження активності ЛФ відносно контрольної групи, відповідно,
на 25,7 % на 10 добу та 40,4 % на 20 добу експерименту (табл.).
Таблиця
Біохімічні показники крові індиків за умов застосування гепатопротектора «Гепафорте», М±m, n=25
Показники
Загальний
білок, г/л
АлАТ, од/л
АсАТ, од/л
ЛФ, од/л

Групи
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна

До застосування
препарату
67,4±11,3
59,9±12,16
578,0±28,22
7008,7±21,73

10 доба
69,3±9,7
66,7±11,2
56,2±19,1
42,9±6,6**
584,2±22,3
445,1±20,1**
6870,3±13,4
5463,2±26,7*

20 доба
71,2±13,5
64,3±9,4*
58,5±16,5
40,2±9,3**
580,3±11,2
440,2±11,7**
6800,1±13,7
4840,3±22,5*

Фізіологічні межі
37-50
16-27
230-362
1250-3770

Примітка: **  р≤ 0,01, * р≤ 0,05 до контрольної групи

Характеризуючи механізм дії гепатопротекторів, слід зазначити, що ці препарати
впливають на патогенез, а не на причину захворювання. В основі патогенезу захворювань
печінки лежать пошкодження клітинних елементів (в основному гепатоцитів), що призводить
до порушення їх функцій, дистрофічних змін, запалення, цитолізу, некрозу чи фіброзу.
Мікроскопічний вигляд гепатоцитів із збереженою морфологічною структурою
свідчить про їх велику функціональну інтегральність, здатність синтезувати альбумін, високу
активність ензимів, що може вказувати на їх активну участь в окиснювальних процесах, а
також здатності активно брати участь в метаболізмі ліків та токсинів.
При макроскопічному огляді печінки індиків, до корму яких не вводили
гепатопротектор, виявляли ознаки дистрофічних, а в окремих випадках і циротичних змін.
Печінка неоднорідно забарвлена, від червоного до коричневого кольору, переважно дряблої
консистенції, жовчний міхур переповнений густою, зеленого кольору, в’язкої консистенції
жовчю. Крім того, виявляли печінку з ознаками ущільнення (рис. 2).

Рис. 1. Печінка індика дослідної групи.
Неоднорідно забарвлена в червоний колір,
пружної консистенції

Рис. 2. Печінка індика контрольної групи з ознаками
цирозу, ущільнена

При гістологічному дослідженні печінки індиків дослідної групи, яким упродовж 20
днів застосовували препарат «Гепафорте» відзначали, що капсула печінки дуже тонка,
зростається з серозною оболонкою, завдяки чому формуються два шари: зовнішній – серозний
(покритий мезотелієм) та внутрішній – волокнистий, утворений волокнистою сполучною
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тканиною. Печінкові часточки утворені гепатоцитами, які формують трубки (печінкові
пластини), що прорізані трьохвимірною сіткою кровоносних капілярів – синусоїдів. Жовчний
капіляр проходить всередині печінкових пластинок, його стінка утворена мембранами
апікальної поверхні гепатоцитів. На периферії часточки жовчні капіляри об’єднуються в
міжчасточкові жовчні протоки, стінка яких вистелена власним кубічним епітелієм. Навколо
судин виявляли скупчення лімфоїдних елементів.
Самі гепатоцити полігональної форми з округлими краями, ядра з добре контурованими
зернами хроматину, двома-трьома ядерцями. Цитоплазма гепатоцитів завдяки наявності зерен
різної природи: глікогену, ліпідів, пігментів, заліза, вітамінів тощо неоднорідна (рис. 3).

Рис. 3. Печінка індиків дослідної групи. Незначно розширені внутрішньо часточкові капіляри. Гепатоцити
полігональної форми з чітко вираженими ядрами. Гематоксилін та еозин. х 400

Мікроскопічні зміни в гепатоцитах печінки індиків контрольної групи вказували на
хронічний перебіг отруєння при якому вираженою була жирова інфільтрація гепатоцитів (рис.
4), скупчення в їх цитоплазмі жирових макровезикул, вогнищевий некроз гепатоцитів (рис. 5).
Відзначали також незначну інфільтрацію гепатоцитів, а також скупчення лімфоцитів.

Рис. 4. Печінка індиків контрольної групи. Жирова
дистрофія гепатоцитів. Гематоксилін та еозин. х 400

Рис. 5. Печінка індиків контрольної групи.
Вогнищевий некроз гепатоцитів, розростання
сполучної тканини навколо судин. Гематоксилін
та еозин. х 200

Через пошкодженні гепатоцити вивільняються цитоплазматичні ензими печінкових
клітин, які зв’язані з цитоплазмою і мітохондріями клітин. Саме тому, ми відзначали
підвищення активності АсАТ та АлАТ, які є показниками порушення функції печінки через
пошкодження гепатоцитів. Вивільнення мітохондріальної форми АсАТ через клітинну
мембрану пов’язують із втратою здатності до окисного фосфорилювання, що є рівнозначним
смерті клітини.
Отже, за даними лабораторних досліджень крові піддослідних індиків, які упродовж 20
днів з кормом отримували препарат «Гепафорте», встановлено: до початку досліду біохімічні
показники стану організму вказували на дисбаланс обмінних процесів; на 10 добу
застосування препарату відзначали позитивну динаміку та зміни ферментативної активності
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СК, що вказує на фармакологічне навантаження організму і гепатотропний вплив; на 20 добу
дослідного періоду відбувалася стабілізація обмінних процесів у організмі індиків та
відновлення гепатоцитів печінки.
ВИСНОВКИ
На основі проведених досліджень встановлено, що застосування препарату
«Гепафорте» упродовж 20 діб позитивно впливало на організм індиків, покращуючи
досліджувані біохімічні показники. Крім того, препарат проявляв хорошу ліполітичну,
гепатопротекторну та жовчогінну дію, сприяв нейтралізації токсичних речовин без додаткової
корекції іншими препаратами.
Перспективи досліджень. Вивчення імунного статусу організму індиків за
комплексного застосування гепатопротектора та імуномодулятора.
BIOCHEMICAL PROFILE OF BLOOD AND HISTOLOGICAL CHANGES IN THE
LIVER OF TURKEYS IN RESPONSE TO “HEPAFORTE” HEPATOPROTECTOR
А. А. Zamaziy, V. М. Petrenko
Sumy National Agrarian University
160, Н. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
The dynamics of biochemical parameters of the whole organism as well as histological
changes in the liver of turkeys in response to the use of hepatoprotector “Hepaforte”, were studied.
During the research period, basic biochemical parameters of protein metabolism of turkeys were
analysed. Prior to the experiment, an imbalance in the indicators of total protein content in the blood
serum and the changes in the fermenting activities, were discovered, indicating metabolic disorders.
The use of a hepatoprotector led to a gradual reduction and normalisation of the activity of the
enzymes studied, which facilitated the renewal of the functional status of hepatocytes. In terms of
industrial turkey breeding, methods aiming to correct disorders of the liver function and normalise
metabolism, were suggested.
Keywords: TURKEYS, BIOCHEMICAL PARAMETERS, LIVER, HEPAFORTE,
ENZYME ACTIVITY, METABOLISM
БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕЧЕНИ ИНДЮКОВ ЗА ВЛИЯНИЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРА «ГЕПАФОРТЕ»
А. А. Замазий, В. Н. Петренко
Сумской национальный аграрный университет
ул. Герасима Кондратьева, 160, м. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
Исследована динамика биохимических показателей организма и гистологические
изменения в печени индюков в условиях применения гепатопротектора «Гепафорте». В
течение эксперимента проанализированы основные биохимические показатели белкового
обмена индюков. До начала исследования было обнаружено дисбаланс в показателях общего
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содержания белка сыворотки крови и изменения ферментативной активности, что
свидетельствовало о нарушении обменных процессов. Применение гепатопротекторам
приводило к постепенному снижению и нормализации активности исследуемых ферментов,
что способствовало восстановлению функционального состояния гепатоцитов. В условиях
промышленного выращивания индюков предложены методы коррекции нарушений работы
печени и нормализации обменных процессов.
Ключевые слова: ИНДЮКИ, БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПЕЧЕНЬ,
ГЕПАФОРТЕ, ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ, ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
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ОБМІН НЕЖК МІЖ КРОВ’Ю І МОЛОЧНОЮ ЗАЛОЗОЮ КОРІВ
У РІЗНІ ПЕРІОДИ ЛАКТАЦІЇ І ТЕРМІНИ ПІСЛЯ ГОДІВЛІ
М. Д. Камбур1, д-р. вет. наук. професор
А. А. Замазій2, д-р. вет. наук, професор
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
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Полтавська державна аграрна академія
вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна
2

У результаті проведених досліджень встановлено, що молочна залоза активно
поглинає із припливаючої крові неетерифіковані жирні кислоти. Виявлено, що ступінь
використання жирних кислот змінюється як у різні періоди лактації так і по годинах відбору
проб крові. У відсотковому відношенні ступінь використання неетерифікованих жирних
кислот молочною залозою склав по годинах відбору проб крові: 37,0 %, 32,0 %, 27,02 %, 25,1 %.
Тобто по мірі збільшення надходження продуктів рубцевої ферментації, ступінь
використання неетерифікованих жирних кислот зменшується. Ступінь використання
неетерифікованих жирних кислот у другий період лактації характеризувався більш
стабільним перебігом. Так, до годівлі тварин і через годину після годівлі артеріо - венозна
різниця по НЕЖК стосовно молочної залози склала 0,18±0,007 Мекв/л. Відсоток поглинання
неетерифікованих жирних кислот молочною залозою корів склав 23,04% до годівлі, а на
шосту годину після годівлі він становив 22,85%. Ступінь адсорбції НЕЖК молочною залозою
в третій період лактації також мав свої характеристики. Характерним є те, що рівень
поглинання НЕЖК склав 0,06±0,007 Мекв/л, протягом усього періоду дослідження.
Ключові слова: ЛАКТАЦІЯ, МОЛОЧНА ЗАЛОЗА, АРТЕРІО-ВЕНОЗНА РІЗНИЦЯ,
МЕТАБОЛІТИ, ЛІПІДИ.
Молочна залоза відноситься до органів, які відзначаються високим рівнем
метаболічних процесів. Вона є своєрідною «фабрикою» синтезу органічних сполук. Зрозуміло,
що інтенсивність і направленість обміну речовин між кров’ю і молочною залозою, залежить
від функціонального стану даного органу і регуляторних систем організму. При однакових
умовах утримання і годівлі і практично однорідному стаді, у тварин спостерігається різна
продуктивність. Це, можливо, свідчить про те, що продуктивність тварин залежить від
активності засвоєння попередників молока із притікаючої крові тканинами молочної залози.
Глибоке пізнання механізмів регуляції метаболічної функції молочної залози дозволить
успішно використовувати поживні речовини раціону і отримувати максимальну продукцію від
кожної тварини. Тому питання утилізації метаболітів вуглеводно-ліпідного обміну молочною
залозою по періодах лактації і використання їх для синтезу складових частин молока, потребує
більш всебічного вивчення та визначає актуальність досліджень.
Проведені дослідження були складовою частиною тематичного плану «Розробка
мультипараметричної системи виробництва молока на основі секретоутворюючої функції
молочної залози, пре- та постнатального розвитку тваринного організму і методів їх корекції»
№ державної реєстрації 0108U010281 (Розділ 2. «Фізіолого-біохімічні параметри пре- та
постнатального розвитку тварин та їх корекція».
Анатомічні відмінності системи травлення у жуйних тварин обумовлюють своєрідність
травних процесів і створюють в них особливості в екзогенному живленні і в проміжному
обміні. Використання поживних речовин у жуйних тварин обумовлюється взаємовигідним
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симбіозом організму тварини з мікрофлорою і мікрофауною передшлунків. Прийнятний корм
підлягає в передшлунках у жуйних, особливо в рубці, дії мікроорганізмів і відбувається
зброджування целюлози, крохмалю, пентоз, пектину та інших вуглеводів. Підлягають змінам
в передшлунках і азотовмісні речовини корму.
Кінцевими продуктами бактеріальної ферментації є переважно леткі жирні кислоти,
метан, аміак, СО2. Багатокамерний шлунок дозволяє жуйним тваринам краще
використовувати корми багаті клітковиною, в порівнянні з тваринами моногастричними. При
зброджуванні целюлози утворюється багато пропіонової кислоти.
Продукти життєдіяльності мікроорганізмів безпосередньо надходять у кров. Доведено,
що 80 % летких жирних кислот, що утворюються в рубці, використовуються в організмі і
тільки 10 % втрачається у вигляді газів. В рубці лактуючої корови, продукується від 1500 до
3500 г летких жирних кислот. Найбільш цінною в енергетичному відношенні є масляна
кислота, яка майже в двічі переважає енергетичну цінність оцтової і пропіонової кислот [1].
Підраховано, що у лактуючої корови за рахунок летких жирних кислот за добу утворюється
від 8410 до 13300 ккал енергії.
Основні функції молочної залози – утворення, накопичення і виведення молока, які
здійснюються секреторними клітинами, а також ємкісною і скоротливо-вивідною системами,
тісно пов'язані і взаємозумовлені [2]. Вважають, що молочна залоза корови за добу синтезує
біля 0,7-1,0 кг молочного білка, 0,8-1,1 кг молочного жиру, 1,0-1,4 кг лактози. Для синтезу
одного кг молока молочна залоза пропускає через свої тканини близько 500 кг крові. Все це
свідчить про велику напругу обмінних процесів, пов’язаних із секреторною функцією
молочної залози. Отже, вивчення питань про забезпечення секреторних клітин даного органу
необхідним енергетичним, пластичним матеріалом є важливою проблемою. Актуальність її
збільшується, якщо розглядати питання в залежності від стадій лактації та числа отелень, від
характеру забезпечення тканин молочної залози необхідними попередниками для синтезу
компонентів молока з метою отримання максимальної продуктивності від кожної тварини [3].
Для метаболічних процесів, які відбуваються у тканинах молочної залози і її
секреторних клітинах, характерна дуже висока у порівнянні з іншими тканинами організму
активність, оскільки крім обов'язкових для кожної клітини структурних компонентів вони
синтезують ще й основні компоненти молока – білок, жир, лактозу [4].
Високий генетичний потенціал молочної продуктивності великої рогатої худоби може
використовуватися повніше лише при певних умовах годівлі [1–4]. Вплив годівлі, а відповідно
і метаболітів рубцевої ферментації на молочну продуктивність корів, з’ясовували автори [13], які встановили, що рівень молочної продуктивності на 60 % обумовлений годівлею, на 20 %
– рівнем селекційної роботи, решту – забезпечують умови утримання. Високий рівень
молочної продуктивності і нормальний фізіологічний стан високопродуктивних корів
можливий лише за умов забезпечення організму енергією, поживними, мінеральними і
біологічно активними речовинами, а відповідно молочної залози необхідними попередниками
для синтезу компонентів молока. У своїх дослідах ми неодноразово відмічали, що надмірна
годівля корів економічно невигідна, за цих умов зменшується рівень використання корму.
Найбільш оптимальною, на наш погляд, є годівля, яка сприяє отриманню максимальної
молочної продуктивності, життєздатного приплоду і збереження здоров’я тварин. У таких
умовах рубцева ферментація максимально активна, утворюється достатня кількість летких
жирних кислот і синтезується повноцінна мікробіальна маса [5–9].
Вивчення обмінних процесів, що протікають в організмі продуктивних тварин, повинно
забезпечити можливість визначення потреб організму в субстратах, необхідних для біосинтезу
компонентів молока і отримання якісної продукції. Потреба тварин в енергії і поживних
речовинах забезпечується в кінцевому результаті набором метаболітів не тільки тих, що
надходять із кормом, але й тих, що утворюються в процесі травлення і вторинного метаболізму
в тканинах. Все це робить суттєвим вивчення питань використання молочною залозою
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метаболітів рубцевої ферментації і метаболітів вторинного метаболізму в тканинах та визначає
актуальність досліджжень.
Мета досліджень - вивчення поглинання НЕЖК тканинами молочної залози корів із
притікаючої крові, у різні періоди лактації і терміни після годівлі.
Матеріали і методи. З метою вирішення поставлених завдань було вибрано дев’ять
корів по принципу аналогів і сформовано групи, по три корови у кожній. Тварини першої
групи знаходились на першій стадії лактації (2-4 місяць лактації), другої на другій стадії
лактації (5-7 місяць лактації) і тварини третьої групи на третій стадії лактації (8-10місяць
лактації).
Дослідження проводили в осінньо-зимовий період. У раціон тварин відповідно до норм
входили: силос кукурудзяний, сіно люцернове, буряк кормовий, дерть ячмінна, кухонна сіль.
З метою вивчення обміну НЕЖК між організмом і тканинами молочної залози,
проводили відбір проб крові з хвостової артерії і підшкірної черевної вени (молочної вени)
паралельно, протягом дня, чотириразово: до годівлі, одна година, три години і шість годин від
початку годівлі. В артеріальній крові (притікаючій) і молочній вені (відтікаючій) було
досліджено вміст неетерифікованих жирних кислот, та визначена А-В різниця по молочній
залозі. Неетерифіковіні жирні кислоти визначали по методу Dumcombe (1963).
Паралельно з відбором проб крові проводився відбір проб молока. В пробах молока
визначали щільність молока і вмісту жиру. Використовуючи розрахункові формули було
вирахувано вміст білку, молочного цукру, попелу, мінеральних речовин. При проведенні
досліджень кожен місяць проводився контроль маси тіла тварин.
Результати й обговорення. У результаті проведених досліджень встановлено, що
молочна залоза активно поглинає із притікаючої крові неетерифіковані жирні кислоти.
Ступінь поглинання неетерифікованих жирних кислот змінюється як по стадіях лактації так і
по годинах відбору проб крові. Найвищий вміст неетерифікованих жирних кислот, нами
встановлений в крові корів в перший відбір проб крові, тобто до годівлі. В перший період
лактації даний показник склав 0,82±0,011 Мекв/л., в другий і третій періоди лактації даний
показник виявися відповідно в 1,05; 1,28 раз меншим (р<0,01). Ступінь поглинання
неетерифікованих жирних кислот від першого періоду до третьої планомірно знижується, що,
нашу думку, свідчить про динаміку використання депонованої енергії за стадіями лактації на
секретоутворення тканинами молочної залози корів.
У перший період лактації тканинами корів молочної залози поглинала притікаючої
крові неетерифіковані жирні кислоти найбільш активно до годівлі (табл.1).
Таблиця 1
Утилізації неетирифікованих жирних кислот молочною залозою в перший період лактації
Час відбору проб
n =3
До годівлі
1
3
6 година з початку годівлі
В середньому, за добу

НЕЖК
притікаючої крові,
Мекв/л М±m
0,82±0,011
0,80±0,009
0,74±0,010
0,70±0,011
0,77±0,01

НЕЖК
відтікаючої крові,
Мекв/л М±m
0,51±0,009
0,54±0,010
0,54±0,0011
0,52±0,0012
0,53±0,01

А-В по НЕЖК
(М±m)
0,31±0,008
0,26±0,007
0,20±0,007
0,18±0,0064
0,24±0,007

%
утилізації
(А-В)
37,80
32,50
27,02
25,71
30,76

Дані наведені в таблиці свідчать про те, що найбільш високий рівень утилізації НЕЖК
тканинами молочної залози корів був до годівлі і в першу годину після годівлі. З третьої по
шосту годину після годівлі відзначається зниження рівня надходження НЕЖК з артеріальної
кров’ю в 1,17 раза (р<0,05).
Артеріо-венозна різниця НЕЖК по молочній залозі у першу стадію лактації до годівлі
становила 0,31±0,008 Мекв/л. а через годину з моменту годівлі була в 1,19 раза менше (р<0,05).
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По мірі збільшення проміжку часу після годівлі, ступінь утилізації НЕЖК зменшується. На
третю годину з моменту початку годівлі тварин, артеріо-венозна різниці НЕЖК по молочної
залозі була в 1,55 раза, а на шосту годину в 1,72 раза менше, ніж під час першого дослідження.
У відсотковому відношенні ступінь утилізації НЕЖК молочною залозою склав по годинах
відбору проб крові: 37,00 %, 32,00 %, 27,02 %, 25,10 %. Тобто, по мірі збільшення надходження
продуктів рубцевої ферментації, ступінь утилізації НЕЖК знижується. Але необхідно
відмітити, що планомірне зниження рівня даних кислот в притікаючій крові супроводжується
менш чітким зниженням їх рівня у відтікаючій крові. Вміст НЕЖК в венозній крові коливався
незначно по мірі віддалення від початку надходження поживних речовин в організм тварин.
У другий період лактації вміст НЕЖК у припливаючій і відтікаючій крові
характеризувався наступним чином (табл. 2). Так, в порівнянні з першим періодом лактації
рівень НЕЖК в артеріальної крові в другій період лактації був в 1,05 раза до годівля був
менше. Через годину з моменту початку надходження поживних речовин ця різниця склала
0,06±0,001 Мекв/л, на третю годину 0,004±0,0001 Мекв/л. На шосту годину даний показник в
першу і другу стадії лактації склав 0,70±0,011 Мекв/л.
Таблиця 2
Показники утилізації неетерифікованих жирних кислот молочною залозою в другий період лактації
Час відбору проб
n =3
До годівлі
1
3
6 година з початку годівлі
В середньому, за добу

НЕЖК
притікаючої крові,
Мекв/л М±m
0,78±0,010
0,74±0,011
0,70±0,012
0,70±0,011
0,73±0,011

НЕЖК
відтікаючої крові,
Мекв/л М±m
0,60±0,013
0,56±0,011
0,54±0,010
0,54±0,011
0,56±0,011

А-В
по НЕЖК
(М±m)
0,18±0,007
0,18±0,006
0,16±0,009
0,16±0,008
0,17±0,075

%
утилізації
(А-В)
23,4
21,62
22,86
22,85
22,68

Ступінь утилізації НЕЖК у другий період лактації характеризується більш стабільною
течією. Так, до годівлі, артеріо-венозна різниця склала 0,18±0,007 Мекв/л, і 0,18±0,006 Мекв/л,
через годину після годівлі. Відсоток утилізації НЕЖК тканинами молочної залози на час
першого дослідження був на 14,40 % до годівлі, а на шосту годину після годівлі був лише на
2,86 % менше, ніж у відповідні дослідження у першій період лактації.
Ступінь адсорбції НЕЖК тканинами молочної залози корів в третій період лактації
також мав свої особливості (табл. 3).
Таблиця 3
Показники утилізації неетерифікованих жирних кислот молочною залозою в третій період лактації
Час відбору проб
n =3
До годівлі
1
3
6 година з початку годівлі
В середньому

НЕЖК притікаючої
крові, Мекв/л
М±m
0,64±0,010
0,60±0,011
0,60±0,013
0,58±0,012
0,61±0,012

НЕЖК відтікаючої
крові, Мекв/л
М±m
0,58±0,011
0,54±0,012
0,54±0,013
0,52±0,012
0,55±0,012

А-В
по НЕЖК
(М±m)
0,06±0,007
0,06±0,006
0,06±0,008
0,06±0,006
0,06±0,007

%
утилізації
(А-В)
9,4
10,0
10,0
10,3
9,93

Характерним є те, що рівень утилізації нетерифікованих жирних кислот незалежно від
часу надходження поживних речовин склав, в середньому, 0,06 ±0,007 Мекв/л, на протязі
всього періоду дослідження. Однак, рівень надходження НЕЖК до тканин молочної залози
корів знижується за період досліджень в 1,10 раз в притікаючій крові, а у відтікаючій крові
зниження спостерігається в 1,12 раз по мірі надходження поживних речовин. Відсоток
використання НЕЖК тканинами молочної залози корів був незначним, коливався в межах від
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9,4 до 10,30 % і становив в середньому 9,93 %, а за годинами він був у 4,02 раза, 3,25 раза, в
2,70 раза і в 2,50 раза менше, ніж у перший період лактації.
Зниження використання НЕЖК молочною залозою в третій період лактації пов’язане з
більш високим рівнем депонування поживних речовин в організмі корів. Про це свідчить і
показник маси тіла корів дослідних груп. На кінець лактації маса тіла корів в середньому
складала 117-120 % до маси тіла тварин.
ВИСНОВКИ
1. Синтез
компонентів
молока
супроводжується
активним
поглинанням
неетерифікованих жирних кислот тканинами молочної залози корів у всі періоди лактації.
2. Ступінь поглинання НЕЖК знижується від першого періоду лактації до третьої в 5,17
раза (р<0,001), а глюкози в 2,32 раза (р<0,01).
3. Зниження адсорбції НЕЖК тканинами молочної залози корів супроводжується
підвищенням рівня резервування енергії в організмі корів на 17-20 %.
Перспективи досліджень. Дослідження даної проблеми дозволяють встановити
використання та депонування енергії в організмі корів упродовж лактації та проводити
корекцію забезпеченості тканин молочної залози попередниками для синтезу складових
компонентів молока з метою підвищення продуктивності тварин.
EXCHANGE NFA BETWEEN BLOOD AND MAMMARY GLANDS OF COWS
IN DIFFERENT LACTATION TERMS AND AFTER FEEDING
M. D. Kambur1, А. А. Zamaziy2
1

Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
2

Poltava State Agrarian Academy
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SUMMARY
In result of the conducted researches we have found that the mammary gland actively absorbs
from affluent blood un-esterified fatty acids. The degree of fatty acids varies according to periods of
lactation and hourly sampling of blood. The percentage utilization un-esterified fatty acids by
mammary gland made up of hourly blood sampling: 37,00 %, 32,00 %, 27,02 %, 25,10 %. That is,
with increasing receipts rumen fermentation, utilization un-esterified fatty acids decreases. The
utilization un-esterified fatty acids in the second lactation is characterized by a more stable period.
So, before feeding and an hour after feeding arteriovenous difference in the mammary gland was
0,18±0,007 MEq/l. Utilization un-esterified fatty acids by mammary gland amounted to 23,04 % to
feeding, at the sixth hour after feeding it amounted to 22,85 %. The degree of adsorption un-esterified
fatty acids by mammary gland during the third period of lactation also had its own characteristics.
The characteristic is that the level of utilization neterion fatty acids amounted to 0,06±0,007 MEq/l
throughout the study period.
Keywords: LACTATION, MAMMARY GLAND, ARTERIO-VENOUS DIFFERENCE,
METABOLITES, LIPIDS.
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ОБМЕН НЭЖК МЕЖДУ КРОВЬЮ И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ КОРОВ В РАЗНЫЕ
ПЕРИОДЫ ЛАКТАЦИИ И СРОКИ ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ
М. Д. Камбур1, А. А. Замазий2
Сумскoй национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
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АННОТАЦИЯ
В результате проведенных исследований установлено, что молочная железа активно
поглощает из притекающей крови неэтерифицированные жирные кислоты. Установлено, что
степень утилизации жирных кислот изменяется по периодам лактации и по часам отбора проб
крови. В процентном отношении степень утилизации неэтерифицированных жирных кислот
молочной железой составил по часам отбора проб крови: 37,00 %, 32,00 %, 27,02 %, 25,10 %.
То есть по мере увеличения поступления продуктов рубцовой ферментации, степень
утилизации неэтерифицированных жирных кислот уменьшается. Степень утилизации
неэтерифицированных жирных кислот во второй период лактации характеризуется более
стабильным течением. Так, до кормления животных и через час после кормления артериовенозная разница по НЭЖК по молочной железе составила 0,18±0,007 Мэкв/л. Процент
утилизации неэтерифицированных жирных кислот молочной железой составил 23,04 % до
кормления, а на шестой час после кормления он составил 22,85 %. Степень адсорбции
неэтерифицированных жирных кислот молочной железой в третий период лактации также
имел свои характеристики. Характерным является то, что уровень утилизации
неэтерифицированных жирных кислот составил 0,06±0,007 Мэкв/л, на протяжении всего
периода исследования.
Ключевые слова: ЛАКТАЦИЯ, МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, АРТЕРИО-ВЕНОЗНАЯ
РАЗНИЦА, МЕТАБОЛИТЫ, ЛИПИДЫ.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ОКРЕМИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ У СИРОВАТЦІ
КРОВІ СВИНЕЙ РІЗНИХ ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В. В. Карповський, аспірант1,
В. І. Карповський, д-р. вет. н., професор,
О. В. Данчук, к. вет. н., докторант,
Р. В. Постой, к. вет. н., докторант,
В. О. Трокоз, д. с-г. н., професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041, Україна
У статті наведено нові наукові данні щодо жирнокислотного складу та
співвідношення окремих жирних кислот сироватки крові тварин різних типів вищої нервової
діяльності. Встановлено тенденцію щодо зниження вмісту мононенасичених та зростання
вмісту насичених жирних кислот у сироватці крові тварин сильного неврівноваженого та
слабкого типу вищої нервової діяльності. Встановлено вірогідне зниження вмісту ω-3
жирних кислот у сироватці крові тварин сильного врівноваженого інертного типу вищої
нервової діяльності, що свідчить про вищу інтенсивність їх метаболізму. Співвідношення
ω-6/ω-3 поліненасичених жирних кислот у сироватці крові свиней різних типів вищої нервової
діяльності вірогідно не різниться та становить 1,7-1,9:1. Відношення ненасичених до
насичених жирних кислот у сироватці крові свиней складає 0,52-0,55:1, при чому, відмічалась
тенденція щодо зростання частки ненасичених жирних кислот у сироватці крові свиней
сильних та врівноважених типів вищої нервової діяльності. Загальний вміст транс-ізомерів
жирних кислот у плазмі крові тварин не перевищує 0,3 % від загальної їх кількості в сироватці
крові. Зростання коефіцієнту C18:2n6c/С18:2n6t у тварин сильного неврівноваженого та
слабкого типів вищої нервової діяльності, відповідно, на 47,7 і 31,0 % вказує на вищу
інтенсивність метаболізму транс-жирних кислот у їх організмі.
Ключові слова: ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЖИРНІ КИСЛОТИ, КРОВ, СВИНІ,
УМОВНО-РЕФЛЕКТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
Вища нервова діяльність (ВНД) визначає індивідуальні особливості нервових процесів
та відмінності в реакції тварин на зміни в навколишньому середовищі та швидкість адаптації
до них [1-3].
Жирні кислоти існують в різних формах у крові. Всмоктуючись в травному тракті вони
транспортуються кров’ю у складі хіломікронів, після перетворення в печінці надходять у кров
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор В. О. Трокоз
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у вигляді ліпопротеїнів низької густини, а при виділенні з адипоцитів жирні кислоти надходять
в кров у вільному вигляді [4, 5]. Комплекси поліненасичених жирних кислот відіграють
важливе значення в різних біологічних процесах. Незамінні жирні кислоти беруть участь у
синтезі простагландинів, лейкотрієнів і тромбоксанів, їх залишки входять до складу
фосфоліпідів [6]. При чому, омега-3 і омега-6 жирні кислоти організм здатний перетворювати
представників одного класу в інший, але не здатний синтезувати обидва класи з простіших
речовин [7]. Тому актуальним напрямом наукових досліджень э вивчення впливу
типологічних особливостей ВНД на жирнокислотний склад крові, що дозволить розробити
індивідуальний підхід щодо покращення продуктивних якостей тварин.
Досліджено вплив особливостей коркових процесів на продуктивність та
резистентність різних видів тварин [1] та особливості обміну ліпідів у організмі свиней [6].
З’являється все більше даних щодо впливу незамінних жирних кислот на функціональні і
біохімічні особливості клітин і тканин [4, 5, 7]. Досліджено особливості жирнокислотного
складу різних тканин і органів, зокрема, встановлено зміни співвідношення окремих жирних
кислот при різних патологічних станах [5]. Однак, даних щодо жирнокислотного складу
сироватки крові свиней різних типів ВНД в доступній літературі не знайдено.
Мета дослідження – визначити особливості жирнокислотного складу та
співвідношення окремих жирних кислот сироватки крові свиней різних типів вищої нервової
діяльності.
Матеріали і методи. Експериментальна частина роботи проведена на базі Наукововиробничого центру «Поділля» Подільського державного аграрно-технічного університету
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.
Для проведення експерименту було відібрано 30 свиней великої білої породи 4
місячного віку, які знаходились на відгодівлі. Тварини утримувались на сухому
концентратному типі годівлі, доступ до води – вільний. Годівля свиней проводилась вволю. У
всіх тварин визначали силу, врівноваженість і рухливість нервових процесів за
модифікованою методикою розробленою на кафедрі фізіології, патофізіології та імунології
тварин НУБіП України [8]. В її основі лежить вивчення (у типових індивідуальних станках)
рухової реакції тварини на місці підкріплення кормом, швидкості вироблення умовного
рухово-харчового рефлексу, ступеня орієнтовної реакції і зовнішнього гальмування,
утворення переробки умовних рухово-харчових рефлексів і реакції тварини на гальмівний
подразник. На підставі аналізу отриманого матеріалу було сформовано 4 групи тварин, по 5
голів у кожній: І група – сильний врівноважений рухливий (СВР) тип, II група – сильний
врівноважений інертний (СВІ) тип, III група – сильний неврівноважений (СН) тип, IV група –
слабкий (С) тип ВНД.
Матеріалом для досліджень була сироватка крові свиней отримана з краніальної
порожнистої вени. У сироватці крові визначали жирнокислотний склад ліпідів згідно ДСТУ
ІSО 5508-2001 [9]. Пробопідготовка проводилась згідно ДСТУ ІSО 5509-2002 [10].
Хроматографічний аналіз жирних кислот виконано на газовому хроматографії Кристал Люкс
4000 (Росія) з полум'яно-іонізаційним детектором, на капілярній колонці 5Р-2560 (Биреісо) із
межею виявлення – 0,01 %.
Статистичну обробку експериментально одержаних даних проводили за методиками
Н. А. Плохинського та Е. В. Монцевічюте Ерінгене застосовуючи інструменти пакету аналізу
даних середовища Microsoft Excel [11]. Обраховано середнє арифметичне значення, його
похибка та вірогідність різниці між аналогічними даними з різних дослідних груп.
Результати й обговорення. Основними властивостями коркових процесів є їх сила,
врівноваженість збудження і гальмування., а також рухливість [12, 13]. Встановлено, вірогідно
вищий показник сили, врівноваженості та рухливості нервових процесів у тварин СВР типу
нервової системи – 11,40±0,87 у. о., що у 1,3 (p<0,05), 1,4 (p<0,01) та 1,7 раза переважає
показники тварин СВІ, СН і С типів ВНД, відповідно (табл. 1). При чому, найнижчі результати
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отримані у свиней С типу ВНД – 3,00±0,00 у. о. (р<0,001), а показники коркових процесів
тварин СВІ та СН типів займають проміжне положення. Одержаний розподіл тварин за типом
ВНД збігався із класичною класифікацією І. П. Павлова [13].
Проведеними дослідженнями встановлено відсутність вірогідних різниць насичених
жирних кислот (НЖК) та мононенасичених жирних кислот (МНЖК) у сироватці крові тварин
різних типів ВНД (табл. 2). Слід відмітити лише тенденцію щодо зниження вмісту МНЖК та
зростання вмісту НЖК у крові тварин СН та С типів ВНД.
Таблиця 1
Показники коркових процесів у 5-6-місячних свиней різних типів вищої нервової діяльності, М±m, (n=5)
Групи тварин

Сила
3,60±0,43
3,00±0,00*
2,20±0,23*
1,00±0,00***

СВР
СВІ
СН
С

Показники коркових процесів, умовних одиниць
Врівноваженість
Рухливість
3,80±0,23
4,00±0,00
2,80±0,23*
2,60±0,43**
2,20±0,23**
2,00±0,00***
1,00±0,00***
1,00±0,00***

Загальна оцінка
11,40±0,87
8,40±0,87*
6,40±0,63**
3,00±0,00***

Примітка: 1. ВНД — вища нервова діяльність, СВР — сильний врівноважений рухливий, СВІ – сильний
врівноважений інертний, СН — сильний неврівноважений, С — слабкий; 2. Різниця з тваринами сильного
врівноваженого рухливого типу вищої нервової діяльності достовірна при *p<0,05, **p<0,01, *** p<0,001.
Таблиця 2
Співвідношення окремих жирних кислот у сироватці крові свиней різних типів ВНД, М±m, (n=5)
Тип ВНД

НЖК

МНЖК

СВР
СВІ
СН
С

34,3±1,19
34,3±1,57
35,4±1,74
35,6±1,81

5,45±0,66
5,54±0,37
5,26±0,39
5,13±0,36

Омега-3
5,71±0,08
5,54±0,04*
5,73±0,11
5,71±0,14

Поліненасичені
Омега-6
15,9±0,41
15,9±0,85
15,4±0,90
15,6±0,65

Омега-9
38,6±0,24
38,8±0,44
38,3±0,62
37,9±1,02

Примітка: Різниця з тваринами СВР типу ВНД вірогідна при *p<0,05.

На даний час з’являється все більше даних щодо користі ω-жирних кислот для
організму як людей, так і тварин. При надходженні з їжею достатньої кількості ω-3
поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), вони швидко етерифікуються у фосфоліпіди та
частково заміщують жирні кислоти родини ω-6 в мембранах клітин [5]. Встановлено вірогідне
зниження вмісту ω-3 ЖК у сироватці крові тварин СВІ типу ВНД на 3 %, що очевидно свідчить
про вищу інтенсивність їх метаболізму.
Жирні кислоти ω-6 і ω-3 конкурують за перетворення ферментними системами і
можуть заміщувати один одного [4]. Співвідношення ω-6/ω-3 поліненасичених жирних кислот
у сироватці крові свиней різних типів ВНД вірогідно не різниться та становить від 1,7-1,9:1
(при нормі 2-4:1) (табл. 3).
Таблиця 3
Коефіцієнти відношення окремих жирних кислот у сироватці крові свиней різних типів ВНД, М±m, (n=5)
Показники
ННЖК/НЖК
n-6/n-3
18:0+18:1/16:0
C18:1n9c/С18:1n9t
C18:2n6c/С18:2n6t

СВР
0,52±0,02
0,36±0,02
1,94±0,03
542,0±114,0
128,0±19,0

Тип ВНД
СВІ
СН
0,52±0,03
0,55±0,04
0,35±0,02
0,37±0,02
1,97±0,09
1,94±0,08
538,0±106,0
735,0±279,0
131,0±5,0
189,0±30,0

Примітка: Різниця з тваринами СВР типу ВНД вірогідна при *p<0,05.

34

С
0,55±0,04
0,37±0,02
1,88±0,12
419,0±64,0
168,0±42,0

Високий рівень НЖК з довгим ланцюгом підвищують вміст холестеролу в плазмі крові,
в той час як МНЖК і ПНЖК його знижують [5]. Відношення ННЖК/НЖК сприяє зростанню
показників перекисного окиснення ліпідів у крові тварин. Таким чином, відношення
ННЖК/НЖК складає 0,52-0,55:1. При чому, відмічалась тенденція щодо зростання частки
ННЖК у плазмі крові сильних та врівноважених типів ВНД.
У рослин і ссавців всі жирні кислоти з подвійними зв'язками знаходяться виключно в
цис-конфігурації, а присутність транс-жирних кислот вказує на наявність транс жирів у
комбікормі, або мікробіологічне перетворення жирів у травному тракті (у жуйних) [12]. Так,
як у свиней комбікорм був ідентичним, то співвідношення цис- до транс-ізомерів жирних
кислот визначає інтенсивність метаболізму останніх. Слід відмітити, що загальний вміст
транс-ізомерів ЖК у сироватці крові тварин не перевищує 0,3 % від загальної кількості ЖК в
сироватці крові. Слід відмітити, що зростання коефіцієнту C18:2n6c/С18:2n6t у тварин СН та
слабкого типу ВНД відповідно на 47,7 % і 31,0 %, очевидно, свідчить про більш інтенсивний
метаболізм транс-жирних кислот у їх організмі [13].
ВИСНОВКИ
Встановлено достовірне зниження вмісту ω-3 жирних кислот у сироватці крові тварин
сильного врівноваженого інертного типу вищої нервової діяльності. Відношення ненасичених
до насичених жирних у сироватці крові свиней складає 0,52-0,55:1. Вміст транс-ізомерів
жирних кислот у сироватці крові свиней не перевищує 0,3 % від загальної кількості жирних
кислот. Зростання коефіцієнту C18:2n6c/С18:2n6t у тварин сильного неврівноваженого та
слабкого типів вищої нервової діяльності, відповідно, на 47,7 і 31,0 % свідчить про більш
інтенсивний метаболізм транс-жирних кислот у їх організмі.
Перспективи досліджень. У подальшому планується дослідити інші показники
ліпідного обміну для всебічної оцінки взаємозв’язку між особливостями вищої нервової
діяльності та фізіологічними процесами в організмі свиней.
THE RATIO OF SEPARATE FATTY ACIDS IN BLOOD SERUMOF PIGS
OF DIFFERENT TYPES OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY
V. V. Karpovskiy, V. I. Karpovskiy, O. V. Danchuk, R. V. Postoy, V. O. Trokoz,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Heroyiv Oborony str., 15, Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
The article presents new research data on the fatty acid composition and the ratios of the
individual fatty acids in blood serum of animals of different types of higher nervous activity.
Established a tendency of decreased content of monounsaturated and increased content of saturated
fatty acids in the blood serum of animals of strong unbalanced and weak type of higher nervous
activity. Found a significant decrease in the content of ω-3 fatty acids in the blood serum of animals
of the strong balanced inert type of higher nervous activity, indicating the higher intensity of its
metabolism. The ratio of ω-6 / ω-3 polyunsaturated fatty acids in the blood serum of pigs of different
types of higher nervous activity was not significantly different, and is 1.7-1.9:1. The ratio of
unsaturated to saturated fatty acids in the serum of pigs is 0.52-0.55:1, and, there was a trend increase
in the share in the serum of unsaturated fatty acids in pigs of strong and balanced types of higher
nervous activity. The content of fatty acids trans-isomers in blood serum of animals does not exceed
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0.3 % of the total amount in the serum. The growth of ratio C18:2n6c / C18:2n6t in animals of weak
and strong unbalanced types of higher nervous activity, respectively 47.7 and 31.0 % indicates about
more intense metabolism of trans-fatty acids in organism.
Keywords: HIGHER NERVOUS ACTIVITY, FATTY ACIDS, BLOOD, PIGS,
CONDITIONED REFLEX ACTIVITY.
СООТНОШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
СВИНЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. В. Карповский, В. И. Карповский, О. В. Данчук, Р. В. Постой, В. А. Трокоз
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
ул. Героев Обороны, 15, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены новые научные данные о жирнокислотном составе и соотношения
отдельных жирных кислот сыворотки крови животных разных типов высшей нервной
деятельности. Установлена тенденция снижения содержания мононенасыщенных и рост
содержания насыщенных жирных кислот в сыворотке крови животных сильного
неуравновешенного и слабого типа высшей нервной деятельности. Установлено достоверное
снижение содержания ω-3 жирных кислот в сыворотке крови животных сильного
уравновешенного инертного типа высшей нервной деятельности, что свидетельствует о более
высокой интенсивность их метаболизма. Соотношение ω-6 / ω-3 полиненасыщенных жирных
кислот в сыворотке крови свиней различных типов высшей нервной деятельности достоверно
не отличается и составляет 1,7-1,9:1. Отношение ненасыщенных к насыщенным жирным
кислотам в сыворотке крови свиней составляет 0,52-0,55:1, причем, отмечалась тенденция
роста доли ненасыщенных жирных кислот в сыворотке крови свиней сильных и
уравновешенных типов высшей нервной деятельности. Содержание транс-изомеров жирных
кислот в сыворотке крови животных не превышает 0,3 % от общего их количества в сыворотке
крови. Рост коэффициента C18: 2n6c/С18: 2n6t у животных сильного неуравновешенного и
слабого типов высшей нервной деятельности соответственно на 47,7 и 31 % указывает на более
интенсивный метаболизм транс-жирных кислот в их организме.
Ключевые слова: ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ,
КРОВЬ, СВИНЬИ.
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ВМІСТ ГЕМОГЛОБІНУ В ЕРИТРОЦИТАХ ТА ОКСИГЕНОВА
ЄМНІСТЬ КРОВІ ТЕЛЯТ У КРИТИЧНІ ПЕРІОДИ ПОСТНАТАЛЬНОГО
ЖИТТЯ, ЗАЛЕЖНО ВІД МАСИ ТІЛА ПРИ НАРОДЖЕННІ
Є. М. Лівощенко, канд. вет. наук, доцент
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
У статті наведені дані щодо взаємозв’язку маси тіла новонароджених телят та
процесу еритроцитопоезу впродовж неонатального періоду росту та розвитку тварин.
Встановлено, що у тварин, які народились із найменшою масою тіла, кількість еритроцитів
у крові була найнижчою – в 1,12 та 1,20 раза (р<0,05) менше, ніж у телят другої та третьої
дослідної групи. В середньому, у телят першої дослідної групи кількість еритроцитів у крові
була в 1,11 раза (р<0,05) менше, ніж у телят другої та третьої дослідної групи. Впродовж
неонатального періоду росту та розвитку телят усіх дослідних груп спостерігалось
зниження кількості еритроцитів у крові. За неонатальний період росту та розвитку у телят
першої дослідної групи встановлено зниження кількості еритроцитів в крові в 1,28 раза
(р<0,01), тварин другої дослідної групи, в середньому, в 1,41 раза (р<0,001) та телят третьої
дослідної групи – в 1,40 раза (р<0,001).
Ключові слова: ГЕМОГЛОБІН, ЕРИТРОЦИТИ, ПЕРІОД, ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ,
ОКСИГЕНОВА ЄМНІСТЬ КРОВІ.
Основу сучасних уявлень про розвиток системи кровотворення в організмі є вчення про
наявність клітин – попередників гемоцитопоезу – так званих стовбурових клітин
кровотворення.
Важливою умовою становлення процесів гемоцитопоезу є формування органів, в яких
відбувається кровотворення (печінка, червоний кістковий мозок, селезінка, вилочкова залоза).
Строма цих органів формується у визначені періоди гестації плода. В екстраембріональний
період формуються кровотворні клітини та початковий стан гемоцитопоезу, який в
ембріональний та фетальний періоди росту та розвитку плода забезпечується печінкою,
кістковим мозком. Під час народження пуповинна кров повністю відображає стан
гематоцитопоезу плода в кінці гестаційного періоду і показники гомеостазу новонароджених
тварин відображають умови пренатального росту та розвитку організму.
У зв’язку з цим, неонатальний період у тварин є найбільш складним у процесі
постнатального росту та розвитку організму, а адаптаційні здатності залежать, у першу чергу,
від процесів гемоцитопоезу, а, відповідно, і забезпеченості організму оксигеном і поживними
речовинами.
Проведені дослідження були складовою частиною тематичного плану «Розробка
мультипараметричної системи виробництва молока на основі секретоутворюючої функції
молочної залози, пре- та постнатального розвитку тваринного організму і методів їх корекції»
№ державної реєстрації 0108U010281 (Розділ 2. «Фізіолого-біохімічні параметри пре- та
постнатального розвитку тварин та їх корекція»).
Аналіз даних літератури дозволяє стверджувати, що ранні кровотворні клітини
закладаються виключно в період ембріогенезу у відносно невеликих кількостях.
Важливою умовою синтезу клітин крові є формування органів, в яких відбуваються
процеси гемоцитопоезу [1-4]. Зміна морфології еритроцитопезу супроводжується зміною
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типів гемоглобіну. Еритроцити плода, які містять НВЕ, мають вищу спорідненість до
оксигену, завдяки чому збільшується його транспорт із крові матері.
Гематологічні показники крові новонароджених тварин відрізняються від показників
крові дорослих тварин. У свою чергу, у функціонально активних новонароджених тварин та
недорозвинених телят виявлені суттєві відмінності у складі крові. У першу добу життя
відбувається підвищення вмісту гемоглобіну в крові, у порівняні з його вмістом у пуповинній
крові. Вважають, що це відбувається за рахунок перерозподілу рідини в організмі
новонароджених, внаслідок чого зменшується об’єм плазми та збільшується концентрація
еритроцитів. За останніми даними, периферична кров практично не відрізняється від
пуповинної, що свідчить про продовження впливу пренатальних та інтранатальних факторів
на гемоцитопоез новонароджених тварин [5-8]. Результати досліджень ряду авторів свідчать,
що впродовж першого тижня неонатального періоду життя склад крові суттєво змінюється.
Зниження вмісту гемоглобіну в крові доношених дітей вони вважають фізіологічною.
Паралельно відбувається зниження кількості еритроцитів і показника гематокриту. Однак,
негативний вплив анте- і інтранатальних факторів, і, в першу чергу, гіпоксії, супроводжується
змінами у процесі кістково-мозкового кровотворення. За даними авторів [7-9], концентрація
та абсолютна кількість попередників еритроцитів у крові особин, яки розвивались під впливом
гіпоксії, була надалі в 3-5 разів більшою, ніж у клінічно здорових новонароджених дітей.
Гіпоксія негативно впливає на системоутворення в організмі [9]. Під впливом негативних
факторів відбувається подовження періодів пре- та постнатального росту та розвитку
тваринного організму, що і визначає актуальність досліджень гемоцитопоезу у телят, залежно
від умов пренатального росту та розвитку.
Мета роботи - дослідити процес гемоцитопоезу у телят, залежно від умов
пренатального росту та розвитку.
Матеріали
і методи. Експериментальну частину роботи проведено на базі
господарства «САД» Сумського району Сумської області. Лабораторні дослідження проведені
в умовах кафедри анатомії, нормальної та патологічної фізіології тварин Сумського
національного аграрного університету, відділу № 20 Інституту прикладної фізики
НАН України (м. Суми).
Показники еритроцитопоезу функціонально-активних телят досліджували на
гематологічному аналізаторі «АВХ MICROS 60 – OT», Франція.
Еритроцитопоез визначали у новонароджених телят та телят неонатального періоду
розвитку, залежно від маси тіла на 5, 10, 15 та 30–у добу після народження. Для визначення
процесів еритроцитопоезу були відібрані 24 функціонально-активних новонароджених телят
(які за запропонованими тестами отримали 20 балів і більше). По мірі народження
функціонально активних телят їх ділили на 3 групи: з масою тіла 15–17 кг (n=3), 18–20 кг (n=9)
і 22–25 і більше кг (n=12). Проби крові у новонароджених телят отримували з судин пуповини,
а на 5, 10, 15 та 30–у добу – з яремної вени.
У крові телят визначали такі показники гемограми:
– кількість еритроцитів (1012/л);
– гематокрит, %;
– середній вміст гемоглобіну в еритроциті, пг;
– середній об’єм еритроцитів, мкм3;
– середню концентрацію гемоглобіну в еритроциті крові, г/л;
– кисневу ємність крові – за формулою:
КЄК=1,03×Нb+4,36 об%;
– кисневу ємність гемоглобіну – за формулою:
КЄК
КЄНb = –––––––– об%;
Нb
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Під час проведення експериментальних досліджень дотримувалися 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–ІV від 21.06.2006 р.
Результати й обговорення. Результати проведених досліджень свідчать про наявність
відповідної динаміки в процесі гемоцитопоезу у телят, залежно від маси тіла при народженні.
Встановлено, що у тварин, які народились із найменшою масою тіла, кількість
еритроцитів в крові було найнижчою (в 1,12 та 1,20 раза (р<0,05) менше, ніж у телят другої та
третьої дослідної групи. В середньому, у телят першої дослідної групи кількість еритроцитів
в крові була в 1,11 раза (р<0,05) менше, ніж у телят другої та третьої дослідної групи.
Впродовж неонатального періоду росту та розвитку телят усіх дослідних груп
спостерігалось зниження кількості еритроцитів в крові. За неонатальний період росту та
розвитку телят першої дослідної групи встановлено зниження кількості еритроцитів в 1,28
раза (р<0,01), тварин другої дослідної групи, в середньому, в 1,41 раза (р<0,001) та телят
третьої дослідної групи в 1,40 раза (р<0,001).
Необхідно вказати, що зниження кількості еритроцитів відбувалось на фоні різних
показників їх кількості в крові одразу після народження. Так, у телят першої дослідної групи
різниця між показниками кількості еритроцитів в крові після народження і в кінці
неонатального періоду росту та розвитку тварин становила 1,92±0,16 Т/л, тварин другої
дослідної групи 2,85±0,18 Т/л і у телят третьої дослідної групи 3,03±0,17 Т/л, що в 1,48 -1,58
раза більше, ніж у тварин першої групи. На нашу думку, це є показником уповільнення
системного формування гемоцитопоезу в організмі телят першої дослідної групи.
Вміст гемоглобіну в еритроцитах крові телят першої дослідної групи був на
0,24±0,02 пг менше, ніж у телят другої та на 0,31±0,05 пг, ніж у телят третьої дослідної групи
після народження.
За неонатальний період росту та розвитку телят першої дослідної групи середній вміст
гемоглобіну в еритроциті крові знизився в 1,28 раза (р<0,01). У телят другої та третьої
дослідної групи це зниження відбулось у 1,23-1,10 раза (р<0,05). Можливо, більше зниження
вмісту гемоглобіну в еритроциті крові телят першої дослідної групи відображає зниження
активності процесу еритроцитопоезу. Однак, в кінці неонатального періоду росту та розвитку
телят вміст гемоглобіну в еритроциті крові телят першої дослідної групи був на 5,34 % і на
18,15 % менше цього показника крові телят другої та третьої дослідної групи.
Оксигенова ємність крові телят першої дослідної групи після народження була на 5,26
% менше, ніж у телят другої дослідної групи і на 6,57 % - ніж у телят третьої дослідної групи.
У кінці неонатального періоду росту та розвитку телят першої дослідної групи оксигенова
ємність крові була в 1,13 раза менше (р<0,05), ніж у телят другої дослідної групи і в 1,22 раза
менше, ніж у телят третьої дослідної групи (р<0,01).
Враховуючі значення оксигену для перебігу окиснювально-відновлювальних процесів
в організмі вважаємо, що оксигенова ємність крові телят дослідних груп свідчить про
забезпеченість організму оксигеном, а відповідно, формування умов інтенсивного росту та
розвитку телят. Про це свідчить більша маса тіла телят другої та третьої дослідної групи в
кінці неонатального періоду росту та розвитку тварин (на 8,20-12,0 кт).
ВИСНОВКИ
1. У телят з низькою масою тіла при народженні встановлено порушення оксигенового
гомеостазу в організмі в процесі пренатального росту та розвитку.
2. У телят першої дослідної групи кількість еритроцитів в крові після народження була
в 1,12-1,20 раза менша, ніж у телят другої та третьої дослідної групи (р<0.05).
3. Вміст гемоглобіну в еритроциті крові телят першої дослідної групи виявився на
0,24±0,05 пг менше, ніж у телят другої та третьої дослідної групи.
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4. Оксигенова ємність крові телят першої дослідної групи після народження була на
5,26-6,57 % менше, ніж у телят другої та третьої дослідної групи.
5. В кінці неонатального періоду росту та розвитку телят першої дослідної групи
оксигенова ємність крові виявилась в 1,13-1,22 раза менше (р<0,01), ніж у телят другої та
третьої дослідної групи.
6. Народження телят з низькою масою тіла, негативно впливає на процес системо
утворення в організмі впродовж неонатального періоду їх росту та розвитку.
Перспективи досліджень. Дослідження еритроцитопоезу у телят впродовж періоду
новонародженості та неонатального періоду росту і розвитку дозволяють визначати
інтенсивність забезпечення організму оксигеном та проводити його ефективну корекцію з
метою підвищення життєздатності телят.
THE HEMOGLOBIN CONTENT IN THE ERYTHROCYTES AND OXYGENASE
CAPACITY OF THE CALVES BLOOD DURING CRITICAL PERIODS OF POSTNATAL
LIFE DEPENDING ON THE BODY MASS AT BIRTH
E. M. Livoschenco
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
The article presents data on the relationship between body weight of newborn calves and the
process erythrogenesis during the neonatal period of growth and development of animals. Found that
animals who were born with the smallest weight number of red blood cells was low in 1,12 and 1,20
times (p<0,05) less than calves of second and third experimental groups. On average, calves of the
first experimental group the number of erythrocytes in the blood was in 1,11 times (p<0,05) less than
calves of second and third experimental groups. During the neonatal period growth and development
of calves of all experimental groups experienced a decline in the number of red blood cells in the
blood. Beyond the neonatal period growth and development of calves in the first experimental group,
a reduction in the number of red blood cells in 1,28 times (p<0,01). Animals of the second
experimental group average in 1,41 times (p<0,001), and calves of the first experimental group in
1,40 times (p<0,001).
Keywords: HEMOGLOBIN, ERYTHROCYTE, PERIOD, LIFE, OXYGENASE
CAPACITY OF THE BLOOD.
СОДЕРЖАНИЕ ГЕМОГЛОБИНА В ЭРИТРОЦИТАХ И КИСЛОРОДНАЯ ЕМКОСТЬ
КРОВИ ТЕЛЯТ В КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ПОСТНАТАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССЫ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Е. М. Ливощенко
Сумскoй национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные о взаимосвязи массы тела новорожденных телят и процесса
эритроцитопоеза в течение неонатального периода роста и развития животных. Установлено,
что у животных которые родились с наименьшей массой тела количество эритроцитов в крови
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была низкой (в 1,12 и 1,20 раза (р<0,05) меньше, чем у телят второй и третьей опытной группы.
В среднем, у телят первой опытной группы количество эритроцитов в крови была в 1,11 раза
(р<0,05) меньше, чем у телят второй и третьей опытной группы. На протяжении неонатального
периода роста и развития телят всех опытных групп наблюдалось снижение количества
эритроцитов в крови. За неонатальный период роста и развития телят первой опытной группы
установлено снижение количества эритроцитов в 1,28 раза (р<0,01). Животных второй
опытной группы в среднем в 1,41 раза (р<0,001) и телят первой опытной группы в 1,40 раза
(р<0,001).
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АМІНОКИСЛОТНИЙ ОБМІН В ОРГАНІЗМІ ПЛОДА, ЗА УМОВ
ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СИСТЕМИ
«МАТИ – ПЛАЦЕНТА – ПЛІД»
С. В. Остапенко2, аспірант
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
У результаті проведених досліджень, нами встановлено, що у телят які народились з
ознаками різної ступені порушення оксигенового гомеостазу під час внутрішньоутробного
розвитку загальний вміст амінокислот у амніотичній рідині виявився в 1,37, 1,67 та в 1,39
раза менше, ніж у телят, які народились із фізіологічно активною системою дихання.
Встановлено, що порушення оксигенового забезпечення плоду супроводжується зниженням
вмісту вільних амінокислот у навколоплідній рідині в 2,34 раза (р<0,001). Сума незамінних
амінокислот в амніотичній рідині телят, які народились з ознаками порушення оксигенового
гомеостазу була в 2,38-3,89 раза (р<0,001) менше, ніж у функціонально-активних
новонароджених телят. Залежно від ступеня порушення оксигенового гомеостазу плода,
вміст орнітину в амінокислотній рідині виявився в 1,26-10,09 раза менше (р<0,001), ніж у
тварин, які народились функціонально активними.
Ключові слова: ПЛІД, АМІНОКИСЛОТА, ГОМЕОСТАЗ, НАВКОЛОПЛІДНА
РІДИНА.
Існування кожного виду тварин забезпечується основною властивістю живих
організмів – розмноженням. Фактором фізіологічного перебігу процесів внутрішньоутробного
розвитку плоду є формування фетоплацентарної системи [1, 2]. Дослідники вважають організм
вагітних самок однією з найскладніших систем, яка виникла на Землі в процесі еволюції [3].
Підтримання в ній гравідарного гомеостазу забезпечується основними його підсистемами –
організмом матері, тимчасовим органом, який формується під час вагітності – плацентою та
плодом.
Найчастіше ріст та розвиток плода ускладнюється плацентарною недостатністю.
Дослідники вважають, що це є причиною внутрішньоутробної гіпоксії та гіпотрофії плода [3].
Плацентарна недостатність характеризується на початку гемодинамічними порушеннями
матково-плацентарного кровообігу. В послідуючому, спостерігаються зміни активності
трофобластичного епітелію і функції плацентарного бар’єру, що впливає на ріст і розвиток
плоду. Дослідження проблеми функціонування фетоплацентарного комплексу, порушення
оксигенового гомеостазу плода, обмін речовин в організмі плода і в першу чергу амінокислот
визначає актуальність проведених досліджень.
Проведені дослідження були складовою частиною тематичного плану «Розробка
мультипараметричної системи виробництва молока на основі секретоутворюючої функції
молочної залози, пре- та постнатального розвитку тваринного організму і методів їх корекції»
№ державної реєстрації 0108U010281 (Розділ 2. «Фізіолого-біохімічні параметри пре- та
постнатального розвитку тварин та їх корекція»).
Аналіз даних літературних джерел дозволяє стверджувати, що фізіологічний ріст і
розвиток плоду визначається в цілому особливостями кровообігу у системі мати – плацента –
плід. Порушення процесів плацентації призводить до дефектів у серцево-судинної адаптації і
перфузії плаценти. Багато авторів вважають, що порушення матково – плацентарно - плодової
2
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гемодинаміки у ранні строки росту та розвитку нового організму є причиною порушення
процесів плацентації та нідації [1–4].
Плацентарна недостатність характеризується морфологічними та функціональними
змінами в плаценті, зниженням можливостей компенсаторних та пристосувальних механізмів,
які забезпечують нормальний фізіологічний ріст та розвиток плоду і адаптацією
материнського організму до його виношування [5–7].
Порушення функції фетоплацентарного комплексу супроводжується комплексом
порушень транспортної, трофічної, ендокринної та метаболічної функції плаценти, які
впливають негативно на ріст та розвиток плода і проявляються після народження тварин, як
патологія. Все це свідчить про актуальність досліджень впливу функціональної активності
фетоплацентарного комплексу на ріст і розвиток плоду і в першу чергу амінокислотного
обміну.
Мета досліджень – дослідити амінокислотний склад амніотичної рідини плодів, за умов
порушення оксигенового гомеостазу під час росту та розвитку плода.
Матеріали і методи. Експериментальну частину роботи проведено на базі
господарства «САД» Сумського району Сумської області. Лабораторні дослідження
проведено в умовах кафедри анатомії, нормальної та патологічної фізіології тварин Сумського
національного аграрного університету, відділу № 20 Інституту прикладної фізики
НАН України (м. Суми).
Об’єктом досліджень були новонароджені телята, амніотична рідина.
Для визначення відмінностей функціонального стану організму новонароджених телят
використовували систему тестів з діагностики «зрілості» сурфактантно – альвеолярної
системи легень і оцінки функціонального стану організму новонароджених телят
(Яблонський В. А., Замазій А. А., 2011). Амінокислотний склад амніотичної рідини визначали
на амінокислотному аналізаторі BIOTRONIK LC – 6001 (Німеччина) з інтегратором SP – 4100
на основі післяколонкової реакції з нінгідрином. Для дослідження було відібрано групу
функціонально активних телят (n=5). Телята, що народились з ознаками гіпоксії (n=15)
поділялись на три групи: (телята, що народились у стані асфіксії або з наявним меконієм у
навколоплідній рідини, стан важкої гіпоксії (n=5); телята, які після народження мали
спонтанні, неадекватні дихальні рухи, стан середньої гіпоксії (n=5); телята, які після
народження мали спонтанні, адекватні дихальні рухи, стан легкої гіпоксії (n=5).
Для дослідження амінокислотного складу навколоплідної рідини відбирали зразки
амніотичної рідини, крові телят із судин пуповини, кров корів-матерів, молозива. У телят
відбір проб крові проводили одразу після народження, у корів – після отелення. Отримані
зразки крові та навколоплідної рідини осаджували з розрахунку 0,2 мл осаджувача на 0,8 мл
проби. Розрахунково визначали у вищезазначених пробах загальний вміст амінокислот, вміст
замінних, незамінних, ліпопластичних та глюкопластичних амінокислот.
Під час проведення експериментальних досліджень дотримуватися 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–ІV від 21.06.2006 р.
Отримані дані були опрацьовані за допомогою програм Office Excel 2007 та Statistica 7.
Оцінку вірогідності проводили за t-критерієм Ст’юдента.
Результати й обговорення. Результати наших досліджень свідчать, що
амінокислотний склад амніотичної рідини плодів корів суттєво відрізняється, залежно від
умов внутрішньоутробного розвитку організму, яка забезпечується функціональною
активністю фетоплацентарного комплексу і проявляється під час народження телят ознаками
порушення оксигенового гомеостазу.
У телят, які народились з ознаками різної ступені порушення оксигенового гомеостазу
під час внутрішньоутробного розвитку, загальний вміст амінокислот у амніотичній рідині
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виявився в 1,37-1,67 та в 1,39 раза менше (р<0,01), ніж у телят, які народились з фізіологічно
активною системою дихання. Встановлено, що порушення оксигенового забезпечення
організму плода супроводжується зниженням вмісту вільних амінокислот у навколоплідної
рідині в 2,34 раза (р<0,001). Сума незамінних амінокислот в амніотичній рідині телят, які
народились з ознаками порушення оксигенового гомеостазу була в 2,38-3,89 раза (р<0,001)
менше, ніж у функціонально – активних новонароджених телят.
Вміст глюкопластичних амінокислот в амніотичній рідині телят дослідних груп
виявився в 2,00-1,61 раза (р<0,01) менше, ніж у телят, які народились без ознак порушення
оксигенового гомеостазу. Подібна ж динаміка нами встановлена за вмістом ліпопластичних
амінокислот у амніотичній рідині новонароджених телят дослідних груп. Так у телят, які
народились функціонально активними вміст ліпопластичних амінокислот виявився в
амніотичній рідині в середньому в 1,60 раза більше, ніж у телят, які народились з ознаками
різного ступеня порушення оксигенового гемеостазу (р<0,01).
Необхідно вказати, що в амніотичній рідині плодів, які народились функціонально
активними, вміст амінокислот орнітинового циклу виявився вірогідно більше. Відомо, що
початковим елементом орнітинового циклу є амінокислота орнітин. Дана амінокислота в
амніотичній рідині плодів, які народились функціонально активними була значно більше, ніж
у телят, які народились з ознаками порушення оксигенового гомеостазу в процесі
внутрішньоутробного розвитку. Залежно від ступеня порушення оксигенового гомеостазу
плода, вміст орнітину в амніотичній рідині виявився в 1,26-10,09 раза менше (р<0,001), ніж у
тварин, які народились функціонально–активними.
Відомо, що орнітин, взаємодіючи з аміаком та вугільною кислотою, утворює цітрулін.
Результаті досліджень свідчать, що вміст цітруліну в навколоплідної рідини плодів, які
народились з ознаками порушення оксигенового гомеостазу був в 3,25; 2,11 та 3,53 раза менше
(р<0,001), ніж у функціонально активних новонароджених телят.
Наступним етапом утворення сечовини є взаємодія цітруліну з аміаком внаслідок чого
синтезується аргінін. Так, вміст аргініну в амніотичній рідині плодів, які народились з
ознаками різного ступеня порушення оксигенового гомеостазу був в 4,34; 11,66 та 5,00 рази
менше (р<0,001), ніж у телят контрольної групи.
Враховуючи те, що аргінін розщеплюється в послідуючому на сечовину і орнітин
необхідно вказати, що вміст даної амінокислоти в амніотичній рідині плодів, які народились з
ознаками порушення оксигенового гомеостазу під час внутрішньоутробного розвитку був
вірогідно менше.
Результати досліджень щодо вмісту лише амінокислот орнітинового циклу в
амніотичній рідині плодів, які народились з ознаками порушення оксигенового гомеостазу
свідчать при значні зміни в їх організмі амінокислотного обміну і процесів, які забезпечуються
ними. В першу чергу цей процес забезпечує зв’язування вугільної кислоти і видільна система
приймає участь у підтриманні кислотно-лужного балансу в організмі.
У новонароджених телят, які під час внутрішньоутробного розвитку знаходились під
негативним впливом порушення оксигенового забезпечення суттєво відрізнялись показники
кислотно-лужного балансу. Результати досліджень свідчать про інтенсифікацію процесів
анаеробного гліколізу в організмі плода і визначається після народження тварин, як
ацидотичний стан. Вважаємо, що ацидотичний зсув, який є характеристикою посиленого
анаеробного гліколізу впливає на функціонування дихального центру і формування процесу
дихання. Можливо це є причиною того, що під час внутрішньоутробного періоду росту та
розвитку плода активується функція дихальної системи, внаслідок чого амніотична рідина
надходить в дихальні шляхи.
Про порушення кислотно-лужного балансу в організмі плода, а потім і новонароджених
тварин свідчить підвищення іонів гідрогену в пуповинної крові плодів. Так, у телят, які
народились з ознаками порушення оксигенового гомеостазу вміст іонів гідрогену у
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пуповинної крові виявився в 1,67-1,19 рази більше, ніж у телят, які народились функціонально
активними (р<0,01).
ВИСНОВКИ
1. У телят, які народились з ознаками різного ступеня порушення оксигенового
гомеостазу під час внутрішньоутробного росту та розвитку, загальний вміст амінокислот у
амніотичній рідині виявився в 1,37-1,67 та в 1,39 раза менше (р<0,01), ніж у телят, які
народились з фізіологічно активною системою дихання.
2. Вміст глюкопластичних амінокислот в амніотичній рідині телят дослідних груп
виявився в 2,00-1,61 раза (р<0,01) раза менше, ніж у телят, які народились без ознак
порушення оксигенового гомеостазу.
3. Залежно від ступеня порушення оксигенового гомеостазу плода, вміст орнітину в
амніотичній рідині виявився в 1,26-10,09 раза менше (р<0,001), ніж у тварин, які народились
функціонально-активними.
4. Вміст аргініну в амніотичній рідині плодів, які народились з ознаками різного
ступеня порушення оксигенового гомеостазу був в 4,34; 11,66 та 5,00 рази менше (р<0,001),
ніж у телят контрольної групи.
5. У телят, які народились з ознаками порушення оксигенового гомеостазу вміст іонів
гідрогену у пуповинної крові виявився в 1,67-1,19 рази більше, ніж у телят, які народились
функціонально активними (р<0,01).
Перспективи досліджень. Дослідження з цього напряму дозволять виявляти стан
внутрішньоутробного росту та розвитку плода, умови забезпечення його оксигеном та
поживними речовинами і проводити адекватну корекцію активації функцій фетоплацентарного комплексу та новонароджених тварин.
AMINO ACID METABOLISM IN THE FETUS IN TERMS OF VIOLATIONS OF THE
FUNCTIONAL ACTIVITY OF THE SYSTEM "MOTHER – PLACENTA – FETUS"
S. V. Ostapenko
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
The result of our investigation, we found that calves born with signs of various degrees of
violation oxygen homeostasis during intrauterine development the total content of amino acids in the
amniotic fluid was in 1,37, 1,67 and 1,39 times less than that of the calves who are born with
physiologically active respiratory system. It is established that the violation oxygen ensure the fetus
is accompanied by a decrease in the content of free amino acids in amniotic fluid in 2,34 times
(p<0,001). The amount of essential amino acids in the amniotic fluid of calves born with signs of
violation of oxygen homeostasis was in 2,38-3,89 times (p<0,001) less than in functional-active
newborn calves. Depending on the degree of violations oxygen homeostasis of the fetus, the content
of ornithine in amino acid fluid was from 1,26 to 10,09 times less (p<0,001) than in animals that were
born functional-active.
Keywords: FETUS, AMINO ACID, HOMEOSTASIS, AMNIOTIC FLUID.
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ ОБМЕН В ОРГАНИЗМЕ ПЛОДА В УСЛОВИЯХ
НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ «МАТЬ –
ПЛАЦЕНТА – ПЛОД»
С. В. Остапенко
Сумскoй национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В результате проведенных исследований, нами установлено, что у телят, которые
родились с признаками различной степени нарушения оксигенового гомеостаза во время
внутриутробного развития общее содержание аминокислот в амниотической жидкости
оказался в 1,37, 1,67 и в 1,39 раза меньше, чем у телят, которые родились с физиологически
активной системой дыхания. Установлено, что нарушения оксигенового обеспечения плода
сопровождается снижением содержания свободных аминокислот в околоплодной жидкости в
2,34 раза (р<0,001). Сумма незаменимых аминокислот в амниотической жидкости телят,
которые родились с признаками нарушения оксигенового гомеостаза была в 2,38-3,89 раза
(р<0,001) меньше, чем у функционально-активных новорожденных телят. В зависимости от
степени нарушений оксигенового гомеостаза плода содержание орнитина в аминокислотной
жидкости оказался от 1,26 до 10,09 раза меньше (р<0,001), чем у животных, которые родились
функционально-активными.
Ключевые слова: ПЛОД, АМИНОКИСЛОТА, ГОМЕОСТАЗ, ОКОЛОПЛОДНАЯ
ЖИДКОСТЬ.
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УМІСТ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ І ЖИРНИХ КИСЛОТ У ТКАНИНАХ
МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ У ПЕРІОД ВЕСНЯНОЇ ПІДГОДІВЛІ
БОРОШНОМ СОЇ ТА ЦИТРАТАМИ Со І Ni
А. Г. Пащенко3 аспірант
Інститут біології тварин НААН
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
Подані результати досліджень впливу підгодівлі медоносних бджіл борошном з бобів
сої з додаванням до нього цитратів Co і Ni, отриманих методом нанотехнології, на вміст
загальних ліпідів і жирних кислот у тканинах організму. Відзначено стимулюючий вплив
застосованих добавок на вміст загальних ліпідів у тканинах бджіл всіх дослідних груп, а
жирних кислот – тільки за дії цитратів Co і Ni в III−V групах. Додавання борошна сої не
впливало на рівень насичених, крім ейкозаєнової, жирних кислот у ліпідах тканин бджіл II
групи, але сприяло вірогідному підвищенню вмісту С20:2; С20:3 і С20:5 жирних кислот. Виявлено,
що коригуючий вплив цитратів Со і Ni на вміст ненасичених жирних кислот, крім олеїнової,
ліноленової і докозаєнових (С22:3; С22:4 і С22:5) у ліпідах тканин бджіл дослідних груп залежить
від ступеня ненасиченості жирних кислот та їх вмісту в організмі.
Ключові слова: БДЖОЛИ, ТКАНИНИ, ЛІПІДИ, ЖИРНІ КИСЛОТИ, КОБАЛЬТ,
НІКЕЛЬ, ЦИТРАТИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ, НАНОМАТЕРІАЛИ.
Відомо, що дефіцит природного корму медоносних бджіл погіршує ліпідне, протеїнове
і мінеральне їх живлення [1], знижує життєдіяльність бджолиної сім’ї [2, 3] і репродуктивну
функцію матки [1, 2, 4]. Використання тільки цукрового сиропу у період весняної підгодівлі
бджіл порушує оптимальне співвідношення вуглеводів до ліпідів і протеїнів, зменшує
забезпеченість організму ліпідами, макро- і мікроелементами [1, 2, 5]. Тому у бджільництві
застосовуються замінники перги, у т. ч. з використанням БМД для підгодівлі бджіл у
несприятливі періоди їх утримання [6–8]. Однак, використання у підгодівлі бджіл солей
мікроелементів мінеральних кислот може викликати токсичні явища, оскільки організм
медоносних бджіл має підвищену чутливість до дії мінеральних солей [6, 9, 10]. У цьому
контексті доцільне застосування органічних сполук мікроелементів, у т. ч. виготовлених
методом нанотехнології [11, 12], токсичність яких у декілька разів нижча, ніж мінеральних
солей [3, 4, 8, 11]. Виконані у попередні роки в ІБТ НААН дослідження підтверджують низьку
токсичність і високу біологічну активність цитратів Cr, Se, Ge, Co і Ni у бджіл та Cr в інших
видів тварин [4, 8]. Однак механізми впливу цитратів мікроелементів в організмі тварин, у т.
ч. бджіл, повністю не з’ясовані і вивчаються в провідних наукових центрах України [8, 11].
Метою цих досліджень було з’ясувати вплив борошна сої, а також цитратів Со і Ni, отриманих
методом нанотехнології, на вміст загальних ліпідів і жирних кислот у гомогенатах тканин
медоносних бджіл за умов весняної підгодівлі.
Матеріали і методи. Дослідження проведено на пасіці с. Кореличі Перемишлянського
району у весняний період із 28. 04. по 24. 05. 2014 року, на бджолиних сім’ях карпатської
породи. Для проведення досліду було сформовано п’ять груп бджолиних сімей, по три в
кожній. І група – контрольна, умови стаціонарного утримання з підгодівлею цукровим
сиропом в кількості 500 мл / бджолосім’ю / тиждень, ІІ група – дослідна за аналогічних умов
з підгодівлею 500 мл / тиждень / бджолосім’ю цукровим сиропом (60 %) і борошном
Науковий керівник – д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН Р. С. Федорук
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натуральної сої (500 г), ІІІ група – за аналогічних умов другої групи з підгодівлею 500 мл /
тиждень / бджолосім’ю цукровим сиропом (60 %) і борошном натуральної сої (500 г) з
додаванням цитрату кобальту в кількості 2 мг Со; ІV група – за аналогічних умов ІІ групи з
підгодівлею цукровим сиропом і борошном натуральної сої з додаванням цитрату нікелю в
кількості 1 мг Ni, V група – за аналогічних умов ІІ групи з підгодівлею цукровим сиропом і
борошном натуральної сої з додаванням цитратів кобальту в кількості 2 мг Со та Ni – 1 мг.
Цитрати Кобальту та Нікелю отримували методом Косінова М. В., Каплуненка В. Г. (2009) з
використанням нанотехнології [11, 12]. Для біохімічних досліджень використовували зразки
тканин від 30 – 40 бджіл із кожної бджолосім’ї. У гомогенатах тканин бджіл визначали вміст
загальних ліпідів за методом Фолча та жирних кислот на газорідинному хроматографі «Хром5», що описано у довіднику [13]. Статистичний аналіз отриманих результатів проведено з
визначенням середніх величин М, їхніх відхилень ±m і ступеня вірогідності міжгрупових
різниць за коефіцієнтом Стьюдента (р) з використанням комп’ютерної програми Microsoft
EXCEL.
Результати й обговорення. Підгодівля бджолиних сімей цукровим сиропом з
додаванням борошна сої (II) і цитрату Со (III), Ni (IV) та їх суміші у (V) групі зумовлювала
вірогідні відмінності вмісту загальних ліпідів у тканинах бджіл (рис. 1 А).
Зокрема, вміст загальних ліпідів був вірогідно вищим у бджіл всіх дослідних груп,
проте більше виражена різниця відзначена в II – IV групах. Очевидно, включення борошна з
бобів сої, що містить високий рівень ліпідних компонентів, зумовлювало підвищення
трансформації їх з гемолімфатичної системи у тканини бджіл, що відзначали й інші
дослідники [7, 8]. Характерно, що внесення до підгодівлі цитратів Со і Ni суттєво не змінювало
вміст загальних ліпідів у тканинах бджіл III – V груп порівняно з їх рівнем у бджіл II групи.
Отримані дані можуть вказувати на більше виражений метаболічний вплив компонентів
борошна сої на засвоєння ліпідів з травного каналу і відкладання їх у тканинах організму, ніж
цитратів Со і Ni.
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Рис. 1. Вміст загальних ліпідів (А) і їх жирних кислот (Б) у тканинах бджіл

Поряд з тим, аналіз вмісту жирних кислот у ліпідах тканин бджіл вказує на незначні
міжгрупові відмінності їх рівня у другій групі (99,6 %), порівняно до контрольної (I), але вищі
у III (102,2 %), IV (103 %) і V (103,9 %) групах (рис 1. Б). Встановлені для загального вмісту
жирних кислот спрямованість і рівні міжгрупових відмінностей зберігаються для насичених і
ненасичених жирних кислот (рис. 2. А, Б). Однак, вищий вміст поліненасичених жирних
кислот (рис. 2. Г) у ліпідах тканин бджіл III – V груп порівняно до I групи був більше
виражений (102,2 – 104,6 %), ніж мононенасичених (рис. 2. В (101,5 – 101,9 %). Це вказує на
більше виражений, ніж борошна сої прояв коригуючого впливу застосованих добавок цитратів
Со і Ni на вміст насичених і поліненасичених жирних кислот у тканинах організму бджіл.
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Рис. 2. Вміст насичених (А) і ненасичених (Б, В, Г) жирних кислот, % до контролю

Відомо, що введені до підгодівлі бджіл мінеральні солі Со активують обмінні процеси
в організмі медоносних бджіл і підвищують їх резистентність і плодючість маток [6, 10].
Однак, літературні дані щодо метаболічного впливу сполук Ni в організмі бджіл відсутні. Тоді
як результати наших досліджень [8] свідчать про коригуючий вплив цитрату Ni, отриманого
методом нанотехнології [12], на обмін ліпідів у бджіл. Ця сполука зумовлює вірогідні зміни у
співвідношенні окремих класів ліпідів тканин бджіл з підвищенням відносного вмісту
етерифікованого холестеролу і НЕЖК.
Аналіз абсолютного вмісту окремих насичених жирних кислот у ліпідах тканин
організму бджіл вказує на стимулюючий вплив як роздільного, так і поєднаного застосування
цитратів Со і Ni на рівень насичених, крім стеаринової, яка виявляла тенденцію до зниження,
та ейкозанової жирних кислот, вміст якої не змінювався. Це зумовлювало вірогідно, крім
пальмітинової, вищий вміст насичених жирних кислот у ліпідах тканин бджіл III, IV і V груп
на тлі збереження рівня контрольної групи у II дослідній групі (табл. 1).
Отже, можна вважати, що цитрати Со і Ni мають аналогічний стимулюючий вплив на
вміст насичених жирних кислот С8:0 –С16:0 у ліпідах тканин бджіл, проте сумісне застосування
їх у весняній підгодівлі не підсилює цього фізіологічного ефекту.
Вивчення показників вмісту ненасичених жирних кислот у ліпідах тканин бджіл
свідчить про певні відмінності впливу борошна сої та цитратів Со і Ni на обмін окремих
ненасичених жирних кислот у їх організмі. Зокрема, абсолютний вміст менш ненасичених
жирних кислот (С16:1; С20:2; С22:2), а також ейкозатриєнової (С20:3) і арахідонової (С20:4) був
вищим у ліпідах тканин бджіл усіх дослідних груп з вірогідними різницями в III – V групах
стосовно контролю (табл. 2).
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Таблиця 1
Вміст насичених жирних кислот у тканинах медоносних бджіл, г/кг сирої маси (M±m, n=3)
Жирні кислоти
та їх код
Каприлова,С 8:0
Капринова, С 10:0
Лауринова, С 12:0
Міристинова, С 14:0
Пентадеканова, С 15:0
Пальмітинова, С 16:0
Стеаринова, С 18:0
Ейкозанова, С 20:0
Вміст насичених жирних кислот
% до контролю

Групи
І Контроль
0,04±0,003
0,02±0,003
0,02±0,003
0,03±0,003
0,04±0,003
1,17±0,029
0,91±0,019
0,10±0,003
2,33
100

ІІ Соя
0,04±0,003
0,02±0,003
0,02±0,003
0,03±0,003
0,04±0,003
1,15±0,018
0,89±0,019
0,11±0,003*
2,30
98,7

Дослідні
ІІІ Соя+Со
ІV Соя+Ni
0,05±0,003* 0,05±0,003*
0,03±0,003* 0,03±0,003*
0,03±0,003* 0,03±0,003
0,04±0,003* 0,04±0,003
0,05±0,003* 0,05±0,003*
1,22±0,032
1,22±0,038
0,88±0,020
0,87±0,012
0,10±0,003
0,10±0,003
2,40
2,39
103,0
102,6

V Соя+Ni+Co
0,05±0,003*
0,03±0,003
0,03±0,003
0,04±0,003
0,05±0,003*
1,23±0,038
0,87±0,013
0,10±0,003
2,40
103,0

Характерно, що вміст олеїнової, ліноленової, ейкозапентаєнової (крім II гр.) і
докозаєнових (С22:3; С22:4; С22:5 і С22:6) жирних кислот у ліпідах тканин бджіл дослідних груп
суттєво не змінювався порівняно до контролю зі збереженням стабільної тенденції до вищого
їх рівня у бджіл IV і V груп. Для докозагексаєнової жирної кислоти цей рівень у V групі був
вірогідно вищим від контролю. Аналогічну залежність з підвищення вмісту С22:6 у тканинах
усього організму бджіл відзначено за їх підгодівлі цитратами Se і Ge [3].
Ці дані вказують на подібні механізми дії цитратів Со, Ni, Se і Ge на обмін
поліненасичених жирних кислот. Поряд з тим, коригуючий вплив цитрату Со і Ni у значній
мірі залежить від ступеня ненасиченості жирних кислот, а також вмісту їх у ліпідах тканин,
що підтверджують дані літератури [2–4, 8].
Таблиця 2
Вміст ненасичених жирних кислот у тканинах медоносних бджіл, г/кг сирої маси (M±m, n=3)
Жирні кислоти
та їх код
Пальмітоолеїнова, С 16:1
Олеїнова, С 18:1
Лінолева, С 18:2
Ліноленова, С 18:3
Ейкозаєнова, С 20:1
Ейкозадиєнова, С 20:2
Ейкозатриєнова, С 20:3
Арахідонова, С 20:4
Ейкозапентаєнова, С 20:5
Докозаєнова, С 22:2
Докозатриєнова, С 22:3
Докозатетраєнова, С 22:4
Докозапентаєнова, С 22:5
Докозагексаєнова, С 22:6
Вміст ненасичених жирних
кислот
% до контролю
мононенасичених
поліненасичених

І Контроль
0,07±0,003
3,80±0,026
2,88±0,020
3,88±0,050
0,25±0,23
0,29±0,003
0,17±0,033
3,06±0,029
2,25±0,032
0,88±0,015
0,28±0,009
0,38±0,012
0,48±0,017
0,57±0,018
19,24

ІІ Соя
0,08±0,003*
3,79±0,029
2,94±0,035
3,79±0,945
0,25±0,003
0,31±0,003**
0,19±0,003**
3,15±0,027
2,16±0,012*
0,91±0,015
0,26±0,009
0,36±0,012
0,44±0,015
0,55±0,012
19,18

100
4,12
15,12

99,7
4,12
15,06
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Групи
Дослідні
ІІІ Соя+Со
ІV Соя+Ni
0,09±0,003** 0,09±0,003**
3,83±0,029
3,83±0,023
2,98±0,035*
3,00±0,035*
3,87±0,050
3,91±0,050
0,26±0,003*
0,26±0,003*
0,33±0,003***
0,34±0,003
0,21±0,003***
0,22±0,003
3,20±0,019** 3,21±0,022**
2,20±0,015
2,23±0,015
0,94±0,015*
0,95±0,018*
0,28±0,009
0,29±0,009
0,39±0,013
0,40±0,012
0,48±0,015
0,49±0,018
0,58±0,020
0,60±0,017
19,64
19,82
102,1
4,18
15,46

103,0
4,18
15,64

V Соя+Ni+Co
0,10±0,003***
3,84±0,02
3,02±0,032*
3,94±0,047
0,26±0,003*
0,34±0,003***
0,22±0,003***
3,24±0,013***
2,27±0,015
0,97±0,015**
0,29±0,009
0,41±0,010
0,50±0,018
0,62±0,012*
20,02
104,1
4,20
15,82

ВИСНОВКИ
1. Підгодівля медоносних бджіл борошном сої з додаванням цитратів Со і Ni зумовлює
коригуючий вплив на обмін ліпідів в організмі, що характеризується підвищенням вмісту
загальних ліпідів у тканинах бджіл усіх дослідних груп, а жирних кислот тільки за роздільного
та сумісного згодовування цитратів Co і Ni.
2. Внесення до компонентів підгодівлі цитратів Со і Ni стимулює підвищення вмісту
більшості насичених, крім С18:0 і С20:0, жирних кислот у ліпідах тканин їх організму, проте
поєднане застосування цих сполук не підсилює їх фізіологічного впливу на рівень насичених
жирних кислот у ліпідах тканин.
3. Вміст ненасичених жирних кислот у ліпідах тканин бджіл дослідних груп виявляє
зворотний зв’язок з ступенем ненасиченості цих кислот та їх рівнем у ліпідах, проте вміст
олеїнової, ліноленової і докозаєнових С22:3; С22:4; С22:5 жирних кислот вірогідно не відрізнявся
від контролю.
Перспективи досліджень. Вважаємо доцільним вивчити вплив цитратів Co і Ni на
вміст життєвоважливих мікроелементів у тканинах медоносних бджіл за умов весняної їх
підгодівлі.
THE CONTENTS OF TOTAL LIPIDS AND FATTY ACIDS IN THE TISSUES
OF HONEY BEES DURING SPRING FEEDING WITH SOYBEAN FLOUR
CITRATE Co AND Ni
А. G. Pashchenco
Institute of Animal Biology of NAAS
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
S U M MARY
The results of studies of the effect of honey bees feeding by flour from soybeans adding to it
citrate Co and Ni, obtained by nanotechnology, on the content of total lipids and fatty acids
composition in the body tissues are presented. The stimulating effect of additives on the content of
total lipids in the tissues of all bee research groups and fatty acids - only citrate Co and Ni has been
established. Adding of soy flour had no effect on the level of saturated except eucosaenoic, fatty acids
level in the lipid of tissues of bees group II, but significant increase of the content of C20: 2; C20: 3 and
C20: 5 fatty acids. The corrective action citrate Co and Ni on the content of unsaturated fatty acids after
addition on oleic, linoleic and docosaenoic C22: 3; C22: 4 and C22: 5 in lipid tissues of bee of research
groups depends on the degree of unsaturation of fatty acids and their content in the body.
Keywords: HONEY BEES, TISSUES, LIPIDS, FATTY ACIDS, COBALT, NICKEL,
CITRATE, NANOTECHNOLOGY, NANOMATERIALS.
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИХ ЛИПИДОВ И ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ТКАНЯХ МЕДОНОСНЫХ
ПЧЕЛ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ ПОДКОРМКИ МУКОЙ СОИ И ЦИТРАТАМИ СО И NI
А. Г. Пащенко
Институт биологии животных НААН
ул. В. Стуса, 38, г. Львов, 79034, Украина
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты исследований влияния подкормки медоносных пчел мукой
из бобов сои с добавлением цитратов Co и Ni, полученных методом нанотехнологии, на
содержание общих липидов и жирных кислот в тканях организма. Отмечено стимулирующее
влияние примененных добавок на содержание общих липидов в тканях пчел всех опытных
групп, а жирных кислот - только при действии цитратов Co и Ni в III−V группах. Добавление
муки сои не влияло на уровень насыщенных, кроме эйкозаеновой, жирных кислот в липидах
тканей пчел II группы, но способствовало достоверному повышению содержания С 20: 2; С20: 3
и С20: 5 жирных кислот. Установлено, что коррегирующее воздействие цитратов Со и Ni на
содержание ненасыщенных жирных кислот, кроме олеиновой, линоленовой и докозаеновых
(С22: 3; С22: 4 и С22: 5) кислот в липидах тканей пчел опытных групп зависит от степени
ненасыщенности жирных кислот и их содержания в организме.
Ключевые слова: ПЧЕЛЫ, ТКАНИ, ЛИПИДЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, КОБАЛЬТ,
НИКЕЛЬ, ЦИТРАТЫ, НАНОТЕХНОЛОГИИ, НАНОМАТЕРИАЛЫ.
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РУБЦЕВА ФЕРМЕНТАЦІЯ ОВЕЦЬ ПІД ВПЛИВОМ
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБАВОК
А. В. Піхтірьова, канд. вет. наук, доцент
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
У статті наведені дані що до впливу мінеральних добавок на показники рубцевої
ферментації в овець. Встановлено, що за зрівняльний період показники рубцевої ферментації
у тварин контрольної та дослідних груп практично не відрізнялись. Амілолітична активність
мікроорганізмів коливалась від 0,52±0,05 до 0,56±0,04 ум. ам. од, а целюлозолітична
становила 18,70±0,65 % у тварин контрольної групи та 18,80±0,70-18,86±0,68 % в овець
дослідних груп. Загальна маса мікроорганізмів рубця виявлена на рівні 0,1280±0,0080,1296±0,006 г/100 мл у тварин контрольної та дослідних груп. У результаті корекції макромікроелементного живлення овець, нами встановлені значні відмінності у процесах рубцевої
ферментації овець контрольної та дослідних груп. Упродовж дослідного періоду у тварин
другої групи амілолітична активність мікроорганізмів послідовно підвищилась в 1,08, 1,12 та
в 1,18 раза (р<0,05). В овець третьої групи активність амілолітичних мікроорганізмів
підвищилась в 1,16-1,26 раза (р<0,01) за період досліду. За умов корекції макромікроелементного живлення овець, вміст аміаку у рубці тварин виявився в 1,10-1,14 раза
(р<0,05) менше, ніж у тварин контрольної групи, що свідчить про більш ефективне
використання білкових компонентів в організмі тварин дослідних груп.
Ключові слова: ФЕРМЕНТАЦІЯ, РУБЕЦЬ, ВІВЦІ, ДОБАВКИ, МІКРООРГАНІЗМИ,
АКТИВНІСТЬ.
Сьогодні роль основних макро-мікроелементів в організмі тварин, їх участь у
тканинному обміні в значній мірі досліджена. Однак, враховуючи те, що більша частка
поживних речовин в травному тракті жуйних тварин перетравлюється мікрофлорою, які
заселяють рубець, а не ферментами організму хазяїна, можна припустити, що мінеральні
речовини є необхідним компонентом живлення мікроорганізмів, а їх нестача або надлишок
призводить до зміни швидкості росту та розмноження мікробіальних клітин, а відповідно, і
швидкості процесів розщеплення окремих груп поживних речовин в передшлунках. Однак,
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вплив мінеральних речовин на процеси перетравлення поживних речовин корму, рубцеву
ферментацію в овець практично не досліджено, що і визначає актуальність проведених
досліджень.
Проведені дослідження були складовою частиною тематичного плану «Розробка
мультипараметричної системи виробництва молока на основі секретоутворюючої функції
молочної залози, пре- та постнатального розвитку тваринного організму і методів їх корекції»
№ державної реєстрації 0108U010281 (Розділ 2. «Фізіолого-біохімічні параметри пре- та
постнатального розвитку тварин та їх корекція»).
Результати досліджень деяких авторів доводять, що додаткове введення в раціон
жуйних тварин лише кухонної солі сприяє підвищенню об’єму хімусу на 19,30 %, зниженню
концентрації сухої речовини і сирого протеїну у хімусі на 16 %, золи – на 7,80 %, сприяє
збільшенню надходження сухої речовини в кишечник на 25,50 %, сирого протеїну – на
33,30 %, у порівнянні з контрольними тваринами [1, 2]. Такі зміни в процесі рубцевого
травлення лише під впливом повареної солі свідчать про значний вплив макроелементів на
процеси травлення. За даними інших авторів [3, 4] додаткове введення в раціон жуйних тварин
натрію хлористого і ряду мікроелементів сприяє подальшому збільшенню об’єму хімуса,
надходженню сухої речовини та сирого протеїну в тонкий відділ кишечнику.
Відомо, що кількість сирого протеїну, який надходить в тонкий кишечник відображає
баланс між руйнуванням азотовмісних сполук і синтезом мікробіального сирого протеїну [2].
Різну швидкість надходження сирого протеїну у тонкий відділ кишечнику пов’язують із
зниженням розщеплення азотовмісних сполук та збільшенням синтезу мікробіального білка.
Перетравлення білка в тонкому відділі кишечнику, за даними багатьох авторів, складає
біля 70 % по відношенню до його кількості, яка надійшла у тонкий кишечник. Результати
досліджень свідчать, що під впливом макро-мікроелементів збільшується доступність білків
корму для мікроорганізмів рубця. Ними встановлено, що у дослідних тварин під впливом
макро-мікроелементної корекції процесів травлення кількість амінокислот, які всмоктались в
тонкому кишечнику становила 419 г, в той час, як у тварин, які отримували основний раціон,
вона складала 270 г, тобто у 1,55 раза менше [5–7]. Суттєвим моментом під впливом макромікроелементів вважається збільшення перетравлення поживних речовин і особливо
органічних речовин мікроорганізмами рубця. Деякі автори вважають, що поряд із корекцією
макро-мікроелементного живлення, важливим є енергетичне забезпечення овець.
Встановлено, що підвищення енергетичного забезпечення овець з 10,7-17,2 до 22,2-24,6 МДж
обмінної енергії підвищував настриг шерсті з 146-152 до 164 -196 г на кожний кілограм
обмінної маси тіла тварини.
Дослідники вказують на те, що для підвищення продуктивності овець обов’язково
необхідно макро-мікроелементне забезпечення з метою підвищення біологічної цінності
мікробіального білка. Для синтезу таких амінокислот як метіонін і цистеїн, мікроорганізми
потребують наявності сірки, а для синтезу нуклеїнової кислоти, яка є складовою
синтезованого білка, потрібен фосфор.
Результати досліджень деяких авторів свідчать про значну роль у процесах рубцевого
травлення найпростіших. Встановлено, що в 1 мл рубцевої рідини містилось найпростіших (за
об’ємом): епідинії – 0,03 мл, ентодинії – 0,07 мл, середні найпростіші – 0,03 мл, війчасті – 0,05
мл [7]. Поряд з цим, об’єм бактерій складав лише 0,03 мл, тобто 20 % від загального об’єму
мікроорганізмів. Важливим є те, що бактеріальна маса найпростіших суттєво відрізняється за
амінокислотним складом, а також більш висока перетравлюваність найпростіших обумовлює
необхідність формування умов для максимального розвитку їх в рубці. Аналіз літературних
даних дозволяє стверджувати, що в більшій степені макро-мікроелементне живлення
досліджувалось у великої рогатої худоби, в той час, як дане питання щодо овець залишались
поза увагою дослідників і свідчить про актуальність проведених досліджень.
Мета роботи – дослідити вплив мінеральних добавок на рубцеву ферментацію.
55

Матеріали і методи. Дослідження проведені в умовах АФ «Зернова долина». Для
проведення досліджень нами сформовані 3 групи овець після 2-го окоту, по 10 тварин у кожній
групі. Тварини першої (контрольної) групи отримували раціон згідно з нормами, тварини
другої та третьої дослідних груп отримували впродовж 3-х місяців додатково макромікроелементну суміш запропоновану нами. Відбір проб вмісту рубця і крові в овець
проводили в кінці кожного місяця досліджень.
У зразках вмісту рубця визначали: амілолітичну активність за Смітом і Рою, у
модифікацій Кулика,1970; протеолітичну активність – за Петровою та Внюцнайте, 1966;
целюлозолітичну активність інкубуванням целофанових стрічок у вмісті рубця; загальну масу
мікроорганізмів та простіших – фракційним центрифугуванням із послідуючими
визначеннями сухої речовини (Палфій Ф. Ю., Юрчук Е. Ф., 1968); аміак – мікродифузним
методом в чашках Конвея; загальну кількість простіших – методом підрахунку; леткі жирні
кислоти – шляхом парової дистиляції в апараті Маркгама.
У зразках крові досліджували: загальну концентрацію летких жирних кислот шляхом
парової дистиляції в апараті Макргама; сечовину – за Мішоном і Арно з
парадиметиламінобензальдегідом; фосфор – за методом Балза – Дейзи – Бригсу; кальцій –
комплексометрично. Впродовж досліду тварини контрольної групи отримували основний
раціон, який складався з сіна та комбікорму. Тваринам дослідних груп в комбікорм додатково
вводили макро-мікроелементну суміш у кількості 0,50 % та 1,00 % загальної кількості макромікроелементів у раціоні.
Під час проведення експериментальних досліджень дотримуватися 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–ІV від 21.06.2006 р.
Результати й обговорення. Встановлено, що за дослідний період показники рубцевої
ферментації у тварин контрольної та дослідних груп практично не відрізнялись. Амілолітична
активність мікроорганізмів рубця коливалась від 0,52±0,05 до 0,56±0,04 ум. ам. од, а
целюлозолітична – становила 18,70±0,65 % у тварин контрольної групи та 18,80±0,7018,86±0,68 % в овець дослідних груп. Загальна маса мікроорганізмів рубця виявилась на рівні
0,1280±0,008-0,1296±0,006 г/100 мл вмісту рубця у тварин контрольної та дослідних груп.
Корекція макро-мікроелементного живлення суттєво вплинула на показники рубцевої
ферментації овець контрольної та дослідних груп. Впродовж дослідного періоду у тварин
другої групи амілолітична активність мікроорганізмів послідовно підвищилась в 1,08, 1,12 та
в 1,18 раза (р<0,05). У овець третьої групи активність амілолітичних мікроорганізмів вірогідно
підвищувалась в 1,16-1,26 раза (р<0,01) за період досліду.
Важливим показником рубцевої ферментації у жуйних тварин є активність
целюлозолітичних мікроорганізмів. Це важливо, оскільки клітковина використовується лише
після її розщеплення ферментом целюлаза, який продукують целюлозолітичні
мікроорганізми. Необхідно відмітити, що навіть у тварин контрольної групи целюлозолітична
активність мікроорганізмів виявилась достатньо високою.
Однак, корекція макро-мікроелементного живлення овець дослідних груп, позитивно
вплинула на активність целюлозолітичних мікроорганізмів рубця. Так, за місяцями
досліджень, целюлозолітична активність мікроорганізмів рубця у тварин другої дослідної
групи, підвищилась в 1,12, 1,18 (р<0,05) та 1,26 раза (р<0,01), у порівнянні з даним показником
овець контрольної групи. У тварин третьої групи, целюлозолітична активність
мікроорганізмів рубця була у 1,24-1,38 раза більше, ніж у тварин контрольної групи (р<0,01) і
не вірогідно більше, ніж в овець другої групи. Протеліолітична активність мікроорганізмів
рубця в овець другої та третьої дослідних груп за період корекції макро-мікроелементного
живлення виявилась в 1,12-1,18 раза (р<0,05) більше, ніж у тварин контрольної групи.
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Висока специфічна активність основних груп мікроорганізмів вмісту рубця тварин
дослідних груп суттєво вплинула на утворення летких жирних кислот. Вміст ЛЖК у рубці
овець другої дослідної групи виявився за місяцями досліджень в 1,12 (р<0,05) та 1,24-1,32 раза
більше (р<0,01), ніж у тварин контрольної групи. В овець третьої групи вміст ЛЖК у рубці був
в 1,18, в 1,26 та 1,48 раза більше, ніж у тварин контрольної групи (р<0,01).
Особливості використання азотистих речовин в організмі жуйних тварин полягають у
тому, що білки, які надходять із кормом, піддаються впливу мікроорганізмів рубця і майже 4080 % рослинного білка перетворюється у білок мікробний. Корекція макро-мікроелементного
живлення овець значно вплинула на вміст загальної маси мікроорганізмів рубця в овець
дослідних груп. Так, у тварин другої дослідної групи вміст загальної маси мікроорганізмів
рубця виявився в кінці другого місяця досліджень в 1,14 раза, а в кінці третього місяця
досліджень в 1,18 раза (р<0,05) більше, ніж в овець контрольної групи. Більш значним
виявився вміст загальної маси мікроорганізмів у вмісті рубця овець третьої групи в 1,22-1,38
раза більше (р<0,01), ніж у тварин контрольної групи. Загальна кількість інфузорій у вмісті
рубця тварин дослідних груп підвищилась до 121,0± 4,0-128±5,0 тис/мл при 109±8,0 тис/мл в
овець контрольної групи.
За умов корекції макро-мікроелементного живлення овець, вміст аміаку у рубці тварин
виявився в 1,10-1,14 раза менше (р<0,05), ніж у тварин контрольної групи, що свідчить про
більш високий рівень білкового обміну в організмі тварин дослідних груп.
Результати досліджень свідчать про вірогідно більший вміст ЛЖК в крові овець
дослідних груп (в 1,24-1,38 рази, р<0,01). Поряд з цим, вміст кальцію і фосфору в крові тварин
дослідних груп виявився не вірогідно більшим в (1,06-1,09 рази), ніж у тварин контрольної
групи.
ВИСНОВКИ
1. Макро-мікроелементна корекція обміну речовин в організмі овець позитивно
плинула на показники рубцевої ферментації.
2. Амілолітична, протеолітична та целюлозолітична активність мікроорганізмів рубця
тварин дослідних груп виявилась вірогідно більше (р<0,05-р<0,01), ніж в овець контрольної
групи.
3. Використання макро-мікроелементної суміші у годівлі овець підвищило утворення
ЛЖК, синтез мікробіальної маси та зниження вмісту аміаку у рубці (р<0,05-0,01).
Перспективи досліджень. Результати досліджень дозволять виявляти вплив
запропонованої макро-мікроелементної суміші на показники рубцевої ферментації, обміну
речовин в організмі овець та його використання з метою підвищення продуктивності тварин.
SCAR FERMENTATION OF SHEEP UNDER THE INFLUENCE
OF MINERAL ADDITIVES
A. V. Pikhtirova
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
The article shows the effect of mineral additives on the indicators of rumen fermentation in
sheep. It was established that in egalitarian performance during fermentation scar animal control and
experimental groups practically no different. Amylase activity of microorganisms ranged from
0,52±0,05-0,56±0,04 conventional units. am. еd. and cellulose-lytic was 18,70±0,65 % in the control
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group and 18,80±0,70-18,86±0,68 % of the ewes of the experimental groups. The total mass of rumen
microorganisms appeared at 0,1280±0,008-0,1296±0,006 g/100 ml in the control animals and
research groups. As a result of the correction macro-microelement nutrition of sheep we found
significant differences in the processes of rumen fermentation sheep in control and experimental
groups. During the research period, the animals of the second group of microorganisms amylase
activity gradually increased in 1,08, 1,12 and 1,18 times (p<0,05). In the third group of sheep amylase
activity of microorganisms increased in 1,16-1,26 times (p<0,01) during the experiment. Given the
correction of macro- microelement nutrition of sheep, the content of ammonia in the rumen of animals
was in 1,10-1,14 times (p<0,05) than animals in the control group, indicating a more efficient use of
protein components in animals research groups.
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FERMENTATION,
RUMEN,
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РУБЦОВАЯ ФЕРМЕНТАЦИЯ ОВЕЦ ПОД ВЛИЯНИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК
А. В. Пихтирёва
Сумскoй национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные влияния минеральных добавок на показатели рубцовой
ферментации у овец. Установлено, что за уравнительный период показатели рубцовой
ферментации у животных контрольной и опытных групп практически не отличались.
Амилолитическая
активность
микроорганизмов
колебалась
от
0,52±0,05
до
0,56±0,04 усл. ам. ед., а целюлозолитическая составляла 18,70±0,65 % у животных
контрольной группы и 18,80±0,70-18,86±0,68 % у овец опытных групп. Общая масса
микроорганизмов рубца оказалась на уровне 0,1280±0,008-0,1296±0,006 г/100 мл содержимого
рубца у животных контрольной и опытных групп. В результате коррекции макромикроэлементного питания овец нами установлены значительные различия в процессах
рубцовой ферментации овец контрольной и опытных групп. В течении опытного периода у
животных второй группы амилолитическая активность микроорганизмов последовательно
увеличилась в 1,08, 1,12 и 1,18 раза (р<0,05). У овец третьей группы активность
амилолитических микроорганизмов достоверно повышалась в 1,16-1,26 раза (р<0,01) на
протяжении периода опыта. При коррекции макро-микроэлементного питания овец,
содержание аммиака в рубце животных оказалось в 1,10-1,14 раза (р<0,05) меньше, чем у
животных контрольной группы, что свидетельствует о более эффективном использовании
белковых компонентов в организме животных опытных групп.
Ключевые
слова:
ФЕРМЕНТАЦИЯ,
РУБЕЦ,
ОВЦЫ,
ДОБАВКИ,
МИКРООРГАНИЗМЫ, АКТИВНОСТЬ.
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ДИНАМІКА ФАКТОРІВ ГЕМОСТАЗУ КРОВІ КОРІВ
ЗА МІСЯЦЯМИ ТІЛЬНОСТІ
Л. В. Плюта, канд. вет. наук, доцент
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
У статті наведені дані факторів гемостазу крові тільних корів за період росту та
розвитку плода. Встановлено, що показники гемостазу тільних корів найбільш суттєво
змінюються впродовж останнього триместру тільності. Вміст фібриногену в крові тільних
корів в кінці тільності виявився в 1,40 раза більшим (р<0,01), ніж на початку тільності і в
1,31 раза (р<0,01) більшим, ніж у нетільних корів. У процесі росту та розвитку плода
суттєво активується протромбіновий та тромбіновий час гемостазу. У порівнянні з
початком тільності, протромбіновий та тромбіновий час гемостазу в кінці тільності корів
відповідно були в 1,27 (р<0,01) та в 1,10 раза (р<0,05) менше, тобто процес зсідання крові
відбувався швидше в цей період. У порівнянні з нетільними коровами, протромбіновий час та
протромбіновий індекс тільних корів у кінці тільності були в 1,52 (р<0,01)-1,14 раза (р<0,05)
менше. Тромбіновий час та частково активований тромбіновий час гемостазу тільних корів
у кінці тільності були, відповідно, в 1,15-1,18 раза меншими, ніж у не тільних корів (р<0,05).
Ключові слова: ГЕМОСТАЗ, КРОВ, ФАКТОРИ, ТІЛЬНІСТЬ, ФІБРИНОГЕН.
Пренатальний ріст та розвиток плода у тварин забезпечується фізіологічною
взаємодією трьох основних складових: організму матері, функціональною активність
фетоплацентарного комплексу та плода. Взаємодія цих складових формує єдину
функціональну систему: «мати – плацента – плід». Доводять, що порушення процесів
геодинаміки в системі фетоплацентарного комплексу [1, 6] є провідною причиною затримки
росту та розвитку плода в пренатальний період. В першу чергу дослідники вказують на те, що
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порушення процесу кровопостачання до плоду в більшій ступені залежить від стану системи
гемостазу. Зміна властивостей крові в організмі тільних корів, зниження швидкості
кровопостачання плоду порушує процес його росту та розвитку і визначає актуальність
досліджень з цієї проблеми.
Проведені дослідження були складовою частиною тематичного плану «Розробка
мультипараметричної системи виробництва молока на основі секретоутворюючої функції
молочної залози, пре- та постнатального розвитку тваринного організму і методів їх корекції»
№ державної реєстрації 0108U010281 (Розділ 2. «Фізіолого-біохімічні параметри пре- та
постнатального розвитку тварин та їх корекція»).
Тромбоцитарно-геморагічні порушення залишаються частими причинами важких
ускладнень в процесі течії вагітності у самок. Загально відомо положення про вплив стану
коагуляційного гемостазу крові на формування умов для росту та розвитку плода [1-3].
Усі компоненти коагуляційного каскаду є поліфункціональними білками, які
забезпечують тонус судин, процеси мікроциркуляції, регулюють процеси транс-капілярного
обміну та клітинної проліферації. Дослідники доводять, що ендотеліоцити, білі клітини крові
та кров’яні пластинки також є поліфункціональними білками [4-6].
Поліфункціональність і взаємодія білків усіх протеолітичних систем проявляється
наступним чином. Активація XII Ф запускає внутрішній шлях коагуляції і активує калікреїн,
який звільнюється з брадикініну. Калікреїн, в свою чергу, підвищує проникливість судин і
контролює вміст реніну в плазмі крові, тобто забезпечує відповідність тонусу судин
реологічним властивостям крові [7, 8].
Доведено, що С1-інгібітор є не тільки блокатором контактної фази внутрішнього
шляху коагуляції, а і інгібітором основного шляху активацій комплементу, відіграючи роль
регулятора плазмових каскадних протеолітичних систем [9]. Система анти тромбін-гепарин
також розглядається як ауторегулятор коагуляції і як регулятор процесів, які відбуваються за
участю компонентів гемостазу.
Крім того, лейкоцити та тромбоцити є джерелом багатьох речовин, які виконують
регуляторні функції. До цих речовин відносяться простагландини, ейкозоноїди,
тромбоцитарні фактори росту, величезна кількості кініногенів, біогенних амінів, цитокінінів.
Клітини, які приймають участь в процесі гемостазу через імуноглобулінові рецептори, а також
рецептори, які забезпечують дію гормонів та цитокінінів, включають їх у загальну систему
гомеостатичної регуляції [10].
Надалі родовий процес та критичні періоди постнатального періоду життя
новонароджених є набором екстремальних ситуацій, які вимагають безперервної зміни
механізмів адаптації на різних рівнях саморегуляцій в організмі.
Вважають, що динамічні зміни в системі гемостазу, які відображають характер процесів
системної адаптації повинні за цих умов залишатись и зберігати баланс в межах самої системи
[11, 12].
Аналіз даних джерел літератури свідчить про значні зміни факторів гемостатичного
каскаду у самок у процесі виношування плода, однак ця проблема практично залишилась поза
увагою дослідників і обумовила наші дослідження процесу гемостазу у корів.
Мета роботи – дослідити динаміку факторів гемостазу крові тільних корів.
Матеріали і методи. Експериментальну частину роботи проведено на базі
господарства «САД» Сумського району Сумської області. Лабораторні дослідження
проведено в умовах кафедри анатомії, нормальної та патологічної фізіології тварин Сумського
національного аграрного університету, відділу № 20 Інституту прикладної фізики
НАН України (м. Суми).
Для дослідження динаміки властивостей крові, корів після першого осіменіння брали
на облік. В кінці першого місяця після першого осіменіння проводили відбір проб крові. В
тому випадку, якщо корова приходила в охоту повторно, її осіменяли знову і через місяць після
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другого осіменіння відбирали проби крові (вважаючи це першим місяцем тільності). Такий
прийом використовували до запліднення корів. У дослід відбирали корів (n=15), які
запліднились за два осіменіння. Корів, що не запліднились упродовж двох осіменінь без ознак
порушення гомеостазу (n=5), відносили до тварин контрольної групи.
З метою виключення впливу добової динаміки на показники властивостей крові, кров
відбирали з підхвостової артерії в кінці кожного місяця тільності до годівлі, після доїння.
Зразки крові від тварин відбирали одноразовими стерильними голками із дотриманням правил
асептики і антисептики, у пробірки з вакуумною системою, що містять антикоагулянт.
У зразках крові, з використанням приладу Коагулометр К 3002 ОРТІС, визначали такі
показники тромбоцитарного гемостазу: протромбіновий час, протромбіновий індекс,
тромбіновий час, активований частково тромбопластиновий час (АЧТЧ), вміст фібриногену.
Загальні властивості крові визначали так – питому вагу (за методом Гаммершлага), швидкість
зсідання крові, в’язкість крові – за допомогою віскозиметра, тромботест (метод Оврена),
ретракцію кров’яного згустку, адгезію тромбоцитів – методом Ковальського.
Під час проведення експериментальних досліджень дотримувалися 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–ІV від 21.06.2006 р.
Результати й обговорення. Результати проведених досліджень свідчать, що впродовж
тільності у корів суттєво змінювалися властивості крові. На початку тільності вміст
фібриногену в крові тільних і нетільних корів практично не відрізнявся. По мірі збільшення
періоду тільності (кінець третього місяця росту та розвитку плода) вміст фібриногену в крові
корів мав тенденцію до збільшення (на 6,73 %). За місяцями тільності другого триместру (4-6й місяць) вміст фібриногену в крові корів послідовно підвищувався і в середньому виявився в
1,05 раза більше, ніж у нетільних корів. Найбільш суттєво вміст фібриногену в крові тільних
корів підвищився до кінця третього періоду тільності (в 1,32 раза, р<0,01) Середній вміст
фібриногену в крові корів у кінці першого та другого триместру тільності виявився,
відповідно, в 1,39-1,25 раза більше (р<0,01). У нетільних корів вміст фібриногену в крові за
весь період досліджень був в 1,12 раза (р<0,05) меншим, ніж у тільних корів.
Необхідно зазначити, що підвищення вмісту фібриногену у крові тільних корів
супроводжувався скороченням протромбінового та тромбінового часу зсідання крові. Вже в
кінці першого триместру тільності показник протромбінового часу гемостазу корів в 1,20 раза
менший (р<0,01), ніж у нетільних корів. До кінця другого триместру тільності тривалість
протромбінового часу гемостазу корів була в 1,37 раза меншою (р<0,01), ніж у корів
контрольної групи. До кінця третього триместру тільності корів цей показник гемостазу був в
1,52 раза меншим, ніж у нетільних корів(р<0,001).
Тромбіновий час гемостазу тільних корів від першого місяця росту та розвитку плода
до кінця тільності скорочувався. В кінці першого триместру тільності тромбіновий час
гемостазу нетільних корів виявився лише на 3,08 % тривалішим, ніж у корів дослідної групи.
Надалі, до кінця другого триместру тільності корів тромбіновий час гемостазу був в
1,10 раза коротшим, ніж у нетільних корів (р<0,05).
У кінці третього триместру тільності корів тромбіновий час гемостазу виявився в 1,13
раза (р<0,05) меншим, ніж у нетільних корів. За період тільності тромбіновий час гемостазу
корів скоротився в 1,10 раза (р<0,05) і в середньому був в 1,09 раза меншим за весь період
тільності (р<0,05).
Інша картина змін нами встановлена за процесом фібринолізу у корів, залежно від
фізіологічно стану. В кінці першого триместру тільності фібриноліз у корів дослідної групи
відбувався в 1,16 рази швидше, ніж у нетільних корів (р<0,05). До кінця другого триместру
тільності фібриноліз у корів протікав за 5,41±0,13 хв і відбувався за 6,30±0,06 хв в кінці
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третього триместру тільності. Цей показник гемостазу (фібриноліз) корів дослідної групи в
кінці третього триместру тільності був в 1,13 рази більшим, ніж у нетільних корів (р<0,05).
Показник тромботесту тільних корів за триместрами досліджень був в 1,04 рази, в 1,20
рази (р<0,01) та в 1,40 рази (р<0,001) більше, ніж у нетільних корів.
Ретракція кров’яного згустку у корів дослідної групи в кінці першого триместру
тільності становила 44,24±0,02 %. До кінця другого триместру тільності цей показник був в
1,10 раза (р<0,05), а в кінці третього триместру – в 1,23 раза (р<0,01) більшим, ніж у нетільних
тварин.
Необхідно відмітити, що із збільшенням строку тільності корів, підвищується здатність
тромбоцитів до адгезії. У кінці першого триместру тільності корів адгезія тромбоцитів
становила 39,36±0,68 % і була на рівні 38,43±1,28 % у нетільних корів. Надалі, у нетільних
корів, здатність тромбоцитів до адгезії практично не змінювалась. У тільних корів у
вищезазначений час (кінець другого та третього періоду досліджень) адгезія тромбоцитів
підвищувалась. Здатність тромбоцитів до адгезії у корів у кінці другого триместру тільності
виявилась в 1,18 раза (р<0,05), а в кінці третього триместру досліджень – в 1,27 раза більшою,
ніж у нетільних тварин (р<0,01). В середньому, за весь період тільності корів, адгезія
тромбоцитів була в 1,17 раза (р<0,01) більшою, ніж у нетільних корів.
Результати досліджень дозволяють стверджувати, що фактори гемостазу крові корів
найбільш суттєво змінюються під час третього триместру тільності, що ми розглядаємо, як
фізіологічну адаптацію організму тільних корів, із метою попередження ускладнень у процесі
родів та післяродового періоду.
ВИСНОВКИ
1. Ріст та розвиток плода в організмі корів супроводжується змінами показників
гемостазу.
2. Вміст фібриногену в крові корів упродовж тільності підвищувався в 1,40 раза
(р<0,01) і виявився в 1,30 раза (р<0,01) більшим, ніж у нетільних корів.
3. Тромбіновий та протромбіновий час гемостазу корів упродовж тільності скоротився
в 1,27 (р<0,01) та 1,10 раза (р<0,05).
Перспективи досліджень. Дослідження з цієї проблеми дозволять виявляти зміни
показників гемостазу в організмі корів під час тільності і проводити адекватну корекцію, з
метою недопущення ускладнень у процесі росту та розвитку плода, перебігу родового та
післяродового періоду у корів.
DYNAMICS OF HEMOSTATIC FACTORS IN THE BLOOD OF THE COWS
BY MONTHS OF PREGNANCY
L. V. Pluta
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
In the article shown the data on hemostatic factors in the blood of pregnant cows during the
period of growth and development of the fetus. Indices of hemostasis of pregnant cows, the most
significant change during the last trimester of pregnancy. The content of fibrinogen in the blood of
pregnant cows in late pregnancy were in 1.40 times more (p<0.01) than in early pregnancy and in
1.31 times (p<0.01) more than in pregnant cows. In the process of growth and development of the
fetus significantly and thrombin activated prothrombin time of hemostasis. Compared with the
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beginning of pregnancy, prothrombin and thrombin hemostasis time in late pregnancy cows,
respectively, in 1,27 (p<0,01) and 1,10 times (p<0,05) less, that is, the process of blood clotting
occurred faster during this period. In comparison with not pregnant cows prothrombin time and
prothrombin index of pregnant cows in late pregnancy were in 1.52 (p<0.01)-1.14 times (p<0.05)
lower. Thrombin time and partially activated thrombin time of hemostasis of pregnant cows in late
pregnancy were, respectively, in 1,15-1,18 times less than that of not pregnant cows (p<0.05).
Keywords: HEMOSTASIS, BLOOD, FACTORS, PREGNANCY, FIBRINOGEN.
ДИНАМИКА ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ КРОВИ КОРОВ
ПО МЕСЯЦАМ СТЕЛЬНОСТИ
Л. В. Плюта
Сумскoй национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные динамики факторов гемостаза крови стельных коров в
течении периода роста и развития плода. Установлено, что показатели гемостаза стельных
коров наиболее существенно изменяются в течение последнего триместра стельности.
Содержание фибриногена в крови стельных коров в конце роста и развития плода оказалось в
1,40 раза больше (р<0,01), чем в начале стельности и в 1,31 раза (р<0,01) больше, чем у
нестельных коров. В процессе роста и развития плода существенно снижается
протромбиновое и тромбиновое время гемостаза. По сравнению с началом стельности,
протромбиновый и тромбиновый показатели гемостаза в конце стельности коров были в 1,27
(р<0,01) – 1,10 раза (р<0,05) меньше, то есть процесс свертывания крови происходил быстрее
в этот период. По сравнению с нестельными коровами протромбиновое время и
протромбиновый индекс стельных коров в конце стельности были в 1,52 (р<0,01) – 1,14 раза
(р<0,05) меньше. Тромбиновое время и частично активированное тромбиновое время
гемостаза стельных коров в конце стельности были соответственно в 1,15-1,18 раза меньше,
чем у нестельных коров (р<0,05).
Ключевые слова: ГЕМОСТАЗ, КРОВЬ, ФАКТОРЫ, СТЕЛЬНОСТЬ, ФИБРИНОГЕН.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЩІЛЬНОСТІ ПОСТАНОВКИ ТВАРИН
НА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ,
ЕТОЛОГІЧНИХ ТА ПРОДУКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ
ПІДСИСНИХ ТЕЛЯТ ВОЛИНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ
Я. М. Процик1, канд. с-г. наук,
Ж. М. Періг1, канд. вет. наук,
С. Ж. Фарафонов2, канд. с-г. наук
1

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

Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція,
вул. Шкільна 2, смт. Рокині, Луцький район Волинської області, 45626, Україна
У результаті досліджень по вивченню впливу щільності утримання телят волинської
м’ясної породи на етологічні реакції та гематологічні показники встановлено , що поведінкові
реакції телят на підсосі у всі сезони року, зі збільшенням площі на 1 голову на 0,2 м2, супроводжуються
підвищенням їх кормової активності (на 1,1 %) на фоні збільшення тривалості підсисання ними корівматерів і зростання рухової активності. Доведено, що менша щільність утримання телят на підсосі
(1,2 м2/гол.) сприяє підвищенню кількості еритроцитів, лейкоцитів та вмісту гемоглобіну.
Ключові слова: ТЕХНОЛОГІЯ, ТЕЛЯТА НА ПІДСИСІ, ЩІЛЬНІСТЬ ПОСТАНОВКИ,
ЕТОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ.
Розвиток спеціалізованого м’ясного скотарства в області зумовлено необхідністю
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збільшення виробництва яловичини, зниження собівартості та покращення якості.
Визначальними об’єктивними факторами, котрі обумовлюють розвиток галузі, є продовольчі,
соціально-економічні, ресурсні, енергетичні та екологічні [1–3].
Одним із важливих елементів виробництва є щільність утримання тварин в
тваринницьких приміщеннях та його вплив на формування гематологічних, етологічних
показників. Які, в сукупності з іншими складовими частинами технології виробництва дають
змогу забезпечити комфортне утримання худоби при формуванні технологічних
статевовікових груп та дають можливість тваринам ефективно проявити потенційні задатки
генотипу [4, 11, 12]
Метою досліджень було вивчення впливу щільності постановки тварин на особливості
формування гематологічних, етологічних показників телят на підсисі волинської м’ясної
породи [4, 5]
Матеріали і методи. Для проведення досліджень було сформовано дві групи тварин
волинської м’ясної породи, 1-а - 60 і 2-а - 80 голів. Дослідженнями передбачено вирощування
телят на підсисі, разом із матерями, за безприв’язного способу утримання в типових
приміщеннях, із забезпеченням рівня годівлі в межах 800–850 г/добу середньодобового
приросту [6, 7] (табл. 1). Досягнення живої маси в кінці досліду 220–230 кг. Приміщення за
проектом розраховані на 180 голів [9, 13]. Тривалість досліджень 150 днів.
Таблиця 1
Схема досліду
Площа
приміщення
підсисни
матерів,
х телят,
м2/гол.
м2/гол.

Групи
тварин

Кількість
тварин
гол.

Вік
тварин,
місяців

Маса тіла
тварин, кг

1 група
(контрольна)

60

3

102

5,0

1,2

2 група
(досліднa)

80

3

101

4,5

1,0

Утримання

Годівля

Типове
приміщення,
на глибокій
підстилці

Режимний підсис +
підгодівля,
із рівнем годівлі на
одержання 800–850 г
приросту маси тіла

Гематологічні показники (вміст гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів, колірний
показник) визначались за загальноприйнятими методиками. Етологічні дослідження
проводились шляхом проведення хронометражу.[12, 14]
Результати й обговорення. Серед чинників, що впливають на продуктивність тварин є
поведінка тварин, яка залежить від розмірів та щільності постановки груп. Етологічні
спостереження проводили в зимовий після формування груп (табл. 2) та весняний (табл.
3) і літній періоди (табл. 4).
Таблиця 2
Поведінка підсисних телят у зимовий період
Групи
Елементи поведінки
Ссання
Споживання кормів
Відпочинок
Водопій
Зіткнення за корми
Переміщення
Інші
Усього

Лежачи
Стоячи

1 контрольна
хв
%
42
3
292
20,3
366
25,4
184
12,8
15
1,0
5
0,3
106
7,3
430
29,9
1440
100
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2 дослідна
хв
%
45
3,1
275
19,1
340
23,6
174
12,1
10
0,7
7
0,5
152
10,5
437
30,4
1440
100

При проведенні хронометражу в зимовий період кормова реакція тварин була різною,
найдовше споживали корм тварини з контрольної групи на 17 хв, або на 1,2 %, найдовший
період відпочинку був у першій групі на 36 хв або на 2,5 % та менше спостерігалося зіткнень
на 2 хв і переміщень на 46 хв, або 3,2 % та ссали корів менше на 3 хв або на 0,1 %, ніж у
дослідній групі. Таким чином, зменшення постановчої площі на 1 голову на 0,2 м2, та
збільшення поголів’я у групі на 20 голів зумовлює зниження кормової активності тварин на
фоні збільшення тривалості підсисання ними корів-матерів, при цьому зростає рухова
активність молодняку.
При проведенні хронометражу етологічних спостережень у весняний період кормова
реакція тварин була різною, найдовше за часом споживали корми на 16 хв або на 1,1 %, та на
17 хв або на 1,2 % відпочивали в контрольній групі. У них було менше зіткнень на 1 хв і
переміщень на 11 хв, або на 0,1 і 0,7 % відповідно, а ссали корів менше на 2 хв або на 0,1 %,
ніж у дослідній групі.
Таблиця 3
Поведінка підсисних телят у весняний період
Групи
Реакція поведінки

1 контрольна
Хв
%
24
1,7
396
27,5
422
29,3
92
6,4
32
2,2
3
0,2
27
1,9
444
30,8
1440
100

Ссання
Споживання кормів
Відпочинок
лежачи
стоячи
Водопій
Зіткнення
Переміщення
Інші
Усього

2 дослідна
хв
26
380
405
125
30
4
38
432
1440

%
1,8
26,4
28,1
8,7
2,1
0,3
2,6
30.0
100

Етологічні дослідження були продовжені під час літнього пасовищного періоду.
Тварини двох груп утримувались в літньому таборі в різних гуртах. Поведінку піддослідних
тварин у літній період показано в табл. 4. При проведенні хронометражу у літній період о 7
годині ранку температура зовнішнього середовища становила t 0 С +16, вологість 58 %,
швидкість руху повітря – 3 м/с, атм. тиск 740 мм рт ст.
Таблиця 4
Поведінка підсисних телят у літній період
Групи
Реакція поведінки
Ссання
Споживання кормів
Відпочинок
лежали
стояли
Водопій
Зіткнення
Переміщення
Інші
Всього

І контрольна
хв
14
378
392
82
35
4
87
448
1440

%
1
26,3
27,2
5,7
2,4
0,3
6
31,1
100

ІІ дослідна
Хв
15
380
386
85
40
4
88
442
1440

%
1
26,4
26,8
5,9
2,8
0,3
6,1
30,7
100

За результатами проведених етологічних спостережень у літній період між тваринами
контрольної та дослідної груп суттєвої різниці між групами не виявлено.
Поряд з вивченням поведінки телят в підсисний період вирощування було проведено
дослідження крові за наведеними нижче показниками (табл. 5).
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Таблиця 5
Гематологічні показники телят в зимовий період М±m, n=5
Показники
Вміст гемоглобіну, г/л
Кількість еритроцитів, Т/л
Кількість лейкоцитів, Г/л

Групи тварин
Контрольна
Вік, 4 місяці
96,7±1,3
5,23±0,15
11,90±0,98

Дослідна
95,7±1,5
5,12±0,13
11,24±1,68

Аналізуючи морфологічні показники крові телят у зимовий період (віком 4 місяці)
встановлено, що у тварин дослідної групи кількість еритроцитів, еритроцитів та гемоглобіну
суттєво не відрізнялися від показників контрольної групи.
Щільність утримання тварин 5м2 на корову та 1,2м2 на теля позначилось на гематологічних
показниках у телят у 6-місячному віці.
Таблиця 6
Гематологічні показники телят у весняний період М±m, n=5
Показники
Вміст гемоглобіну, г/л
Кількість еритроцитів, Т/л
Кількість лейкоцитів, Г/л

Групи тварин
Контрольна
Вік, 6 місяців
110,2±1,5
5,71±0,18
11,20±0,22

Контрольна
96,3±1,2**
5,15±0,16*
9,83±0,33**

Примітка: *– р<0,05; **– р<0,01; ***– р<0,001 порівняно з тваринами контрольної групи .

Так, у крові підсисних телят волинської м’ясної породи дослідної групи , які утримувались у
приміщенні з більшою площею на одну голову, встановлено підвищення кількості еритроцитів,
лейкоцитів та вмісту гемоглобіну.
У віці 8 місяців, під час літнього пасовищного утримання було проведено дослідження крові
на вміст гемоглобіну. Вміст гемоглобіну в крові тварин контрольної групи становив 110,0±1,1* г/л, в
крові дослідних тварин — 101,2±1,9 У тварин контрольної групи по закінченні експерименту вміст
гемоглобіну був вищим на 8,7 % (р<0,05) порівняно з контрольною групою. Натомість, у тварин
дослідної групи встановлено лише тенденцію до зростання вмісту гемоглобіну.
ВИСНОВКИ
1. Установлено, що поведінкові реакції телят на підсисі у всі сезони року, зі збільшенням площі
на 1 голову до 1,2 м2, супроводжуються підвищенням їх кормової активності (на 1,1 %) на фоні
збільшення тривалості підсисання ними корів-матерів і зростання рухової активності.
2. Доведено, що менша щільність утримання телят на підсисі (1,2 м2/гол.) сприяє підвищенню
кількості еритроцитів, лейкоцитів та вмісту гемоглобіну.
Перспективи досліджень. Доцільно вивчити вплив щільності постановки тварин на
деякі показники клітинного імунітету у телят волинської м’ясної породи на підсисі.
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THE INFLUENCE OF DENSITY SETTING ANIMALS ON HEMATOLOGICAL
FEATURES OF FORMATION, ETHOLOGICAL AND PRODUCTIVE PERFORMANCE
OF CALVES TO LEAK VOLYN MEAT BREED
Ya. M. Protsyk1, Zh. M. Perig1, S. Zh. Farafonov2
1

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

Volyn State Agricultural Experimental Station,
2, School str., Rokyni, Lutsk district Volyn region, 45626, Ukraine
SUMMARY
As a result of research on the impact of density study keeping calves volyn meat rocks on
ethological reactions and hematological parameters revealed that behavioral responses calves leak at
all seasons of the year, with an increase in area 1 head 0.2 m 2, accompanied by an increase in their
feed activity (1.1 %) against the background of increasing duration milk their mothers cows and
increase physical activity. It is proved that lower density keeping calves leak (1.2 m2 / ch.) assists the
increase of amount of red blood cells, white blood cells and hemoglobin.
Кeywords: TECHNOLOGY, CALVES SUCTION, DENSITY SETTING, ETHOLOGICAL
FACTORS, HEMATOLOGICAL PARAMETERS.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОСТАНОВКИ ЖИВОТНЫХ
НА ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ,
ЭТОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕЛЯТ
НА ПОДСОСЕ ВОЛЫНСКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ
Я. М. Процик1, Ж. М. Периг1, С. Ж. Фарафонов2
1

Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок,
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
2

Волынская государственная сельскохозяйственная опытная станция
ул. Школьная 2, пгт. Рокыни, Луцкий район Волынской области, 45626, Украина
АННОТАЦИЯ
В результате исследований по изучению влияния плотности содержания телят
волынской мясной породы на этологические реакции и гематологические показатели
установлено, что поведенческие реакции телят на подсосе во все сезоны года, с увеличением
площади на 1 голову на 0,2 м2, сопровождаются повышением их кормовой активности (на
1,1 %) на фоне увеличения продолжительности подсоса ними коров-матерей и рост
двигательной активности. Доказано, что меньшая плотность содержания телят на подсосе
(1,2 м2 / гол.) способствует повышению количества эритроцитов, лейкоцитов и содержания
гемоглобина.
Ключевые слова: ТЕХНОЛОГИЯ, ТЕЛЯТА НА ПОДСОСЕ, ПЛОТНОСТЬ
ПОСТАНОВКИ, ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМУННИХ
СТРУКТУР КИШЕЧНИКА КАЧЕНЯТ У КРИТИЧНІ ПЕРІОДІ
ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ
В. Г. Стояновський, д-р вет. наук, професор,
А. О. Крог, аспірант
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
У статті наведені результати дослідження закономірностей морфо-функціональної
організації імунних структур кишечника молодняку качок у взаємозв’язку з особливостями
раннього періоду розвитку їх організму. Виявлено, що у різні періоди постнатального
онтогенезу в дванадцятипалій кишці каченят не реєструються пейєрові бляшки та слабо
виражена тонзила сліпих кишок. У каченят 2-добового віку серед імунних структур
виявляються лише поодинокі лімфоїдні вузлики та дивертикул Меккеля, довжина якого
зменшується до 45-добового віку. У каченят 14-, 21- та 45-добового віку реєструються три
постійні пейєрові бляшки в порожній кишці і одна в клубовій кишці. Їх довжина збільшується
зі зростанням віку птиці, що вказує на підвищення функціональної активності лімфоїдної
тканини кишечника. У структурі пейєрових бляшок порожньої кишки каченят 21- та 45добового віку лімфоїдні вузлики розташовуються лінійно і нагадують дрібні везикулярні
мішечки, тоді коли у бляшці клубової кишки вузлики розташовуються щільно глибоко у
м’язовій оболонці. У місцях розташування бляшок останні займають повністю площу
поверхні слизової оболонки тонких кишок, формуючи так звані «перешийки».
Ключові слова: ПЕЙЄРОВІ БЛЯШКИ, ЛІМФОЇДНІ ВУЗЛИКИ, ДИВЕРТИКУЛ
МЕККЕЛЯ, ТОНКІ ТА ТОВСТІ КИШКИ, КАЧЕНЯТА.
Дослідження аспектів структурно-функціональної організації лімфоїдної тканини
шлунково-кишкового тракту птиці в останні роки набуває особливого значення з огляду на
удосконалення способів підвищення резистентності їх організму та збільшення
життєздатності і продуктивності. У птиці до 70 % лімфоїдної тканини, яка формує паренхіму
периферичних органів імуногенезу, локалізовано в стінках органів травлення [5, 8]. Це
пов’язано з тим, що переважна більшість антигенів в організм птахів надходить саме
перорально. Ці структури формують перший захисний бар’єр проти антигенів, котрі
потрапляють в організм з кормом та повітрям. У доступній нам літературі наявні дані про
закономірності зональної спеціалізації імунних структур травного тракту водоплавної птиці
(гуси, качки) – з найбільш сформованими агрегаціями – пейєровими бляшками, які в цілому
аналогічні такій у курей, перепелів, індиків [3, 4, 10–12]. Досліджуючи детальніше особливості
функціонування пейєрових бляшок качок, Мазуркевич Т. А. вказує, що імунні утворення
дванадцятипалої і клубової кишки качок представлені по одній пейєровій бляшці, а в порожній
– трьома [6, 7]. Останнім часом при вивченні гістоархітектоніки пейєрових бляшок у
спеціальній літературі з’явилися повідомлення, що лімфоїдна тканина в трубчастих органах
травлення водоплавної птиці (гуси, мускусні качки) може бути локалізована не тільки у
слизовій оболонці, а й в м’язовій і серозній оболонці [1, 2]. Разом з тим, результати
дослідження особливостей функціонування імунних структур кишечника качок у контексті
визначення основних напрямів дефінітивного розвитку органів імунної системи птиці та
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впливу на їхню структуру і функції негативних зовнішніх, насамперед, антропогенних
чинників, є не багато чисельними і потребують більш детального з’ясування.
Метою наших досліджень було встановлення закономірності морфофункціональної
організації імунних структур кишечника молодняку качок у взаємозв’язку з особливостями
раннього періоду дефінітивного розвитку їх організму.
Матеріали і методи. Дослід було проведено в умовах господарства с. Миклашів
Пустомитівського району Львівської області на клінічно здоровому молодняку качок
пекінської породи. Утримання птиці відповідало загальноприйнятим технологічним вимогам
комбінованого вирощування на відгодівельних майданчиках і в таборах (вигульне утримання
з вільним доступом до напувалок та годівниць). Температурний та світловий режими
відповідали рекомендованим нормам. Вся птиця одержувала стандартний комбікорм (СК),
збалансований за поживними і біологічно активними речовинами, який рекомендований для
даного віку згідно технології утримання.
Для досягнення поставленої мети у 2-, 14-, 21- і 45-добовому віці було відібрано по 5
каченят у кожному віковому періоді та після легкого ефірного наркозу методом гострого
знекровлення був проведений забій, при якому відібрано для досліджень тонкі та товсті
кишки, у яких макроскопічно визначали топографію, лінійні розміри, щільність розташування
імунних структур за методом Хелмана [9]. Усі втручання та забій молодняку птиці проводили
із дотриманням вимог «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які
використовуються для експериментальних і наукових цілей» (Страсбург, 1986), ухвали
Першого національного конгресу з біоетики (Київ, 2001) – «Загальні етичні принципи
експериментів на тваринах» та з дотриманням принципів гуманності, викладеними у директиві
Європейської Спільноти.
Результати й обговорення. Отримані результати свідчили про те, що топографія,
морфометрія, структурна організація утворів, асоційованих зі слизовою оболонкою
кишечника молодняку качок, а також характер їх локалізації мали, на відміну від імунних
структур молодняку інших видів сільськогосподарської птиці (кури, перепели), низку
особливостей. При довжині кишечника 70,5–85,5 см в каченят 2-добового віку не
реєструвалися пейєрові бляшки (ПБ), що не зовсім узгоджується з даними літератури [1, 7].
На макроскопічному рівні виявляли поодинокі лімфоїдні вузлики (ЛВ), насамперед в
каудальній частині порожньої кишки та у клубовій кишці через 3–4 см від її початку.
Скупчення ЛВ могло вказувати на ознаки формування ПБ в цих ділянках кишечника каченят
2-добового віку (рис. 1). Дивертикул Меккеля (ДМ), який розташований в черевній порожнині
на антимезентеріальній поверхні порожньої кишки, мав булавоподібну форму, а його довжина
перебувала в межах 1,63±0,51см (рис. 2).

Рис. 1. Скупчення ЛВ у клубовій кишці каченят 2добового віку

Рис. 2. ДМ у порожній кишці каченят 2-добового
віку

Відстань від пілоричної частини шлунка до ДМ складала 18,5–25,0 см, а від ДМ до
місця біфуркації сліпих кишок – 40,5–44,5 см. У сліпих кишках, довжина яких у каченят 271

добового віку складала 4,5–5,5 см, виявляли поодинокі ЛВ, деякі з них були розташовані у
вигляді ланцюжка. Тонзила сліпих кишок у каченят, на відміну від курей і перепелів, виявлена
не була [11, 12].
У каченят 14-добового віку при довжині кишечника 106,5–140,5 см на
макроскопічному рівні реєстрували 3–4 ПБ, які розташовувалися між брижовими поверхнями
кишок (рис. 3, 4). У дванадцятипалій кишці ПБ не виявлялися, що не зовсім узгоджується з
результатами, отриманими Мазуркевич Т. А. [7]. Перша ПБ реєструвалася у порожній кишці
на відстані 41,0–51,0 см від місця переходу шлунка у дванадцятипалу кишку (від пілоричної
частини шлунка). Її середня довжина складала 0,58±0,03 см, а висота – 0,78±0,05см. Вона
виявлялася у 100 % досліджуваних нами особин. Відстань від першої ПБ до ДМ складала 19,5–
23,0 см. У 60 % досліджуваних каченят у порожній кишці до ДМ реєстрували ще одну ПБ
довжиною 0,45±0,03 та висотою 0,85±0,06 см (рис. 4). Відстань між першою та другою ПБ
складала 15,5–17,5 см. Форма обох ПБ нагадувала видовжений конус з нерівними посіченими
краями, у їх структурі на макроскопічному рівні важко було розрізнити окремі вузлики. Через
12,0–18,0 см після ДМ в каудальному напрямку постійно реєструвалася одна ПБ, яка
розташовувалася в анатомічному згині порожньої кишки (рис. 4). Форма бляшки нагадувала
прямокутник довжиною 0,52±0,02 см, висотою 0,84±0,01 см. ДМ був округлої бобоподібної
форми, його довжина перебувала в межах 0,58±0,22. У клубовій кишці каченят 14-добового
віку постійно виявлялася одна ПБ довжиною 0,65±0,03 см та висотою 0,55±0,02 см округлої
витягнутої форми з нерівними краями. ПБ розташовувалася через 3,0–5,0 см від початку
клубової кишки (від ілео-цекального шва), а відстань між бляшкою та місцем біфуркації
сліпих кишок складала 5,5–8,5 см. У сліпих кишках, довжина яких у каченят 14-добового віку
складала 6,5–9,3 см, виявляли поодинокі ЛВ у вигляді ланцюжків. Мигдалина сліпих кишок
не виявлялася.

Рис. 3. ПБ у клубовій кишці каченят 14-добового віку

Рис. 4. ПБ у порожній кишці каченят 14-добового віку

У каченят 21-добового віку при довжині кишечника 150,5–185,5 см на
макроскопічному рівні реєстрували 3–4 ПБ, які розташовувалися між брижовими поверхнями
кишок. У дванадцятипалій кишці ПБ виявлено не було. В порожній кишці постійно у 100 %
досліджуваних каченят виявлено одну ПБ прямокутної форми на відстані 60,0–70,0 см від
місця переходу шлунка у дванадцятипалу кишку (від пілоричної частини шлунка). Її середня
довжина складала 0,83±0,04 см, а висота – 0,90±0,05см. У 60 % досліджуваних нами каченят у
порожній кишці до ДМ реєстрували ще одну ПБ округлої бобоподібної форми довжиною
0,75±0,04 та висотою 0,65±0,04 см. Відстань між першою та другою ПБ складала 10,5–20,0 см,
а відстань між другою бляшкою та ДМ складала 15,0–18,0 см. Довжина ДМ становила
0,77±0,19 см. Після ДМ на відстані 15,0–29,0 см в каудальному напрямку постійно
реєструвалася одна ПБ, яка розташовувалася в анатомічному згині порожньої кишки. Форма
бляшки нагадувала прямокутник довжиною 0,83±0,04 см, висотою 1,45±0,03 см. У її структурі
чітко виділялися ЛВ, які розташовувалися лінійно, рядками, деякі з них інтенсивно
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профарбувалися (рис.5). У клубовій кишці каченят 21-добового віку постійно виявлялася одна
ПБ довжиною 0,75±0,03 см та висотою 0,93±0,02 см квадратної форми з нерівними краями. ПБ
розташовувалася через 4,0–5,0 см від початку клубової кишки (від ілео-цекального шва), а
відстань між бляшкою та місцем біфуркації сліпих кишок становила 6,0–10,0 см. У сліпих
кишках, довжина яких у каченят 21-добового віку складала 9,5–12,5 см виявляли поодинокі
ЛВ у вигляді ланцюжків (рис.6). Мигдалина сліпих кишок не виявлялася.

Рис. 5. ПБ порожньої кишки каченят 21-добового віку

Рис. 6. Ланцюжки ЛВ у сліпій кишці каченят
21-добового віку

У молодняку качок 45-добового віку при довжині кишечника 190,5–206,5 см на
макроскопічному рівні реєстрували 4 ПБ. У дванадцятипалій кишці ПБ виявлено не було. У
порожній кишці постійно у 100 % досліджуваних нами каченят виявлено три ПБ (рис. 7). Усі
бляшки порожньої кишки розташовувалися між брижовими поверхнями і займали повністю
площу поверхні її слизової оболонки, формуючи так звані «перешийки» кишки (рис. 7). У
місцях їх розташування не виявлялося вільних полів, що вказувало на те, що лімфоїдна
тканина повністю формує їх склад і розміщується не тільки у слизовій, а й у м’язовій оболонці
кишки. У структурі ПБ порожньої кишки чітко виділялися ЛВ, вони розташовувалися лінійно,
кожен рядок вузликів щільно прилягав до наступного рядка, а самі вузлики нагадували дрібні
везикулярні мішечки. Між ними розташовувалися великі вузлики, які інтенсивно
профарбовувалися, виділялися над поверхнею слизової оболонки кишки, тому поверхня
бляшок була нерівною та горбкуватою. З огляду на це, бляшки являли собою структурне
нашарування на поверхні слизової оболонки порожньої кишки, яке глибоко проникало і у її
м’язовий шар (рис. 8).

Рис. 7. ПБ у порожній та клубовій кишці молодняку
качок 45-добового віку

Рис. 8. ПБ у порожній кишці молодняку качок
45-добового віку

Перша бляшка розташовувалася на відстані 57,5–67,5 см від місця переходу шлунка у
дванадцятипалу кишку (від пілоричної частини шлунка). Її середня довжина складала
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0,85±0,03 см, а висота – 1,55±0,06 см. Друга бляшка розташовувалася через 10,5–22,0 см від
першої. Її середня довжина становила 0,61±0,03 см, а висота – 1,50±0,02см. Відстань між
другою бляшкою та ДМ складала 12,5–15,0 см. ДМ був витягнутої форми, його довжина
перебувала в межах 0,85±0,15 см. Після ДМ на відстані 27,5–29,0 см в каудальному напрямку
постійно реєструвалася одна ПБ, яка розташовувалася в анатомічному згині порожньої кишки.
Її середня довжина складала 0,85±0,02 см, а висота – 1,75±0,02см.
У клубовій кишці каченят 45-добового віку постійно виявлялася одна ПБ довжиною
1,34±0,02 см та висотою 0,95±0,02 см. ПБ розташовувалася через 5,0–6,0 см від початку
клубової кишки (від ілео-цекального шва), а відстань між бляшкою та місцем біфуркації
сліпих кишок складала 9,0–10,0 см. ПБ клубової кишки була неправильної округлої форми з
посіченими краями. Вузлики у складі бляшки розташовувалися у довільному порядку. ЛВ, які
займали серединне положення у складі бляшки, нагадували везикулярні мішечки, тому в цій
ділянці бляшка мала вигляд «сита», тоді коли вузлики каудальної частини бляшки
розташовувалися щільно, інтенсивно профарбовувалися та чітко виступали над поверхнею
слизової оболонки, формуючи валики.
З огляду на це, бляшка клубової кишки мала вигляд рельєфного утворення або
нашарування. У бляшці не виявлялося не профарбованих полів, що могло вказувати на
глибоке розташування її структурних елементів, не тільки у м’язовій, а й у серозній оболонці
кишки. Збільшення довжини ПБ та ущільнення їх структури могло вказувати на підвищення
функціональної активності лімфоїдної тканини кишечника молодняку птиці. У сліпих кишках,
довжина яких у каченят 45-добового віку складала 10,5–12,5 см, виявляли поодинокі ЛВ у
вигляді ланцюжків. Мигдалина сліпих кишок не виявлялася.
ВИСНОВКИ
1. У каченят 2-добового віку серед імунних структур кишечника виявляються лише
поодинокі лімфоїдні вузлики та дивертикул Меккеля, довжина якого зменшується до 45добового віку.
2. У каченят 14-, 21- та 45-добового віку реєструються три постійні пейєрові бляшки в
порожній кишці і одна в клубовій кишці, довжина яких збільшується зі зростанням віку птиці,
що вказує на підвищення функціональної активності лімфоїдної тканини кишечника
молодняку птиці.
3. У структурі пейєрових бляшок каченят 21- та 45-добового віку лімфоїдні вузлики
займають повністю площу поверхні слизової оболонки тонких кишок, формуючи так звані
«перешийки».
Перспективи досліджень. У подальшому планується дослідження морфологічного
стану імунних структур кишечника каченят за дії технологічного стресу.
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTIC OF INTESTINAL IMMUNE
STRUCTURES OF DUCKLINGS IN CRITICAL PERIODS OF POSTNATAL
ONTOGENESIS
V. G. Stojanovskyj, A. O. Krogh
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyi
50, Pekarska str., Lviv, 79010, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of the study of patterns of morphological and functional intestinal
immune structures of young ducks in relation to the peculiarities of the early period of their body. It
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was found that in different periods of postnatal ontogenesis in the duodenum ducklings are not
registered Peyer's patches and poorly expressed tonzyla blind guts. In 2 days old ducklings among
immune structures are only a few lymphoid nodules and Meckel diverticulum, whose length is
reduced to 45 days old. In 14-, 21- and 45-day age ducklings Peyer's patches recorded three permanent
in the jejunum and ileum in one. Their length increases with the age of the bird, which indicates the
increase of the functional activity of lymphoid tissue of the intestine. The structure of jejunum Peyer's
patches ducklings 21- and 45-day old lymphoid nodules are linear and resemble small vesicular bags,
then when ileum Peyer's patches knots are tight deep in the muscle membrane. In recent locations
Peyer's patches take full surface area of mucous membrane of thin intestines, forming a so-called
"isthmuses".
Keywords: PEYER'S PATCHES, LYMPHOID NODULES, MECKEL DIVERTICULUM,
SMALL AND LARGE INTESTINE, DUCKS.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследования закономерностей морфофункциональной организации иммунных структур кишечника молодняка уток во взаимосвязи
с особенностями раннего периода развития их организма. Выявлено, что в разные периоды
постнатального онтогенеза в двенадцатиперстной кишке утят не регистрируются пейеровы
бляшки и слабо выраженная тонзила слепых кишок. В утят 2-суточного возраста среди
иммунных структур оказываются лишь единичные лимфоидные узелки и дивертикул
Меккеля, длина которого уменьшается до 45-суточного возраста. В утят 14-, 21-и 45-суточного
возраста регистрируются три постоянные пейеровы бляшки в тощей кишке и одна в
подвздошной кишке. Их длина увеличивается с увеличением возраста птицы, указывает на
повышение функциональной активности лимфоидной ткани кишечника. В структуре
пейеровых бляшек тонкой кишки утят 21- и 45-суточного возраста лимфоидные узелки
располагаются линейно и напоминают мелкие везикулярные мешочки, тогда как в бляшке
подвздошной кишки узелки располагаются плотно глубоко в мышечной оболочке. В местах
расположения бляшек последние занимают полностью площадь поверхности слизистой
оболочки тонких кишок, формируя так называемые «перешейки».
Ключевые слова: ПЕЙЕРОВЫ БЛЯШКИ, ЛИМФОИДНЫЕ УЗЕЛКИ, ДИВЕРТИКУЛ
МЕККЕЛЯ, ТОНКИЕ И ТОЛСТЫЕ КИШКИ, УТЯТА.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА ПЕРИФЕРИЧНИХ
ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ПОРОСЯТ
ЗА ДІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТРЕСУ
В. Г. Стояновський, д-р вет. наук, професор,
М. Т. Огродник, аспірант
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
У статті наведено результати дослідження функціонального стану центральних та
периферичних органів імунної системи поросят промислового вирощування до та після дії
технологічного стресу-відлучення. Встановлено, що у 28-добових поросят до дії стресувідлучення структура тимуса характеризується великою кількістю лімфоцитів різних
розмірів у корковому шарі та наявністю тілець Гассаля у мозковому шарі; у структурі
селезінки та лімфатичного вузла виявляються лімфатичні вузлики з реактивними світлими
центрами розмноження. У стадії резистентності (на 30 добу після відлучення) у поросят
спостерігається зменшення кількості лімфатичних вузликів із світлими зародковими
центрами у селезінці та брижових лімфовузлах без виявлених змін у структурі тимуса, що
вказує на пригнічення функції В-системи імунітету та синтезу антитіл у цей період.
Ключові слова: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН, ІМУННА СИСТЕМА, ЛІМФОЇДНА
ТКАНИНА, ТИМУС, СЕЛЕЗІНКА, ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ, ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИКИ,
ПОРОСЯТА, ВІДЛУЧЕННЯ, СТРЕС, АДАПТАЦІЯ.
В успішному вирішенні проблеми задоволення потреб населення в м’ясопродуктах,
значна роль належить свинарству, оскільки свині характеризуються високою плодючістю,
скороспілістю, від них отримують високий вихід продуктів забою [5]. У процесі вирощування
організм поросят постійно пристосовується до різних стресових факторів, з яких найбільш
несприятливим є відлучення від свиноматки, коли змінюється годівля та умови утримання [5].
Дія стрес-фактора проявляється розвитком неспецифічних змін в організмі, що обумовлені
посиленою секрецією кортикостероїдів, активацією захисних механізмів, підвищенням обміну
речовин та призводить до функціональної перебудови усіх систем органів [2]. Говорячи про
імунну систему, як функціональну одиницю, яка забезпечує захист організму від сторонніх,
ушкоджуючих факторів, її функціональний стан і визначає резистентність організму та
рівень пристосувальних реакцій до впливів стресових чинників [4, 6].
Метою наших досліджень було з’ясувати функціональний стан центральних та
периферичних органів імунної системи поросят промислового вирощування до та після дії
технологічного стресу-відлучення.
Матеріали і методи. Досліди проведені в умовах ННВЦ «Давидівський» Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького на
клінічно здорових поросятах 10-60-добового віку полтавської білої породи. Для досліджень
була сформована група поросят у кількості 10 особин. У підсисний період поросята
утримувалися під свиноматкою у спеціальних станках, мали постійний доступ до матері, а з
5-добового віку - вільний доступ до концентрованих кормів. Годівля тварин проводилась у
відповідності з нормами для даного віку свиней. Технологічним стресом був фактор
відлучення на 28 добу життя та переведення поросят на групове утримання зі зміною
структури раціону першого періоду відгодівлі (дорощування). Матеріалом для досліджень
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слугували тимус, селезінка та брижові лімфовузли, які відбирали після легкого наркозу та
декапітації у трьох тварин до відлучення (на 28 добу життя) та у трьох тварин через 30 діб
після відлучення (58 доба життя, що відповідає стадії резистентності за Г. Сельє). Гістологічні
препарати фарбували гематоксилін-еозином [3]. Серединні поперечні гістозрізи переглядали
на світловому мікроскопі Leica DM-2500 (Switzerland) при збільшенні – ок.10×, об.5×, 10×, 20×,
40×. Мікрофотографування гістопрепаратів здійснювали за допомогою цифрової камери Leica
DFC450C та програмного забезпечення Leica Application Suite Version 4.4 [Build:454] Leica
Microsystems (Switzerland) Limited.
Результати й обговорення. Як відомо, у структурному відношенні лімфоїдна тканина
центральних та периферичних органів імунної системи забезпечує відповідь на антигени, які
можуть бути присутні у тканинній рідині, лімфі або крові, підтримуючи імунологічний
гомеостаз організму [4]. Функціонування центральних та периферичних органів імуногенезу
поросят до відлучення обумовлено колостральним імунітетом, який визначає високу
специфічність та вираженість імунних реакцій, що підтверджується мікроскопічними
дослідженнями структури тимуса, селезінки та лімфовузлів та наявності у цих органах усіх
рівнів структурної організації лімфоїдної тканини. Досліджуючи тимус, як єдине внутрішнє
лімфоепітеліальне утворення поросят до та після відлучення, було виявлено, що кожна з
часток тимуса оточена сполучною капсулою і містила коркову й мозкову речовину (рис. 1, 2).

Рис.1. Частки тимуса поросят до відлучення.
Корковий і мозковий шар. Ок.10×, об.5×.

Рис. 2. Частки тимуса поросят після відлучення.
Корковий і мозковий шар. Ок.10×,об.5

За даними Апатенка В. М., для повнішої оцінки функціонального стану тимуса
використовують критерій співвідношення площі коркового і мозкового шарів [1]. Згідно з
результатами наших досліджень, у поросят до відлучення корковий шар складав 55 %,
мозковий – 45 %, після відлучення це співвідношення складало 50 % – 50 %.
У поросят до відлучення у корковому шарі містилася велика кількість
лімфоцитів різних розмірів, тоді коли у мозковому шарі їх щільність була значно
менша. В мозковому шарі виявлено тільця Гассаля – своєрідні компактні, чітко
обмежені структури, сформовані епітеліальними ретикулярними клітинами (рис. 3). У
поросят після відлучення не відзначали зменшення вмісту тимоцитів у корковому
шарі, а тільця Гассаля мали вигляд шаруватих круглих розеток інколи зі щільною
центральною ділянкою, проте їх формування спостерігалося лише у мозковому шарі
(рис. 4). За даними літератури, наявність імунної недостатності визначають за
зменшенням коркового шару в частках тимуса, формуванням тілець Га ссаля не лише
у мозковому, а й корковому шарах, а також зменшенням вмісту тимоцитів у корковому
і наростанням у мозковому шарі [1]. Отримані нами результати не підтверджують
розвиток імунологічної недостатності тимуса поросят через 30 діб після відлучення
(на стадії резистентності).
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Рис. 3. Корковий і мозковий шар тимуса
поросят до відлучення. Тільця Гассаля.
Ок.10×, об.20×.

Рис. 4. Корковий і мозковий шар тимуса
поросят після відлучення. Тільця Гассаля.
Ок.10×, об.40×.

Відомо, що у селезінці здійснюється тривалий контакт імунокомпетентних клітин з
антигенами, що містяться в крові [4]. На гістологічних зрізах селезінки поросят до та після
відлучення виявляли сполучнотканинні трабекули, які заходили у глибину від капсули, а
власне лімфоїдна тканина була представлена білою пульпою у вигляді дрібних щільних
утворень серед червоної пульпи (рис. 5, 6).

Рис. 5. Червона та біла пульпа селезінки
поросят до відлучення. Ок.10×, об.20×.

Рис. 6. Червона та біла пульпа селезінки
поросят після відлучення. Ок.10×,об.20×.

По ходу артерій виявляли лімфатичні вузлики з реактивними світлими центрами
розмноження (рис. 7). По периферії вузлики були оточені вузькою маргінальною зоною, яка
відповідає паракортикальній зоні.
За даними літератури, клітинний склад лімфатичних вузликів характеризує його
потенційні властивості до захисту, а його формування проходить під впливом різних
імуногенних подразників [6]. В селезінці поросят після відлучення виявляли зменшення
кількості лімфатичних вузликів і їх розміру; в їх світлих центрах клітини лежали менш
щільно, ніж на периферії, а у деяких з них були відсутні зародкові центри, порівняно з
поросятами до відлучення (рис. 8). Оскільки функціонування лімфатичних вузликів
селезінки пов’язано з екзогенною та ендогенною стимуляцією та забезпечує імунний статус
внутрішнього середовища, то виявлені нами зміни можуть документувати недостатність
лімфоїдної тканини селезінки за дії стресу відлучення.
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Рис. 7. Лімфатичний вузлик з зародковими
центрами у селезінці поросят до відлучення.
Ок.10×, об.40×.

Рис. 8. Лімфатичний вузлик у селезінці поросят
після відлучення. Ок.10×, об.40×.

Оскільки у лімфатичних вузлах здійснюється контакт лімфоцитів з антигенами лімфи,
вузли розсіяні по всьому організму [4]. Вони мають капсулу, у них входять та з них виходять
кровоносні і лімфатичні судини. Досліджуючи гістоструктуру брижового лімфовузла поросят
до відлучення, виявлено наявність коркової речовини, яка складалася із лімфатичних вузликів,
а у центральній частині знаходилася мозкова речовина. Лімфатичні вузлики мали оболонку з
ретикулярної тканини та містили велику кількість клітин лімфоїдного ряду (рис. 9). У поросят
після відлучення строма лімфовузла складалася з ретикулінових волокон, трабекули
відходили від капсули та воріт лімфовузла і були пронизані кровоносними судинами (рис. 10).

Рис. 9. Лімфатичні вузлики лімфовузла поросят до
відлучення. Ок.10×, об.10×.

Рис. 10. Лімфатичні вузлики лімфовузла поросят
після відлучення. Ок.10×, об.5×.

Більшість лімфатичних вузликів лімфовузла поросят до відлучення містили центри розмноження у вигляді світлої зони (рис. 11). В поросят після відлучення від коркової зони у
глибину мозкової зони відходили м'якотні тяжі, які складалися із лімфоцитів та клітин
лімфоїдного ряду, що могло вказувати на посилення функції Т-системи імунітету, оскільки
лімфоїдна тканина, цієї зони є паракортикальною або тимус-залежною (рис. 12). У
лімфатичних вузликах лімфовузла поросят після відлучення реактивних центрів розмноження
виявлялося мало, що могло вказувати на пригнічення функції В-системи імунітету та синтезу
антитіл у період відлучення від свиноматки.
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Рис. 11. Лімфатичні вузлики з світлими центрами
розмноження лімфовузла поросят до відлучення.
Ок.10×, об.20×.

Рис. 12. Лімфатичні вузлики без світлих центрів
лімфовузла поросят після відлучення.
Ок.10×, об.20×

ВИСНОВКИ
Встановлено, що у 28-добових поросят до дії стресу-відлучення структура тимуса
характеризується великою кількістю лімфоцитів різних розмірів у корковому шарі та
наявністю тілець Гассаля у мозковому шарі; у структурі селезінки та лімфатичного вузла
виявляються лімфатичні вузлики з реактивними світлими центрами розмноження. 2. У стадії
резистентності (на 30 добу після відлучення) в поросят зменшується кількість лімфатичних
вузликів з світлими зародковими центрами у селезінці та брижових лімфовузлах без виявлених
змін у структурі тимуса, що вказує на пригнічення функції В-системи імунітету та синтезу
антитіл в цей період.
Перспективи досліджень. У подальшому планується дослідження функціонального
стану центральних і периферичних органів імуногенезу поросят за дії стресу при використанні
імунокоректорів.
FUNCTIONAL STATE OF CENTRAL AND PERIPHERAL ORGANS OF IMMUNE
SYSTEM OF PIGLETS UNDER TECHNOLOGICAL STRESS
V. G. Stojanovskyj, M. T. Ogrodnyk
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyi
50, Pekarska str., Lviv, 79010, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of the study of the functional state of central and peripheral
organs of the immune system of pigs growing industrial and post-action process stress-weaning. It
was found that in 28-day piglets to action-stress weaning thymus structure is characterized by a large
number of lymphocytes of different sizes in the cortical layer and the presence of cells Hassalya in
the brain layer; in the structure of the spleen and lymph nodes are lymph nodules with reactive centers
of light propagation. It was found a decrease of the lymph nodes of light rudimentary centers in the
spleen and mesenteric lymph nodes revealed no changes in the structure of the thymus in the stage of
resistance (30 days after weaning), that indicates suppression of B-immune system and antibody
synthesis during this period.
Keywords: FUNCTIONAL STATUS, IMMUNE SYSTEM, LYMPHOID TISSUE,
THYMUS, SPLEEN, LYMPH NODES, LYMPH NODULES, PIGLETS, WEANING, STRESS,
ADAPTATION.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПОРОСЯТ ЗА ДЕЙСТВИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА
В. Г. Стояновский, М. Т. Огродник
Львовский национальный университет ветеринарной медицины
и биотехнологий имени С. З. Гжицкого
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследования функционального состояния
центральных и периферических органов иммунной системы поросят промышленного
выращивания до и после воздействия технологического стресса-отъема. Установлено, что в
28-суточных поросят к действию стресса-отъема структура тимуса характеризуется большим
количеством лимфоцитов различных размеров в корковом слое и наличием телец Гассаля в
мозговом слое; в структура селезенки и лимфатического узла оказываются лимфатические
узелки с реактивными светлыми центрами размножения. В стадии резистентности (на 30 сутки
после отъема) в поросят наблюдается уменьшение количества лимфатических узелков со
светлыми зародышевыми центрами в селезенке и брыжеечных лимфоузлах без выявленных
изменений в структуре тимуса, что указывает на угнетение В-системы иммунитета и синтеза
антител в этот период.
Ключевые слова: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ИММУННАЯ СИСТЕМА,
ЛИМФОИДНАЯ ТКАНЬ, ТИМУС, СЕЛЕЗЕНКА, ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ,
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЕЛКИ, ПОРОСЯТА, ОТЪЕМ, СТРЕСС, АДАПТАЦИЯ.
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ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ЛІМФОЦИТІВ У КРОВІ СВИНЕЙ РІЗНИХ
ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА БІОЛОГІЧНОГО
ПОДРАЗНЕННЯ
А. В. Трокоз1, канд. вет. наук
В. О. Трокоз2, д-р с.-г. наук, професор
Ветеринарна клініка iVet,
б-р Дружби Народів, 16, м. Київ, Україна
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Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна

Досліджували динаміку кількості лімфоцитів у крові свиней з різним типом вищої
нервової діяльності при біологічному подразненні (вакцинації проти вірусу репродуктивнореспіраторного синдрому свиней). Найбільше відносне та низьке абсолютне число лімфоцитів
без біологічного подразнення характерно для свиней слабкого типу вищої нервової діяльності.
Збільшення числа лімфоцитів спостерігається у тварин слабкого та сильного
неврівноваженого типів як після первинного, так і після повторного біологічного подразнення,
а у свиней сильних врівноважених типів – в основному, після повторного (тенденція).
Найбільші зміни початкових показників були у тварин неврівноваженого типу нервової
системи. Вплив основних властивостей коркових процесів на кількість лімфоцитів
змінюється в ході утворення поствакцинального імунітету, але найбільшою мірою це
стосується сили і врівноваженості процесів збудження і гальмування в корі великого мозку.
Ключові слова: СВИНІ, ІМУНІТЕТ, ЛІМФОЦИТИ, ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ,
БІОЛОГІЧНЕ ПОДРАЗНЕННЯ.
При промисловому виробництві продуктів тваринництва виникає проблема
підвищення стійкості організму тварин до факторів зовнішнього середовища. Одним із
завдань у вирішенні даної проблеми є вивчення природної резистентності тварин і розробка
прийомів її підвищення. Реалізація цього завдання можлива лише на основі знань про
особливості формування імунітету тварин [1], що мають різні генотипи [2]. Взаємозв’язок
нервової та імунної систем підтверджений в дослідженнях ряду науковців [3–5]. Очевидно, що
ефективний захист від інфекцій вимагає складної координації діяльності нервової та імунної
систем, а порушення у відносинах між двома системами можуть викликати захворювання [6].
Отже, центральна нервова система може розглядатися як невід'ємна складова регуляції
діяльності імунної системи [7].
Значний інтерес для розуміння механізму здійснення імунної відповіді організму
тварин становить динаміка кількості лімфоцитів, які беруть безпосередню участь в
імунологічних реакціях організму. Саме тому, дослідження кількості цих важливих для
імунної відповіді клітин у свиней з різним типом коркової регуляції було метою роботи.
Матеріали і методи. Експериментальна частина роботи проведена у виробничих
умовах свинокомплексу «Калитянський» Броварського р-ну Київської обл. на 32 свинках,
віком 7–8 місяців. У підготовчому періоді за результатами випробувань умовно-рефлекторної
діяльності [8, 9] формували типологічні дослідні групи тварин: сильного врівноваженого
рухливого (СВР); сильного врівноваженого інертного (СВІ); сильного неврівноваженого (СН)
та слабкого (С) типів вищої нервової діяльності (ВНД). Після формування груп як біологічне
подразнення (БП) усіх тварин вакцинували проти вірусу репродуктивно-респіраторного
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синдрому свиней (РРСС) вакциною Суіпровак-PRS, виробництва Хіпра (Іспанія), згідно з
інструкцією. Ревакцинацію проводили через 28 діб. Перед подачею БП і через 3, 7, 14, 21, 28
діб після неї, а також через 3, 7, 14, 28 діб після повторного введення БП у всіх тварин
визначали загальну кількість лейкоцитів у крові, відносну (лейкограма) та абсолютну кількість
різних форм лейкоцитів, зокрема лімфоцитів. Мазки фарбували за Романовським-Гімза.
Клітини диференціювали під масляною імерсією з наступним перерахунком в абсолютні
величини [10].
Результати й обговорення. Установлено, що до дії БП у крові свиней усіх типів ВНД
частка лімфоцитів приблизно однакова (табл. 1). Існувала тенденція до більшого відсотка
лімфоцитів у свиней слабкого порівняно з тваринами сильних типів на
2–3 %. Біологічне подразнення (третя доба після первинного впливу) викликало вірогідне
збільшення відносної кількості лімфоцитів порівняно з тваринами СВР та СВІ у крові свиней
СН та С типів ВНД, відповідно, на 5,1 % (р≤0,01) і 5,3 % (р≤0,001) та 4,5 % (р≤0,01) і 4,6 %
(р≤0,01). На третю добу після повторного БП тварини СН типу мали вірогідно менше
лімфоцитів, ніж свині СВР (р≤0,001), СВІ (р≤0,01) та С (р≤0,05) типів ВНД, відповідно, на 4,8 %;
3,9 % та 2,8 %. Це може свідчити про їх найнижчу пристосованість до зміни умов середовища,
зокрема, до впливу БП. В усі інші терміни дослідження за відносною кількістю лімфоцитів свині
різних груп між собою вірогідно не відрізнялися.
Таблиця 1
Кількість лімфоцитів у крові свиней різних типів вищої нервової діяльності
за впливу біологічного подразника, %, n=8
Термін дослідження
До подразнення
Після первинного
подразнення

Після повторного
подразнення

3 доби
7 діб
14 діб
21 доба
28 діб
3 доби
7 діб
14 діб
28 діб

СВР
47,75±1,07
46,63±0,77
47,50±0,71
46,88±0,75
47,50±1,12
47,75±1,24
50,00±0,47
48,13±1,01
48,50±1,24
47,88±1,02

Типи вищої нервової діяльності
СВІ
СН
48,50±0,59
48,75±1,54
47,25±0,47
51,75±1,39**
48,38±1,01
49,88±1,72
47,50±0,59
48,88±1,72
49,00±0,59
46,38±2,00
49,13±0,41
47,00±1,42
49,13±0,65
45,25±0,80***
49,00±0,71
45,63±1,86
48,63±0,89
45,75±1,30
48,75±0,59
48,75±0,59

С
50,75±1,30
51,88±0,77***
50,38±1,41
48,88±1,01
48,38±1,01
48,50±0,95
48,00±0,83
47,88±0,89
47,50±1,12
49,63±1,36

Примітка: **р≤0,01; ***р≤0,001 стосовно СВР типу ВНД

Свині СВР та СВІ типу ВНД майже не реагували на введення антигену зміною відносної
кількості лімфоцитів у крові, а повторна дія БП спричинила тенденцію до підвищення частки
цих клітин на третю добу стосовно початкового показника тварин СВР типу на 2,3 %. Тварини
з інертними корковими процесами на повторне ведення антигену за цим показником не
реагували. У той же час спостерігали зниження частки лімфоцитів у свиней СН та С типів
щодо початкових величин, відповідно, на 3,5 % та 2,8 %.
На відміну від більшої відносної кількості лімфоцитів у крові свиней СН та С типів
ВНД до дії БП та їх сильнішої реакції з боку вказаних клітин, порівняно з СВР та СВІ типами,
при дослідженні абсолютної кількості лімфоцитів спостерігали дещо іншу картину (табл. 2).
Установлено, що до дії БП абсолютна кількість лімфоцитів у крові свиней СВР типу ВНД є
найбільшою і вірогідно перевищує показник СН (р≤0,05) та С (р≤0,01) типів однаковою мірою
– на 30,3 %. Також існує тенденція до більшої кількості цих клітин у тварин СВР, порівняно з
представниками СВІ типу ВНД на 14,8 %. Загалом, тварини цих типів мали в крові більше
лімфоцитів, ніж свині СН та С типів ВНД (для СВІ – тенденція). Динаміка абсолютної
кількості лімфоцитів у крові свиней всіх типологічних груп за впливу БП мала однаковий
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характер: збільшення після первинного введення антигену, далі – зменшення. Повторне
подразнення викликало й повторне збільшення числа лімфоцитів, потім – знову зниження і
повернення майже до початкового значення наприкінці дослідження (28-а доба після
повторної дії БП).
Таблиця 2
Кількість лімфоцитів у крові свиней різних типів вищої нервової діяльності
за впливу біологічного подразника, Г/л, n=8
Термін дослідження
До подразнення
Після первинного
подразнення

Після повторного
подразнення

3 доби
7 діб
14 діб
21 доба
28 діб
3 доби
7 діб
14 діб
28 діб

СВР
6,53±0,44
6,64±0,31
6,23±0,37
5,99±0,60
6,10±0,64
6,26±0,35
7,30±0,31
6,69±0,35
6,05±0,69
5,97±0,38

Типи вищої нервової діяльності
СВІ
СН
5,69±0,46
5,01±0,28*
6,14±0,38
6,09±0,33
5,73±0,39
5,80±0,74
5,78±0,45
5,43±0,62
5,62±0,33
4,86±0,26
5,60±0,40
5,16±0,34*
6,35±0,61
5,62±0,43**
6,02±0,64
5,22±0,49*
5,81±0,57
5,16±0,45
5,72±0,35
5,72±0,35

С
5,01±0,25**
5,39±0,33*
5,46±0,56
5,00±0,22
4,79±0,27
5,05±0,49
5,34±0,40**
4,85±0,28**
4,80±0,34
4,84±0,17*

Примітка: *р≤0,05; **р≤0,01 стосовно СВР типу ВНД

Вірогідно більшу кількість лімфоцитів установлено у свиней СВР порівняно з тваринами
СН типу ВНД при дослідженні крові на 28-у добу після первинної та на третю і сьому доби після
повторної дії БП, відповідно, на 21,3 % (р≤0,05), 29,9 % (р≤0,01) і 28,2 % (р≤0,05); а з тваринами
С типу – на третю добу після первинного (на 23,2 % при р≤0,05), третю (на 36,7 % при р≤0,01),
сьому (на 37,9 % при р≤0,01) і 28-у (на 23,3 % при р≤0,05) доби після повторного подразнення
з тенденцією до перевищення в інші терміни дослідження.
Свині СВІ типу ВНД мали вірогідно більшу абсолютну кількість лімфоцитів у крові через
28 діб після повторного впливу БП на 18,2 % (р≤0,05), ніж тварини С типу з тенденцією до
меншого числа цих клітин у останніх протягом усього дослідження. Стосовно свиней СН типу,
то порівняно з СВІ вони суттєво не відрізнялися, як і від тварин СН типу, за винятком 28-ї
доби після повтору дії БП, коли різниця між СН та С типами становила 18,2 % (р≤0,05).
Найбільші відмінності від початкових значень абсолютної кількості лімфоцитів за дії
БП спостерігали у тварин СН типу. Біологічний подразник викликав збільшення числа цих
клітин (на 21,6 % при р≤0,05). У тварин інших типів ВНД за дії БП стосовно початкових
показників вірогідної різниці за кількістю лімфоцитів не було, хоча й помічена тенденція до
зниження цього показника у свиней СВР типу після первинного та збільшення після
повторного подразнення. Тварини СВІ та С типів при цьому реагували збільшенням
абсолютної кількості лімфоцитів у обох випадках.
ВИСНОВКИ
Найбільша відносна і найменша абсолютна кількість лімфоцитів без біологічного
подразнення характерна для свиней С типу ВНД. Збільшення числа лімфоцитів спостерігається
у тварин С та СН типу ВНД як після первинного, так і після повторного впливу БП, а у свиней
СВР та СВІ типів – в основному, після повторного (тенденція). Стосовно початкових
показників найбільші зміни були у тварин СН типу ВНД. Вплив основних властивостей коркових
процесів на кількість лімфоцитів змінюється в ході утворення поствакцинального імунітету,
але найбільшою мірою це стосується сили та врівноваженості процесів збудження і
гальмування в корі великого мозку.
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Перспективи досліджень. Доцільно дослідити вплив інших регуляторних механізмів
на динаміку кількості клітин крові, а також взаємодію вказаних механізмів із діяльністю кори
півкуль великого мозку.
DYNAMICS OF LYMPHOCYTES QUANTITY IN THE BLOOD OF PIGS OF
DIFFERENT TYPES OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY DURING BIOLOGICAL
IRRITATION
A. V. Trokoz1, V. O. Trokoz2
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16 Druzhby Narodiv blvrd., Kyiv, Ukraine
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SUMMARY

The dynamics of lymphocytes quantity in the blood of pigs of different types of higher nervous
activity during biological irritation (vaccination against the virus of pigs reproductive and respiratory
syndrome) investigated. The highest relative and low absolute quantity of lymphocytes without
biological irritation typical for swine with weak type of higher nervous activity. The increase in the
quantity of the lymphocytes observed in animals with weak and strong unbalanced type as after
primary and biological stimulation after repeated and strong in pigs with the balanced types – mainly
after repeated (trend). The biggest changes were primary indicators in animal’s unbalanced type of
nervous system. The influence of the basic properties of cortical processes for changing the quantity
of lymphocytes in the formation of post-vaccination immunity but is most concerned strength and
balance of excitation and inhibition in the cortex of the brain.
Keywords: PIGS, IMMUNITY, LYMPHOCYTES, HIGHER NERVOUS ACTIVITY,
BIOLOGICAL IRRITATION.
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЛИМФОЦИТОВ В КРОВИ СВИНЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ
ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗДРАЖЕНИИ
А. В. Трокоз1, В. А. Трокоз2
Ветеринарная клиника iVet,
б-р Дружбы Народов, 16, г. Киев, Украина
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Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
ул. Героев Обороны, 15, г. Киев, Украина.
АННОТАЦИЯ

Исследовали динамику количества лимфоцитов в крови свиней с разным типом высшей
нервной деятельности при биологическом раздражении (вакцинации против вируса
репродуктивно-респираторного синдрома свиней). Наибольшее относительное и низкое
абсолютное количество лимфоцитов без биологического раздражения характерно для свиней
слабого типа высшей нервной деятельности. Увеличение числа лимфоцитов наблюдается у
животных слабого и сильного неуравновешенного типов как после первичного, так и после
повторного биологического раздражения, а у свиней сильных уравновешенных типов – в
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основном, после повторного (тенденция). Наибольшие изменения первоначальных
показателей были у животных неуравновешенного типа нервной системы. Влияние основных
свойств корковых процессов на количество лимфоцитов изменяется в ходе образования
поствакцинального иммунитета, но в наибольшей степени это касается силы и
уравновешенности процессов возбуждения и торможения в коре большого мозга.
Ключевые слова: СВИНЬИ, ИММУНИТЕТ, ЛИМФОЦИТЫ, ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ.
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ІНТЕНСИВНІСТЬ ОКИСНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯКІСТЬ СПЕРМІЇВ
БУГАЇВ ЗА ДОДАВАННЯ У РОЗРІДЖУВАЧ ЦИТРАТІВ
МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
І. М. Яремчук, канд. с.-г. наук,
Ю. В. Боднар, канд. с.-г. наук,
Н. В. Кузьміна, канд. біол. наук,
І. М. Петрух, канд. вет. наук,
М. М. Шаран, д-р. с.-г. наук, професор,
Д. Д. Остапів, д-р. с.-г. наук, с. н. с.
Інститут біології тварин НААН
вул. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
Для забезпечення збереженості та високої запліднювальної здатності сперміїв
доцільно балансувати склад розріджувачів еякулятів за компонентним складом. До таких
компонентів належать мікроелементи (Mn2+, Сu2+ і Zn2+), які є ко-факторами ензимів і
визначають інтенсивність метаболізму та антиоксидантний захист статевих клітин. При
цьому, ефективність дії мікроелементів залежить від форми, в якій вони застосовуються у вигляді солей чи органічної форми. Тому досліджували вплив органічної форми Mn 2+, Сu2+ і
Zn2+ у вигляді цитрату на інтенсивність окисних процесів у спермі і виживання сперміїв
розріджених лактозо-жовтково-гліцериновим розріджувачем еякулятів бугаїв.
Результатами досліджень встановлено, що мікроелементи у вигляді цитратів
проникають у статеві клітини та здійснюють регулювальний вплив на інтенсивність
споживання кисню і відновну здатність сперми, активність сукцинатдегідрогенази та
виживання сперміїв у розріджених еякулятах бугаїв. Для балансування складу розріджувача
до фізіологічних меж нативних еякулятів, нормалізації окисного метаболізму і забезпечення
тривалого виживання сперміїв у середовище розрідження доцільно додавати в 10 – 20 раз
нижчі дози Mn-, Сu- і Zn-цитратів, порівняно з їх аналогами у вигляді солей. Оптимальними
концентраціями за яких нормалізується інтенсивність окисних процесів у розрідженій спермі
бугаїв є: 0,01 мг/л Mn-, 0,004 мг/л Сu- і 0,06 мг/л Zn-цитратів. За вказаних концентрацій
цитратів мікроелементів виживання сперміїв бугаїв за температури 0-4 ºС становить 127,2
- 132,0 год. Зростання концентрацій мікроелементів у формі цитратів більше вказаних
оптимальних величин призводить до гальмування дихальної активності сперми і
нагромадження протонів у позаклітинному середовищі, а за максимальної дози Сu-цитрату
(0,4 мг/л) ще й активності сукцинатдегідрогенази та виживання сперміїв (р<0,05 - 0,001).
Ключові слова: МІКРОЕЛЕМЕНТИ, ЦИТРАТИ, ВИЖИВАННЯ, СПЕРМІЇ,
ЛАКТОЗО-ЖОВТКОВО-ГЛІЦЕРИНОВИЙ РОЗРІДЖУВАЧ, ЕЯКУЛЯТИ, БУГАЇ.
Фізіологічні характеристики і запліднювальна здатність сперміїв бугаїв значною мірою
визначаються інтенсивністю окисних процесів, які протікають як в еякулятах, так і статевих
клітинах [1]. Після еякуляції, за розрідження і підготовлення сперми до кріоконсервування
активуються процеси використання субстратів сперміями, що, своєю чергою,
супроводжується
утворенням
і
нагромадженням
цитотоксичних
продуктів
вільнорадикального окиснення та активних форм Оксигену [2, 3]. Регулювання вказаних
процесів у еякулятах і статевих клітинах здійснюється ензимами, які локалізовані в
мітохондріях сперміїв, цитозолі і позаклітинному просторі. При цьому, оптимальна активність
88

їх забезпечується присутністю кофакторів, зокрема, Zn2+, який входить в активні центри
численних ензимів гліколізу й пентозофосфатного шляху окиснення глюкози; Сu 2+, забезпечує активність ензимів дихального ланцюга і протеїназ, а Mn2+ - ензимів циклу Кребса.
Також, вказані мікроелементи входять в активні центри ензиму першої ланки ензиматичного
антиоксидантного захисту – супероксиддисмутази (СОД). Відомо, що СОД існує в сперміях у
трьох генетично зумовлених ізоформах: Mn-СОД, містить іон марганцю в каталітичному
центрі, локалізується виключно в матриксі мітохондрій; Cu,Zn-СОД - активна в цитоплазмі;
екзоцелюлярна Cu,Zn-СОД (ЕЦ-СОД) локалізована в позаклітинному просторі (плазмі
сперми) [4–6]. При цьому доведено, що від активності вказаного ензиму та співвідношення
його ізозимів, вмісту міді залежить виживання і, відповідно, запліднювальна здатність
статевих клітин [7].
Оскільки, при розрідженні еякулятів знижуються концентрації вказаних йонів, одним
зі шляхів нормалізації активності ензимів, які забезпечують використання субстратів і
антиоксидантний захист та, відповідно, фізіологічні якості й запліднювальну здатність
сперміїв є додавання кофакторів (Сu, Zn та Mn). Однак, використання вказаних мікроелементів
у вигляді солей у складі розріджувачів не ефективне. Це зумовлено нетривалим контактом їх
зі статевими клітинами після розрідження і до заморожування сперми, низькою
проникливістю через мембрани та здатністю включатись у метаболізм, присутністю інших
складових сполук солей. Покращити і забезпечити ефективну дію мікроелементів,
нормалізуючи метаболізм сперміїв, можна шляхом їх використання у поєднанні з органічними
кислотами, зокрема, у вигляді цитратів.
Мета досліджень – вивчити вплив мікроелементів (Сu, Zn та Mn) у формі органічної
сполуки – цитрату на якість сперміїв розріджених еякулятів бугаїв.
Матеріали і методи. Дослідження проведені в Інституті біології тварин НААН та
Львівському науково-виробничому центрі «Західплемресурси». Свіжоотримані еякуляти
бугаїв отримували на штучну вагіну з режимом використання плідників дуплетна садка два
рази на тиждень. Для досліджень відібрані еякуляти об’ємом 2 – 6 мл, концентрацією - 0,6 1,5×109 клітин/мл та активністю 7,5 − 8,0 бала сперміїв. Розріджену лактозо-жовтковогліцериновим розріджувачем (ЛЖГР) сперму ділили на частини: контрольну – без додавання
та дослідні - з додаванням мікроелементів (МЕ) у формі органічної сполуки – цитратів: Zn 0,06, 0,6 і 3,0; Сu - 0,004, 0,04 та 0,4; Mn - 0,01, 0,1 та 1,0 мг/л. Синтез сполук металів з
лимонною кислотою здійснено з використанням аквананотехнології і люб’язно надані для
досліджень Українським державним науково-дослідним інститутом нанотехнологій і
ресурсозбереження (м. Київ).
У розрідженій спермі визначали виживання сперміїв (год) за температури 2−4 °C до
припинення прямолінійного поступального руху, споживання кисню − полярографічно (нгатом О/хв×0,1 мл сперми; С) за температури 38,5 °С і відновну здатність - потенціометрично
(mV/ хв × 0,1мл С) з використанням системи відкритих мікроелектродів [8], активність
сукцинатдегідрогенази (СДГ; од/год × 0,1 мл С) [9]. Дослідження інтенсивності дихання і
відновну здатність сперми проводили у фосфатно – сольовому буфері (ФСБ; NaCl–0,8 г, KCl–
0,02 г, Na2HPO4–0,11 г, KH2PO4–0,02 г, MgCl2–0,01 г, Н2О до 100 мл). Статистичний аналіз
отриманих результатів проведено за Н. А. Плохинським [10].
Результати й обговорення. Дихальна активність сперми за додавання цитратів
мікроелементів у розріджену сперму знижується. При цьому, за вмісту 0,06 мг/л Zn-цитрату
та 0,01 мг/л Mn-цитрату величина значення нижча, відповідно, на 46,2 % і 39,5 % (p<0,05), а
за 0,004 мг/л Сu-цитрату - на 34,7 % порівняно з контролем (табл. 1). Збільшення в 10 раз
концентрацій цитратів мікроелементів у розрідженій спермі призводить до зниження
дихальної активності сперми, порівняно як з контролем, так і з мінімальною їх дозою.
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Таблиця 1
Інтенсивність окисних процесів у спермі за додавання мікроелементів
у розріджувач еякулятів бугаїв, M±m

Умови досліду

мг/л

n

За додавання
цитратів:
Znη

3,0
0,6
0,06

4
4
4

Сu-

0,4
0,04
0,004

5
5
5

1,0
0,1
0,01

4
4
4

-

16

η
Mnη
Контроль

Дихальна
активність, нг-атом
О/ хв×0,1 мл С
0,96±0,24***
1,30±0,33**
1,60±0,31*
0,475
0,78±0,13***
1,12±0,22***
1,70±0,32
0,544
0,80±0,11***
0,80±0,17***
1,40±0,36*
0,565
2,60±0,30

n
1
2
4
2
3
2
2
3
3
16

Відновна здатність, mV/хв×0,1мл С
«-» відтік протонів
«+» потік протонів
з середовища
n
у середовище
розрідження
розрідження
0,10±0,00
3
0,01±0,004
0,10±0,04
2
0,03±0,002
0,14±0,05
0,262
0,19±0,02
2
0,01±0,002
0,22±0,04
2
0,014±0,003
0,16±0,06
3
0,002±0,001
0,161
0,06±0,03
2
0,002±0,0002
0,11±0,07
1
0,02±0,00
0,05±0,01*
1
0,01±0,00
0,346
0,16±0,04
6
0,01±0,003

Примітка: у цій і наступній таблиці - різниця статично вірогідна порівняно з контролем: *p<0,05; **
p<0,01; *** p<0,001

При цьому, найбільше зниження споживання кисню встановлено за додавання 0,1 мг/л
Mn-цитрату (69,3 %; p<0,001), менше (57,0 %; p<0,001) за використання 0,04 мг/л Сu-цитрату
і найменше (50,0 %; p<0,01) за 0,6 мг/л Zn-цитрату, порівняно з контролем. Збільшення ще в
10 раз вмісту цитратів Mn і Сu характеризує найнижчу дихальну активність сперми
(відповідно, 0,78 - 0,80 нг-атом О/хв×0,1 мл С), як і збільшення в 5 раз Zn-цитрату (0,96±0,24
нг-атом О/хв×0,1 мл С).
Одночасно, за мінімального вмісту Сu- і Zn-цитратів відновна здатність у зразках
сперми знаходиться на рівні контролю (0,14 – 0,16 mV/хв×0,1мл С), а за 0,01 мг/л Mn-цитрату
зменшується на 68,8 % (p<0,05). При цьому, за 0,06 мг/л Zn-цитрату не виявлено потоку
протонів у середовище інкубування, на відміну від окремих зразків сперми контролю та за
додавання Mn- і Сu-цитратів. Наступне підвищення вмісту цитратів мікроелементів, аж до
максимальних величин, не призводить до вірогідних змін відтоку протонів з середовища
інкубування сперми. Поряд із вказаним, за додавання Mn- і Сu-цитратів (не залежно від дози)
та за більше 0,6 мг/л Zn-цитрату виявлено нагромадження протонів у позаклітинному
середовищі.
Аналіз кореляцій між зростаючим вмістом органічної сполуки мікроелементів та
дихальною активністю і відновною здатністю сперми свідчить про проникнення вказаних
комплексів у статеві клітини та регулювальний вплив на інтенсивність окиснювальних
процесів у розріджених еякулятах бугаїв. При цьому, вищою ефективною дією на дихальну
активність характеризуються зростаючі дози Mn- і Сu-цитратів (η = 0,565 та 0,544) і меншою
Zn-цитрат (η = 0,475) у складі розріджувача. Оптимальними концентраціями за яких
проявляється найменший гальмувальний вплив на дихальну активність та нагромадження
протонів у позаклітинному середовищі у розрідженій спермі є: 0,01 мг/л Mn-, 0,004 мг/л Сu- і
0,06 мг/л Zn-цитратів.
Одночасно, від вмісту доданих цитратів мікроелементів неоднозначно змінюється СДГ.
Так, активність ензиму не залежить від вмісту Mn- і Zn-цитратів і становить 40,0 46,8 од/год×0,1 мл сперми (табл. 2). Однак, збільшення вмісту Сu-цитрату в розрідженій
спермі призводить до зниження активності СДГ, порівняно з контролем: за 0,04 мг/л величина
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показника на 25,4 % менша, за 0,4 мг/л - нижча на 44,0 % (p<0,01) і за 0,4 мг/л найнижча
(17,6±5,68 од/год×0,1 мл С; p<0,001).
Таблиця 2
Якість сперміїв за додавання цитратів мікроелементів у розріджувач еякулятів бугаїв, M±m
Умови досліду
За додавання
цитратів:
Zn η
Сu-

мг/л
3,0
0,6
0,06

n
9
9
9

0,4
0,04
0,004

9
9
9

1
0,1
0,01

11
11
11

-

53

η
Mnη
Контроль

СДГ, од/год×0,1 мл сперми
40,0±8,72
42,8±8,13
41,1±7,65
0,070
17,6±5,68***
25,0±6,09**
33,3±6,53
0,412
46,8±7,36
42,3±8,35
46,8±7,36
0,100
44,6±3,27

n
10
10
10
9
10
10
11
11
11
54

Виживання, год
124,8±9,48
130,0±6,96
132,0±6,12
0,077
112,0±7,54*
122,4±7,16
127,2±9,63
0,209
133,1±8,56
135,3±10,88
131,0±10,39
0,031
132,0±4,47

Оцінювання залежності СДГ від наростаючих доз цитратів мікроелементів у
розріджувачі свідчить про слабкої сили (η = 0,070 – 0,100) вплив Mn- і Zn-цитратів на величини
значень активності ензиму і середньої сили (η = 0,412) негативний зв’язок зі зростаючим
вмістом Сu-цитрату. Ймовірно, інгібування активності СДГ доданим Сu-цитратом зумовлено
надлишком мікроелемента, який у високих дозах проявляє цитотоксичний вплив на
метаболізм статевих клітин.
Виживання сперміїв за додавання Mn- і Zn-цитратів, порівняно з контролем, не
змінюється і знаходиться в межах 124,0 - 135,3 год. Однак, збільшення вмісту Сu-цитрату
призводить до зниження величини фізіологічного показника, яка нижча на 15,2 % (p<0,05) за
максимуму (0,4 мг/л) вказаної органічної сполуки мікроелементу в середовищі розрідження.
Подібний вплив на фізіологічний стан статевих клітин встановлено при дослідженні дії різних
доз Сu2+ у розрідженій спермі бугаїв та кролів. Підвищений вміст міді призводить до
порушення цілісності мембран, морфологічних змін в області акросоми, шийки й тіла,
гальмування рухливості і зниження виживання сперміїв [11, 12].
Як випливає з аналізу результатів досліджень вмісту мікроелементів у спермі бугаїв
[13], для балансування складу розріджувача до фізіологічних меж нативних еякулятів,
нормалізації окисного метаболізму і забезпечення тривалого виживання сперміїв у
середовище розрідження доцільно додавати в 10 – 20 раз нижчі дози Mn-, Сu- і Zn-цитратів,
порівняно з їх аналогами у вигляді солей.
ВИСНОВКИ
1. Мікроелементи у вигляді цитратів проникають у статеві клітини та здійснюють
регулювальний вплив на інтенсивність окиснювальних процесів у розріджених еякулятах
бугаїв.
2. Для балансування складу розріджувача до фізіологічних меж нативних еякулятів,
нормалізації окисного метаболізму і забезпечення тривалого виживання сперміїв у
середовище розрідження доцільно додавати в 10 – 20 раз нижчі дози Mn-, Сu- і Zn-цитратів,
порівняно з їх аналогами у вигляді солей. Оптимальними концентраціями за яких
нормалізується інтенсивність окисних процесів у розрідженій спермі бугаїв є: 0,01 мг/л Mn-,
0,004 мг/л Сu- і 0,06 мг/л Zn-цитратів.
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3. Підвищувати вміст Сu-цитрату більше 0,004 мг/л в розріджувачі еякулятів бугаїв не
доцільно, оскільки знижується виживання сперміїв і гальмується активність ензиму-маркера
запліднювальної здатності сперміїв - сукцинатдегідрогенази.
4. За оптимальних концентрацій цитратів мікроелементів виживання сперміїв бугаїв за
температури 0-4 ºС становить 127,2 - 132,0 год.
Перспективи досліджень. Дослідити вплив цитратів мікроелементів на фізіологічні
показники сперміїв бугаїв розмороженої сперми.
OXIDATION PROCESS INTENSITY AND QUALITY OF BULL SPERM AFTER
ADDITION OF CITRATE MICROELEMENTS IN SEMEN DILUENT
І. М. Yaremchuk, Yu. V. Bodnar, N. V. Kuzmina, І. М. Petruch, M. M. Sharan, D. D. Ostapiv
Institute of Animal Biology of NAAS,
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
It is advisable to balance the composition of ejaculate diluents to ensure the preservation and
high fertilizing ability of sperm. These components include microelements (Mn2+, Cu2+ and Zn2+),
which are cofactors that determine the intensity of metabolism and antioxidant protection in gametes.
Thus, the efficiency of microelements depends on the form in which they are used - in the form of
salts or organic compounds. So we investigated the effects of organic forms Mn 2+, Cu2+ and Zn2+
citrate on the intensity of oxidative processes and the spermatozoa survival in bull sperm diluted by
lactose-yolk- glycerol diluent.
The results of the studies showed that microelements in the form of citrates penetrate the
gametes and carry out the control effect on the intensity of oxygen consumption and redox ability in
sperm, succinate dehydrogenase activity and survival of spermatozoa in the semen of bull ejaculates.
For the balance of diluent components to the physiological limits of native ejaculates, normalization
of oxidative metabolism and providing long-term survival of diluted semen is advisable to add 10 20 times lower doses of Mn-, Su- and Zn-citrate compared to their counterparts in the form of salts.
The optimal concentrations at which intensity of oxidative processes in diluted bull sperm is
normalized are: 0.01 mg / L Mn-, 0,004 mg / L Cu- 0.06 mg / L Zn-citrates. For these concentrations
of citrates in bull sperm the survival of spermatozoa at temperature 0-4 °C is 127.2–132.0 hours.
Rising concentrations of microelements in form of citrates over these optimal values leads to
inhibition of respiratory activity and accumulation of protons in the extracellular environment of
sperm, and the maximum dose Cu-citrate (0.4 mg / L) also decreases succinate dehydrogenase activity
and sperm survival (p <0, 05 - 0,001).
Keywords: MICROELEMENTS, CITRATES, SURVIVAL, SPERMATOZOA, LACTOSEYOLK-GLYCEROL DILUENT, EJACULATES, BULLS.
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И КАЧЕСТВО СПЕРМИЕВ
БЫКОВ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В РАЗБАВИТЕЛЬ ЦИТРАТОВ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
И. М. Яремчук, Ю. В. Боднар, Н. В. Кузьмина, И. М. Петрух, М. М. Шаран, Д. Д. Остапив
Институт биологии животных НААН
ул. В. Стуса, 38. г. Львов, 79034, Украина
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АННОТАЦИЯ
Для обеспечения сохранности и высокой оплодотворяющей способности спермиев
целесообразно балансировать состав разбавителей эякулятов по компонентному составу. К
таким компонентам принадлежат микроэлементы (Mn2+, Сu2+ і Zn2+), которые являются кофакторами энзимов и определяют интенсивность метаболизма и антиоксидантную защиту
половых клеток. При этом, эффективность влияния микроэлементов зависит от формы, в
которой они используются – как соли или в органической форме. Поэтому исследовали
влияние органической формы Mn2+, Сu2+ и Zn2+ в составе цитрата на интенсивность
окислительных процессов и выживание спермиев разбавленных лактозо-желточноглицериновым разбавителем эякулятов быков.
Результатами исследований установлено, что микроэлементы в составе цитрата
проникают в половые клетки и регулируют интенсивность потребления кислорода и
восстановительную способность спермы, активность сукцинатдегидрогеназы и выживание
спермиев в разбавленных эякулятах быков. Для балансирования состава разбавителя до
физиологических границ нативных эякулятов, нормализации окислительного метаболизма и
обеспечения длительного выживания спермиев в среду разбавления целесообразно вносить в
10 – 20 раз низшие дозы Mn-, Сu- и Zn-цитратов, по сравнению с их аналогами в виде солей.
Оптимальными концентрациями, которые нормализируют интенсивность окислительных
процессов в разбавленной сперме быков есть: 0,01 мг/л Mn-, 0,004 мг/л Сu- и 0,06 мг/л Znцитратов. При таких концентрациях цитратов микроэлементов выживание спермиев быков
при температуре 0-4 ºС составляет 127,2 - 132,0 ч. Увеличение концентраций микроэлементов
в форме цитратов больше оптимальных величин способствует торможению дыхательной
активности спермы и нагромождению протонов во внеклеточной среде, а при максимальной
дозе Сu-цитрата (0,4 мг/л) ещё и торможению активности сукцинатдегидрогеназы и снижению
выживание спермиев (р<0,05 - 0,001).
Ключевые слова: МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, ЦИТРАТЫ, ВЫЖИВАНИЕ, СПЕРМИИ,
ЛАКТОЗО-ЖЕЛТОЧНО-ГЛИЦЕРИНОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ, ЭЯКУЛЯТЫ, БЫКИ.
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ЖИВЛЕННЯ ТА ГОДІВЛЯ

УДК 636.52/.58:577.118

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК
ЗА ЗГОДОВУВАННЯ РІЗНИХ ФРАКЦІЙ ВАПНЯКУ
В. Ю. Гудима, молодший науковий співробітник,
І. В. Вудмаска, д-р с.-г. наук, професор
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
Дослід проведено на трьох групах курей-несучок кросу «Хайсекс коричневий», по 10
тварин у групі, з 20- до 68-тижневого віку. Кури всіх груп отримували однаковий за складом
раціон, який різнився лише розміром частинок вапняку. Кури 1-ї групи утримувались на
раціоні, що містив вапняк розміром 0–1 мм, 2-ї групи – 1–2 мм, 3-ї – 2–3 мм. На 20-й, 44-й та
68-й тижні життя з підкрильцевої вени брали зразки крові. Незалежно від фракції
згодовуваного вапняку, у курей-несучок з віком знижується концентрація загального білка, що
пов'язано очевидно з напруженістю обміну речовин під час інтенсивної яйцекладки. Виявлено
вплив розміру фракції вапняку на концентрацію глюкози у курей, які отримували вапняк з
більшим розміром частинок. Концентрація глюкози у плазмі крові курей 2-ї та 3-ї груп
переважала відповідний показник курей 1-ї групи на 5,99 та 5,16 % (p<0,05). Вміст загальних
ліпідів у плазмі крові курей не залежав від віку та розміру частинок вапняку, проте виявлено
відмінності у вмісті окремих класів ліпідів. Збільшення фракції вапняку до 1–2 мм не вплинуло
на концентрацію холестеролу, тоді як згодовування вапняку фракції 2–3 мм збільшило
концентрацію загального холестеролу плазми крові на 7,14 % (p<0,01). Зростання
концентрації триацилгліцеролів виявлене лише у плазмі крові курей 3-ї групи (p<0,05).
Ключові слова: КУРИ-НЕСУЧКИ, ВАПНЯК, ПЛАЗМА КРОВІ, БІОХІМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ.
Кальцій – один з найважливіших мінеральних елементів для курей-несучок. Крім своїх
основних біологічних функцій, які полягають у формуванні основи кісткової тканини та участі
в підтриманні кислотно-лужного балансу ензиматичних систем, у курей він є головним
компонентом яєчної шкаралупи. Яйце містить у середньому 2-3 г Кальцію [1], 95 % якого
знаходиться в шкаралупі у вигляді Кальцію карбонату. Раціон курей-несучок повинен містити
адекватну кількість Кальцію у оптимально засвоюваній формі для забезпечення таких значних
потреб [2].
Хоча Кальцій у раціоні переважно нормують за валовим вмістом, не менш важливим
параметром для птиці є розмір частинок джерела Кальцію [3–6].
Птиця краще засвоює Кальцій, якщо його згодовують у складі крупних частинок,
оскільки триваліше перебування сполук Кальцію у шлунку птиці сприяє кращому його
всмоктуванню у кишечнику [3]. Тривале знаходження Кальцію у шлунку сприяє також його
засвоєнню у нічний час, оскільки саме тоді формується яйце, а птиця не споживає корму [3, 7,
8] Відомо, що низька розчинність та повільне засвоєння Кальцію сприяють зменшенню його
мобілізації з кісткової тканини під час кальцифікації яєчної шкаралупи [9]. Тому, при
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використанні крупної фракції вапняку сприяє зменшенню мобілізації Кальцію з кісткової
тканини курей [10, 11].
У світі ведуться дослідження з встановлення оптимального розміру кормових частинок
різних джерел Кальцію для застосування їх у годівлі курей-несучок [1, 5, 11, 12, 13]. Деякі
дослідники пропонують вводити вапняк у раціон курей у вигляді декількох фракцій, проте не
менше половини при цьому мають становити крупні частинки [5, 11].
Метою нашого дослідження було встановлення метаболічної та продуктивної дії
згодовування курям-несучкам вапняку з різним розміром частинок при незмінній кількості
Кальцію у раціоні. З годівельної точки зору оптимальнішим було б використання суміші
різних фракцій, проте це ускладнило б інтерпретування біохімічних показників, що цікавило
нас у першу чергу.
Матеріали і методи. Дослід проведено на 30 курях-несучках кросу «Хайсекс
коричневий» з 20- до 68-тижневого віку. Кури були розділені на 3 групи по 10 тварин у кожній.
Кури всіх груп отримували однаковий за складом стандартний повнораціонний комбікорм,
який різнився лише за розміром частинок вапняку. Кури 1-ї групи утримувались на раціоні,
що містив вапняк розміром 0–1 мм, 2-ї групи – 1–2 мм, 3-ї – 2–3 мм. Вміст Кальцію у вапняку
38 %, вміст Кальцію у комбікормі 3,6 %.
Зразки крові брали з підкрильцевої вени на 20-й, 44-й та 68-й тижні життя. У плазмі
крові визначали вміст загального білка, глюкози, загальних ліпідів, триацилгліцеролів,
загального холестеролу [14]. Цифровий матеріал опрацьовували статистично за допомогою
програми Microsoft Excel.
Результати й обговорення. Вміст загального білка у плазмі крові курей зменшувався
з віком (табл. 1). На 44 тиждень життя, порівняно з 20 тижнем, у плазмі крові курей 1-ї групи,
які отримували вапняк з розміром частинок до 1мм, вміст загального білка був меншим на
5,17 %, у плазмі крові курей 2-ї групи (вапняк розміром 1-2 мм) концентрація білка знизилась
на 12,27 %, а у курей 3-ї групи (вапняк розміром 2-3 мм) цей показник був меншим на 10,44 %.
При порівнянні вмісту загального білка плазми крові курей у 20- та 68-тижневому віці
встановлено, що він наприкінці досліду у курей усіх груп менший ніж на початку приблизно
на однакову величину: у 1-й групі – на 14,32 %; у 2-й – на 14,60 %; у 3-й – на 15,94 %.
Міжгрупове порівняння вмісту загального білка плазми крові курей у різному віці показало,
що розмір частинок вапняку не впливає на вказаний показник.
Отже, незалежно від фракції згодовуваного вапняку, у курей-несучок з віком
знижується концентрація загального білка, що пов'язано очевидно з напруженістю обміну
речовин під час інтенсивної яйцекладки. Разом з тим, концентрація загального білка плазми
крові протягом досліду не виходила поза межі фізіологічної норми.
Таблиця 1
Вміст загального білка у плазмі крові, г/л (М±m, n=10)
Вік курей, тижні
20
44
68
Середнє

до 1мм
53,01
50,27
45,21
49,49

3,64
2,13
0,66
1,45

Розмір частинок вапняку
1-2 мм
55,42
1,93
48,62
1,93
47,33
1,25*
50,45
1,15

2-3 мм
52,81
47,35
44,39
48,18

0,99
1,10*
1,35
0,74

Примітка: у цій і наступних таблицях: вірогідність різниць між контрольною (1) і дослідними (2 і 3)
групами враховували * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001; вірогідність різниць між дослідною (2) і дослідною
(3) групами # – p<0,05; ## – p<0,01; ### – p<0,001.

Подібні результати отримані за вмістом глюкози, який також зменшувався з
віком (табл. 2). Проте, на відміну від загального білка, концентрація глюкози у плазмі крові
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знижувалась у більш пізньому віці. Так, на 44-й тиждень життя цей показник у курей кожної
групи незначно відрізнявся від показника 20-тижневих курей. У 68-тижневому віці, порівняно
з 20-м тижнем життя, концентрація глюкози у плазмі крові курей 1-ї групи знизилась на
12,48 % , 2-ї групи – на 7,87 %, 3-ї групи – на 7,50 % (p<0,01). Крім того, виявлено вплив
розміру фракції вапняку на концентрацію глюкози у курей, які отримували вапняк з більшим
розміром частинок. На 20-й тиждень життя у плазмі крові курей групи, яка отримувала вапняк
фракції 1-2 мм вміст глюкози був на 10,58 % вищим, ніж у курей, яким згодовували вапняк
розміром до 1мм (p<0,05). У курей, які отримували вапняк розміром 2-3 мм вміст глюкози у
крові також був більшим, проте ця різниця статистично не вірогідна. На 44-й тиждень життя у
плазмі крові курей 2-ї та 3-ї груп також виявлено зростання концентрації глюкози, проте у
цьому віковому періоді вірогідну різницю у 6,85 % спостерігали в курей, що отримували
вапняк розміром 2-3 мм (p<0,05).
У середньому за дослід концентрація глюкози у плазмі крові курей 2-ї та 3-ї груп
переважала відповідний показник курей 1-ї групи на 5,99 та 5,16 % (p<0,05).
Таблиця 2
Вміст глюкози в плазмі крові, ммоль/л (М±m, n=10)
Вік курей, тижні
20
44
68
Середнє

до 1мм
5,01
5,11
4,39
4,84

0,19
0,13
0,12
0,08

Розмір частинок вапняку
1-2 мм
5,54
0,18*
5,30
0,17
4,55
0,21
5,13
0,14*

2-3 мм
5,37
5,46
4,43
5,09

0,29
0,21*
0,15
0,13*

Вміст загальних ліпідів у плазмі крові курей не залежав від віку та розміру частинок
вапняку, проте виявлено відмінності у вмісті окремих класів ліпідів. На 68-й тиждень життя у
курей 1-ї групи виявлено зниження вмісту триацилгліцеролів плазми крові (табл. 3). При
збільшення фракції кормового вапняку до 1-2 та 2-3 мм вікова різниця вмісту
триацилгліцеролів зникла. Внаслідок цього, у 68-тижневому віці вміст триацилгліцеролів у
плазмі крові курей 2-ї і 3-ї груп більший, ніж у 1-ї курей групи, причому для 3-ї групи різниця
статистично вірогідна (p<0,01). У середньому за дослід зростання концентрації
триацилгліцеролів наявне лише у плазмі крові курей 3-ї групи (p<0,05).
Отже, у курей, що отримували вапняк фракції до 1мм з віком зменшується вміст
триацилгліцеролів плазми крові, а збільшення розміру вапняку до 1-2 та 2-3 мм нівелює
вказаний ефект. Такий вплив має позитивний ефект на енергетичне забезпечення організму
курей, враховуючи, що у них у 68-тижновому віці знижувався вміст іншого енергетичного
субстрату – глюкози.
Таблиця 3
Вміст триацилгліцеролів у плазмі крові, ммоль/л (М±m, n=10)
Вік курей, тижні
20
44
68
Середнє

до 1мм
0,47
0,50
0,38
0,46

0,03
0,02
0,03
0,01

Розмір частинок вапняку
1-2 мм
0,46
0,03
0,53
0,03
0,42
0,02
0,47
0,02

2-3 мм
0,50
0,55
0,51
0,52

0,01
0,02
0,03**
0,02*

Вміст загального холестеролу в плазмі крові курей-несучок залежав як від віку, так і
від розміру частинок вапняку (табл. 4). У групі, яка отримувала вапняк з розміром частинок до
1мм вміст холестеролу в плазмі крові на 44-й і 68-й тижні життя збільшився на 3,72 і 9,30 %
(p<0,05). Для груп, що отримували вапняк фракцій 1-2 та 2-3 мм ці різниці становили,
відповідно, 5,94 і 9,59 % (p<0,01) та 0,84 і 3,38 %. Отже, з віком у крові курей зростає
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концентрація холестеролу, при чому більшою мірою ці зміни виражені при згодовуванні
вапняку фракцій до 1та 2-3 мм, тоді як за розміру частинок 2-3 мм збільшення концентрації
холестеролу помірне.
Таблиця 4
Вміст загального холестеролу в плазмі крові, ммоль/л (М±m, n=10)
Вік курей, тижні
20
44
68
Середнє

до 1мм
2,16
2,23
2,35
2,24

0,06
0,07
0,05
0,04

Розмір частинок вапняку
1-2 мм
2,19
0,13
2,32
0,09
2,40
0,08
2,30
0,05

2-3 мм
2,36
2,39
2,45
2,40

0,08*
0,04*
0,07
0,04**

Виявлено також зростання концентрації загального холестеролу в плазмі крові при
збільшенні розміру частинок вапняку. Так, на 20-й тиждень життя у крові курей, яким
згодовували вапняк з розміром частинок 1-2 і 2-3 мм вміст загального холестеролу в плазмі
крові був більшим, ніж у плазмі крові курей, що отримували вапняк розміром до 1мм на 1,86 і
10,23 % (p<0,05). На 44-му тижні життя різниця 1- та 2- і 3-ю групами становила 4,04 і 7,17 %
(p<0,05), а на 68-му тижні – 2,13 і 4,26 %, проте вона не була статистично вірогідною для обох
груп. Отже, більша фракція вапняку 2-3 мм, порівняно до фракції 1-2 мм, суттєвіше впливала
на зростання вмісту холестеролу на 20-му тижні життя, меншим чином – на 44-му тижні, і ще
меншою мірою – на 68-му тижні. Разом з тим, у середньому за дослід збільшення фракції
вапняку до 1-2 мм не вплинуло на концентрацію холестеролу, тоді як згодовування вапняку
фракції 2-3 мм збільшило концентрацію загального холестеролу плазми крові на 7,14 %
(p<0,01).
ВИСНОВКИ
1. Збільшення розміру фракції вапняку у раціоні курей незначно впливало на
концентрацію загального білка у плазмі крові. Тим не менш, помітна помірна тенденція до
зниженні концентрації білка плазми за збільшення розміру вапняку, що статистично вірогідно
на 44-му тижні життя.
2. Вміст глюкози у плазмі крові за збільшення розміру фракції вапняку зростав. Такий
вплив спостерігався протягом усього досліду, причому концентрація глюкози зростала при
збільшення розміру частинок вапняку з 1 мм до 2 мм, тобі як подальше збільшення фракції
вапняку до 3-х мм суттєвого впливу на вказаний показник не мало.
3. На 68-й тиждень життя у курей 1-ї групи виявлено зниження вмісту
триацилгліцеролів плазми крові. При збільшення фракції кормового вапняку до 1-2 та 2-3 мм
вікова різниця вмісту триацилгліцеролів зникла. Внаслідок цього, у 68-тижневому віці вміст
триацилгліцеролів у плазмі крові курей 2-ї і 3-ї груп більший, ніж у 1-ї курей групи, причому
для 3-ї групи різниця статистично вірогідна (p<0,01).
4. Збільшення розміру частинок вапняку призвело до зростання у плазмі крові курей
концентрації загального холестеролу (p<0,05-0,01).
Перспективи досліджень. Необхідно дослідити вплив згодовування курям-несучкам
різних співвідношень окремих фракцій вапняку та інших джерел Кальцію на обмін речовин та
яєчну продуктивність.
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BIOCHEMICAL PARAMETERS OF THE BLOOD PLASMA OF LAYING
HENS FED WITH DIFFERENT FRACTIONS OF LIMESTONE
V. Y. Hudyma, I. V. Vudmaska
Institute of Animal Biology of NAAS,
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
The trial was performed on 3 groups of hens of cross-country "Hisex brown" from 20 to 68
weeks of age, 10 animals in the group. Hens of all groups received the same diet compositions; differ
only in the size of the limestone particles. Hens of group 1 were kept on a diet containing limestone
with a particle size of 0-1 mm, the 2nd group - 1-2 mm, 3rd group - 2-3 mm. On the 20th, 44th and
68th weeks of life axillary vein blood samples were taken. Regardless the size of limestone fraction,
total protein concentration in the hens blood plasma decreased with age, which is probably due to the
intensity of metabolism during laying. The influence of limestone fraction size on the glucose
concentration in hens of the 2nd and 3rd groups was greater than in chickens of 1st group to 5.99 and
5.16% (p<0.05). Total lipid concentration in the blood plasma of hens did not depend on the age and
size of the limestone particles but some differences in the content of individual lipid classes were
revealed. Increasing of limestone fraction to 1-2 mm did not affect the concentration of cholesterol,
while feeding limestone fraction 2-3 mm elevated total plasma cholesterol concentration to 7,14%
(p<0.01). Higher concentration of triacylglycerols were observed in the plasma of 3 rd group
hens (p<0.05).
Keywords: HENS LAYING HENS, LIMESTONE, BLOOD PLASMA BIOCHEMICAL
PARAMETERS.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КУР-НЕСУШЕК
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ РАЗНЫХ ФРАКЦИЙ ИЗВЕСТНЯКА
В. Ю. Гудыма, И. В. Вудмаска
Институт биологии животных НААН,
ул. В. Стуса, 38; г. Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
Опыт проведен на 3-х группах кур-несушек кросса «Хайсекс коричневый» по 10
животных в группе с 20 до 68-недельного возраста. Куры всех групп получали одинаковый по
составу рацион, который отличался только размером частиц известняка. Куры 1-й группы
содержались на рационе, в состав которого входил известняк размером 0-1 мм, 2-й группы - 12 мм, 3-й - 2-3 мм. На 20-й, 44-й и 68-й неделях жизни с подкрыльцовой вены брали образцы
крови. Независимо от фракции скармливаемого известняка, у кур-несушек с возрастом
снижалась концентрация общего белка, что, вероятно, связано с напряженностью обмена
веществ во время интенсивной яйцекладки. Обнаружено влияние размера фракции известняка
на концентрацию глюкозы. Концентрация глюкозы в плазме крови кур 2-й и 3-й групп
превышала соответствующий показатель кур 1-й группы на 5,99 и 5,16% (p<0,05). Содержание
общих липидов в плазме крови кур не зависело от возраста и размера частиц известняка,
однако выявлены различия в содержании отдельных классов липидов. Увеличение фракции
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известняка до 1–2 мм не влияло на концентрацию холестерина, а скармливания известняка
фракции 2–3 мм увеличило концентрацию общего холестерина плазмы крови на 7,14%
(p<0,01). Увеличение концентрации триацилглицеролов наблюдалось только в плазме крови
кур 3-й группы (p<0,05).
Ключевые слова: КУРЫ НЕСУШКИ, ИЗВЕСТНЯК, ПЛАЗМА КРОВИ,
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ БДЖОЛИНИХ МАТОК
ЗА УМОВ ПІДГОДІВЛІ ЦИТРАТАМИ Ag І Cu
І. І. Двилюк, аспірант,
І. І. Ковальчук, д-р вет. наук, с. н. с.
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, Львів, 38, 79034, Україна
У статті наведено результати досліджень репродуктивної здатності бджолиних
маток карпатської породи у весняно-літній період за умов підгодівлі бджіл цукровим сиропом
з додаванням цитратів Ag і Cu, отриманих методом нанотехнологій. Встановлено вірогідні
відмінності інтенсивності середньодобової яйцекладки бджолиних маток дослідних груп
проти рівня її у маток бджолосімей контрольної групи за перший 12-добовий етап досліду.
Кількість відкладених бджоломатками яєць за 12-добовий дослідний другий етап зростала
на 6,1 % і 7,9 % у IV і V дослідних групах. На третьому етапі дослідного періоду спостерігали
зростання яйцекладки бджолиними матками в усіх дослідних групах з найвищими
показниками яйценосності для IV та V груп.
Ключові слова: РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ, БДЖОЛОМАТКА, МЕДОНОСНІ
БДЖОЛИ, ЦИТРАТ АРГЕНТУМУ, ЦИТРАТ КУПРУМУ.
В останні десятиріччя вивчення особливостей впливу органічних сполук металів на
процеси обміну речовин, функціонування окремих органів та систем, росту та розвитку
організму тварин в цілому викликає значний інтерес серед науковців та практиків. Дія металів,
отриманих методом нанотехнології, на організм, відкриває нові перспективи щодо науковопрактичного їх застосування, зокрема, у бджільництві [1].
Сучасні наукові дослідження спрямовані на інтенсивний пошук нових способів
використання різних добавок для корекції фізіологічних процесів в бджолиній сім'ї. Додавання
макро - і мікроелементів тваринам у формі карбоксилатів їх наночастинок має ряд переваг:
такі органічні сполуки мають високу біологічну дію, вони краще засвоюються організмом і
активно використовуються в процесах обміну речовин [2, 3]. Слід зазначити надзвичайно
важливий широкий спектр біологічних ефектів при використанні карбоксилатів таких
елементів як Аргентум, Купрум, Цинк, Магній, Кобальт, Германій, Селен. Органічні сполуки
Аргентуму та Купруму характеризуються широким спектром дії на організм людини і тварин
і використовуються в якості харчових добавок для підвищення імунобіологічної реактивності
організму [4, 5].
Інтенсивність яйцекладки бджолиних маток залежить від наявності в їхньому раціоні
не тільки нектару, а й пилку рослин. Пилок рослин містить значно більше вітамінів, мікро – та
макроелементів та є повноцінним джерелом протеїну, незамінних амінокислот, ензимів і
ліпідів, що позитивно впливають на фізіолого – біохімічні процеси в організмі медоносних
бджіл та яйцекладку маток. Репродуктивну здатність бджолиних маток корегують додаванням
низки біологічно активних речовин і сполук органічного та мінерального походження в
періоди активного відкладання яєць [6, 7]. Тому весняна й осіння підгодівля є важливим
фактором регуляції чисельності бджіл і плодючості маток впродовж періоду медозбору.
Однак, на сьогодні залишається не з’ясованим вплив підгодівлі бджолиних сімей цитратами
Аргентуму та Купруму на репродуктивну здатність бджолиних маток.
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Мета роботи – вивчити вплив цитратів наночастинок Аргентуму та Купруму, внесених
у компоненти підгодівлі бджіл на інтенсивність яйцекладки бджолиних маток у весняно-літній
період.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на медоносних бджолах карпатської
породи на базі пасіки Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Гжицького, які утримувались в багатокорпусних 8–рамкових вуликах
із розміром рамки 435х230 мм. Пасіка благополучна щодо інфекційних та інвазійних хвороб.
Було сформовано 5 груп бджолосімей за принципом аналогів, по три бджолосім’ї в кожній
групі. Контрольна група (І) – з підгодівлею цукровим сиропом (1000 мл/групу /тиждень), ІІ
група – додавали цитрат Ag в дозі 0,5 мг/л , ІІІ група – за аналогічних умов з додаванням
цитрату Ag в дозі 1 мг/л , IV група – з додаванням цитрату Cu в дозі 0,5 мг/л, V група – з
додаванням цитрату Cu в дозі 1 мг/л. Мікроелементи додавали до сиропу у вигляді цитратів,
що отримані методом нанобіотехнології [8]. Дослідний період тривав 28 діб з інтервалом
підгодівлі 7 діб.
Показники інтенсивності яйцекладки бджолиних маток визначали методом підрахунку
кількості печатного розплоду з використанням рамки – сітки з квадратами 5х5 см.
Стандартний стільник цієї системи вуликів вміщує 33 квадрати з кожної зі сторін, окремий
квадрат якої містить 100 бджолиних комірок. Підрахунок проводили безпосереднім
накладанням рамки-сітки на стільники зі зрілим запечатаним розплодом з інтервалом 12 діб,
оскільки бджолиний розплід знаходиться в запечатаному стані впродовж 12 діб. Підрахувавши
суму запечатаних комірок всіх квадратів за один промір та поділивши цю кількість на 12,
отримували показник інтенсивності середньодобової яйцекладки бджолиних маток.
Цифрові дані опрацьовані статистично з використанням комп'ютерної програми
Microsoft EXCEL з визначенням середніх величин М, їхніх відхилень ±m і ступеня вірогідності
міжгрупових різниць із використанням коефіцієнта Стьюдента (р).
Результати й обговорення. За результатами дослідження встановлено вірогідні
відмінності інтенсивності середньодобової яйцекладки бджолиних маток обох дослідних груп
порівняно до рівня її у маток бджолосімей контрольної групи. Аналіз результатів підрахунку
зрілого печатного розплоду весняно-літнього періоду за умов підгодівлі цитратами Ag і Cu,
вказує на вірогідне зростання відкладання бджолиною маткою яєць за добу у II- на 1,5 %
(р<0,001), III- на 2,7% (р<0,05) та на 6,1% і 7,9% (р<0,001) у IV і V дослідних групах за перший
дослідний 12-добовий етап проти контролю (табл.). Варто зазначити, що зростання
інтенсивності яйцекладки, порівняно до першого 12–добового періоду, було вищим у IV і V
дослідних групах за умов підгодівлі цитратами Cu в дозах 0,5 і 1 мг.
Вірогідно вищою була кількість відкладених матками яєць, порівняно з контролем на
2,9 % у II дослідній групі, 5,7 % - у III дослідній групі і 9,3 % та 11,5% - у IV і V дослідних
групах, відповідно, за умов третього дослідного 12-добового етапу. Слід зазначити, що
інтенсивність яйцекладки бджолиних маток усіх груп була вищою у дослідний період,
порівняно до підготовчого, що свідчить про стимулювальну дію цитратів Ag і Cu на
репродуктивну здатність маток.
За результатами дослідження встановлено, що середня кількість відкладених яєць
бджолиними матками впродовж підготовчого періоду коливалася від 12723 (ІІІ група) до
12952 (V група) проти 12808 яєць у контрольній групі (рис.1.).
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Таблиця

% до контролю

V група
цукр.сироп+
1 мг Cu

% до контролю

IV група,
цукр.сироп+
0,5 мг Cu

% до контролю

IIІ група,
цукр.сироп+
1 мг Ag

% до контролю

II група, цукр.сироп+
0,5 мг Ag

I група (Контрольна),
цукр.сироп

Дата проміру / 12 –
денні етапи досліджень

Інтенсивність яйцекладки бджоломаток у період весняно-літньої підгодівлі бджіл цукровим сиропом
та цитратами Ag і Cu штук/матку/добу (M±m, n=3)

Підготовчий період (І-етап)
18.05.2015

1067±19,6
1062±17,52
6

30.05.2015 –
1125±1,21
IІ етап
% до І етапу
105,4
11.06.2015 –
1178±0,46
ІIІ етап
% до ІІ
104,7
етапу

1142±0,47
***
107,60
1212±2,44
**

1060±20,16 99,3 1067±27,2 100,0 1079,31±18,60 101,1
2
Дослідний період
1194±1,68
1214,22±0,64
101,53 1155±7,73 102,7
106,1
107,9
***
***
109,00
111, 9
112,5
1288±4,08
1313,94±1,42
1245±4,11*
**
***
102,90
105, 7
109,4
111,5
99,5

106,1

107,77

107,89

яєць
13000

108,21

101,1%

12900

100%

100%

12800

99,5%

99,3%

I-K
II-Д

12700

III-Д
IV-Д

12600

Групи

V-Д

Рис. 1. Кількість відкладених яєць бджолиними матками за 12 діб підготовчого періоду, шт./матку (M±m, n=3)

Впродовж перших 12 днів дослідного періоду кількість відкладених яєць бджолиними
матками збільшувалась відповідно до 13713 (101,5 %) у ІІ дослідній групі, 13868 (102,6 %) –
ІІІ, 14334 (106,1 %) – IV та 14570 (107,9 %) – V групах, порівняно до контролю (13507).
Характерно, що найвищий приріст інтенсивності яйцекладки спостерігали у IV і V групах, які
отримували додатково цитрат Cu, відповідно, 0,5 мг та 1 мг (рис. 2). Як відомо, Купрум відіграє
важливу роль у процесах ембріогенезу, росту і розвитку тварин. Про це свідчить висока
активність цитохромоксидази у тканинах ембріонів і пов’язані з нею інтенсивне дихання
клітин [9] та інтенсивний транспорт Купруму з організму матері в організм плода [10].
Аналіз даних обліку яйцекладки бджолиних маток за наступний 12- добовий (ІІ етап)
свідчить про зростання кількості відкладених яєць у всіх дослідних групах (рис. 3). Зокрема,
рівень яйцекладки бджолиних маток був вищим на 2,9 % у ІІ групі та 5,7% - ІІІ порівняно до
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контролю. Найвищі кількості відкладених яєць спостерігали у IV та V дослідних групах,
відповідно 15465 (109,4%) та 15767 (111,5%) порівняно до контрольної групи. Отримані
результати дослідження свідчать про виражений стимулюючий вплив цитратів Ag і Cu на
інтенсивність яйцекладки бджолиних маток у весняно- літній період.
яєць
15000

107,9%
14500

106,1%
102,6%

14000

100%

101,5%

13500

I-K
II-Д

13000

III-Д
IV-Д
V-Д

Групи

12500

Рис. 2. Кількість відкладених яєць бджолиними матками за 12 діб ІІ етапу, шт./матку, (M±m, n=3)
яєць
16000

111,5%
109,4%

15500

105,7%
15000

102,9%
14500

100%
I-K

14000

II-Д
III-Д

13500
13000

IV-Д

Групи

V-Д

Рис. 3. Кількість відкладених яєць бджолиними матками за ІІІ етап, шт./матку, (M±m, n=3)

Що стосується загальної кількості яєць за весь період дослідження, то варто зазначити,
що у всіх групах спостерігали зростання кількості яєць порівняно як до контролю, так і до
підготовчого періоду. Відомо, що інтенсивно наростаюча яйцекладка маток у фазі активного
росту бджолиних сімей, крім рівня живлення, в значній мірі пов’язана з віком бджолиних
маток [11, 12]. У наших дослідженнях використано бджолині матки 1 року і компоненти
підгодівлі могли додатково стимулювати їхню яйценосність у дослідний період.
За умов поєднання цих двох чинників – молоді матки у всіх групах і вищий рівень
мінерального живлення бджіл у дослідних групах у весняно – літній період, відзначено суттєве
зростання яйцекладки маток у дослідних групах порівняно з контролем як за кожний 12
добовий етап, так і за весь дослідний період упродовж ІІ-ІІІ етапів (рис. 4).
Слід відзначити, що інтенсивність яйцекладки маток у кожній із дослідних груп за
перший етап у підготовчий період коливалася від 38169 яєць у III групі до 38885 яєць в V групі.
За наступний 12 добовий етап дослідження (ІІ етап) кількість відкладених яєць зросла від
41138 до 43712 у дослідних групах проти 40520 яєць у контрольній групі. Аналогічна картина
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спостерігалася й у наступний ІІІ етап дослідження. Кількість відкладених яєць зросла у ІІ
дослідній групі на 2,9 %; ІІІ – на 5,7 %; IV – 9,3 % та V – 11,5 %, порівняно до контрольної
групи і становила, відповідно, 43660; 44836; 46396 і 47302 штук.

Рис. 4. Загальна кількість яєць, відкладених матками кожної групи за дослідний період, яєць /групу (M±m, n=3)

Очевидно, вищий рівень яйцекладки маток дослідних груп може підтримуватися як
збільшенням вмісту біологічно активних компонентів у маточному молочку бджілгодувальниць дослідних груп від стимулюючого впливу цитратів Ag і Cu на обмін речовин у
їх організмі, так і збереженням високої активності репродуктивної системи маток цих
бджолосімей після стимулюючого впливу цитратів Аргентуму і Купруму у дослідний період.
ВИСНОВКИ
Встановлено, що підгодовування бджолиних сімей цитратами аргентуму та купруму
стимулювало репродуктивну функцію бджолиних маток – середньодобова і загальна кількість
відкладених яєць бджолиних маток дослідних груп була вірогідно вищою в дослідний період
порівняно з контрольною групою. Згодовування бджолам добавок підвищувало інтенсивність
відкладання яєць матками, що підтверджують вірогідні різниці проти контролю у ІІІ, IV та V
групах впродовж двох періодів досліджень за 12 та 24 доби. Цитрат Сu виявляв високу
стимулюючу дію в дозах 0,5 мг та 1 мг / 1000 мл сиропу, а цитрат Ag в кількості 1 мг/1000 мл
сиропу.
Перспективи досліджень. З’ясувати вплив цитратів Аргентуму та Купруму на
мінеральний обмін в організмі бджіл у весняно-літній період їх життєдіяльності.
REPRODUCTIVE ABILITY OF QUEEN BEES UNDER FEEDING
Ag AND Cu CITRATES
I. I. Dvylyuk, I. I. Kovalchuk
Institute of Animal Biology of NAAS,
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
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SUMMARY
The results of studies of the reproductive ability of queen bees Carpathian breed in spring and
summer in a feeding bees sugar syrup with the addition of citrate Ag and Cu, produced by
nanotechnology. It was found significant differences in the intensity of the average daily egg
production of queen bees of research groups against its level at the queens of bee colonies in the
control group for the first phase of 12 daily experience. The amount of deferred queen bees eggs for
12-day Phase II research increased on 6.1 % and 7.9 % in the IV and V of the experimental groups.
In stage III, the study period was observed growth of the queen bee lay in all experimental groups
with high rates of egg production for the IV and V groups.
Keywords: REPRODUCTIVE ABILITY, QUEEN BEES, MELLIFEROUS BEES,
ARGENTUM CITRATE, CUPRUM CITRATE.
РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТИ ПЧЕЛИНЫХ МАТОК
ПРИ УСЛОВИИ ПОДКОРМКИ ЦИТРАТАМИ Ag И Cu
И. И. Двылюк, И. И. Ковальчук
Институт биологии животных НААН,
ул. В. Стуса, 38, г. Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований репродуктивной способности пчелиных
маток карпатской породы в весенне-летний период при условии подкормки пчел сахарным
сиропом с добавлением цитратов Ag и Cu, полученных методом нанотехнологий. Установлено
достоверные различия интенсивности среднесуточной яйцекладки пчелиных маток
исследовательских групп против уровня ее у маток пчелосемей контрольной группы за первый
12 суточный этап опыта. Количество отложенных пчеломатками яиц за 12- суточный
исследовательский II этап увеличилась на 6,1 % и 7,9 % в IV и V опытных группах. На третьем
этапе исследовательского периода наблюдали рост яйцекладки пчелиной матки во всех
опытных группах с высокими показателями яйценоскости для IV и V групп.
Ключевые слова: РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ, ПЧЕЛОМАТКА,
МЕДОНОСНЫЕ ПЧЕЛЫ, ЦИТРАТ АРГЕНТУМА, ЦИТРАТ КУПРУМА.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ
Т. Р. Левицький4, канд. с.-г. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Проведено дослідження безпечності кормової добавки Бентотокс на лабораторних
тваринах та на цільових видах - на курчатах бройлерах. В результаті проведених досліджень
було встановлено, що внесення кормової добавки Бентотокс в корми для курчат-бройлерів в
дозі 10 г/кг корму не має негативного впливу на ріст та розвиток, гематологічні показники
та стан внутрішніх органів курчат бройлерів. Кормова добавка Бентотокс має достатній
запас міцності та є безпечною для цільових видів – курчат бройлерів у десятикратній
рекомендованій дозі.
Ключові слова: КОРМОВІ ДОБАВКИ, БЕЗПЕЧНІСТЬ, КУРЧАТА-БРОЙЛЕРИ,
СОРБЕНТИ, КОНСЕРВАНТИ.
Кормові добавки є важливим компонентом комбікормів, без яких, в умовах
промислового ведення тваринництва, неможливо виготовити якісний та повноцінний
комбікорм.. Кормові добавки - субстанції, мікроорганізми, інші ніж кормовий матеріал та
Науковий консультант – д. вет .н., професор, академік НААН І. Я. Коцюмбас
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премікси, які зазвичай у чистому вигляді не використовуються як корми, а цілеспрямовано
додаються до корму чи води з метою поліпшення характеристик кормів або продуктів
тваринного походження, досягнення сприятливого впливу на колір декоративних риб або
птахів, задоволення поживних потреб тварин, зменшення несприятливого впливу відходів
тваринництва на навколишнє середовище, вдосконалення виробництва продуктів тваринного
походження, підвищення продуктивності або благополуччя тварин шляхом впливу на їх
шлункову та кишкову флору або засвоюваність корму [1].
Інтенсивний розвиток тваринництва на стимулює розвиток нових підходів до
організації годівлі сільськогосподарських тварин та птиці, впровадження сучасних кормових
добавок.
Широкого поширення в годівлі сільськогосподарських тварин та птиці останнім часом
набули кормові добавки із категорії технологічні добавки. В залежності від своїх властивостей
технологічні добавки технологічні добавки поділяються на декілька функціональних груп. У
зв’язку з викликами, які виникають перед працівниками тваринництва, постійно проводиться
робота з розробки нових кормових добавок, виділяються нові функціональні групи кормових
добавок. Так, до 12 функціональних груп технологічних кормових добавок згідно Регламенту
ЄС № 1831 Європейського парламенту і Ради у 2009 році було додано функціональну групу
речовини, які зменшують забруднення кормів мікотоксинами, а у 2015 році - функціональну
групу речовини, які покращують гігієнічний стан кормів.
Кормова добавка Бентотокс, яка випускається ТОВ «Ветсинтез», Україна відноситься
до категорії технологічних добавок та до функціональної групи речовини, які зменшують
забруднення кормів мікотоксинами, а також частково регуляторів кислотності та консервантів
Важливою проблемою є гарантування безпечності технологічних кормових добавок.
Дослідження безпечності технологічних кормових добавок повинні включати вивчення
безпечності як на лабораторних так і на цільових (сільськогосподарських) тваринах. [2]
Нашими попередніми дослідженнями було встановлено, що кормова добавка Бентотокс
належить до ІV класу токсичності, не викликають подразнюючої дії при нанесенні на шкіру, а
також не викликає подразнюючої дії на слизові оболонки.
Тому вивчення безпечності на цільових тваринах кормової добавки Бентотокс є
необхідним та актуальним завданням.
Метою наших досліджень було вивчення безпечності кормової добавки Бентотокс на
курчатах-бройлерах.
Матеріали і методи. Дослідження проведено на базі віварію Державного науководослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Для
проведення досліджень використовували кормову добавку Бентотокс, виробництва ТОВ
«Ветсинтез». Кормова добавка Бентотокс являє собою порошок із специфічним запахом.
Кормова добавка містить у своєму складі бентоніт, каолін, сухі дріжджі, водорості, кальцію
пропіонат, лимонну кислоту.
Дослідження були проведені на 30 головах курчат-бройлерів кросу «Кobb-500» з 8добового віку, з яких було сформовано три групи по 10 голів у кожній. Доступ до корму та води
був вільним. Загальна тривалість досліду – 35 днів. Схема випробувань безпечності для
цільових видів тварин, у відповідності до методичних рекомендацій «Оцінка безпечності
кормових добавок. Загальні підходи» [3], включала три групи курчат-бройлерів: контрольна
група, яка не отримувала кормової добавки; перша дослідна група, яка отримувала найвищу
рекомендовану дозу; друга дослідна група, яка отримувала кормову добавку, у дозі, яка у 10
разів перевищує максимальну рекомендовану дозу. Рекомендована доза внесення кормової
добавки Бентотокс для курчат-бройлерів становить 0,5 - 1 г/кг корму.
Для визначення безпечності для курчат-бройлерів кормової добавки її задавали з
кормом птиці першої дослідної групи із розрахунку 1 г/кг комбікорму, птиці другої дослідної
групи 10 г/кг комбікорму, птиця контрольної групи отримувала комбікорм без внесення
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кормової добавки.
За контрольні показники брали: загальний стан птиці, збереженість птиці, зоотехнічні
та гематологічні показники. Показники контролювали загальноприйнятими методами,
описаними І. А. Іоновим та ін. [4]. У кінці досліду проводили патологоанатомічний розтин
птиці для вивчення стану внутрішніх органів.
Результати й обговорення. Кормові добавки з категорії технологічні добавки – це
добавки які, внаслідок свого фізико-хімічного складу, можуть нести значний потенційний
ризик для безпечності тварин та птиці. Тому, метою наших досліджень було проведення
вивчення безпечності кормової добавки Бентотокс для курчат-бройлерів.
У результаті проведених досліджень встановлено, що загибелі та захворювання курчатбройлерів дослідних та контрольної груп у процесі досліджень не спостерігалося. Загальний стан
птиці дослідних груп впродовж досліду був задовільний, відставань у рості та розвитку не
відмічалося. Зовнішній вигляд задовільний, птиця була рухлива, нічим не відрізнялася від курчат
контрольної групи.
Зміна маси тіла є одним з найважливіших інтегральних показників стану здоров’я птиці.
Жива маса птиці впродовж досліду наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка зміни маси тіла курчат бройлерів протягом досліду. (M±m, n=10)
Групи птиці
контрольна
1 дослідна
2 дослідна

Жива маса на початку досліду
152±4,7
156±7,2
154±4,9

Жива маса в кінці досліду
2074±63,1
2158±56,8
2152±65,4

Дані таблиці 1 свідчать, що жива маса птиці контрольної та дослідних груп у кінці
досліду суттєво не відрізнялася. Однак, жива маса курчат-бройлерів 1 дослідної групи при
застосуванні кормової добавки в рекомендованій дозі, була вищою, на 83 г у порівнянні з
контролем. Жива маса курчат першої та другої дослідних груп суттєво не відрізнялася. Це
свідчить про те що, внесення десятикратної дози кормової добавки цетотокс не викликало
негативного впливу на масу курчат бройлерів протягом досліду.
Таблиця 2
Прирости маси курчат бройлерів протягом досліду. (M±m, n=10)
Групи птиці
контрольна
1 дослідна
2 дослідна

Приріст за період досліду, г
1922
2002
1998

Середньодобовий приріст за період досліду
54,9
57,2
57,1

З даних таблиці 2 видно, що загальний приріст живої маси за період досліду у птиці
дослідних гру був вищим у порівнянні з контролем Середньодобові прирости за період досліджень
становили 54,9г у контрольній групі та 57,2 і 57,1, відповідно у 1 та 2 дослідних групах. Збільшення
дози внесення кормової добавки у комбікорм з 1 до 10 г/кг не викликало негативного виливу на
прирости курчат бройлерів.
Отже, дані таблиць 1 і 2 свідчать про відсутність негативного впливу 10-ти кратної дози
кормової добавки Бентотокс на ріст та розвиток курчат-бройлерів
Гематологічні показниках курчат бройлерів представлені в таблиці 3.
Таблиця 3
Гематологічні показники курчат (M±m, n=5)
Групи
контрольна
1 дослідна
2 дослідна

Еритроцити, Т/л
3,04 ± 0,09
3,22 ± 0,10
3,19 ± 0,12

Гемоглобін, г/л
97,3 ± 4,43
99,9± 5,51
99,2 ± 6,31
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Гематокрит, %
41,6 ± 0,86
42,9 ± 0,82
43,2 ± 0,94

Лейкоцити, Г/л
30,6 ± 1,02
30,2 ± 1,35
31,6 ± 1,26

Згідно з даними таблиці 3, гематологічні показники крові курчат бройлерів дослідних та
контрольної груп були в межах норми. При аналізі морфологічної картини крові, в курчат
дослідних та контрольної груп в кінці досліду, було встановлено, що вірогідних змін кількості
лейкоцитів, концентрації гемоглобіну та гематокриту відмічене не було. відмічена тенденція до
збільшення кількості еритроцитів у курчат дослідних груп у порівнянні з контролем. Однак, вміст
еритроцитів у крові курчат 1, які отримували кормову добавку у дозі 1 г/кг комбікорму та 2
дослідної груп, які отримували кормову добавку у дозі 10 г/кг комбікорму суттєво не відрізнявся.
Інші гематологічні показники у курчат першої та другої дослідних групи суттєво не
відрізнялися. Це свідчить, кормова добавка Бентотокс у дозі 10 г/кг корму не має негативного
виливу на організм курчат бройлерів.
При патологоанатомічному розтині курчат-бройлерів в кінці досліду, видимих
патологічних змін внутрішніх органів не виявляли. У курчат дослідних та контрольної груп не
спостерігали змін органів травного тракту, крововиливів, слизові оболонки цілісні без
нашарувань. Печінка темно-коричневого кольору, гладенька, без крововиливів та інших
ушкоджень. Жовчний міхур округлої форми, без ушкоджень, крововиливів, помірно
наповнений, вміст темно-зеленого кольору. Нирки без крововиливів. Селезінка видовженої
форми, червоно-коричневого кольору, без ушкоджень, краї рівні. Серце конічної форми, без
крововиливів та ушкоджень. Підвищення дози внесення кормової добавки бентотокс до 10 г/кг
не викликало патологічних змін внутрішніх органів Це свідчить про відсутність негативного
впливу кормової добавки Бентотокс.

ВИСНОВКИ
У результаті проведених досліджень було встановлено, що внесення кормової добавки
Бентотокс в корми для курчат-бройлерів в дозі 10 г/кг корму не має негативного впливу на ріст
та розвиток, гематологічні показники та стан внутрішніх органів курчат бройлерів. Отже,
кормова добавка Бентотокс має достатній запас міцності та є безпечною для цільових видів –
курчат бройлерів у десятикратній рекомендованій дозі.
Перспективи досліджень. У перспективі будуть проведені поглибленні дослідження
безпечності кормової добавки Бентотокс безпечності для споживачів, безпечності для
персоналу, що працює із добавкою, безпечності для природнього навколишнього середовища.
INTEGRATED SAFETY ASSESSMENT TECHNOLOGICAL FEED ADDITIVES
T. R. Levytskyі
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
Research Вentotox feed additive on the safety for the target species - to broiler chickens.
Research conducted by 30 heads of broiler chickens of 8-day age of which was formed three groups
of 10 goals each. The total duration of the experiment - 35 days. Scheme trials included three groups:
a control group that received no feed additives; the first experimental group that received the
recommended dose; second experimental group that received feed supplement at a dose which is 10
times the recommended dose. For targets were: the general state bird, bird preservation, hematological
parameters. At the end of the experiment studied the internal organs. As a result of studies found that
the introduction of a feed additive Bentotox feed for broiler chickens at a dose of 10 g/kg of feed has
no negative influence on the general condition, survival, growth and development, hematological
indices and state of the internal organs of broiler chickens. Bentotox feed additive has a sufficient
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margin of safety and is safe for broiler chickens ten times the recommended dose.
Keywords: FEED ADDITIONS, UNCONCERN, CHICKENS BROILERS, SORBENTS,
PRESERVATIVES.
КОМЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
Т. Р. Левицкий
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Проведено исследование кормовой добавки Бентотокс на безопасность на целевых
видах - на цыплятах бройлерах. В результате проведенных исследований было установлено,
что внесение кормовой добавки Бентотокс в корма для цыплят-бройлеров в дозе 10 г/кг корма
не имеет негативного влияния на рост и развитие, гематологические показатели и состояние
внутренних органов цыплят бройлеров. Кормовая добавка Бентотокс имеет достаточный запас
прочности и является безопасной для целевых видов - цыплят бройлеров в десятикратной
рекомендованной дозе.
Ключевые слова: КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ, БЕСПЕЧНОСТЬ, ЦЫПЛЯТАБРОЙЛЕРЫ, СОРБЕНТЫ, КОНСЕРВАНТЫ.
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КОНТРОЛЮВАННЯ ВМІСТУ БРОМІД- І ЙОДИД-ІОНІВ У ВОДІ
МЕТОДОМ КАПІЛЯРНОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ
Т. Р. Левицький, канд. с.-г. наук,
Г. П. Ривак, канд. с.-г. наук,
Г. Ю. Неділька, молодший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Отримані результати досліджень свідчать, що метод капілярного електрофорезу для
визначення бромід- і йодид-іонів у воді питній і природній, проведений на приладі “Капель105/105М” є відтворюваним, достатньо точним та вірогідним. Калібрувальні
характеристики визначення бромід- і йодид-іонів задовольняють умови для даного методу
досліджень, а саме: коефіцієнт кореляції більший 0,99, а значення відхилень у кожній точці не
перевищує 10 %. Застосований метод добавок для ідентифікації йодид-іонів дозволив виявити
даний компонент з відповідними висотою, площею і концентрацією, а також часом міграції
піків.
Ключові слова: БРОМІД-ІОНИ, ЙОДИД-ІОНИ, МЕТОД КАПІЛЯРНОГО
ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ, СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ.
Найважливішим компонентом живлення є вода, яка життєво необхідна для організму
тварин і птиці, вона є незамінним середовищем для перебігу всіх фізіологічних процесів,
забезпечує умови для збереження їхнього здоров’я, високої продуктивності й відтворної
здатності, а також є одним з основних критеріїв якості й безпечності продукції тваринництва.
Вода становить майже 2/3 маси тіла тварин, є основою крові, травних соків. Всі
біохімічні процеси асиміляції і дисиміляції, газообмін в організмі здійснюються за наявності
води. Вода з розчиненими в ній речовинами обумовлює осмотичний тиск клітинних і
тканинних рідин, включаючи і міжклітинний обмін. Вона є незамінним середовищем, що
забезпечує реакцію клітинного обміну, бере участь у регуляції температури тіла, захищає тіло
від перегрівання, охолоджуючи його [4].
Хімічний склад води залежить від багатьох факторів: фізико-географічних (рельєф,
клімат, вивітрювання, грунтовий покрив); геологічних (склад гірських порід, тектонічна
будова, гідрогеологічні умови); фізико-хімічних (хімічні властивості елементів, кислотнолужні і окислювально-відновні умови, змішування вод і катіонний обмін); біологічних
(діяльність рослин і живих організмів); антропогенних (всі фактори, пов'язані з діяльністю
людини). Всі ці фактори впливають на якість води, збагачуючи її макро- та мікроелементами,
і необхідними для організму, і тими, які погіршують її якість та безпечність [1, 2].
Вода, як універсальний біологічний розчинник є джерелом надходження в організм
різних мінеральних речовин у вигляді катіонів (натрій, калій, кальцій, магній тощо) і аніонів
(хлориди, йодиди, броміди, сульфати і ін.) [3]. Їх нестача або надлишок призводить до
виникнення цілого ряду захворювань, а це впливає на збереженість поголів’я та
продуктивність сільськогосподарських тварин і птиці. Тому контролювання води за її хімічним
складом є необхідною складовою для забезпечення тваринництва якісною та безпечною водою
для напування.
Виходячи з вищенаведеного, в лабораторії контролю кормових добавок і преміксів
ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок впроваджено метод капілярного електрофорезу для
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контролювання бромід- та йодид-іонів у воді.
Матеріали і методи. Метод визначення базується на фільтруванні, за необхідності
розведенні проби бідистильованою водою, подальшому поділі, ідентифікації і визначенні
масової концентрації бромід- і йодид-іонів методом капілярного електрофорезу. Детектування
проводять за власного поглинання при довжині хвилі 200 нм.
Масову частку бромід- і йодид-іонів цим методом визначають у пробах питних (в тому
числі розфасованих по ємностях), природних і мінеральних вод з використанням системи
капілярного електрофорезу “Капель-105М” [5].
Діапазон визначення масової частки бромід- і йодид-іонів в пробах складає: для бромідіонів – від 0,05 до 100 мг/дм3; для йодид-іонів – від 0,1 до 100 мг/дм3.
Для проведення досліджень було здійснено такі роботи: підготовка капіляра до роботи,
приготування буферних, калібрувальних і контрольних розчинів, калібрування системи
капілярного електрофорезу “Капель-105М” і підготовка проб [6].
Калібрування системи проводили за допомогою калібрувальних і контрольного
розчинів з використанням стандартних зразків бромід- і йодид-іонів (1 мг/см³) виробництва
СКТБ ДВ ФХІ НАН України.
Для забезпечення чистоти досліду, бідистильовану воду, з якої готувалися розчини,
аналізували на вміст бромід- і йодид-іонів. Аналізування зразків води: зі свердловини, з
криниці та з озера проводили за відповідних параметрів приладу (табл. 1).
Таблиця 1
Умови проведення аналізу приладом “Капель-105/105М”
Схема аналізу
Визначені аніони в порядку виходу піків
Довжина хвилі
Температура, °С
Введення проби
Напруга, кВ
Час виходу компонентів, хв.

Умови досліджень
Бромід-іон, йодид-іон
200 нм
20
30 мбар, 20 с
- 20
5-6

Результати й обговорення. На електрофореграмі бідистильованої води, взятої для
досліджень, не виявлено піків, які відповідають часу міграції бромід- і йодид-іонів.
Для калібрування системи капілярного електрофорезу було побудовано калібрувальний
графік, реєструючи по одній електрофореграмі для кожного розчину в умовах, відповідних
аналізу. Перевірено його стабільність за допомогою контрольного розчину, встановлено
ширину вікна ідентифікації 5 % і на отриманих електрофореграмах перевірено автоматичну
ідентифікацію компонентів.
Електрофореграму калібрувальних розчинів наведено на рис. 1.
На електрофореграмі калібрувальних розчинів наведено піки бромід- і йодид-іонів
різних концентрацій, передбачених для калібрування системи капілярного електрофорезу.
Показники, які характеризують отримані електрофореграми, наведено в табл. 2.
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бромід-іони

йодид-іони

Висота
піків

Час виходу піків, хв.
Рис. 1. Електрофореграма калібрувальних розчинів для визначення бромід- і йодид-іонів (зліва на право): 1 –
калібрувальний розчин № 1; 2 – калібрувальний розчин № 2; 3 – калібрувальний розчин № 3;
4 – калібрувальний розчин № 4; 5 – калібрувальний розчин № 5
Таблиця 2
Калібрувальні характеристики стандартних калібрувальних розчинів бромід- і йодид-іонів
№ п/п калібрувального розчину
1
2
3
4
5

Час виходу піків,
хв.
3.243
4.852
3.248
4.897
3.252
4.855
3.280
4.970
3.297
4.930

Назва досліджуваного
аніону
Бромід-іон
Йодид-іон
Бромід-іон
Йодид-іон
Бромід-іон
Йодид-іон
Бромід-іон
Йодид-іон
Бромід-іон
Йодид-іон

Висота

Площа

4.486
2.605
2.250
1.692
1.184
1.154
0.500
0.588
0.113
0.163

40.34
151.9
20.31
74.43
10.42
39.84
4.349
15.25
0.948
4.135

Концентрація,
мг/дм3
2.000
4.000
1.005
1.964
0.5138
1.059
0.2152
0.4025
0.04992
0.10910

Аналізуючи час виходу піків калібрувальних розчинів, можна зробити висновок, що він
ідентичний для бромід- і йодид-іонів, не залежно від їх концентрації. Висота і площа піків
знижується прямопропорційно до заданої концентрації калібрувальних розчинів, що свідчить
про прийнятність калібрувальних характеристик. При цьому значення відхилень в кожній точці
калібрувальної характеристики не перевищують 10 %, а коефіцієнт кореляції більший 0,99.
У відповідних умовах було проведено аналіз взятих для досліджень зразків води і
отримано результати у вигляді електрофореграм (3 в пакеті), які подано на рис. 2, дані щодо
результатів – у табл. 3.
Використавши програмне забезпечення, на отриманих електрофореграмах зразків
ідетифіковано піки бромід-іонів, які співпадають за часом міграції з ідентичними в
контрольному зразку. Йодид-іонів при дослідженні даних зразків не виявлено. Показники, які
характеризують отримані електрофореграми, наведено в табл. 3.
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бромід-іони

Висота
піків

Час виходу піків, хв.
Рис. 2. Електрофореграма результатів дослідження зразків води: 1 – зі свердловини; 2 – з криниці; 3 – з озера
Таблиця 3
Результати досліджень дослідних зразків води питної і природної
Назва зразка
Вода зі
свердловини
Вода з криниці
Вода з озера

Час виходу піків,
хв.
3.235
3.265
-

Назва досліджуваного
аніону
Бромід-іон
Йодид-іон
Бромід-іон
Йодид-іон
Бромід-іон
Йодид-іон

Висота

Площа

72.312
6.381
-

343.2
74.36
-

Концентрація,
мг/дм3
169.9
˂ 0.1
3.680
˂ 0.1
˂ 0.05
˂ 0.1

Оскільки, значення масової концентрації бромід-іонів у досліджуваних зразках
перевищували верхню межу діапазону лінійності калібрувальної характеристики, було
додатково розведено зразок зі свердловини в 100, а зразок води з криниці у 2 рази і повторно
проаналізовано. Йодид-іонів не було ідентифіковано в жодному зразку, отже вони були за
межею виявлення даного методу, тобто менше 0,05 мг/дм3. Поза діапазоном вимірювання був
також уміст бромід-іону у воді з озера і складав менше 0,1 мг/дм3.
Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновок, що час міграції
бромід-іонів у дослідних зразках співпадає з аналогічним у контрольному зразку. За
відповідних розведень концентрація бромід-іонів, висота їх піків та площа знаходились у
межах діапазону вимірювання.
На стадії відпрацювання методу та ідентифікації йодид-іону в дослідних зразках, було
застосовано метод добавок. Для цього в досліджувані зразки було внесено стандартний зразок
розчину йодид-іону в концентрації 1,0 мг/дм3. За повторного аналізування зразків
ідентифіковано піки йодид-іонів за відповідного часу міграції та в межах діапазону лінійності
калібрувальної характеристики. Їх висота і площа відповідали показам, отриманим при
дослідженні відповідного калібрувального розчину, а концентрація становила 1,077 мг/дм 3,
1,035 мг/дм3 та 0,996 мг/дм3, що не перевищує допустимих відхилень для даного визначення.
Отже, отримані нами результати досліджень задовольняють вимоги атестованої
методики і є прийнятними при дотриманні рекомендованих значень об'ємів розчинів і
розведень проб, залежно від їх виду.
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ВИСНОВКИ
1. Отримані результати досліджень свідчать, що метод капілярного електрофорезу,
проведений на приладі “Капель-105/105М” є відтворюваним, достатньо точним та вірогідним
у випадку досліджень води питної і природної. Калібрувальні характеристики визначення
бромід- і йодид-іонів задовольняють умови для даного методу досліджень, а саме: коефіцієнт
кореляції більший 0,99, а значення відхилень у кожній точці не перевищує 10 %.
2. Застосований метод добавок для ідентифікації йодид-іонів дозволив виявити даний
компонент з відповідними висотою, площею і концентрацією, а також часом міграції піків.
3. Отже, метод капілярного електрофорезу може застосовуватися для контролювання
вмісту бромід- і йодид-іонів у воді питній і природній.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на впровадження
та відпрацювання методу капілярного електрофорезу для визначенні вмісту катіонів (натрію,
калію, магнію, кальцію тощо) у воді питній і природній.
BROMID- AND IODIDE-IONS CONTROL IN THE WATER
BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS
T. R. Levytskyj, Н. P. Ryvak, G. U. Nedilka
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
The obtained results show that the method of capillary electrophoresis, performed on the
instrument "Capel-105 105M" is reproducible, accurate and quite likely the case studies natural and
drinking water. Gauge the ability to detect bromid- and iodide-ions satisfy the conditions for this
method of research, namely the correlation coefficient greater than 0.99, and the value deviations at
each point does not exceed 10%. The method for identifying additives iodide ions revealed this
component with the appropriate height, size and concentration, and time migration peaks.
Keywords: BROMID-IONS, IODIDE-IONS, BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS,
STANDARD SAMPLES.
КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ БРОМИД- И ЙОДИД-ИОНОВ В ВОДЕ МЕТОДОМ
КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
Т. Р. Левицкий, Г. П. Рывак, Г. Ю. Недилька
Государственный научно-исследовательский институт ветеринарных препаратов
и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты определения содержания витаминов группы В в
премиксах методом капиллярного электрофореза с использованием оборудования «Капель105/105М» оснащенным программным обеспечением на базе персонального компьютера.
Внедрение метода особенно актуально в связи с постоянным пополнением рынка Украины
новыми отечественными и импортными премиксами, в составе которых содержатся витамины
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группы В для обеспечения ими организма сельскохозяйственных животных и птицы, а также
с целью профилактики авитаминозов.
Ключевые слова: БРОМИД-ИОНЫ, ЙОДИД-ИОНЫ, МЕТОД КАПИЛЛЯРНОГО
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА, СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ.
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ВИВЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЙОДУ В ПОЖИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ПРІСНОВОДНОЇ ВОДОРОСТІ LEMNA MINOR
Р. О. Ривак,5 аспірант
Білоцерківський національний аграрний університет
пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 09117, Україна
У статті обґрунтована необхідність вивчення стабільності Йоду в поживному
середовищі для вирощування прісноводної водорості Lemna Minor. В матеріалах і методах
охарактеризовано застосований для визначення Йоду метод капілярного електрофорезу за
допомогою системи капілярного електрофорезу “Капель-105/105М”. Результати досліджень
показали, що вміст Йоду в поживному середовищі у процесі зберігання знижується в усіх
дослідних зразках і в кінці досліду відсоток елімінації до вихідної концентрації становить 1721 %.
Ключові слова: ЙОД, БІОМАСА, КАПІЛЯРНИЙ ЕЛЕКТРОФОРЕЗ, LEMNA MINOR,
ЕЛІМІНАЦІЯ.
Науковий керівник – д. с.-г. н., професор С. В. Мерзлов

5

117

Одним із необхідних для організму мікроелементів є Йод, який в основному
концентрується в щитовидній залозі. Біологічна роль Йоду пов'язана з синтезом тиреоїдних
гормонів, які здійснюють гуморальну регуляцію багатьох фізіологічних функцій, контролюють
ріст і диференціацію тканин, впливають на швидкість всіх обмінних процесів у організмі,
обмін вітамінів, води і багатьох електролітів.
За нестачі або в результаті несприятливих умов для засвоєння Йоду організмом,
розвивається захворювання – ендемічний зоб, основою профілактики якого є компенсація
йодного дефіциту [1, 2]. Найчастіше в раціон сільськогосподарських тварин і птиці вводять
премікси, які містять необхідну кількість Йоду, а також йодні кормові добавки у вигляді
неорганічних сполук – йодидів у складi кухонної солi, полiсолей, брикетiв, мiнеральних
сумiшей. Йодні кормові добавки – малостійкі сполуки, швидко розкладаються на світлі, за
підвищеної температури і доступі повітря, втрачаючи Йод. Навіть за правильного зберігання
вони з часом втрачають свої фізичні і технологічні властивості. Тому, альтернативні джерела
збагачення раціонів сільськогосподарських тварин і птиці за вмістом Йоду та природні
органічні добавки, в яких Йод знаходиться у зв'язаній формі, привертають особливу увагу
кормовиробників.
Одним із таких природніх джерел мікроелементів є прісноводна водорость Lemna
Minor, яка володіє хорошою здатністю акумулювати з води мінеральні речовини і цю
властивість можна використати для збагачення її Йодом. Крім того, біомаса цих водоростей
має поживну цінність, містить повноцінний білок і повний набір незамінних і замінних
амінокислот, які сприяють кращому засвоєнню Йоду в організмі [3]. Також біомаса Lemna
Minor є джерелом макроелементів (Калію, Натрію, Магнію, Хлору, Сірки і ін.) та
мікроелементів (Селену, Мангану, Цинку, Купруму, Кобальту тощо) [4, 5].
Оскільки, акумуляція Йоду прісноводною водоростю Lemna Minor залежить від його
вмісту в поживному середовищі, було вивчено стабільність Йоду у воді природній ставковій
воді за тривалого зберігання.
Матеріали і методи. Для досліджень було взято воду природню ставкову, внесено різні
концентрації Йоду, а саме 100 мг/л, 500 мг/л, 1000 мг/л, 2000 мг/л. Приготовані зразки зберігали
впродовж 60 днів, температура дослідних зразків поживного середовища коливалася в межах
27-32 ºС. В день приготування та через кожні 10 днів зберігання визначали вміст Йоду.
У період проведення досліджень в приміщенні лабораторії дотримувались наступні
умови: температура повітря 26-28ºС; вологість повітря 65-68 %.
Для контролювання вмісту Йоду в поживному середовищі на базі лабораторії кормових
добавок і преміксів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок було впроваджено і застосовано
метод капілярного електрофорезу, який базується на фільтруванні, за необхідності розведенні
проби бідистильованою водою, подальшому поділі, ідентифікації і визначенні масової
концентрації йодид-іонів. Детектування проводиться за власного поглинання за довжини хвилі
200 нм.
Дослідження проводили за допомогою системи капілярного електрофорезу “Капель105/105М” із негативною полярністю джерела високої напруги (внутрішній діаметр капіляру
50 мкм, повна довжина капіляру 50 см, ефективна довжина 40 см), яка обладнана спеціальним
програмним забезпеченням на основі персонального комп'ютера.
Для проведення досліджень було проведено наступні роботи: підготовка капіляра до
роботи, приготування буферних, градуювальних і контрольних розчинів, градуювання системи
капілярного електрофорезу “Капель” і підготовка проб .
Для приготування градуювальних і контрольного розчинів використовували
стандартний зразок йодид-іонів (1 мг/см³) виробництва СКТБ ДВ ФХІ НАН України.
Аналіз зразків проводили за відповідних параметрів приладу, які наведено в таблиці 1.

118

Таблиця 1
Параметри приладу “Капель-105/105М” для визначення вмісту йодид-іонів
Показники
Температура, °С
Довжина хвилі, нм
Введення проби
Напруга, кВ
Час аналізу, хв

Умови
20
200
30 мбар, 20 с
Мінус 20
5—6

йодид 2.015

Результати й обговорення. Для досліджень було взято воду природню ставкову та
проведено визначення у ній вмісту Йоду. В результаті проведеного аналізу вмісту Йоду у воді
ставковій не виявлено. Отже, вона придатна для проведення досліджень. В день приготування
та через кожні 10 днів зберігання у дослідних зразках поживного середовища із внесенням 100
мг/л, 500 мг/л, 1000 мг/л, 2000 мг/л Йоду, визначали його вміст (рис.).

Висота
піка
1

2

3

4

5

мин

Час виходу піка
Рис. Едектрофореграма йодид-іонів при дослідженні зразка поживного середовища
із внесенням 2000 мг/л Йоду через 10 днів зберігання

Результати досліджень подано в табл. 2.
Таблиця 2
Визначення вмісту Йоду в дослідних зразках поживного середовища для вирощування
прісноводної водорості Lemna Minor, М±m, (n=3)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Кількість днів
День приготування
Через 10 днів
% елімінації до вихідної
концентрації
Через 20 днів
% елімінації до вихідної
концентрації
Через 30 днів
% елімінації до вихідної
концентрації
Через 40 днів
% елімінації до вихідної
концентрації
Через 50 днів
% елімінації до вихідної
концентрації
Через 60 днів
% елімінації до вихідної
концентрації

Концентрація Йоду в поживному середовищі, мг/л
100
500
1000
2000
101,91 ± 0,78
503,60 ± 2,06
1021,10 ± 9,71
2032,51 ± 12,66
100,22 ± 0,96
501,93 ± 1,43
1011,00 ± 8,62
2015,13 ± 6,03
1,67

0,34

1,0

0,84

100,62 ± 1,55

501,24 ± 6,87

1007,05 ± 9,08

1970,33 ± 11,59

1,28

0,48

1,37

3,05

95,13 ± 1,30

473,50 ± 6,11

954,02 ± 15,34

1892,09 ± 14,10

6,64

5,98

6,56

6,89

87,66 ± 1,85

458,71 ± 2,92

866,52 ± 3,43

1729,28 ± 11,79

14,03

8,92

15,13

14,91

86,80 ± 2,21

431,63 ± 8,47

840,34 ± 13,76

1653,10 ± 9,54

14,81

14,3

17,7

18,65

84,41 ± 1,18

411,86 ± 3,10

812,70 ± 8,60

1564,35 ± 21,9

17,16

18,23

20,40

21,55
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Проведені дослідження показали, що вміст Йоду за тривалого зберігання поступово
знижується у всіх дослідних зразках. При визначенні вмісту Йоду на 10 день досліду
спостерігається незначне зниження його концентрації у межах 1,0 % порівняно з результатами,
отриманими на початку досліду.
На 20 день досліджень в дослідних зразках поживного середовища з внесенням 100
мг/л, 500 мг/л, 1000 мг/л Йоду, його вміст суттєво не змінився і відсоток елімінації до вихідної
концентрації був у межах 1,0 %. Однак, у дослідному зразку з внесенням 2000 мг/л Йоду, його
вміст знизився на 3,05 %, порівняно з вихідною концентрацією, і на 2,0 %, порівняно з вмістом
на 10 день досліджень.
Більш суттєве зниження концентрації Йоду спостерігалось на 30 день: у дослідному
зразку з внесенням Йоду в дозі 100 мг/л – на 6,64 %, у дослідному зразку з внесенням Йоду
дозі 500 мг/л – на 5,98 %, 1000 мг/л – на 6,56 % і 2000 мг/л – на 6,89 %, порівняно з початковою
концентрацією. Відсоток елімінації до концентрації, отриманої при дослідженні дослідних
зразків на 20 день був у межах 4,0-5,0 %.
Дослідження вмісту Йоду в дослідних зразках, яке проводилось на 40 день показало
суттєве зниження концентрації цього мікроелемента і відсоток елімінації до вихідної
концентрації становив від 9,0 до 15 %.
На 50 день досліджень у дослідних зразках із концентрацією 1000 мг/л і 2000 мг/л Йоду
спостерігався більший відсоток зниження вмісту Йоду, ніж у зразках із нижчою його
концентрацією і був у межах 18 %.
У кінці досліджень встановлено, що максимальне зниження концентрації Йоду,
порівняно з вихідною концентрацією, було в дослідному зразку із внесенням 2000 мг/л цього
мікроелементу і складало 21,0 %.
ВИСНОВКИ
1. Результати досліджень показали, що вміст Йоду в поживному середовищі за
вирощування прісноводної водорості Lemna Minor впродовж місяця є стабільним і лише на 30
день знижується в середньому на 6,0 % у всіх дослідних зразках, незалежно від дози внесення
цього мікроелементу.
2. Отже, вирощування прісноводної водорості Lemna Minor впродовж місяця на
поживному середовищі із стабільним вмістом Йоду, буде сприяти ефективному процесу його
накопичення у біомасі водорості, що в свою чергу забезпечить отримання якісної кормової
добавки.
Перспективи досліджень: буде проводитися токсикологічна оцінка біомаси
прісноводні водорості Lemna Minor, збагаченої різними дозами Йоду, на лабораторних
тваринах.
STUDY OF STABILITY IODINE CULTURE MEDIA FOR GROWING
FRESHWATER ALGEA LEMNA MINOR
R. O. Ryvak
Bila Tserkva National Agrarian University
8/1, Soborna area, Bila Tserkva, Kyiv region, 09117, Ukraine
S U M MARY
In the article the need to study the stability of Iodine in the nutrient medium for growing
freshwater algae Lemna Minor. As described materials and methods used to determine Iodine by
capillary electrophoresis using capillary electrophoresis system «Capel-105/105M». The results
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showed that iodine content in culture medium during storage is reduced in all experimental samples
and at the end of the experiment elimination percentage to the starting concentration of 17-21 %.
Keywords: IODINE, BIOMASS, CAPILLARY ELECTROPHORESIS, LEMNA MINOR,
ELIMINATION.
ИЗУЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ЙОДА В ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ДЛЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ ПРЕСНОВОДНОЙ ВОДОРОСЛИ LEMNA MINOR
Р. О. Рывак
Белоцерковский национальный аграрный университет
пл. Соборная, 8/1, г. Белая Церковь, Киевская обл., 09117, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость изучения стабильности Йода в питательной среде
для выращивания пресноводной водоросли Lemna Minor. В материалах и методах дана
характеристика примененного для определения Йода метода капиллярного электрофореза с
помощью системы капиллярного электрофореза «Капель-105/105М». Результаты
исследований показали, что содержание Йода в питательной среде в процессе хранения
снижается во всех опытных образцах и в конце опыта процент элиминации к исходной
концентрации составляет 17-21 %.
Ключевые слова: ЙОД, БИОМАССА, КАПИЛЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, LEMNA
MINOR, ЭЛИМИНАЦИЯ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Мінеральне живлення тварин // За редакцією Г. Т. Кліценка, М. Ф. Кулика,
М. В. Косенка, В. Т. Лісовенка. – Київ: «Світ», 2001. – 575 с.
2. Gartner R. Pro Iodized Salt, Contra Iodization of Other Food Stuff // 8th World Salt
Symposium. – Amsterdam. – 2000. – Vol.2. – P. 1281.
3. В. О. Величко, Р. О. Ривак. Вивчення хімічного та амінокислотного складу
прісноводної водорості Lemna Minor. // НТБ Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів
та кормових добавок. – Львів, 2014. – Вип. 15, № 4. – С. 67-71.
4. Вивчення макро- та мікроелементного складу біомаси прісноводної водорості Lemna
Minor / В. О. Величко, С. В. Мерзлов, Р. О. Ривак, Є. Г. Заріцька // НТБ ДНДКІ ветпрепаратів
та кормових добавок і Інституту біології тварин. – Львів, 2016. – Випуск 17, № 1. – С. 32-38.
5. Вивчення динаміки мікроелементного складу біомаси прісноводної водорості Lemna
Minor за внесення в поживне середовище різних доз Йоду // В. О. Величко, С. В. Мерзлов, Р.
О. Ривак, Є. Г. Заріцька // НТБ Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових
добавок. – Львів, 2015. – Випуск 16, № 2. – С. 62-66.
Рецензент – В. О. Величко, д. вет. н., ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

121

УДК 636.085.55

КОРМОВА ДОБАВКА ДЛЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ ВРХ
Н. М. Федак, канд. біол. наук, с. н. с.,
С. П. Чумаченко, канд. біол. наук, с. н. с.,
І. В. Душара, канд. с.-г. наук
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна
Наведено результати використання в годівлі ремонтних телиць віком 13-18 міс.
експериментальної кормової добавки. Встановлено, що введення до її складу сухої
післяспиртової барди та преміксу, удосконаленого за лімітуючими БАР забезпечило
збільшення чисельності симбіотичної мікрофлори рубця, концентрації загального білку крові
та його альбумінової фракції. Оптимізація синтетичних процесів у рубці та крові дослідних
телиць обумовила підвищення середньодобових приростів їх живої маси на 9,2 % в порівнянні
з контрольними, а також зниження собівартості 1 ц приросту на 27,1 грн. і підвищення рівня
рентабельності їх вирощування на 2,3 %.
Ключові слова: ГОДІВЛЯ, ТЕЛИЦІ, СУХА ПІСЛЯСПИРТОВА БАРДА, РУБЕЦЬ, КРОВ,
ПРИРОСТИ ЖИВОЇ МАСИ.

При переробці сільськогосподарської продукції та сировини на промислових
підприємствах одержують велику кількість відходів, які містять достатню кількість поживних
речовин. Багато з них є повноцінними кормами для тварин [1]. У своїх дослідженнях ми
використали суху післяспиртову барду. Після сушіння у ній зберігаються практично всі
поживні речовини, властиві початковій сировині з дещо зміненим кількісним
співвідношенням. Суха барда містить значну кількість сирого протеїну (понад 37 %), кормова
цінність якого прирівнюється до протеїну з соняшникової макухи. Така кількість білку
обумовлена життєдіяльністю дріжджів в процесі зброджування сировини на спирт. Білок
барди високоякісний, оскільки містить незамінні амінокислоти лізин і метіонін, які не
виробляються в організмі однокамерних [2, 3].
У барді налічується понад 17 різних амінокислот, достатній вміст вуглеводів (13,5 %),
жиру (7-8 %), мінеральних солей (2,4 %), мікроелементів (Fe, Zn, Mn, Cu) і низка вітамінів,
необхідних для регуляції метаболізму. За поживною цінністю суха барда перевищує
стандартні комбікорми і зерновідходи. У 1 кг її міститься від 1,08 до 1,27 кормових одиниць.
Отож дослідження, спрямовані на пошук способів раціонального використання цього
відходу, є актуальними, тому нашим завданням було розробити кормову добавку з
включенням сухої післяспиртової барди та дослідити ефективність її використання у раціонах
ремонтних телиць віком 13-18 міс.
Матеріали і методи. Дослідження проведено в ДП “ДГ “Радехівське” Радехівського
району Львівської області на 2 групах ремонтних телиць української чорно-рябої молочної
породи віком 13-18 місяців, аналогів за віком та живою масою, по 10 гол. у кожній (табл. 1).
Тривалість експерименту – 121 доба.
Хімічний склад та поживність кормів визначено за загальноприйнятими методиками
зоотехнічного аналізу (табл. 2) [4].
Раціони збалансовано згідно з деталізованими нормами [5]. Структура раціонів як
контрольної, так і дослідної груп була аналогічною і включала: грубих кормів – 17,5 %,
соковитих – 46,7 %, концентрованих – 35,8 %. На 1 к. од. у контрольній групі припадало 92,9
г перетравного протеїну, у дослідній – 92,2 г. Цукрово-протеїнове відношення у обох раціонах
122

складало 0,80. Відношення мінеральних речовин: Са : Р – у контролі 2,1 і досліді – 1,70; N :
S, відповідно 7,9 та 6,0.
Таблиця 1
Схема досліду
Групи
І
контрольна
ІІ
дослідна

Кількість
тварин

Характер годівлі
ОР (силос із сумішок однорічних кормових культур, сіно злаково-бобове, солома,
меляса) + господарський комбікорм з преміксом П 63-2-89.
ОР + господарський комбікорм з експериментальною кормовою добавкою та
преміксом.

10
10

Таблиця 2
Поживність та хімічний склад кормів ДПДГ «Радехівське»
Показники
Кормові од., кг
Обмінна енергія, МДж
Суха речовина, кг
Сирий протеїн, г
Перетравний протеїн, г
Сирий жир, г
Сира клітковина, г
Крохмаль, г
Цукор, г
Кальцій, г
Фосфор, г
Магній, г
Калій, г
Натрій, г
Сульфур, г
Купрум, мг
Цинк, мг
Манган, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Каротин, мг
Вітамін D, МО
Вітамін Е, мг

Силос із сумішок
однорічних
кормових культур
0,22
2,45
0,272
24,0
20,5
15
77
3,0
4,0
1,9
0,9
0,6
6,4
0,23
0,6
2,1
7,9
15,8
0,07
0,00027
20
125
18

Сіно
злаковобобове
0,52
7,02
0,83
91
54
23
257
0
20
7,0
2,2
1,7
17
0,55
3,1
3,4
25
16
0,42
0,05
12
200
70

Солома
озимої
пшениці
0,20
4,76
0,850
35
6,0
13,0
364
0
3,0
2,8
0,8
1,0
7,6
0,8
0,9
2,0
32
44
0,42
0,50
4,0
5,0
0

Меляса

Комбікорм
контрольний

Комбікорм
дослідний

0,685
9,18
0,733
74,28
41,43
0
0
0
532,8
4,0
0,428
0,143
32,86
2,72
1,14
5,14
21,43
24,28
0,58
0,1
0
0
2,85

1,03
9,9
0,856
134,1
104,2
31,1
61,8
334,9
23,8
3,8
7,7
1,9
6,7
5,9
2,0
13,9
39,9
40,5
1,12
1,2
0,9
1000
24,3

1,03
9,9
0,849
131,5
101,5
32,0
61,7
325,0
21,2
3,7
7,6
1,8
6,4
6,0
3,0
23,8
65,2
41,5
2,13
1,3
0,9
1100,2
22,9

Розроблено рецептуру кормової добавки, у якій 20 % (зерно гороху – 11, висівки
пшеничні – 1, макуха соняшникова – 8 %) було замінено аналогічною кількістю (за масою)
сухої післяспиртової барди (табл. 3). Крім цього відкориговано премікс П 63-2-89 за
лімітуючими БАР, що дало можливість забезпечити потребу телиць за згаданими вище
мікроелементами та вітаміні D згідно з нормами годівлі.
Контроль за динамікою живої маси телиць проводили шляхом щомісячного
індивідуального зважування. Матеріалом для досліджень слугували корми, кров та вміст
рубця.
З метою контролю за деякими ланками метаболізму від 3 найбільш виражених аналогів
з кожної групи відібрано проби крові з яремної вени та вміст рубця (ротоглотковим зондом)
через дві години від початку ранкової годівлі.
У крові визначали: кількість еритроцитів та концентрацію гемоглобіну – на
еритрогемометрі М-065, азотні фракції – за К’єльдалем, загальний білок сироватки –
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рефрактометрично, а його фракції – методом електрофорезу в агаровому гелі, амінний
Нітроґен – за Мітингом та Кайзером, сечовину – за кольоровою реакцією з
диацетилмонооксимом; у вмісті рубця - рН – іонометром, аміак – мікродифузним методом
Конвея, азотні фракції - за К’єльдалем, амінний Нітроґен – за Мітингом та Кайзером, кількість
амілолітичних, протеолітичних та целюлозолітичних бактерій – методом висіву на елективні
середовища.
Отриманий цифровий матеріал опрацьовано статистично [6].
Таблиця 3
Рецепт кормової добавки для ремонтних телиць віком 13-18 міс.
Компоненти
Горох зерно
Висівки пшеничні
Макуха соняшникова
Суха барда
Сіль кухонна
Монокальційфосфат
Глауберова сіль
Премікс П 63-2-89
Премікс експериментальний
Всього
В 1 кг міститься:
кормових од., кг
обмінної енергії, МДж
сухої речовини, кг
сирого протеїну, г
перетравного протеїну, г
сирого жиру, г
сирої клітковини, г
крохмалю, г
цукру, г
Кальцію, г
Фосфору, г
Магнію, г
Калію, г
Натрію, г
Сульфуру, г
Купруму, мг
Цинку, мг
Мангану, мг
Кобальту, мг
Йоду, мг
каротину, мг
вітаміну D, МО
вітаміну Е, мг

%
І (контрольна)
31
9
45
2
6
2
5
100

ІІ (дослідна)
20
8
37
20
2
6
2
5
100

0,9
9,0
0,835
201,7
170,0
43,9
81,9
139,5
44,3
13,1
22,3
2,6
9,6
27,1
4,8
47,9
43,3
23,8
5,16
4,5
0,062
5002,3
22,2

0,9
8,91
0,835
193,9
157,5
49,4
85,1
90
33,4
12,9
22
2,02
8,6
27,2
9,95
97,6
171,8
30,7
10,2
4,9
0,04
5501
16,1

Результати й обговорення. Згодовування стандартної та експериментальної кормової
добавки по-різному вплинуло як на інтенсивність метаболічних процесів у рубці та крові
телиць (табл. 4), так і на їх продуктивність (табл. 5).
Відзначено, що рівень рН рідини рубця телиць, яким згодовували експериментальну
кормову добавку був нижчим (Р<0,05), ніж у контрольних, що може бути свідченням вищої
інтенсивності процесів ферментації. Поряд з цим, швидкість утворення та ступінь утилізації
аміаку є одним із важливих факторів, які обумовлюють ефективність використання Нітроґену
в організмі тварин [7-10].
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Таблиця 4
Фізіолого-біохімічні показники ремонтних телиць віком 13-18 міс. (М±m, n=3)
Показники
рН
Аміак, мг%
Амінний Нітроґен, мг%
Азотні фракції, мг%
загальний
залишковий
білковий
Кількість бактерій, млн/мл:
амілолітичних
целюлозолітичних
протеолітичних
Гемоглобін, г%
Еритроцити, млн./мм3
Загальний білок, г%
Альбуміни, г%
Глобуліни, г/%
Α
Β
Γ
Азотні фракції, мг%
загальний
залишковий
білковий
Амінний Нітроґен, мг%
Сечовина, мл.моль/л

Групи
контрольна
Рубець
6,84±0,03
10,83±0,25
2,32±0,06

дослідна
6,60±0,08*
8,49±0,41
2,83±0,08*

80,40±7,41
20,67±0,47
59,73±7,87

105,80±1,34*
19,88±2,18
85,44±1,54*

10,19±0,03
6,26±0,48
3,60±0,19
Кров
13,02±0,05
7,68±0,13
7,91±0,26
2,65±0,11

11,58±0,12*
9,61±0,13**
3,84±0,15

1,06±0,19
2,18±0,11
2,02±0,28

0,83±0,07
1,72±0,33
1,44±0,21

1415,30±33,79
64,05±0,41
1355,30±7,94
2,86±0,03
3,49±0,07

1468,80±18,08
57,57±1,10**
1411,30±8,76*
3,04±0,06
2,77±0,06*

13,28±0,10
7,88±0,26
8,20±0,04
3,83±0,17*

Примітка: *Р<0,05; **Р<0,02; *** Р<0,01

Встановлено зниження рівня амінного Нітроґену (Р<0,05) у телиць дослідної групи, що,
очевидно, є наслідком ефективнішого використання аміаку мікробними популяціями, про що
свідчить вірогідне підвищення кількості аміло- (Р<0,05) та целюлозолітичних (Р<0,02)
бактерій [11, 12]. У тварин дослідної групи показник активної кислотності був нижчим, а
концентрація загального та білкового Нітроґену вищою (табл. 4). Це узгоджується з нижчим
(Р<0,02) рівнем сечовини у крові дослідних телиць, яким згодовували експериментальну
кормову добавку, у порівнянні з контрольними.
Між концентрацією аміаку та амінного Нітроґену в рубцевій рідині дослідних телиць
відзначено зворотній зв'язок. Тварини, які отримували експериментальну кормову добавку
накопичували вірогідно більше Нітроґену вільних амінокислот, у порівнянні з контролем, що
можливо пов’язано з активізацією процесів відновного амінування кетокислот [13, 14].
Морфологічні показники крові тварин знаходилися в межах фізіологічної норми, хоча
в дослідній групі відзначено тенденцію до збільшення кількості еритроцитів та насичення їх
гемоглобіном. Аналіз білкового спектру сироватки крові показав вірогідне підвищення рівня
загального білка та альбумінової фракції, що зумовило підвищення значення білкового індексу
(на 58,0 %) [13].
Середньодобові прирости живої маси теличок дослідної групи за 121 добу облікового
періоду склали 569 г і були на 9,2 % вищими, ніж у контролі (табл. 5).
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Таблиця 5
Інтенсивність росту ремонтних телиць віком 13-18 міс. (М±m, n=10)
Групи

Показники
Тривалість періоду, діб
Жива маса, кг
на початку досліду
на завершення досліду
Приріст: загальний, кг
середньодобовий, г
% до контролю

контрольна
121

дослідна
121

313,9±1,12
376,9±1,80
63,0±2,31
521±14,02
-

311,7±1,24
381,0±1,31
69,3±3,63
569±9,89
9,2

Економічний аналіз вирощування телиць показав, що зниження витрат кормів та ріст
продуктивності телиць дослідної групи зумовило зменшення собівартості 1 ц приросту на 27,1
грн. та підвищення рівня рентабельності їх вирощування на 2,3 % (табл. 6).
Таблиця 6
Економічні критерії вирощування телиць віком 13-18 міс.
Групи

Показник

контрольна
376,9
63,0
11,85
1357,5
17,2

Жива маса вкінці досліду, кг
Валовий приріст однієї голови, кг
Витрати к.од. на 1 ц приросту, ц
Собівартість 1 ц приросту, грн.
Рівень рентабельності, %

дослідна
381,0
69,3
10,77
1330,4
19,5

ВИСНОВКИ
1. Забезпечення ремонтних телиць необхідними елементами живлення за рахунок
експериментальної кормової добавки та відкоригованого преміксу сприяло збільшенню
чисельності симбіотичної мікрофлори рубця (в основному за рахунок ефективного
використання Нітроґену аміаку), концентрації загального білка крові та його альбумінової
фракції.
2. Білковий індекс, який є показником ефективності обміну білків в організмі, у телиць
дослідної групи був вищим на 58,0 %, ніж у контролі.
3. Оптимізація синтетичних процесів у рубці та крові дослідних телиць обумовила
підвищення середньодобових приростів їх живої маси на 9,2 %, в порівнянні з контрольними.
4. Зниження витрат кормів та ріст продуктивності телиць дослідної групи зумовило
зниження собівартості 1 ц приросту на 27,1 грн. та підвищення рівня рентабельності їх
вирощування на 2,3 %.
Перспективи досліджень. Використання барди, як основи для виготовлення
вітамінно-мінеральних преміксів для різних видів і статевовікових груп тварин і птиці.
Виготовлення на основі сухої барди кормових добавок із пробіотичними препаратами.
FODDER ADDITIVE FOR REPAIR HEIFERS
N. Fedak, S. Chumachenko, I. Dushara
Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS
5, Hrushevskyi street, Obroshyno, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
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SUMMARY
The results of using the experimental fodder additive for feeding replacement heifers aged 1318 months were shown. It was established that the addition of improved by essential biologically
active substances premix and dry remain then spirit to the experimental fodder additive provided to
increasing of the number of rumen symbiotic microorganisms and blood total protein and its albumin
fraction. Optimization of synthetic processes in rumen and blood of experimental heifers has led to
increasing their daily average live weight to 9,2 % compared to control. This also has led to reducing
the costs of one metric centner increment to 27,1 UAH and to increasing of level profitability to
2,3 %.
Keywords: FEEDING, HEIFERS, DRY REMAIN THEN SPIRIT, RUMEN, BLOOD,
BODY WEIGHT INCREMENT.
КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРС
Н. Н. Федак, С. П. Чумаченко, И. В. Душара
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН
81115, с. Оброшино, Пустомытовский р-н, Львовская обл., Украина
АННОТАЦИЯ
Приведены результаты использования в кормлении ремонтных телок возрастом 13-18
мес. экспериментальной кормовой добавки. Установлено, что введение в ее состав сухой
послеспиртовой барды и премикса, усовершенствованного за лимитирующими БАВ
обеспечило увеличение численности симбиотической микрофлоры рубца, концентрации
общего белка крови и его альбуминовой фракции. Оптимизация синтетических процессов в
рубце и крови опытных телок обусловила повышение среднесуточных привесов их живой
массы на 9,2 % по сравнению с контрольными, а также снижение себестоимости 1 ц прироста
на 27,1 грн. и повышение уровня рентабельности их выращивания на 2,3 %.
Ключевые слова: КОРМЛЕНИЕ, ТЕЛКИ, СУХАЯ ПОСЛЕСПИРТОВАЯ БАРДА, РУБЕЦ,
КРОВЬ, ПРИВЕСЫ ЖИВОЙ МАССЫ.
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АНТИОКСИДАНТНИЙ ПРОФІЛЬ КРОВІ КОРІВ ТА ЯКІСТЬ МОЛОКА
ЗА ЗГОДОВУВАННЯ АКВАГІДРАТУ ЙОДУ І ЦИТРАТІВ ХРОМУ,
СЕЛЕНУ, КОБАЛЬТУ ТА ЦИНКУ
М. М. Хомин, канд. біол. наук,
І. І. Ковальчук, д-р вет. наук,
С. Й. Кропивка, канд. с.-г. наук
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79021, Україна
Встановлено, що за внесення до комбікорму корів мінеральної добавки у складі
наноаквагідрату йоду і цитратів хрому, селену, кобальту та цинку (0,06 мг І, 30 мкг Cr, 25 мкг
Se, 100 мкг Со та 10 мг Zn/кг с. р. раціону) у крові тварин зростає активність ГП,
збільшується вміст неорганічного фосфору та зменшується ― ТБК-активних продуктів, а в
молоці ― зростає рівень неорганічного фосфору та підвищуються на 8,8 % середньодобові
надоїв молока. Натомість, мінеральна добавка з наноаквагідрату йоду та цитратів хрому і
селену (0,06 мг І, 30 мкг Cr, 25 мкг Se/кг с. р. раціону) сприяє збільшенню у крові тварин вмісту
вітаміну А та зниженню – ТБК-активних продуктів, а в молоці – зростанню на 0,08 %
(абсолютних) вмісту жиру та підвищенню на 4,0 % середньодобових надоїв молока.
Ключові слова: КОРОВИ, КРОВ, МОЛОКО, ЦИТРАТИ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ,
БІОХІМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ,
АНТИОКСИДАНТНІ
ПОКАЗНИКИ,
МОЛОЧНА
ПРОДУКТИВНІСТЬ.
Як відомо, мікроелементи відіграють важливу роль у функціонуванні живого
організму. Вони беруть участь у білковому, ліпідному, вуглеводному, мінеральному та інших
обмінах, активують ферментні системи тощо [1, 2].
Літературні дані свідчать про можливість застосування хелатів біогенних
мікроелементів, виготовлених методом нанотехнології, як високоактивних сполук у
тваринництві та ветеринарній медицині [3-5]. Результати раніше проведених нами досліджень
щодо впливу мінеральних і органічних сполук Хрому, Селену, Цинку та Йоду на фізіологобіохімічні процеси в організмі сільськогосподарських тварин і їхню продуктивність
підтверджують позитивний вплив цих елементів на організм тварин. Встановлено, що
органічна форма досліджуваних елементів краще впливає на імунну систему, покращує
білковий, мінеральний та вітамінний профіль крові, підсилює дезінтоксикаційні процеси в
організмі тварин [6, 7].
Метою досліджень було вивчити вплив різних схем цитратів біогенних мікроелементів
на підтримання прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі тварин та біологічну
цінність молока у початковий період лактації.
Матеріали і методи. Дослід проведено в ДП ”ДГ Пасічна” на 15 повновікових коровах
української чорно-рябої молочної породи, аналогах за продуктивністю (6,5-6,8 тис. кг молока
за лактацію), віком (3-4 лактація), масою тіла (590-650 кг), періодом лактації (1-й місяць після
отелення). У підготовчий період корів було розділено на 3 групи. Тварини І – контрольної і ІІ
та ІІІ – дослідних груп у підготовчий період отримували основний раціон (ОР), збалансований
за поживністю [8]. У дослідний період коровам ІІ - дослідної групи згодовували ОР разом з
мінеральною добавкою аквагідрату йоду і цитратів хрому, селену, кобальту та цинку (0,06 мг
І, 30 мкг Cr, 25 мкг Se, 100 мкг Со та 10 мг Zn/кг с. р. раціону), а тваринам ІІІ дослідної групи
— ОР разом з аквагідратом йоду та цитратами хрому і селену (0,06 мг І, 30 мкг Cr і 25 мкг
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Se/кг с. р. раціону). Мінеральні добавки, виготовлені методом М. Косінова і В. Каплуненка (2009
р.) з використанням нанотехнології, згодовували коровам дослідних груп щоденно впродовж
двох місяців лактації з добовою порцією комбікорму [9]. Тривалість досліду становила 90 днів.
Для біохімічних досліджень відбиралися зразки венозної крові та молока у підготовчий
(за 7-10 діб до введення до раціону добавок) і дослідний (30 і 60 доби згодовування добавок)
періоди. Дослідження біологічного матеріалу проводили за методиками, описаними у
довіднику [10].
Результати й обговорення. Встановлено, що протягом усього періоду досліджень
мінеральні добавки по різному впливали на антиоксидантний статус організму корів дослідних
груп. Так, на першому місяці згодовування добавки, яка включала І, Cr, Se, Со та Zn, виявлено
зменшення у крові корів ІІ дослідної групи вмісту ТБК-активних продуктів на 8,5 % (р<0,05),
а на другому – зростання активності ГП на 6,4 % (р<0,05) та зменшення вмісту ТБК-активних
продуктів – на 2,4 % (р<0,05). У крові тварин ІІІ дослідної групи, за дії мінеральної добавки у
складі І, Cr, Se спостерігалося зниження концентрації ТБК-активних продуктів на 8,8 та 9,1 %
(р<0,05) відповідно на першому і другому місяцях її застосування. Зростання активності
каталази та зменшення вмісту ГПЛ у крові корів обох дослідних груп було невірогідним (табл.
1).
Таблиця 1
Активність ферментів антиоксидантного захисту і вміст продуктів ПОЛ у крові корів (М±m, n=3-4)
Показники
Каталаза, мМоль/мг
білка/хв
ГП, нМоль/хв/
мг білка
ГПЛ,
од.Е/мл
ТБК-активні
продукти, нмоль/мл

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

Періоди дослідження
дослідний, місяць згодовування
1
2
3,82+0,07
3,60+0,03
3,97+0,20
3,68+0,03
3,83+0,02
3,60+0,07
44,17+2,65
42,95+0,86
48,35+2,03
45,68+0,69*
48,27+1,65
44,17+2,65
1,76±0,02
1,64±0,03
1,71±0,03
1,58±0,02
1,67±0,04
1,61±0,02
3,31±0,06
3,95±0,07
3,03±0,03*
3,46±0,02*
3,02±0,06*
3,58±0,02*

підготовчий
4,16±0,11
4,10+0,24
4,13+0,01
48,27+1,65
51,14+2,55
48,86+2,43
1,89±0,01
1,85±0,04
1,85±0,01
3,11±0,02
2,84±0,22
3,06±0,06

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

Мінеральна добавка, до складу якої входили аквагідрат йоду та цитрати хрому, селену,
кобальту і цинку (табл. 2) сприяла підвищенню концентрації неорганічного фосфору у крові
корів ІІ дослідної групи на першому місяці застосування на 9,8 % (р<0,05), а на другому – на
20,9 % (р<0,05).
За відсутності у добавці корів ІІІ дослідної групи цитратів кобальту та цинку на
першому місяці її застосування спостерігалося збільшення у крові тварин вмісту вітаміну А на
7,1 % (р<0,05). Поруч з тим, відмічалося невірогідне підвищення концентрації вітаміну Е. При
згодовуванні вказаної мінеральної добавки протягом двох місяців рівень вітаміну А у крові
тварин зріс на 20,0 % (р<0,05).
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Таблиця 2
Біохімічні показники крові корів за згодовування мінеральних добавок (М±m, n=3-4)
Показники

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

Вітамін А,
мкмоль/л
Вітамін Е,
мкмоль/л
Кальцій,
ммоль/л
Фосфор неорг.,
ммоль/л

підготовчий
0,689±0,007
0,701±0,012
0,688±0,006
12,3±0,26
11,1±0,79
13,5±0,40
1,98±0,10
2,13±0,12
2,03±0,10
1,97±0,21
1,93±0,14
2,00±0,08

Періоди дослідження
дослідний, місяць згодовування
1
2
0,749±0,009
0,958±0,008
0,775±0,019
0,988±0,019
0,802±0,016*
1,150±0,042*
12,6±0,26
15,1±0,89
13,7±0,36
14,9±0,35
14,5±0,78
15,8±0,97
2,80±0,18
2,98±0,10
2,73±0,15
3,03±0,23
2,78±0,02
2,90±0,07
1,73±0,06
1,10±0,04
1,90±0,04*
1,33±0,07*
1,65±0,29
1,23±0,13

За короткотривалого періоду застосування добавок не виявлено вірогідних
міжгрупових відмінностей стосовно вмісту досліджуваних вітамінів та макроелементів у
молоці корів дослідних груп (табл. 3). Застосування протягом двох місяців мінеральної
добавки з більшим набором мікроелементів сприяло збільшенню у молоці корів ІІ дослідної
групи вмісту вітаміну А на 6,0 % (р<0,05) та неорганічного фосфору – на 8,3 % (р<0,05).
Підвищення у молоці тварин концентрації вітаміну Е та Кальцію було невірогідне.
Добавка, у якій були відсутні цитрати кобальту та цинку, навпаки, стимулювала
підвищення у молоці корів ІІІ дослідної групи концентрації вітаміну Е на 13,5 % (р<0,01) і
Кальцію – на 8,3 % (р<0,01) та невірогідно – вітаміну А (2-й міс.) і неорганічного фосфору.
Таблиця 3
Вміст вітамінів А і Е, Са і неорганічного фосфору у молоці корів за згодовування добавки (М±m, n=3-4)
Показники
Вітамін А,
мкмоль/л
Вітамін Е,
мкмоль/л
Са,
ммоль/л
Р неорг.,
ммоль/л

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

Періоди дослідження
дослідний, місяць згодовування
1
2
0,80±0,006
0,84±0,009
0,83±0,016
0,89±0,006*
0,73±0,023
0,90±0,019
3,61±0,136
3,55±0,078
3,99±0,275
3,63±0,015
4,09±0,110
4,03±0,040**
33,4±0,91
38,5±0,45
32,7±1,80
39,9±2,47
35,1±0,72
41,7±0,40**
20,4±1,32
22,9±0,49
22,4±0,78
24,8±0,45*
23,7±0,61
23,5±1,39

підготовчий
0,69±0,016
0,67±0,021
0,68±0,015
4,12±0,116
4,08±0,051
4,22±0,044
37,2±0,40
33,1±1,71
35,4±0,98
20,4±0,38
20,7±0,74
21,3±0,53

Як видно з таблиці 4, мінеральна добавка, що включала I, Se, Cr, Co і Zn більш
інтенсивно стимулювала секрецію молока у молочній залозі корів ІІ дослідної групи, у зв’язку
з чим середньодобові надої у тварин на першому місяці споживання добавки були вищими на
8,1 %, а на другому – на 8,8 % (р<0,05).
Натомість, мінеральна добавка, яка включала І, Se та Cr мала більш виражений вплив
на синтез жиру у молоці. Жирність молока корів дослідної групи на 0,08 % (абсолютних) була
вищою від аналогічного показника тварин контрольної групи, а середньодобовий надій на 1і 2-му місяці її згодовування відповідно на 4,8 та 4,0 %.
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Таблиця 4
Середньодобові надої та жирність молока корів за згодовування добавки (M±m, n = 4)
Показники
Середньодобовий
надій, кг
Жир, %

Групи
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ

Періоди дослідження
Дослідний, місяць згодовування
1
2
18,6±1,02
17,3±0,48
20,1±0,77
19,0±0,41*
19,5±0,93
18,0±1,14
3,66±0,04
3,68±0,02
3,68±0,03
3,70±0,03
3,72±0,03
3,76±0,02*

підготовчий
17,0±1,08
17,8±0,85
17,3±2,69
3,67±0,04
3,64±0,02
3,68±0,03

Отже, включення до раціону корів ІІІ дослідної групи мінеральної добавки у складі
наноаквагідрату йоду та цитратів хрому і селену (0,06 мг І, 30 мкг Cr, 25 мкг Se/кг с. р. раціону)
сприяло збільшенню у крові тварин вмісту вітаміну А та неорганічного фосфору і зниженню
концентрації ТБК-активних продуктів. Підвищення антиоксидантного статусу організму
тварин сприяло покращенню якісних показників молока, а саме збільшенню у ньому вмісту
досліджуваних жиророзчинних вітамінів, жиру – на 0,08 % (абсолютних) та зростанню
середньодобових надоїв молока – на 4,0 %.
ВИСНОВКИ
1. Внесення до комбікорму коровам мінеральної добавки у складі наноаквагідрату йоду
і цитратів хрому, селену, кобальту та цинку (0,06 мг І, 30 мкг Cr, 25 мкг Se, 100 мкг Со та 10
мг Zn/кг с. р. раціону) протягом двох місяців, сприяло збільшенню у крові тварин вмісту
неорганічного фосфору на 20,9 %, зростанню активності ГП на 6,4 %, зменшенню вмісту ТБКактивних продуктів ― на 2,4 % та підвищення на 8,8 % середньодобових надоїв молока.
2. Включення до раціону корів мінеральної добавки з наноаквагідрату йоду та цитратів
хрому і селену (0,06 мг І, 30 мкг Cr, 25 мкг Se/кг с. р. раціону) протягом двох місяців сприяло
збільшенню у крові тварин вмісту вітаміну А на 20,0 % та зниженню концентрації ТБКактивних продуктів на 9,1 %, а в молоці – збільшенню вмісту жиру на 0,08 % (абсолютних) та
підвищенню на 4,0 % середньодобових надоїв молока.
Перспективи досліджень. Планується дослідити вплив згодовування ессенціальних
мікроелементів, виготовлених за допомогою нанотехнології, на імунобіологічні показники,
репродуктивну здатність корів, збереженість отриманого потомства та його резистентність.
ANTIOXIDANT PROFILE COWS BLOOD AND QUALITY OF MILK IN THE FEEDING
OF IODINE NANOAQUAHYDRATE AND CHROMIUM, SELENIUM, COBALT AND
ZINC CITRATES
M. M. Khomyn, I. I. Kovalchuk, S. Y. Kropyvka
Institute of Animal Biology of NAAS,
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
It was established that the introduction of mineral supplement in the diet of cows as iodine
and chromium, selenium, cobalt and zinc citrates (0.06 mg, 30 mcg Cr, 25 mcg Se, Co 100 mcg and
10 mg Zn / kg diet dry matter) increases the activity of glutathione peroxidase in the blood of animals,
increases the content of inorganic phosphorus and decreases – TBA-active products, but in milk in
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increases the levels of inorganic phosphorus and daily milk production in 8.8 %. Instead, mineral
supplement with iodine nanoaquahydrate and chromium and selenium citrates (0.06 mg, 30 mcg Cr,
25 mcg Se / kg diet dry matter) increases the amount of vitamin A and lowers TBA-active products
in the blood of animals, increases the level of fat in 0.08 % (absolute) and average daily milk
production in 4.0 %.
Keywords: COWS, BLOOD, MILK, CITRATE MICRONUTRIENTS, BIOCHEMICAL
PARAMETERS, ANTIOXIDANT PERFORMANCE, MILK PRODUCTION.
АНТИОКСИДАНТНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ КОРОВ И КАЧЕСТВО МОЛОКА ПРИ
СКАРМЛИВАНИИ АКВАГИДРАТА ЙОДА И ЦИТРАТОВ ХРОМА, СЕЛЕНА,
КОБАЛЬТА И ЦИНКА
М. М. Хомин, І. І. Ковальчук, С. Й. Кропивка
Институт биологии животных НААН,
ул. В. Стуса, 38; г. Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
Установлено, что при внесении в комбикорм коров минеральной добавки в составе
наноаквагидрата йода и цитратов хрома, селена, кобальта и цинка (0,06 мг I, 30 мкг Cr, 25 мкг
Se, 100 мкг Со и 10 мг Zn / кг с. в. рациона) в крови животных возрастает активность ГП,
увеличивается содержание неорганического фосфора и уменьшается – ТБК-активных
продуктов, а в молоке – растет уровень неорганического фосфора и повышаются на 8,8 %
среднесуточные надоев молока. В свою очередь, минеральная добавка с наноаквагидратом
йода и цитратов хрома и селена (0,06 мг I, 30 мкг Cr, 25 мкг Se / кг с. в. рациона) способствует
увеличению в крови животных содержания витамина А и снижению – ТБК-активных
продуктов, а в молоке – увеличению на 0,08 % (абсолютных) содержания жира и повышению
на 4,0 % среднесуточных удоев молока.
Ключевые слова: КОРОВЫ, КРОВЬ, МОЛОКО, ЦИТРАТЫ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ,
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, АНТИОКСИДАНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МОЛОЧНАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Nesli S., Jozef L. Kokini Nanotechnology and its applications in the food sector. Trends in
Biotechnology. – 2009, Vol. 27. – № 2. – Р. 82–89.
2. Anderson R. A. Stability and absoption of chromium and absoption of chromium histidinate
complexes by humans / R. A. Anderson, M. M. Polonsky, N. A.Bryden // Biol. Trace. Elem. Res. – 2004.
– Vol. 101. № 3. – P. 211−218.
3. Сердюк А. М. Нанотехнології мікронутрієнтів: проблеми, перспективи та шляхи
ліквідації дефіциту макро- та мікроелементів / А. М. Сердюк, М. П. Гуліч, В. Г. Каплуненко,
М. В. Косінов // Вісник академії медичних наук, 2010. – № 1. – С. 47-53.
4. Чекман І. С. Нанонаука, нанобіологія, нанофармація / І. С. Чекман, З. Р. Ульберг,
В. О. Маланчук та ін.. Поліграф плюс, Київ, 2012. – 328 с.
5. Наноматеріали в біології. Основи нановетеринарії. Посіб. для студ. аграр. закл. освіти
ІІІ–ІV рівнів акредитації зі спец. «Вет. медицина» та ветеринарно-медичних спеціалістів /
В. Б. Борисевич, В. Г. Каплуненко, М. В. Косінов та ін. – К.: ВД «Авіцена», 2010. – 416 с.
6. Хомин М. М., Федорук Р. С., Храбко М. І. Фізіолого-біохімічний вплив цитратів
наночастинок хрому та селену в організмі щуренят // Біологія тварин, 2013. – Т.15, № 4 – С.
141–149.
133

7. Федорук Р.С. Дезінтоксикаційні процеси і біохімічний профіль крові та молока корів
за згодовування цитратів селену, хрому, кобальту і цинку / Р. С. Федорук, М. М. Хомин,
І. І. Ковальчук, М. І. Храбко // Науковий журнал Біоресурси і природокористування. – 2014. –
Т. 6, №3-4. – С. 98 – 103.
8. Богданов Г. О. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої
рогатої худоби: довідник-посібник / за наук. ред. Г. О. Богданова, А. М. Кандиба. ― К: Аграр.
Наука, 2012. – 296 с.
9. Патент України на корисну модель № 23550. Спосіб ерозійно-вибухового
диспергування металів // М. В. Косінов, В. Г. Каплуненко /МПК (2006) В 22 F 9/14/ опубл.
25.05.07, № 7.
10. Влізло В. В. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та
ветеринарній медицині [Текст]: довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич та ін.; за ред.
В. В. Влізла. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 764 с. ; іл. табл.
Рецензент – І. В. Вудмаска, д. с.-г. н., головний науковий співробітник лабораторії
живлення та біосинтезу продукції жуйних Інституту біології тварин НААН.

134

КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ
ТА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

УДК: 619:616.993.19

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРЕПАРАТІВ РЕЙКОКС ТА ДІАКОКС У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
М. І. Жила, канд. вет. наук,
О. Й. Калініна, старший науковий співробітник,
М. М. Данко, канд. вет. наук
О. Й. Сободош, канд. вет. наук,
О. З. Балян, О. А Максимович, В. Н. Падовський, наукові співробітники
Державний науково-дослідний контрольний інституту ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька,11, м. Львів, 79019, Україна
Проведено порівняльні клінічні дослідження терапевтичної ефективності препаратів
Рейкокс та Діакокс за еймеріозу на курчатах-бройлерах. Упродовж усього експерименту (30
діб) курчатам разом з кормом задавали препарати на основі диклазурилу. За результатами
гематологічних досліджень у крові курчат-бройлерів перед та після застосування препаратів
не спостерігали відхилень від фізіологічної норми у більшості досліджуваних показників.
Більшість змін у значеннях досліджуваних показників крові курчат є фізіологічними та
пов’язані з їх інтенсивним ростом. Токсичного впливу досліджуваних препаратів на організм
курчат не виявлено. За терапевтичною ефективністю та впливом на організм птиці
препарати Рейкокс та Діакокс є аналогами, оскільки не було встановлено достовірних різниць
між значеннями досліджуваних показників крові курчат першої та другої групи.
Ключові слова: КУРЧАТА-БРОЙЛЕРИ, КОКЦИДІОСТАТИКИ, КОПРОСКОПІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ, БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ.
Еймеріози курей – це паразитарні захворювання, які спричинюються кокцидіями з роду
Eimeria та супроводжуються запаленням кишечника, діареєю, дегідратацією, виснаженням,
відставанням у рості, погіршенням засвоюваності корму та смертністю серед молодняку.
Сьогодні еймеріози курей є суттєвою проблемою у переважній більшості країн світу з
інтенсивним веденням птахівництва. Щорічні світові витрати птахівництва, спричинені
еймеріозами, складають близько 3 мільярдів доларів [1]. Масове застосування
антикокцидійних препаратів у птахівництві розпочате з 1948 року, коли були апробовані
сульфаквіноксалін та нітрофуразон. За останні 60 років фармацевтичними компаніями було
розроблено та впроваджено у виробництво більше 30 хімічних сполук антикокцидійної дії [2].
Проте, важливою проблемою за довготривалої хіміопрофілактики еймеріозів курей є ризик
розвитку у збудників резистентності до кокцидіостатиків. Так, окремі ізоляти еймерій курей
набули резистентності до клопідолу та декоквінату впродовж трьох, ампроліуму – чотирьох,
толтразурилу – семи років з початку їх застосування [3]. Тому, проблема пошуку нових,
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високоефективних антикокцидійних препаратів та проведення їх своєчасної ротації з метою
хіміопрофілактики курей за еймеріозу на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною.
Диклазурил належить до синтетичних сполук кокцидіостатичної дії. Механізм дії даної
діючої речовини достеменно не встановлений, однак відомо, що диклазурил впливає
безпосередньо на обмінні процеси збудника, зокрема синтез нуклеїнової кислоти, і, як
наслідок, призводить до утворення несформованої стінки зиготи, її некрозу та загибелі
кокцидії [4].
Забезпечення власників тварин і птиці необхідним асортиментом ефективних засобів
боротьби з еймеріозом, низьких за ціною та зручних для застосування формах – шлях до
благополуччя щодо цих захворювань. Досягти цього можна тільки при розробці та
виробництві високоефективних дешевих вітчизняних лікарських засобів, чи вдосконаленням
вже відомих ветеринарних препаратів.
Метою роботи було проведення клінічних досліджень препарату Рейкокс,
мікрогранульований порошок для перорального застосування (діюча речовина диклазурил)
виробництва ТОВ «Ветсинтез» (Україна), у порівнянні з референс-препаратом Діакокс,
виробництва ТОВ «АТ Біофарм» (Україна) для профілактики еймеріозу в курчат-бройлерів.
Матеріали і методи. Клінічні дослідження проводили з урахуванням вимог Належної
клінічної практики для препаратів даної фармакологічної групи [5].
Клінічні дослідження проводили у таких напрямах:
1) виявлення паразитоносійства (якісний та кількісний склад) у курчат-бройлерів;
2) визначення інтенсивності інвазії та інтенсефективності препаратів.
Для виявлення ооцист еймерій використовували методику кількісних досліджень за
методом Мак-Мастера [6]. Дослідження проводилися в лабораторіях контролю дезінфікуючих
і антигельмінтних препаратів та клініко-біологічних досліджень ДНДКІ ветпрепаратів та
кормових добавок.
Для експерименту було відібрано 40 курчат-бройлерів 3-добового віку, з яких, за
принципом аналогів, сформували дві групи, по 20 курчат в кожній. Впродовж усього
експерименту (30 діб діб) курчатам 1 групи разом з кормом задавали препарат Рейкокс в дозі
0,4 г/кг корму, 2 групі – Діакокс (0,5 г/кг корму). Препарати вносили у корм, ретельно
перемішували та задавали відповідно до добової потреби птиці. Впродовж усього експерименту
курчата обидвох груп перебували в одному приміщенні, за їх клінічним станом проводили щоденні
спостереження.
Ефективність препаратів визначали за даними копроскопічних обстежень калу і підстилки,
які проводили на 1, 5, 10, 20 та 30 доби досліду.
Морфо-функціональний стан організму тварин до та після лікування встановлювали за
морфологічними та біохімічними показниками крові, які визначали згідно із
загальноприйнятими методиками [7, 8]. Для оцінки загального стану організму та
характеристики змін основних параметрів організму тварин було підібрано ряд лабораторних
тестів, що відповідали основним клінічним вимогам та поставленим завданням.
Для гематологічних досліджень використовували стабілізовану гепарином кров, а для
біохімічних досліджень – сироватку крові. У стабілізованій крові визначали морфологічні
показники: вміст гемоглобіну, число еритроцитів, лейкоцитів, лейкоформулу, гематокрит. У
сироватці крові визначали: загальний білок за допомогою рефрактометра ІРФ-22, фракційний
склад білків методом електрофорезу на ацетат-целюлозних плівках, активність ферментів
(АлАТ, АсАТ, ЛФ, ЛДГ, ГГТ), загальний холестерол, триацилгліцериди, за допомогою
напівавтоматичного біохімічного аналізатора HumaLyzer 3000 з використанням стандартних
наборів фірми Human.
Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність різниці показників
(р<0,05) за критерієм Стьюдента. По усіх досліджуваних показниках визначали
середньоарифметичну величину (М), середню помилку середньоарифметичної величини (m)
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константним методом, і критерій достовірності (р). За статистично-достовірний результат
брали різницю між величинами, при якій рівень імовірності різниці (p) був не більше 0,05, що
є загальноприйнятим підходом у лабораторних дослідженнях [9].
Результати й обговорення. При клінічному огляді курчата впродовж всього періоду
досліджень були рухливі, активно поїдали корм, ділянка клоаки без забруднень.
На основі паразитологічних досліджень на початку досліду було виявлено поодинокі
ооцисти еймерій у 1 і 2 групах курчат.
У курчат обох груп з 10 по 20 доби інтенсивність інвазії була в межах 10-20 ооцист/г
калу. На 30 добу експерименту виділення ооцист еймерій у курчат дослідних груп
припинилось. Отже, екстенсефективність препаратів становила 100 % (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка інвазованості курчат після застосування препаратів Рейкокс та Діакокс (n=20)
Групи курчат
Дослідна Рейкокс
Дослідна Діакокс

1
0
0

Інтенсивність інвазії еймеріями (ооцист у 1 г калу)
Доби
5
10
20
30
< 50
< 10
< 20
< 10
< 50
< 10
< 10
< 10

Визначення функціонального стану організму тварин до та на 20-ту добу згодовування
препаратів проводили за морфологічними та окремими біохімічними показниками крові. За
результатами гематологічних досліджень (табл. 2) у крові курчат-бройлерів перед та після
застосування препаратів не спостерігали відхилень від фізіологічної норми по більшості
показників. Проте на 20-ту добу досліду, порівняно з періодом до застосування препаратів, у
курчат зафіксовано зниження вмісту гемоглобіну в обидвох групах, хоча різниця показників
була не достовірною, коливання значень не виходило за межі фізіологічної норми.
Таблиця 2
Гематологічні показники курчат-бройлерів за умов застосування препаратів Рейкокс та Діакокс
(М±m, n=10)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Гематокрит,%
Лейкоцити, Г/л
Базофіли, %
Еозинофіли, %
Псевдоеозинофіли, %
Лімфоцити, %
Моноцити, %

Групи
1 Рейкокс
2 Діакокс
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

До застосування
82,1±4,3
89,3±7,6
2,8±0,3
2,5±0,4
27,0±2,0
25,1±1,8
26,6±1,5
25,2±1,3
1,2±0,4
1,0±0,2
3,6±0,3
3,8±0,8
33,2±1,4
30,1±1,2
56,4±1,7
54,5±0,9
5,60±0,4
5,20±0,4

20 доба досліду
71,3±5,5
72,1±6,2
2,7±0,1
2,6±0,2
27,4±2,3
23,2±2,9
25,2±3,3
24,0±3,0
0,4±0,3
0
4,0±0,5
5,0±0,6
32,4±1,4
32,0±1,5
58,2±2,1
58,5±1,1
5,20±0,6
4,50±0,5

Норми
62–110
1,5–4
24–44
10-40
1-3
0-5
15-40
35-80
4-10

Досліджувані біохімічні показники сироватки крові курчат-бройлерів за умов
застосування препарату Рейкокс, мікрогранульований порошок для перорального
застосування та референс препарату Діакокс, порошок для орального застосування, наведені
137

у таблиці 3.
Переважна більшість досліджуваних біохімічних показників сироватки крові курей
обох груп до та після лікування коливалася в межах фізіологічної норми для даного виду
тварин. Проте, при визначені деяких з показників, особливо ферментів, нами було зауважено
розбіжність показників у досліджуваних курчат, що, на нашу думку, можна пояснити
особливістю перебігу обмінних процесів в організмі.
Таблиця 3
Біохімічні показники крові курчат-бройлерів за умов застосування препаратів Рейкокс та Діакокс
(М±m, n=10)
Показники
Загальний білок, г/л
АлАТ, Од/л
АсАТ, Од/л
ЛФ, Од/л
ЛДГ, Од/л
Заг.холестерол,
ммоль/л
Триацилгліцероли,
ммоль/л
Примітка:

Групи
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

До застосування
32,2±1,1
34,2±2,0
12,3±1,3
13,5±0,9
258,7±33,6
212,2±18,1
3232±586
3001±567
3895±300
3250±301
2,05±0,1
1,8±0,1
0,95±0,14
0,82±0,1

20 доба досліду
35,1±1,7
48,6±3,3*
12,5±1,5
11,6±1,0
298,2±35,3
226,3±16,1
1727±575*
1090±139*
3982±667
3510±952
2,00±0,3
1,36±0,07
0,51±0,12
0,51±0,09

Норми
14-60
9,0–50,0
90,0–270,0
350–3975
1100-5275
2,1–10,1
0,2–2,5

*- вірогідні різниці між показниками до та після застосування, - р≤0,05

Так, на 20-ту добу після застосування досліджуваних препаратів, у сироватці крові
курей виявили деяке підвищення активності АсАТ, порівняно з показниками до
застосування, що свідчить про активацію білкового обміну в організмі та посилення
дезінтоксикаційної функції печінки при застосуванні препаратів даної терапевтичної групи.
Проте, слід відзначити, що підвищення цих показників відбувалося в межах норми або
незначно перевищувало максимальні фізіологічні показники для даної вікової групи птиці.
ВИСНОВКИ
1. Результати клінічного дослідження препарату Рейкокс, мікрогранульований порошок
для перорального застосування, виробництва ТОВ «Ветсинтез» (Україна), проведеного на
курчатах-бройлерах, вказують на його ефективність при профілактиці еймеріозу у цього виду
птиці. Копроскопічними дослідженнями встановлено, що екстенсефективність препарату
становила 100 %.
2. Більшість змін у значеннях досліджуваних показників крові курчат є фізіологічними
та пов’язані з їх інтенсивним ростом. Токсичного впливу досліджуваних препаратів на
організм курчат нами не виявлено. Оскільки не встановлено достовірних різниць між
значеннями досліджуваних показників крові курчат першої та другої групи, можна зробити
висновок, що за терапевтичною ефективністю та впливом на організм птиці препарати Рейкокс
та Діакокс є аналогами.
Перспективи досліджень. Вивчення впливу даних препаратів на імунологічні
показники крові та гістологічну структуру внутрішніх органів курчат-бройлерів.
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COMPARISON OF THERAPEUTIC EFFICACY REYKOKS AND DIAKOKS
IN BROILER CHICKENS
M. Zhyla, O. Kalinina, М. Danko, O. Sobodosh,
O. Balyan, O. Maksymovycz, V. Padovsky
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
Comparative clinical studies of therapeutic efficacy of Reykoks and Diakoks of eimeriosis in
broiler chickens. Throughout the experiment (30 days) chickens were fed feeds containing drugs
which based on diclazuril. As a result of research hematological parameters of blood in broiler
chickens before and after drug administration was observed no deviations from the physiological
norm in the majority of the studied parameters. Most of the changes in the values of the studied blood
parameters are physiological and related to the intensive growth of chickens. There were no treatmentrelated signs of toxicity in the chickens. For therapeutic effectiveness and impact on chickens body
the drugs Reykoks and Diakoks are analogous, since it was not established significant differences
between the values of the studied parameters in the blood of the chicken of first and second group.
Keywords:
BROILER
CHICKENS,
COCCIDIOSTATICS,
COPROSCOPIC
EXAMINATION, MORPHOLOGICAL, BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕПАРАТОВ РЕЙКОКС И ДИАКОКС В ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
М. И. Жила, O. И. Калинина, М. М. Данко, O. И. Сободош,
O. З. Балян, О. А. Максимович, В. Н. Падовский
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Проведены сравнительные клинические исследования терапевтической эффективности
препаратов Рейкокс и Диакокс при еймериозе на цыплятах - бройлерах. В течение всего
эксперимента (30 суток) цыплятам вместе с кормом задавали препараты на основе
диклазурила. По результатам гематологических исследований в крови цыплят-бройлеров до и
после применения препаратов не наблюдали отклонений от физиологической нормы в
большинстве исследуемых показателей. Большинство изменений в значениях исследуемых
показателей крови цыплят являются физиологическими и связанные с их интенсивным ростом.
Токсического воздействия исследуемых препаратов на организм цыплят не обнаружено. По
терапевтической эффективности и воздействием на организм птицы препараты Рейкокс и
Диакокс являются аналогами, так как не было установлено достоверных различий между
значениями исследуемых показателей крови цыплят первой и второй группы.
Ключевые
слова:
ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ,
КОКЦИДИОСТАТИКИ,
КОПРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ.
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ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ ФЛЮМЕК ТА ФЛЮМЕКВІН
НА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ ТЕЛЯТ
ПРИ БРОНХОПНЕВМОНІЇ
М. І. Жила, канд. вет. наук, доцент,
Н. Е. Лісова, канд. вет. наук,
В. П. Бассараб, молодший науковий співробітник,
О. В. Михалюк, молодший науковий співробітник,
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті викладені результати досліджень щодо впливу препаратів Флюмекта
Флубактин при лікуванні бактеріальних інфекцій у телят. Встановлено високий лікувальний
ефект препаратів Флюмек та Флубактин при застосуванні телятам із клінічними ознаками
гострого респіраторного захворювання (бронхопневмонія). Відзначали суттєве покращення
клінічного стану, пришвидшення одужання хворих тварин, відсутність побічної дії
препарату. У телят групи, яким застосовували препарат порівняння Флубактин, відзначено
деяке зниження вмісту гемоглобіну, порівняно до початку лікування. Нормалізація біохімічних
показників сироватки крові після застосування препаратів вказувала на ефективність
проведеного лікування та одужання хворих тварин. Підтверджено безпеку застосування
препарату при лікуванні телят, хворих бронхопневмонією.
Ключові слова: ФЛЮМЕК, ТЕЛЯТА, ГОСТРЕ РЕСПІРАТОРНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ,
АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ, ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, МОРФОЛОГІЧНКІ
ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ, БРОНХОПНЕВМОНІЯ.
Інфекційні захворювання, у першу чергу бактеріальної етіології, наносять великі
економічні збитки веденню тваринницької галузі усього світу. Україна не є винятком.
Антибіотикотерапія залишається одним із основним інструментів етіотропної терапії
основних бактеріальних інфекцій у сільськогосподарських тварин. Проте, нерозсудливе, а
часом неправильне використання антимікробних препаратів привело до прогресуючого
розвитку антибіотикорезистентності серед мікроорганізмів, основних збудників
бактеріальних захворювань у тварин. До того ж, останнім часом, широкого поширення набули
захворювання, які викликаються асоціаціями різних видів бактерій, а інколи в поєднанні з
хламідіями, рікетсіями та/чи найпростішими. За цих умов, важливим критерієм ефективної
антибіотикотерапії є спектр дії застосовуваного антибіотика, який би проявляв антимікробну
активність проти широкого кола збудників інфекційного захворювання, і у першу чергу, по
відношенню до їх антибіотикорезистентних штамів.
Сьогодні широкої популярності серед практичних ветеринарних лікарів набули
препарати фторхінолонового ряду. Фторхінолони – це високоактивні синтетичні
хіміотерапевтичні засоби широкого спектру бактерицидної дії, що характеризуються добрими
фармакокінетичними властивостями, високою біодоступністю та високим ступенем
проникнення в тканини та клітини макроорганізму [1]. Провідні позиції в сучасній
антибіотикотерапії фторхінолони посідають і завдяки унікальності механізму
антибактеріальної дії [2]. Фторхінолони, завдяки відсутності аналогів у природному
середовищі, забезпечують відносно високу активність по відношенню до полірезистентних
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штамів мікроорганізмів. Розвиток резистентності мікроорганізмів до дії фторхінолонів
проходить значно повільніше, ніж до антибіотиків інших груп [3].
Флюмеквін є синтетичним хіміотерапевтичним антибіотиком фторхінолонового класу,
який у ветеринарній практиці застосовується для лікування захворювань шлунково-кишкового
тракту, органів дихання і сечостатевої системи бактеріальної етіології у свійської птиці (кури,
індики, качки, гуси, фазани, японські перепели і куріпки), свиней, телят, овець, кіз, кролів та
хутрових звірів.
Вивчали вплив препарату Флюмек на морфо-функціональний стан організму телят та
перебіг обмінних процесів шляхом вивчення морфологічних та біохімічних показників крові
тварин, відібраної до та після застосування препарату.
Матеріали і методи. Клінічні дослідження проводилися в умовах ферми Навчальнодослідного виробничого центру Львівського національного аграрного університету
(с. Підліски, Жовківського району, Львівської області). Експериментальними тваринами були
телята обох статей, 2-місячного віку, з клінічними ознаками гострого респіраторного
захворювання (бронхопневмонія).
Протягом дослідного періоду вивчали вплив препаратів Флюмек та Флубактин на
морфо-функціональний стан організму телят та перебіг обмінних процесів, шляхом вивчення
морфологічних та біохімічних показників крові тварин, відібраної до та після застосування
препарату. Для морфологічних досліджень використовували кров, стабілізовану гепарином,
для біохімічних досліджень – сироватку крові. У крові визначали гематологічні показники
(концентрацію гемоглобіну, кількість лейкоцитів, число еритроцитів, величину гематокриту,
лейкоформулу, швидкість осідання еритроцитів (ШОЄ)), статистичну обробку результатів
здійснювали за загальноприйнятими методиками [4-6]. Біохімічні показники (активність
АлАТ, АсАТ, вміст креатиніну та сечовини) визначали за допомогою біохімічного аналізатора
Humalyzer 3000 із використанням наборів реактивів і стандартів фірми Human.
Результати й обговорення. Дігноз ставили на основі даних анамнезу, результатів
клінічного огляду хворих телят та лабораторних досліджень (мікробіологічних,
гематологічних). Причиною розвитку бронхопневмонії у молодняка ВРХ є умовно-патогенна
мікрофлора, яка є постійно присутня в дихальних шляхах здорових телят і активізується
ославленим організмом внаслідок незадовільних умов утримання і годівлі. Телята в
господарстві утримувались в приміщеннях з незадовільною вентиляцією, з високою
вологістю, з підвищеним вмістом аміаку і вуглекислого газу. Для телят застосовували
прив'язне безвигульне утримання. У годівлі телят використовували малопоживний комбікорм
та сіно поганої якості, не було вітамінної підгодівлі. Фактором зниження резистентності
тварин стало і перенесення в ранньому віці шлунково-кишкових захворювань (диспепсії).
Клініка гострої форми захворювання характеризувалася підвищеною до 40-42 0С
температурою. Тварини були малорухливі, в'ялі, важко та часто дихали. Характерними
симптомами були частий вологий кашель та катарально-гнійні витіки з носових отворів. При
перкусії виявляли джерела притуплення, а при аускультації — вологі хрипи і везикулярне
дихання.
Для вивчення терапевтичної ефективності препарату Флюмек (Україна, "Ветсинтез") з
хворих на бронхопневмонію телят було сформовано дві групи тварин по 12 голів у кожній.
Першій (дослідній) групі тварин вводили препарат Флюмек перорально з водою у дозі 1 г
препарату на 50 кг маси тіла тварини двічі на добу протягом 5 діб. Другій (контрольній) групі
вводили перорально з питною водою препарат Флюбактин (Словенія, КRKА) з розрахунку 12
мг флюмеквіна на 1 кг маси тварини на добу, що відповідає 1,5 мл препарату на 25 кг маси
тіла тварини протягом 5 діб. У період антибіотикотерапії та протягом 10 діб після останнього
застосування препаратів за тваринами обох груп вели постійне спостереження за клінічним
станом, фіксуючи основні фізіологічні показники (температура, пульс, дихання), появу
побічних ефектів та будь-які відхилення в поведінці.
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Результати вивчення ефективності препаратів Флюмек і Флубактин при лікуванні
бронхопневмонії у телят показані у таблиці 1.
Таблиця 1
Час зникнення симптомів бронхопневмонії у телят, діб після початку лікування (М ± m, n=12)
Групи
Показники

Дослідна (Флюмек)

Підвищена температура тіла
Прискорене поверхневе дихання, хрипи
Задишка
Кашель
Гнійно-катаральні або гнійно-серозні виділення з носа

2,8 ± 0,3
3,5 ± 0,4
3,8 ± 0,4
4,8 ± 0,5
4,5 ± 0,4

Контрольна
(Флубактин)
2,8 ± 0,2
3,4 ± 0,5
3,9 ± 0,6
4,6 ± 0,4
4,7 ± 0,4

Як випливає з результатів, наведених у таблиці, клінічна відповідь є приблизно
одинакова як при застосуванні досліджуваного препарату Флюмек, так і при застосуванні
препарату порівняння Флубактин.
Під час проведеного лікування та протягом 10 діб після антибіотикотерапії не
спостерігали будь-яких відхилень у поведінці, появи побічних явищ у телят обох груп. Як
видно з табл. 2, негативного впливу на гематологічні показники телят, які отримували
препарат Флюмек, протягом періоду досліду не виявлено. Одночасно відзначено деяке
зниження вмісту гемоглобіну, порівняно до початку лікування, у тварин 2 групи, яким
застосовували Флубактин.
Таблиця 2
Гематологічні показники телят за умов застосування препарату Флюмек, (М±m, n=12)
Показники
Hb, г/л
Еритроцити, Т/л
Лейкоцити, Г/л
Лімфоцити, %
Базофіли, %
Еозинофіли, %
Моноцити, %
Нейтрофіли,
%

паличкоядерні
сегментоядерні

ШОЕ, мм/год
Гематокрит,%

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

До лікування
92,0±4,2
105,6±2,1
6,7±0,5
7,0±0,3
7,9±0,6
8,7±0,7
59,2±1,1
58,0±3,0
0
0
3,6±0,8
5,2±0,9
6,8±0,6
8,8±0,5
5,6±0,8
7,2±1,1
24,8±1,6
21,6±0,9
1,0±0,1
0,6±0,1
29,8±1,6
38,2±1,3

Після лікування
95,4±5,2
88,1±2,3
6,4±0,5
6,2±0,6
7,1±1,2
6,9±0,5
57,7±1,9
60,7±2,7
0
0
4,9±0,8
6,7±0,8
5,4±0,4
3,3±0,8
6,0±0,3
7,3±0,8
26,0±1,2
22,0±1,2
2,2±0,4
1,9±0,1
35,8±1,1
32,2±1,4

Фізіологічні межі
90–110
5,0–8,0
6,0–10,0
40–65
0-2
5-8
2-11
2-5
20-35
0-2
24-46

За даними біохімічного профілю сироватки крові телят (табл. 3), не спостерігали
гепатотропної дії застосованих для лікування препаратів, а показники АлАТ і АсАТ
перебували у межах фізіологічної норми. Зауважено зниження вмісту креатиніну, порівняно з
періодом до лікування, у телят обох дослідних груп. Також після проведеного лікування
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знижувався підвищений на початку досліду у хворих телят вміст сечовини, що мало позитивне
прогностичне значення і вказувало на одужання телят.
Таблиця 3
Біохімічні показники організму телят за умов застосування препарату препарату Флюмек, (М±m, n=12)
Показники
Загальний білок, г/л
АлАТ, од/л
АсАТ, од/л
ЛФ, од/л
Креатинін, мкмоль/л
Сечовина, ммоль/л

Групи
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

До лікування
54,4±2,8
59,4±2,7
21,1±2,9
33,1±1,6
68,7±5,7
81,8±5,6
206,5±26,3
143,9±19,9
100,6±3,6
119,2±10,4
4,2±0,4
5,3±1,0

Після лікування
58,6±1,2
54,9±2,6
23,1±2,1
35,9±3,4
79,0±3,3
88,4±7,7
151,2±9,1
162,5±21,9
94,7±1,5
90,9±11,4
4,3±0,4
2,8±0,5

Фізіологічні межі
55–70
17–37
48–100
100–300
70–130
3,0–3,6

Загалом, за результатами проведених досліджень, встановлено терапевтичну
ефективність препарату Флюмек при лікуванні бронхопневмонії молодняку ВРХ.
ВИСНОВКИ
Результати клінічних випробувань препарату Флюмек вказували на високий
лікувальний ефект при застосуванні телятам з клінічними ознаками гострого респіраторного
захворювання (бронхопневмонія). За умов застосування препарату відзначено суттєве
покращення клінічного стану, пришвидшення одужання хворих тварин, відсутність побічної
дії препарату. У телят, яким застосовували препарат порівняння Флубактин, відзначено деяке
зниження вмісту гемоглобіну, порівняно до початку лікування. Нормалізація біохімічних
показників сироватки крові після застосування препаратів вказувала на ефективність
проведеного лікування та одужання хворих тварин. Підтверджено безпеку застосування
препарату при лікуванні телят, хворих бронхопневмонією.
Перспективи досліджень. Дослідження підтвердили високий лікувальний ефект при
застосуванні препарату Флюмек телятам. У подальшому рекомендується застосовувати цей
препарат для лікування гострих респіраторних захворювань інших видів тварин.
INFLUENCE OF PREPARATIONS FLUMEK AND FLYUBAKTYN ON THE
FUNCTIONAL MORFOLOGY STATE OF ORGANISM OF CALVES
AT A BRONCHOPNEUMONIA
M. I. Zhyla, N. E. Lisova, V. P. Bassarab, O. V. Mykhalyuk
State Scientific - Research Control Institute of Veterinary Medicine Products and Food Additives
11 Donetska str., Lviv, 790190 Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of research on the impact of drugs Flyumek and Flyubaktyn
while treatment of bacterial infections in calves. Established high therapeutic effect of drugs Flyumek
and Flyubaktyn while application of calves with clinical signs of acute respiratory illness
(pneumonia). It was noted a significant improvement of clinical condition, speed up recovery of sick
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animals, no side effects of the drug. Calves, groups of which were used drug comparator Flubaktyn,
noticed slight decrease in hemoglobin, compared to the beginning of the treatment. Normalization of
serum biochemical parameters after using of drugs, points to the effectiveness of the treatment and
recovery of the sick animals. Confirmed safety of the drug in the treatment of calves suffering from
bronchopneumonia.
Keywords:
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ФЛЮМЕК И ФЛЮМЕКВИН НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНІЗМА ТЕЛЯТ
ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИИ
Н. И. Жила, Н. Э. Лисовая, В. П. Бассараб, О. В. Михалюк
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлеы результаты исследований влияния препаратов Флюмек и
Флюмеквин на организм телят при лечении бактериальных инфекций. Установлено высокую
терапевтическую эффективность препарата Флюмек при применении телятам с клиническими
признаками острого респираторного заболевания (бронхопневмония) Отмечали существенное
улучшение клинического состояния, ускорялось выздоровление больных животных,
отсутствие побочных эффектов препаратов. У телят группы, которым применяли препарат
сравнения Флубактин, отмечено некоторое снижение содержания гемоглобина, в сравнении с
началом опыта. Нормализация биохимических показателей сыворотки крови после
применения препаратов указывала на эффективность проведенного лечения и выздоровление
больных животных. Подтверждено безопасность применения препарата во время лечения
телят, больных бронхопневмонией.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФЛЮМЕК ПРИ ЛІКУВАННІ ПОРОСЯТ
З ОЗНАКАМИ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
О. В. Михалюк, молодший науковий співробітник,
В. П. Бассараб, молодший науковий співробітник,
Н. Е. Лісова, канд. с.-г. наук,
Г. М. Михалусь, науковий співробітник,
Г. Ю. Неділька, молодший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті представлені результати клінічних випробувань виробничої серії
ветеринарного препарату Флюмек (виробництва ТОВ “Ветсинтез”, Харків, Україна), діючою
речовиною якого є флюмеквін, з метою вивчення терапевтичної ефективності препарату при
лікуванні бактеріальних інфекцій поросят. Досліджено вплив Флюмеку та препарату
порівняння Флубактин на гематологічні та біохімічні показники організму тварин.
Негативних змін маркерних показників стану печінки поросят за застосування Флюмеку не
виявлено. Біохімічний профіль сироватки крові після застосування досліджених препаратів
вказував на ефективність проведеного лікування. Протягом досліду відзначено скорочення
термінів одужання, відсутність побічної дії препарату Флюмек та відновлення нормального
фізіологічного стану тварин після антибіотикотерапії.
Ключові слова: ФЛЮМЕК, СВИНІ, ГОСТРЕ РЕСПІРАТОРНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ,
АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ, ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, МОРФОЛОГІЧНІ
ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ.
Рентабельність сучасного свинарства залежить від багатьох чинників, зокрема, від умов
утримання, рівня продуктивності і резистентності тварин. Водночас, сучасні технологічні
схеми вирощування свиней передбачають низку прийомів, які зумовлюють негативний вплив
на організм та призводять до підвищення захворюваності. Серед них, беззаперечно, перше
місце займає раннє відлучення поросят, що є потужним стрес-фактором, особливо зважаючи
на той факт, що організм поросят з фізіологічної точки зору на період відлучення є ще
остаточно не сформованим. Виникнення гострих респіраторних захворювань поросят саме у
цей критичний період їх розвитку може мати значні наслідки і завдає суттєвих збитків
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свинарству. Тому дуже важливо при виникненні захворювань застосовувати ефективні
препарати, які дозволять уникнути ускладнень та скоротити терміни одужання тварин. Для
лікування і профілактики бактеріальних інфекцій дихальних шляхів у свиней у господарствах
застосовують препарати, діючою речовиною яких є флюмеквін. Флюмеквін володіє широким
спектром протимікробної дії та особливо ефективний щодо бактерій, резистентних до
антибіотиків і сульфаніламідів. Він активний відносно грамнегативних бактерій, таких як
Bordetella spp., Haemophilus spp., E. coli, Salmonella spp., Proteus spp., Psevdomonas spp., Klebsiella
spp., Aerobakter spp., Pasteurella spp., Enterobacter spp., Vibrio spp., а також грампозитивних
бактерій родів Streptococcus spp. та Diplococcus spp. [1-3].
Сьогодні в Україні зареєстровано лише три таких препарати – Ентерфлюм®, порошок
для перорального застосування, виробництва Дофарма, Нідерланди; Флюмеквіл 50 %,
порошок для перорального застосування, виробництва Сева Санте Анімаль, Франція;
Флюбактин, розчин для перорального застосування, виробництва КРКА, Словенія. Тому існує
потреба у створенні та впровадженні у виробничу практику ветеринарної медицини
вітчизняного антибактеріального препарату на основі флюмеквіну, що був би дешевшим за
зарубіжні аналоги та не поступався їм за своєю терапевтичною ефективністю.
У зв‘язку з цим, у ДНДКІ ветпрепаратів проведено клінічні випробування виробничої
серії ветеринарного препарату Флюмек, порошок для перорального застосування,
виробництва ТОВ “Ветсинтез”, Харків, Україна, з метою вивчення його терапевтичної
ефективності при лікуванні бактеріальних інфекцій поросят, у рекомендованих виробником
способі ввведення, дозах та тривалості застосування. Клінічні дослідження проводили у
порівнянні з референс-препаратом (Флубактин, розчин для перорального застосування,
виробництва КРКА, Словенія) з аналогічною діючою речовиною та показаннями до
застосування.
Матеріали і методи. Дослідження проводили в умовах свиноферми Науковонавчального виробничого центру «Комарнівський» Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, на свинях віком від 2 до 3-х
місяців, хворих на гостре респіраторне захворювання. Діагноз «гостре респіраторне
захворювання» встановлювали на основі епізоотологічних даних, клінічних ознак,
патологоанатомічних змін і результатів лабораторних мікробіологічних досліджень з
обов’язковим виділенням збудника хвороби. Згідно з анамнезом, в основному захворювання
проявлялося у свиней на ранній стадії відгодівлі (2-3 місяці). Випадки захворювання
частішали в осінньо-зимовий період. Появі хвороби сприяли такі фактори, як висока щільність
стада, змішування свиней після відлучення, висока вологість та слабке вентилювання повітря,
зменшення споживання води, стресові чинники, інфіковані корми, вода, предмети догляду за
тваринами.
Було сформовано дві групи поросят по 20 голів у кожній. Тварин першої (1, дослідної)
групи лікували препаратом Флюмек, який вводили перорально з кормом у дозі 1 г препарату
на 50 кг маси тіла тварини двічі на добу протягом 7 діб. Другій (2, контрольній) групі тварин
вводили препарат Флубактин перорально з питною водою з розрахунку 12 мг флюмеквіну на
1 кг маси тварини на добу, що відповідає 1,5 мл препарату на 25 кг маси тіла протягом 7 діб
Протягом дослідного періоду вивчали вплив препаратів Флюмек та Флубактин на
морфо-функціональний стан організму поросят та перебіг обмінних процесів, шляхом
вивчення морфологічних та біохімічних показників крові тварин, відібраної до та після
застосування препарату. Для морфологічних досліджень використовували кров, стабілізовану
гепарином, для біохімічних досліджень – сироватку крові. Біохімічні показники (активність
АлАТ, АсАТ, вміст креатиніну та сечовини) визначали за допомогою біохімічного аналізатора
Humalyzer 3000 із використанням наборів реактивів і стандартів фірми Human. Визначення
гематологічних показників (концентрацію гемоглобіну, кількість лейкоцитів, число
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еритроцитів, величину гематокриту, лейкоформулу, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ))
та статистичну обробку результатів здійснювали за загальноприйнятими методиками [4-7].
Результати й обговорення. Захворювання протікало в основному у гострій формі.
Гострий перебіг хвороби характеризується пригніченим станом тварин, підвищенням
температури тіла до 41 °С, частковою відмовою від корму, спрагою. Прискорене і утруднене
дихання, задишка, сильний кашель, болючість грудної клітки є симптомами крупозногеморагічного запалення легенів і серозно-фібринозного плевриту. Спостерігали також
слизисто-гнійний кон’юнктивіт, помутніння рогівки, слизові або кров’янисті витікання з
носових отворів, ціаноз слизових оболонок, носового дзеркальця і вух, нижньої частини
живота, підшкірна клітковина в області шиї набрякла, запор, що змінюється проносом,
гіперемія або геморагії на шкірі. У деяких тварин захворювання протікало у підгострій формі,
за якої спостерігали слабкість і виснаження тварин, рідкий, але болючий кашель.
У період антибіотикотерапії та протягом 7 діб після останнього застосування
препаратів вели постійне спостереження за клінічним станом піддослідних тварин, фіксуючи
будь-які відхилення від фізіологічної норми та поведінки.
Клінічний огляд тварин показав, що на 4-5 добу температура тіла в усіх тварин досягла
фізіологічних меж, у поросят відновився апетит, їх поведінка стала більш активною. Свині
перестали кашляти та чхати, зменшилися виділення з носових отворів. Дихання поступово
ставало рівне та ритмічне, без хрипів.
Серед дослідних тварин не було зафіксовано жодного випадку загибелі. Виражених
побічних ефектів від застосування препаратів Флюмек і Флубактин не було зафіксовано.
Аналізуючи отримані результати лабораторних досліджень, слід відзначити, що
гематологічні показники (табл. 1), після застосованих препаратів залишалися у фізіологічних
межах.
Таблиця 1
Гематологічні показники організму поросят за умов застосування препарату препарату Флюмек,
(М±m, n=20)
Показники

Групи

До лікування

Hb, г/л

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

81,5±4,9
90,1±5,2
5,3±0,6
5,7±0,8
14,8±2,7
13,9±2,0
43,2±3,1
44,8±4,0
0
0
4,8±0,5
5,2±0,7
4,8±0,6
4,4±0,5
4,0±0,5
5,1±1,2
37,2±4,1
40,5±3,0
2,7±0,4
3,5±0,2
27,4±1,9
29,5±1,2

Еритроцити, Т/л
Лейкоцити, Г/л
Лімфоцити, %
Базофіли, %
Еозинофіли, %
Моноцити, %
паличкоядерні
Нейтрофіли, %
сегментоядерні
ШОЕ, мм/год
Гематокрит,%
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Після
лікування
92,4±3,0
85,4±2,3
5,2±0,2
5,0±0,4
15,0±1,7
14,7±1,1
55,7±2,3
49,6±3,0
0,3±0,1
0
4,0±0,8
5,1±1,1
3,5±0,5
4,1±0,7
7,4±1,2
6,8±1,6
29,3±2,2
34,4±1,9
3,1±0,6
3,0±0,3
30,5±1,0
32,9±1,7

Фізіологічні межі
100–120
5,0–8,0
8–14
49–52
0–1
2–4
2–3
12-14
30-32
1-14
33–45

Незначне зниження рівня гемоглобіну при застосуванні Флубактину є маловираженим
та характерним для впливу антимікробних препаратів на стан гемопоезу. Незначне
підвищення відсотка сегментоядерних нейтрофілів вказує на наявність запального процесу в
організмі свиней, що викликане респіраторним захворюванням. Після проведеного лікування
даний показник поступово нормалізувався.
Біохімічними дослідженнями сироватки крові не виявлено гепатотоксичної дії
антимікробних засобів (табл. 2.). Вміст загального білка в СК протягом періоду застосування
препаратів залишався в межах норми, хоча був дещо зниженим, що вказувало на ослаблений
стан організму тварин. Показники АлАТ та АсАТ залишалися в межах фізіологічних норм для
даного виду та віку тварин. Встановлено, що біохімічний профіль стану нирок за період
антибіотикотерапії поступово приходив до фізіологічних меж норми. Так, зокрема,
підвищений на початку досліду вміст сечовини у СК поросят 1 групи знижувався на 27,3 %, 2
– на 24,2 %.
Також поступово знижувався вміст креатиніну в СК пролікованих поросят, що свідчить
про ефективність проведеного лікування.
Таблиця 2
Біохімічні показники організму поросят за умов застосування препарату препарату Флюмек,
(М±m, n=20)
Показники
Загальний білок, г/л
АлАТ, од/л
АсАТ, од/л
ЛФ, од/л
Креатинін, мкмоль/л
Сечовина, ммоль/л

Групи
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

До лікування
63,1±1,5
58,4±2,0
49,5±4,9
51,6±5,0
69,9±7,5
63,9±8,1
269,3±4,7
321,6±23,5
94,6±3,8
105,4±8,3
5,5±0,8
6,2±1,0

Після лікування
59,8±1,5
60,3±1,4
48,8±3,9
56,2±4,4
61,5±6,8
66,3±4,7
359,8±20,0
372,6±26,1
87,7±3,4
92,9±5,0
4,0±0,2
4,7±0,6

Фізіологічні межі
50–70
32–84
9-113
26-362
60-120
3,0-4,0

ВИСНОВКИ
1. Результати клінічних випробувань препарату Флюмек вказували на його
ефективність при застосуванні поросятам із клінічними ознаками гострого респіраторного
захворювання.
2. Протягом досліду відзначено суттєве покращення клінічного стану, скорочення
термінів одужання, відсутність побічної дії препарату. Підтверджено безпеку застосування
препарату при лікуванні поросят з ознаками гострих респіраторних захворювань
3. Негативного впливу препарату Флюмек на стан гемопоезу та маркерні показники
стану печінки тварин не виявлено. Біохімічні показники сироватки крові після застосування
препаратів вказували на ефективність проведеного лікування та відновлення нормального
фізіологічного стану тварин.
Перспективи досліджень. Враховуючи високий лікувальний ефект при застосуванні
препарату Флюмек поросятам, у подальшому планується вивчити можливість його
застосовувати для лікування гострих респіраторних захворювань інших видів тварин.
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USE OF THE DRUG «FLYUMEK» IN THE TREATMENT OF THE PIGS WITH
SYMPTOMS OF ACUTE RESPIRATORY DISEASES
O. V. Mikhailyuk, V. P. Bassarab, N. E. Lisova, G. M. Myhalus, H. Y. Nedilka
State Scientific - Research Control Institute of Veterinary Medicine Products and Food Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The article presents results of clinical trials of the veterinary drug Flyumek (production
"Vetsintez", Kharkov, Ukraine; active ingredient is flyumekvin), in order to determine the therapeutic
efficacy of the drug in the treatment of bacterial infections of pigs. The effect of drugs infusion and
the comparison Flyumek and Flubaktin on hematological and biochemical parameters of the animals
blood were conducted. Flyumek does not have negative effects on the liver marker indicators.
Biochemical blood profile after applying the test preparations pointed to the effectiveness of the
treatment. During the test period set reduction of recovery time, the absence of side effects of the drug
and restore normal physiological state of animals, after antibiotic therapy.
Keywords: «FLYUMEK», PIGS, ACUTE RESPIRATORY DISEASE, ANTIMICROBIAL
ACTIVITY, THERAPEUTICALLY EFFICIENCY, MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
INDEXES.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ФЛЮМЕК ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОРОСЯТ
С ПРИЗНАКАМИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
О. В. Михалюк, В. П. Бассараб, Н. Э. Лисовая, Г. М. Михалусь, Г. Ю. Недилька
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветпрепаратов
и кормовых добавок,
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты клинических испытаний производственной серии
ветеринарного препарата Флюмек (производство ТОО "Ветсинтез", Харьков, Украина),
действующим веществом которого является флюмеквин, с целью определения
терапевтической эффективности препарата при лечении бактериальных инфекций поросят.
Исследовано влияние Флюмека и препарата сравнения Флубактин на гематологические и
биохимические показатели крови животных. Негативного влияния препарата Флюмек на
маркерные показатели состояния печени не выявлено. Биохимический профиль крови после
применения исследуемых препаратов указывал на эффективность проведенного лечения. За
опытный период установлено сокращение времени выздоровления, отсутствие побочного
действия препарата и восстановления нормального физиологического состояния животных
после антибиотикотерапии.
Ключевые
слова:
ФЛЮМЕК,
СВИНЬИ,
ОСТРЫЕ
РЕСПИРАТОРНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ПРОТИВОМИКРОБНАЯ
АКТИВНОСТЬ,
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КРОВИ.
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УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ПАНКРЕАТИТУ У СОБАК
А. Г. Міластная, канд. вет. наук, докторант
В. Б. Духницький, д-р вет. наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ, 03041, Україна
Мета роботи полягала у вивченні ультразвукових ознак панкреатиту за обстеження
94 хворих собак. Вік тварин становив 3–13 років. Серед них було 56 самців і 37 самок.
Наведено дані про розміри підшлункової залози за панкреатиту і частоту його
кальцифікуючої форми (11 випадків). Підкреслено високу інформативність ультразвукового
дослідження за панкреатичних псевдокист (14 випадків) і вторинній позапечінковій
портальній гіпертензії (22 випадки). Описана ультразвукова картина панкреатиту з
переважним ураженням головки підшлункової залози у 9 собак. Результати
інструментального обстеження згодом верифіковані інтраопераційно у 29 тварин.
Ультразвукова діагностика є основним методом діагностики тромбозу спленопортального
русла і обумовленого ним синдрому вторинної поза печінкової портальної гіпертензії, який, в
деяких випадках, стає домінуючою патологією за панкреатиту у собак.
Ключові слова: ПАНКРЕАТИТ, ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА, УЛЬТРАЗВУКОВЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ, ПАНКРЕАТИЧНІ ПСЕВДОКИСТИ, СОБАКИ.
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Проблеми діагностики та лікування хворих собак за панкреатиту продовжують
залишатися в центрі уваги лікарів ветеринарної медицини. Збільшується захворюваність на
панкреатит, який в ряді випадків призводить до ускладнень, які вимагають застосування
інтервенційних та хірургічних втручань [3, 4, 8]. Тому обстеження хворих на панкреатит собак
має забезпечити встановлення точного діагнозу, що дозволить своєчасно вибрати адекватну
тактику лікування [2, 6, 9]. В даний час одним з інформативних методів обстеження
підшлункової залози (ПЗ) і суміжних з нею органів є ультразвукове дослідження (УЗД) [1, 5,
7, 10, 11]. Метод вирізняється безпечністю, неінвазивністю, можливістю застосування в
динаміці, графічною реєстрацією отриманих даних, та доступністю.
Мета роботи полягала у вивченні УЗ-ознак, притаманних панкреатиту, і порівнянні
даних УЗД з результатами інтраопераційної діагностики для оцінки інформативності методу.
Матеріали і методи. Було обстежено 94 хворих собак із діагнозом панкреатит. Вік
тварин становив від 3 до 13 років. Серед них було 56 самців і 37 самок. Ультразвуковий
контроль в В-режимі здійснювали апаратами Philips Hdi 4000 з використанням датчиків
електронного сканування 3,5 МГц. Важливе значення для повноцінного обстеження має
попередня підготовка. Тому для зменшення метеоризму тваринам напередодні обстеження
задавали ферментні препарати: креон, панкреатин (по 1 табл. 2 рази на добу), активоване
вугілля (по 1 г 2 рази на добу). Хворих тварин обстежували натщесерце.
Дослідження проводили у спинному положенні, з лівого та правого боків. Датчик
розміщували в епігастральній ділянці, правому і лівому підребер’ях. У всіх випадках
проводили дослідження не тільки ПЗ, а й печінки, селезінки, жовчного міхура, а також судин
систем ворітної і нижньої порожнистої вен. В цьому разі визначали форму, розміри, структуру
печінки і селезінки, констатували наявність або відсутність рідини в черевній порожнині.
Нижню порожнисту і печінкову вени досліджували в підребер’ї, а також в косих міжреберних
проекціях. Селезінкова вена добре візуалізувалась із ділянки лівого підребер’я.
Результати й обговорення. Для проведення повноцінного обстеження ПЗ необхідне
знання анатомічних орієнтирів, основним з яких ми вважаємо селезінкову вену. Вона
проходить по задній поверхні тіла ПЗ, візуалізується у вигляді ехо-прозорої серпоподібної
смужки (рис. 1) і визначає оптимальну площину сканування. При оцінці УЗ-картини ПЗ
звертали увагу на розміри органу, його контури, структуру і щільність тканини, а також
наявність кальцинозу та вогнищевих утворень. Отримані нами дані про розміри ПЗ: розмір
головки становив 15,9±6,2 мм; тіла – 9,3±4,7 мм; хвоста – 4,2±2,4 мм, відповідно.
Розмір ПЗ за панкреатиту може змінюватися в залежності від стадії і фази
захворювання. Збільшення залози зумовлено загостренням панкреатиту, а зменшення –
прогресуючим фіброзом. У більшості спостережень подібні трансформації мали рівномірний
характер, але в 9 випадках спостерігали локальне збільшення головки більше 3 см. Контур
залози за панкреатиту може бути нерівним за рахунок впадин і випуклостей, зумовлених
альтернативно-запальним процесом. Слід враховувати давність захворювання, тому що на
початкових стадіях розвитку панкреатиту контури ПЗ чіткі, рівні і залоза має звичайну форму.
Акустична картина структури ПЗ відрізнялася гетерогенністю. Визначалося чергування
ділянок зниженої, нормальної та підвищеної ехо-щільності. За тривалого перебігу панкреатиту
з’являється все більше ділянок з посиленою ехо-щільністю. Кальцифікація ПЗ побічно
свідчить про важкість і тривалість панкреатиту. Кальцинати в паренхімі виглядають як яскраві
гіперехогенні включення, а за розмірів більше 1 мм вони дають тонку акустичну тінь (рис. 1).
Конкременти в протоці визначаються нечасто і зазвичай поєднуються з дилатацією
Вірсунгової протоки (рис. 2). У наших спостереженнях кальцифікуючі форми панкреатиту
були встановлені в 11 тварин.
Велику увагу ми приділяли візуалізації панкреатичної протоки, тому що за її діаметром
можна судити про наявність чи відсутність протокової гіпертензії. Слід зазначити, що навіть
нерозширену панкреатичну протоку (рис. 1) вдалося візуалізувати за всіх обстежень. Її діаметр
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не перевищував 2 мм. Пацієнти з обструктивним панкреатитом (об’єднує форми, пов’язані із
порушенням відтоку панкреатичного секрету) і розширенням протоки підлягають подальшому
обстеженню для уточнення причини обструкції. Візуалізувати дилатовану протоку не
представляло труднощів у 13 тварин. Під час аналізу ультразвукової картини, на якій
визначалися осередкові утворення, ми дотримувалися наступних діагностичних критеріїв: 1)
контур патологічного утворення (чіткий або нечіткий); 2) форма утворення (округла, овальна,
поліциклічна, неправильна та ін.); 3) структура утворення (гомогенна, гетерогенна); 4)
ехогенність утворення ізо-, гіпо-, гіпер-; 5) наявність капсули і симетричність її товщини; 6)
наявність деформації структурного малюнку залози навколо патологічного вогнища; 7)
інтенсивність поглинання УЗ-хвилі після проходження заднього краю утворення.
Найбільш частим вогнищевим утворенням, яке ускладнює перебіг панкреатиту, є
панкреатична псевдокиста (ППК). Основною ехографічною ознакою її є наявність
ехонегативного утворення з чітким контуром і ехопозитивною стінкою. Розміри ППК у 20
собак варіювали від 1 до 9 см. У двох спостереженнях відзначена інтрапанкреатична
локалізація ППК. Ознакою нагноєння ППК є нестабільні ділянки в осередку, що слабо
відображають УЗ-сигнал (2 випадки). Досвіду диференціальної діагностики ППК і кістозних
пухлин ми не маємо.

Рис. 1. Ехограма панкреатиту з переважним ураженням головки підшлункової залози:

Рис. 2. Ехограма кальцифікуючого панкреатиту

Панкреатит з переважним ураженням головки підшлункової залози виділяємо в окрему
клініко-морфологічну форму через особливості діагностики та лікування. При УЗД, крім
збільшення головки більше 3 см, відзначаються її нерівні контури і неоднорідна структура
через включення кальцію або наявність псевдокист (рис 1), кісти можуть розташовуватися
поза паренхімою ПЗ. Серед 9 пацієнтів з переважним ураженням голівки ПЗ панкреатична
гіпертензія із розширенням протоки зареєстрована у двох, а біліарна гіпертензія із дилатацією
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холедоха у трьох тварин. У двох тварин було одночасне розширення і панкреатичного, і
загального жовчного проток. В одному випадку провести диференціальну діагностику між
панкреатитом з переважним ураженням головки і пухлинним її ураженням на підставі УЗД
було неможливо (головка була збільшеною, з неоднорідною структурою і нерівним контуром
за відсутності кальцифікації і псевдокистозу).
Хронічний запальний процес в ПЗ і парапанкреатичній клітковині може призводити до
компресії і тромбозу ворітної вени або її приток. Порушення прохідності вен можливо через
перівенозний лімфаденіт і лімфангіт, супутніх панкреатиту. У деяких пацієнтів вторинна
позапечінкова портальна гіпертензія (ВППГ) за панкреатиту стає домінуючою патологією, яка
визначає подальшу тактику лікування. Під час візуалізації судинних структур
гепатопанкреатодуоденальної зони оцінювали довжину, форму, розмір просвіту, анатомічне
розташування і індивідуальні особливості співвідношення різних судин по відношенню один
до одного. З високим ступенем достовірності при УЗД можна виявити тромбоз ділянки
спленопортального русла, а також ступінь стискання його зміненою ПЗ (рис. 3). Тромбоз
ворітної вени діагностований у двох собак (при цьому її діаметр був збільшений понад 12 мм),
а оклюзія або стеноз селезінкової вени – у 17. У всіх випадках тромбозу ворітної вени та
оклюзії або стенозу селезінкової вени виявили спленомегалію.
Результати інструментального обстеження згодом верифіковані інтраопераційно (29) і
при через шкірних втручаннях із цитологічним контролем вмісту панкреатичних псевдокист
(9).

Рис. 3. Ехограма панкреатиту із тромбозом спленопортального русла: а) тромб у просвіті ворітної вени; б) ліва
печінкова протока; в) права печінкова протока; г) права гілка ворітної вени.

ВИСНОВКИ
Ультразвукове дослідження, проведене на початковому етапі комплексного
обстеження, визначає подальший діагностичний алгоритм, що є запорукою вибору
адекватного методу лікування. Ехографічна симптоматика панкреатиту досить характерна, що
дозволяє не тільки впевнено діагностувати цю патологію, а й диференціювати її різні
форми. Наші спостереження свідчать про те, що у більшості хворих з ППК проведення УЗД в
динаміці є достатнім для вирішення діагностичних і тактичних питань. Панкреатит з
переважним ураженням головки ПЗ, окрім збільшення її розмірів, супроводжується
кальцинозом і (або) псевдокістозом паренхіми. Ультразвукове дослідження є основним
методом діагностики тромбозу спленопортального русла і обумовленого ним синдрому
позапечінкової портальної гіпертензії, який в деяких випадках панкреатиту стає домінуючою
патологією. Висока інформативність УЗД за панкреатиту підтверджена даними
інтраопераційного обстеження та при черезшкірних втручаннях із цитологічним контролем
вмісту ППК.
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Перспективи досліджень. У подальшому всебічно будуть вивчатися етіологія,
патогенез і новітні методи діагностики гострого панкреатиту собак та проводитися
рандомізовані дослідження.
ULTRASOUND DIAGNOSTICS OF CANINE PANCREATITIS
A. G. Мilastnaia, V. B. Dukhnicky
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potehinа str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
The aim of the work was to study the ultrasound signs of pancreatitis with inspection 94
dogs with pancreatitis. The age of the animals was from 3 to 13 years. Among them were 56 males
and 37 females. Provides information about the size of the pancreas due to pancreatitis and the
frequency of his calcification form – 11 cases.
Underlining the high level of informing of ultrasonic research in pancreatic pseudocystes – 14 cases
and secondary prehepatic portal hypertension (22 cases). Describes the ultrasound picture of chronic
pancreatitis of pancreatic head lesions in dogs. The results of the instrumental examination was
intraoperative verification later in 29 animals.
Ultrasound research is the primary method for diagnosing of thrombosis splenoportal channel and
resulting pre-hepatic syndrome of portal hypertension, which is the dominant pathologies by canine
pancreatitis.
Keywords: PANCREATITIS, PANCREAS, ULTRASOUND RESEARCH, PANCREATIC
PSEUDOCYSTS, DOGS.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПАНКРЕАТИТА У СОБАК
А. Г. Миластная, В. Б. Духницкий
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
Целью работы было изучение ультразвуковых признаков панкреатита при
обследовании 94 собак, больных панкреатитом. Среди них было 56 самцов и 37 самок.
Представлены данные о размерах поджелудочной железы при панкреатите и частоте его
кальцифицирующей формы (11 случаев).
Подчеркнута высокая информативность ультразвукового исследования при панкреатических
псевдокистах (14 случаев) и вторичной печеночной портальной гипертензии (22 случая).
Описана ультразвуковая картина панкреатита с превалирующим поражением головки
поджелудочной железы у 9 собак. Результаты инструментального обследования впоследствии
верифицированы интраоперационно у 29 животных.
Ультразвуковая диагностика является основным методом диагностики тромбоза
спленопортального русла и обусловленного им синдрома вторичной внепеченочной
портальной гипертензии, который в отдельных случаях является доминирующей патологией
при панкреатите собак.
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ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «РЕМІВІТАЛ» НА ГЕМОПОЕЗ КОРІВ,
ХВОРИХ НА КЕТОЗ
І. М. Петрух, канд. вет. наук, с. н с.
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
Застосування коровам, хворим на кетоз, препарату «Ремівітал», створеного в
Інституті біології тварин НААН, позитивно впливало на гемопоез та обмін Феруму. У крові
корів, хворих на кетоз, встановлено зниження вмісту гемоглобіну, середнього вмісту
гемоглобіну в одному еритроциті, колірного показника, Феруму та ферумозв’язувальної
властивості сироватки крові. Проведено порівняльну характеристику зміни Феруму,
ферумoзв’язувальної властивості сироватки крові, кількості еритроцитів, вмісту
гемоглобіну, вмісту гемоглобіну в одному еритроциті та колірного показнику при лікуванні
корів, хворих на кетоз, препаратом «Ремівітал» і традиційним методом. На користь
ефективності лікування препаратом «Ремівітал», порівняно із застосування традиційної
схеми, свідчить нормалізація досліджуваних показників на 6 добу у всіх тварин. Крім цього, у
групі корів, що лікувалися препаратом «Ремівітал», вміст кетонових тіл у сечі нормалізувався
на 4-5 добу лікування.
Ключові слова: КОРОВИ, КЕТОЗ, ПРЕПАРАТ РЕМІВІТАЛ, ГЕМОПОЕЗ, ФЕРУМ,
ФЕРУМOЗВ'ЯЗУВАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ СИРОВАТКИ КРОВІ.
Серед метаболічних хвороб високопродуктивних корів особливе місце відведено
кетозу, розвиток якого нерідко супроводжується змінами в органах і системах, серед яких
важливе місце займає система крові [1]. За результатами гематологічного аналізу можна
судити про норму та різноманітну патологію у тварин [2, 3]. Стимуляція функції кровотворних
органів та переміщення кисню до тканин здійснюється за участі Феруму – важливого
мікроелементу, більша частина якого знаходиться в еритроцитах (60-73 %), а провідна роль в
обміні та регуляції його рівня в крові належить печінці [4]. Характерним показником
інтенсивності кровотворення є кількість еритроцитів у крові та насиченість їх гемоглобіном.
На сьогодні існує багато схем лікування корів, хворих на кетоз, зокрема, з
використанням глюкопластичних препаратів, таких як пропіленгліколь у поєднанні з
внутрішньовенним введенням розчину глюкози [5, 6]. Однак, дана схема медикаментозної
терапії є ефективною лише за субклінічних форм захворювання, коли ще не реєструється
ураження печінки. У Інституті біології тварин НААН для лікування та профілактики кетозу
було розроблено препарат «Ремівітал», який містить у своєму складі фруктозу, амінокислоти
та вітаміни групи В (ТУ У 21.2-30995014-001:2014) [7]. Перевагами застосування даного
препарату для лікування корів, хворих на кетоз, над іншими методами є корекція метаболізму
одночасно з гепатопротекторними та антиоксидантними властивостями.
Метою даної роботи було встановити вплив препарату «Ремівітал» на показники
гемопоезу у високопродуктивних корів, хворих на кетоз.
Матеріали і методи. Для досліджень були відібрані високопродуктивні молочні
корови, хворі на кетоз, 2 – 4 лактації, 2-3 тижні після отелення та продуктивністю понад 8000
л молока за попередню лактацію. За результатами клінічного дослідження та експресдіагностики на вміст кетонових тіл у сечі корів виявляли хворих на кетоз (n=20) [8]. Хворих
тварин поділили на дві групи та призначили їм лікування, яке тривало до зникнення у них
кетонурії. Коровам 1-ої дослідної групи (n=10) згодовували пропіленгліколь з розрахунку 400
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мл на голову в добу, вводили внутрішньовенно 20 % розчин глюкози (500 мл/гол/добу) та
внутрішньом’язово інсулін (200 ОД/гол/добу). Коровам 2-ї дослідної групи (n=10) згодовували
аналогічну з першою дослідною групою дозу пропіленгліколю та вводили внутрішньовенно
препарат «Ремівітал» із розрахунку 500 мл/гол/добу. Кров для лабораторних досліджень
відбирали з яремної вени корів перед лікуванням та після його закінчення (на шосту добу).
Отримані результати лабораторних досліджень порівнювали з показниками клінічно здорових
тварин (n=10). Умови утримання здорових та хворих корів були аналогічними.
На біохімічному аналізаторі типу «Humalyzer 200» у сироватці крові визначали вміст
Феруму (Fe) та ферумозв’язувальну властивість сироватки крові (ФВСК); кількість
еритроцитів – колориметрично; вміст гемоглобіну – гемоглобінціанідним методом. За
отриманими показниками кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну розраховували вміст
гемоглобіну в одному еритроциті (ВГЕ) та колірний показник (КП) [9].
Одержані дані опрацьовували в програмі Excel, визначаючи середню арифметичну
величину (М), статистичну помилку середньої арифметичної величини (m), вірогідність
різниці між середніми арифметичними двох варіаційних рядів (р<).
Результати й обговорення. На шосту добу проведеного лікування у групах хворих
корів встановлено покращення їх клінічного стану. У першій групі корів вміст кетонових тіл
ще залишався високим, а у групі корів, пролікованих «Ремівіталом», кетонурії не встановлено.
У результаті проведених досліджень вмісту Феруму в сироватці крові корів
встановлено, що у хворих на кетоз його показник був низьким (15,1±1,14 мкмоль/л), що можна
пов’язати із порушенням засвоєння Fe нормобластами кісткового мозку та пригніченням
синтезу гему токсинами, які утворюються за розвитку хвороби [3]. Проведене лікування
сприяло покращенню метаболізму Fe в організмі корів, що підтверджувалося зростанням його
показника у сироватці крові першої групи корів на 31,1 % (р<0,01) та на 47 % (р<0,01) у групі
пролікованих «Ремівіталом». Таким чином, на кінець лікування (6 доба) вміст Fe у сироватці
крові корів обох дослідних груп досягнув межі фізіологічних величин (рис 1).
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Рис. 1. Вміст Феруму та ферумзв’язувальна властивість сироватки крові у молочних корів до та після
лікування, мкмоль/л, n=10

Аналізуючи отримані результати показників Fe першої і другої груп корів, слід
відмітити, що препарат «Ремівітал» краще діяв на відновлення метаболізму даного
мікроелементу. Оскільки провідна роль в обміні та регуляції його рівня в крові належить
печінці, то за отриманими результатами можна стверджувати про позитивний вплив
«Ремівіталу» на функціональну здатність даного органу [4].
Порушення метаболізму Fe в організмі хворих корів супроводжувалося зниженням
ферумозв’язувальної властивості сироватки крові (ФВСК). Після лікування хворих корів
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ФВСК зростала у першій групі на 7,4 %, а у другій – на 14,7 % (рис. 2). Зміни показників вмісту
Fe та ФВСК у крові корів дослідних груп свідчать про позитивність проведеного лікування,
однак застосування препарату «Ремівітал» було більш ефективним.
Відомо, що більше 65 % всього Феруму, що міститься в організмі, зв’язано з
гемоглобіном крові. За результатами проведених досліджень встановлено, що вміст
гемоглобіну у крові корів, хворих на кетоз, був за межею фізіологічних величин (87,5±1,78 г/л;
рис.2).
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Рис. 2. Вміст гемоглобіну у крові корів (г/л)

Нормалізація показника вмісту гемоглобіну у крові хворих корів відбулася на шосту
добу лікування. Встановлено, що після проведеного лікування вміст гемоглобіну у крові корів
першої дослідної групи зріс на 30 % (р<0,001), а другої – на 43 % (р<0,001), порівняно до
величини показника у хворих тварин (рис. 2).
Характерними показниками інтенсивності кровотворення є кількість еритроцитів у
крові та насиченість їх гемоглобіном. У крові корів, хворих кетозом, кількість еритроцитів,
середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті та колірний показник крові були низькими і
становили, відповідно 5,4±0,27 Т/л, 1,04±0,067 фмоль та 0,69±0,04 (рис. 3, 4). Такі
гематологічні показники можуть свідчити про розвиток гіпохромної анемії у хворих на кетоз
корів.
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Рис. 3. Кількість еритроцитів у крові корів (1012/л)

Підтвердженням ефективності проведеного лікування були позитивні зміни показників
вмісту гемоглобіну, кількості еритроцитів та індексів червоної крові, що вказує на відновлення
кровотворної функції в організмі. Так, середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті у
першій групі корів після лікування їх за традиційною схемою вірогідно зріс на 22,1% (р<0,05),
а у групі корів, яких лікували «Ремівіталом», ─ на 30 % (р<0,001). Колірний показник крові
корів обох дослідних груп після застосування їм медикаментозної терапії зріс на 21,7 %
(р<0,05) у першій дослідній групі та на 30,9 % (р<0,001) у другій і був у межах фізіологічної
норми.
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Рис. 4. Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті та колірний показник крові

ВИСНОВКИ
1. У крові корів, хворих на кетоз, встановлено зниження вмісту гемоглобіну, середнього
вмісту гемоглобіну в одному еритроциті, колірного показника, Феруму та
ферумозв’язувальної властивості сироватки крові внаслідок порушення метаболізму,
виникнення гіпоглікемія, накопичення у травному тракті фітатів, карбонатів, оксалатів, які
викликають преципітацію окисного Феруму з утворенням макромолекул і неможливістю їх
засвоєння у кишечнику [4].
2. Отримані результати досліджень після проведеного лікування свідчать про
позитивний вплив застосованих схем лікування на гемопоез у молочних корів, хворих на кетоз.
У корів обох дослідних груп на 6-ту добу лікування встановлено відновлення функціональної
здатності кровотворних органів, про що свідчить вірогідне зростання до фізіологічних
показників концентрації гемоглобіну, кількості еритроцитів, вмісту Феруму,
ферумзв’язувальної властивості сироватки крові, середнього вмісту гемоглобіну в одному
еритроциті та колірного показника.
3. Аналізуючи отримані результати досліджень, слід відмітити, що за рахунок високих
гепетопротекторних та антиоксидантних властивостей препарату «Ремівітал» його
застосування є ефективнішим, ніж традиційне лікування.
Перспективи досліджень. Наступними дослідженнями буде встановлено вплив
препарату Ремівітал на обмін протеїнів і вуглеводів в організмі корів, хворих на кетоз.

“REMIVITAL” INFLUENCE ON COWS WITH KETOSIS
I. M. Petruh
Institute of Animal Biology of NAAS,
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
Applying of "Remivital" drug created at the Institute of animal biology of NAAS for suffering
from ketosis cows positive effected on hematopoiesis and iron metabolism. In the blood of cows
suffering from ketosis, the decrease of hemoglobin level, the average hemoglobin level in one
erythrocyte, color index, the iron level and iron binding property of blood serum were shown. The
comparative characteristic of iron level changes, iron binding property of blood serum, erythrocytes
amount, hemoglobin level, hemoglobin level in one erythrocyte and color index at treatment of cows
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suffering from ketosis using the "Remivital" drug and the traditional method was carried out. In favor
of the effectiveness of "Remivital" drug treatment indicates normalization of the studied parameters
on 6th day in all animals compared to usual treatment scheme. In addition, the level of ketone bodies
in urine was normal on 4-5th day in cows treated with the "Remivital" drug.
Keywords: COWS, KETOSIS, REMIVITAL, DRUG, HEMATOPOIESIS, IRON, IRON
BINDING PROPERTY OF BLOOD SERUM.
ВПЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «РЕМИВИТАЛ» НА ГЕМОПОЕЗ КОРОВ,
БОЛЬНЫХ КЕТОЗОМ
И.М. Петрух
Институт биологии животных НААН,
ул. В. Стуса, 38, г. Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
Применение коровам, больным кетозом, препарата «Ремивитал», созданного в
Институте биологии животных НААН, положительно влияло на гемопоэз и обмен Железа. В
крови коров, больных кетозом, установлено снижение содержания гемоглобина, среднего
содержания гемоглобина в одном эритроците, цветового показателя, Железа и
железосвязывающих свойств сыворотки крови. Проведена сравнительная характеристика
изменения Железа, ферумсвязывающих свойств сыворотки крови, количества эритроцитов,
содержания гемоглобина, содержания гемоглобина в одном эритроците и цветового
показателю при лечении коров, больных кетоз, препаратом «Ремивитал» и традиционным
методом. В пользу эффективности лечения препаратом «Ремивитал», по сравнению с
применением традиционной схемы лечения, свидетельствует нормализация исследуемых
показателей на 6 сутки у всех животных. Кроме этого, в группе коров, которым для лечения
применяли препарат «Ремивитал», содержание кетоновых тел в моче нормализовалось на 4-5
сутки лечения.
Ключевые слова: КОРОВЫ, КЕТОЗ, ПРЕПАРАТ «РЕМИВИТАЛ», ГЕМОПОЭЗ,
ЖЕЛЕЗО, ЖЕЛЕЗОСВЯЗИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА СЫВОРОТКИ КРОВИ.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ БАКТЕРИЦИДНОЇ
АКТИВНОСТІ СИРОВАТКИ КРОВІ ТВАРИН РІЗНИХ ВИДІВ
О. М. П’ятничко, канд. с.-г. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті викладено методичні підходи до визначення бактерицидної активності
сироватки крові (БАСК) тварин різних видів з метою підвищення її діагностичної значимості
при дослідженні впливу ветеринарних препаратів на гуморальну ланку імунітету та оцінці
неспецифічної резистентності організму. Встановлено, що при проведенні визначення БАСК
для отримання об’єктивних результатів в одному досліді слід використовувати ідентичне
середовище, сироватку крові (СК) без ознак гемолізу еритроцитів, що зберігалася не більше
48 год. при температурі 4-8 °С або 30 діб при температурі -18 °С, СК птахів, щурів, кролів,
собак необхідно розводити фізіологічним розчином. Рекомендовано вираховувати середню
напруженість бактерицидної активності з визначенням БАСК після 3 і 5 годин інкубації
зразків.
Ключові
слова:
ГУМОРАЛЬНИЙ
ІМУНІТЕТ,
СИРОВАТКА
КРОВІ,
БАКТЕРИЦИДНА
АКТИВНІСТЬ
СИРОВАТКИ
КРОВІ,
НАПРУЖЕНІСТЬ
БАКТЕРИЦИДНОЇ АКТИВНОСТІ
Для загальної оцінки гуморального імунітету організму тварин в лабораторній практиці
визначають бактерицидну активність сироватки крові. Бактерицидність крові обумовлена
наявністю в сироватці особливих розчинних речовин (лізоцим, система комплементу,
пропердин та ін.), здатних вбивати чи нейтралізувати мікробні клітини. Вона діє ефективно на
збудників різної природи. Багато штамів грамнегативних бактерій, які мають ліпопротеїдну
оболонку, за структурою подібну до плазматичної мембрани клітин організму господаря,
чутливі до бактерицидної дії свіжої сироватки, що містить антитіла. У місцях зв’язування
антитіл комплемент руйнує клітинну оболонку бактерій, що спричиняється до їх загибелі.
Активація комплементу комплексами антиген-антитіло призводить до вивільнення
анафілотоксинів С3в і С5а, які стимулюють надходження із капілярів нових компонентів

162

сироватки крові, в тому числі і додаткової кількості антитіл, а також викликають хемотаксис
фагоцитів [1].
У тварин різних видів у нормі та у відповідь на несприятливі фактори середовища
БАСК характеризується значними коливаннями. Зниження її рівня є характерним для різних
стресових ситуацій, при виникненні захворювань, що протікають у прихованій або хронічній
формі, при порушенні умов годівлі, утримання тварин. Підвищення БАСК спостерігається при
гострому перебігу інфекційних захворювань та при стимулюючій дії різних факторів.
У лабораторії клініко-біологічних досліджень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових
добавок БАСК визначають у комплексі з визначенням лізоцимної активності СК та
фагоцитарноЇ активності нейтрофілів з метою оцінки загального стану організму тварин, а
також дії досліджуваних ветеринарних препаратів на гуморальну ланку неспецифічної
резистентності організму [2].
Оскільки методика визначення БАСК передбачає використання живої культури E.coli
та сироватки крові, метою нашої роботи було дослідити фактори, які можуть впливати на
результати досліджень.
Матеріали і методи. Найбільш поширеним в клінічній практиці є
фотонефелометричний метод визначення БАСК за О. В. Смирновою та Т. О. Кузьміною
(1966), в подальшому її модифікували ряд авторів [3-5].
Для роботи ми використовували середовище Хотінгера з вмістом амінного азоту
200 мг% в кількості 4,5 мл, добову культуру E. coli стандартизовану на ФЕКу до екстинкції 0,5
у кількості 0,1 мл та 0,5 мл досліджуваної сироватки (нативної або розведеної фізіологічним
розчином).
Нами виявлено, що на показники БАСК впливає ряд факторів: якість середовища, час
інкубації зразків, гемоліз еритроцитів, зберігання сироватки, вид тварин, від якого вона
отримана. Тому були проведені такі дослідження:
‒ паралельні дослідження БАСК зразків СК на 3 середовищах Хотінгера різних
виробників та середовищі МПБ;
‒ порівняння результатів БАСК зразків з різним часом інкубації;
‒ вплив вільного гемоглобіну в СК на результати досліджень БАСК;
‒ умови зберігання СК для дослідження БАСК%;
‒ визначення БАСК у різних видів тварин.
Результати й обговорення. Після проведення паралельних досліджень БАСК з
використанням 3 середовищ Хотінгера та МПБ різних виробників розбіжності результатів
досліджень були до 12 %. Отже, якщо дослідження проводяться в динаміці та у порівнянні,
щоб уникнути помилкових висновків в одному досліді слід використовувати ідентичне
середовище певного виробника.
Також нами виявлено, що величина БАСК залежить від часу інкубації проб (3, 5, 7
...годин). БАСК окремих зразків СК тварин-аналогів з однієї дослідної групи вища після 3годинної інкубації, а в інших після 5-годинної. Тому ми рекомендуємо для отримання більш
точних результатів вираховувати середню напруженість бактерицидної активності (НБА) [6] з
визначенням БАСК після 3 і 5 годин інкубації за формулою:
НБА =

А3 ∙3+А5 ∙5
(3+5)

,

де: А3 – бактерицидна активність СК після 3 годин інкубації,
А5 - бактерицидна активність СК після 5 годин інкубації,
3, 5 – час інкубації.
Слід зазначити, що сироватку крові з ознаками гемолізу еритроцитів використовувати
не можна, оскільки наявність вільного гемоглобіну в СК негативно впливає на результати
досліджень. Активність БАСК негативно корелює з концентрацією гемоглобіну в крові.
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Дослідженнями БАСК свіжовиділеної СК, сироватки, що зберігалася до 48 год. при
температурі 4-8 0С та при використанні СК, яка була свіжозаморожена і зберігалася при
температурі -18 0С впродовж 30 діб суттєвих відмінностей в результатах нами не встановлено.
При визначенні БАСК, вищеописаним методом у різних видів тварин, ми виявили, що
СК може бути дуже агресивною по відношенню до E. coli і тому її слід розводити.
При визначенні БАСК у ВРХ, свиней, овець, кіз в роботі використовували нерозведену
сироватку, а при визначенні БАСК у птахів, щурів, кролів, собак СК розводили фізіологічним
розчином у співвідношенні 2:3 або навіть 1:4.
Отже, сироватка крові цих тварин по відношенню до E. coli агресивніша в 2,5-5 разів
ніж СК ВРХ, свиней, овець чи кіз.
Урахування усіх цих факторів значно підвищує діагностичну значимість даного методу
при проведенні клінічних досліджень ветеринарних препаратів, вивченні їх впливу на
гуморальну ланку неспецифічної резистентності та для оцінки загального стану організму
тварин.
ВИСНОВКИ
При проведенні визначення БАСК для отримання коректних результатів в одному
досліді слід використовувати ідентичне середовище, СК без ознак гемолізу еритроцитів, що
зберігалася не більше 48 год. при температурі 4-8 0С або 30 діб при температурі -18 0С, СК
птахів, щурів, кролів, собак необхідно розводити фізіологічним розчином. Рекомендовано
вираховувати середню НБА з визначенням БАСК після 3 і 5 годин інкубації зразків.
Перспективи досліджень. Дослідження БАСК різних видів тварин у порівняльному
аспекті.
METHODICAL APPROACHES TO DETERMINATION OF BACTERICIDAL
ACTIVITY SERUM ANIMALS OF DIFFERENT SPECIES
O. M. Pyatnychko
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Produkts and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The article presents methodological approaches to determining serum bactericidal activity
(SBA) the animals of different species to improve its diagnostic significance in the study of the impact
of veterinary drugs in humoral immunity and evaluation of nonspecific resistance of animals. It was
established, that during SBA definition for authentic results in one experiment should use the same
medium without serum hemoglobin, stored no more than 48 hours. at 4-8 0C or 30 days at -18 0C,
serum some species need to breed saline. Recommended calculate the average intensity of bactericidal
activity from SBA definition after 3 and 5 hours of incubation samples.
Keywords: HUMORAL IMMUNITY, SERUM, BACTERICIDAL ACTIVITY OF SERUM,
INTENSITY OF BACTERICIDAL ACTIVITY.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ БАКТЕРИЦИДНОЙ
АКТИВНОСТИ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ЖИВОТНЫХ РАЗНЫХ ВИДОВ
О.М. Пятничко
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье изложены методические подходы к определению бактерицидной активности
сыворотки крови (БАСК) животных разных видов с целью повышения ее диагностической
значимости при исследовании влияния ветеринарных препаратов на гуморальное звено
иммунитета и оценке неспецифической резистентности организма животных. Установлено,
что при проведении определения БАСК для получения адекватных результатов в одном опыте
следует использовать идентичную среду, сыворотку крови без содержания гемоглобина,
которая сохранялась не более 48 часов при температуре 4-8 оС или 30 суток при температуре
-18 0С, сыворотку крови птиц, крыс, кроликов, собак необходимо разводить физиологическим
раствором. Рекомендовано рассчитывать среднюю напряженность бактерицидной активности
с определением БАСК после 3 и 5 часов инкубации образцов.
Ключевые слова: ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ, СЫВОРОТКА КРОВИ,
БАКТЕРИЦИДНАЯ
АКТИВНОСТЬ
СЫВОРОТКИ
КРОВИ,
НАПРЯЖЕННОСТЬ
БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ
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Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
вул. Єфремова, 25, м. Дніпро, 49100, Україна

Вивчений вплив препаратів із наночастинками срібла на фізико-хімічні показники,
кількість соматичних клітин та бактеріальне забруднення молока кіз. Козам (4 групи по 5
тварин у кожній) після доїння застосовували препарати цитрату срібла (40%) з різними
мазевими основами (крем для дітей, свинячий жир, обліпихова олія, обліпихова олія та ланолін
водний – з першої по четверту групи відповідно). Зовнішнє застосування препаратів
спричинило токсичну дію на молочну залозу, що виявилося збільшенням бактеріального
забруднення і кількості соматичних клітин у молоці. Ранковий надій молока кіз у першій групі
зменшився на 0,7 %, у другій, третій та четвертій групах – збільшився на 25,8, 27,7 та 10,2 %,
відповідно. Жирність молока у 2-ій групі – знизилася на 0,21 %, а в 1-ій, 3-ій та 4-ій групах –
підвищилась на 0,63, 0,17 та 0,46 %, відповідно. Вміст білку і лактози зменшився у молоці кіз
всіх груп на 0,01-0,11 % і на 0,05-0,17 %, відповідно. Кількість соматичних клітин наприкінці
досліду в молоці кіз першої групи збільшилася більше, ніж в 2 рази, у другій та четвертій
групах збільшилася на 73,8 та 15,4%, відповідно. І лише в третій групі цей показник зменшився
на 20,9 %. Бактеріальне забруднення перших порцій молока збільшилося у першій групі майже
в 2,8 раза, у другій – в 2,5 раза, у третій групі – в 6 разів, і лише в четвертій групі воно
зменшилося на 35,4 %. Збільшення кількості соматичних клітин козиного молока не завжди
супроводжувалось збільшенням бактеріального забруднення.
Ключові слова: КОЗИНЕ МОЛОКО, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, СОМАТИЧНІ
КЛІТИНИ, БАКТЕРІАЛЬНЕ ЗАБРУДНЕННЯ, НАНОЧАСТИНКИ СРІБЛА.
Серед усього різноманіття існуючих наночастинок металів особливої уваги
заслуговують наночастинки золота, заліза та срібла [1]. Приклади потенційного застосування
нанотехнологій у сільському господарстві та ветеринарній медицині включають в себе
діагностику захворювання, нові інструменти для молекулярної і клітинної селекції, безпеки
харчових продуктів тваринного походження, переробки відходів тваринництва та ін. [2].
Застосування колоїдів мікроелементів Ag, Cu, Zn при лікуванні ран ґрунтується на
участі цих металів в обмінних процесах. Так, срібло має виражені бактерицидні властивості
завдяки здатності блокувати SH-групи ферментів, пригнічувати функцію ДНК
мікроорганізмів, що зумовлює загибель останніх [3, 4]. Застосування у складі затвердіваючої
желатинової маси наноаквахелатів металів супроводжується вираженим біоцидним і
стимулювальним ефектом в лікуванні постфрактурного гнійного остеоміеліту у собак [5].
Вчені Березовський А. В. та Фотіна Г. А. дійшли висновку, що новий препарат на основі
наночастинок є достатньо ефективним засобом для терапії та профілактики інфекційного
синовіїту птиці [6]. Деякими вченими вивчається токсичність і вплив наночастинок срібла на
імунну систему мишей [7, 8], а також при лікуванні запальних процесів у інтактних тварин [9].
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Іранські вчені визначали in vitro антибактеріальну активність наночастинок срібла
відносно стафілокока ізольованого від корів з субклінічним маститом [10]. Ізраїльський
вчений Jalal Kazemi також вивчав ефективність наносрібла в поєднанні з різними
антибіотиками на золотистий стафілокок у молоці маститних корів і довів, що антибіотики,
які можуть інгібувати синтез білка мають значний синергетичний ефект разом з
наночастинками срібла. [11]. Іншими вченими також доведена антибактеріальна активність
наносрібла відносно Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae, Bacillus
subtilis, Salmonella, Shigella spp., Vibrio cholerae та Klebsiella spp тощо [12, 13].
У той же час питання безпеки наноматеріалів, їх вплив на навколишнє середовище та
здоров’я живих організмів, у тому числі й людини, є однією з ключових проблем токсикології,
екології, фармакології, біології, медицини і вимагає проведення ґрунтовних, всебічних,
постійних досліджень [14]. Вочевидь нанопатологія постає невідворотним явищем, супутнім
розвитку нанотехнологій [1].
Деякі іноземні вчені відмічають, що токсичність наночастинок в еукаріотичних
клітинах є предметом законної стурбованості і залишається невивченою [11, 15]. За
результатами досліджень S. Bidgoli було встановлено, що лікування опіків другого ступеня у
щурів із щоденним накладанням ранової пов’язки, змоченої наночастинками срібла,
призводить до значної інтенсифікації репараційних та регенераційних процесів, але через 21
день встановили суттєве підвищення плазмових трансаміназ та інфільтрацію
поліморфноядерних лейкоцитів біля центральної печінкової вени [16]. Про те, що можливості
використання наночастинок срібла потребують подальшого детального дослідження через
недостатнє вивчення їх впливу на різні тканини і системи організму говорять і російські вчені
[17]. Так, виявлене в експерименті підвищення рівня аланінамінотрансферази і
аспартатамінотрансферази при тривалому прийомі наночастинок срібла внутрішньо, що
свідчить про можливу запальну і токсичну дію [18].
При лікуванні маститів широко застосовуються антибактеріальні препарати, таки як
мастисан, демаст, мастивет, мастицид та ін. При тому, що лікування є досить ефективним – в
подальшому залишки антибіотиків виявляються у молоці, що робить його непридатним для
вживання людей. Після лікування маститу такими препаратами зменшується продуктивність
тварини, а збудники маститу набувають антибіотикорезистентності. Завжди економічно
доцільніше проводити профілактику, і важливу роль у цьому відіграє санітарно-гігієнічний
догляд за вим’ям. В наш час приділяють недостатню увагу гомеопатичним засобам для доїння,
але їх використання, як відомо із більш ранніх власних публікацій, дійсно покращує санітарногігієнічні показники козиного молока [19–21]. Крім існуючих засобів («Фітосепт», «Зорька»,
«Ніжнодій» та ін.) на увагу заслуговують також нанопрепарати. Немає відомостей стосовно
застосування наночастинок срібла для обробок вимені кіз і корів до чи після доїння.
Завданням досліджень було визначення фізико-хімічних показників, кількості
соматичних клітин та бактеріального забруднення козиного молока до і після застосування
препаратів з наночастинками срібла.
Матеріали і методи. Досліджували козине молоко, відібране у підсобному господарстві
Укрсільгоспром, Дніпропетровська область, у травні 2016 року. Доїння кіз відбувається тричі на
добу доїльним апаратом у бідон, утримання – вигульне. Добовий раціон кожної кози
складається із 1,8 кг зеленої люцернової маси, 1 кг комбікорму "Сідлайф" для дійних кіз,
мікроелементна добавка.
Для експерименту обрали препарати цитрату срібла з різними мазевими основами для
обробки вимені. Препарати на основі аквахелатів, які отримані за допомогою ерозійновибухової нанотехнології [22]. Діючою речовиною кожного препарату було 40 % цитрату
срібла. Основою першої мазі був крем для дітей (60 %), другої – свинячий жир (60 %), третьої
– обліпихова олія (60 %), четвертої – обліпихова олія (15 %) та ланолін водний (15 %). Для
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досліду було сформовано 4 групи дійних кіз по 5 голів у кожній. Протягом тижня 2 рази на
день після доїння зранку та ввечері козам всіх груп застосовували мазь 40 % з цитратом срібла
та різними основами: першій групі – з кремом для дітей, другої – зі свинячим жиром, третьої
– з обліпиховою олією, четвертої – з обліпиховою олією та ланоліном водним.
На початку та після експерименту від дослідних кіз перед доїнням було відібрано перші
порції молока у стерильні пластикові флакони для бактеріологічного дослідження у Науководослідному центрі біобезпеки та екологічного контролю АПК Дніпропетровського державного
аграрно-економічного університету. Для фізико-хімічного дослідження відбирали середні
проби від надою кожної кози, також вимірювали надій. Кількість соматичних клітин визначали за
допомогою віскози метричного аналізатора «Соматос», а фізико-хімічний склад – за допомогою
ультразвукового приладу «Ekomilk». Проби молока транспортували за температури +2 – +4оС,
дослідження молока проводили не пізніше 3 години після доїння.
Результати й обговорення. Застосування препаратів цитрату з різними мазевими
основами не призвело до зміни органолептичних показників молока кіз. Фізико-хімічні і
біохімічні показники молока до і після експерименту наведені у таблиці.
Таблиця
Показники козиного молока до та після застосування цитрату срібла з різними мазевими основами,
M±m, n=5
Показники

З обліпиховою олією
та ланоліном водним
До
після
До
після
до
після
до
після
2,30±0,32 2,93±0,29 3,25±0,74 3,04±0,33 2,95±0,47 3,12±0,26 3,14±0,35 3,60±0,23
З дитячим кремом

Зі свинячим жиром

З обліпиховою олією

Жир, %
Сухий знежирений молочний
8,44±0,14 7,38±0,15 8,65±0,14 8,46±0,23 8,65±0,17 8,35±0,14 9,06±0,31
залишок, %
Густина, ºА
29,8±0,4 29,1±0,5 29,9±0,7 29,3±0,7 30,2±0,5 28,9±0,4 31,6±1,1
Білок, %
3,10±0,06 3,09±0,06 3,19±0,06 3,12±0,09 3,19±0,07 3,08±0,06 3,34±0,12
Температура
-0,556
-0,551
-0,567
-0,555
-0,569
-0,549
-0,595
замерзання, ºС
±0,009
±0,009
±0,008
± 0,015
±0,011
±0,009
±0,018
4,70±
4,65±
4,79±
4,69±
4,80±
4,63±
5,02±
Лактоза, %
0,07
0,18
0,07
0,12
0,09
0,07
0,17
Електропровід5,36±
5,41±
5,11±
5,07±
5,23±
5,28±
5,66±
ність, мС/см
0,22
0,13
0,11
0,22
0,22
0,22
0,13
6,70±
6,74±
6,76±
6,65±
6,76±
6,71±
6,68±
pH
0,04
0,04
0,04
0,13
0,05
0,03
0,06
Кислотність, ºТ 16,4±0,8 15,4±0,9 14,9±1,0 17,2±1,2 16,6±1,2 16,0±0,7 16,6±1,4
Ранковий надій
1470±
1460±
1240±
1560±
940±
1200±
1270±
молока, мл
240
204
511
601
324
374
573

8,73±0,33
29,9±1,4
3,23±0,12
-0,574
±0,021
4,83±
0,18
5,75±
0,13
6,65±
0,05
17,1±1,1
1400±
335

Ранковий надій молока після застосування лікарських засобів для доїння у першій групі
зменшився на 0,7 %, у другій, третій та четвертій групах – збільшився на 25,8, 27,7 та 10,2 %,
відповідно.
Після фізико-хімічного дослідження проб молока до та після застосування лікарських
засобів встановили, що жирність молока у 2 групі – знизилася на 0,21 %, а в 1, 3 та 4 групах –
підвищилась на 0,63, 0,17 та 0,46 %, відповідно.
Що стосується вмісту білка, у першій та другій групах він зменшився на 0,01 і 0,07 %,
відповідно, в третій та четвертій групах – знизився на 0,11 %. Вміст лактози також знизився у
молоці кіз всіх груп на 0,05-0,17 %.
Оскільки відбулося зниження вмісту білку і лактози, а жирність молока збільшилася,
закономірно зменшився сухий знежирений молочний залишок на 1,06, 0,19, 0,30 та 0,33 % з
першої по четверту групу, відповідно.
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Щодо температури замерзання, у першій та другій групах вона підвищилась на 0,9 та
2,1 %, в третій та четвертій – на 3,5 %. Таким чином, після аналізу отриманих результатів
виявлено, що при зниженні вмісту білку температура замерзання підвищувалась. Така
тенденція спостерігалася і в інших дослідженнях, описаних в попередніх власних публікаціях
[19].
Згідно з ДСТУ 7006:2009 «Молоко козине. Сировина. Технічні умови» для молока
вищого ґатунку кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних
мікроорганізмів (КМАФАнМ) становить не більше ніж 100 тис. КУО/мл, кількість соматичних
клітин – не більше ніж 500 тис/мл [23]. Молоко кіз першої, другої і третьої груп до і після
застосування препаратів відповідає вимогам вищого ґатунку за кількістю соматичних клітин
(рис. 1). Четверта група була сформована з кіз, у молоці яких на початку досліду була
підвищена кількість соматичних клітин.
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Рис. 1. Кількість соматичних клітин у молоці кіз до та після застосування наночастинок срібла
з різними мазевими основами, тис/мл.

Рівень соматичних клітин – дуже мінливий показник. Як показано на рисунку 1,
кількість соматичних клітин наприкінці досліду в молоці кіз першої групи збільшилася більше,
ніж в 2 рази, але вірогідної різниці між результатами не виявлено через велике
середньостатистичне відхилення, яке пояснюється розбіжністю показників від 47 до 374 тис/мл.
Кількість соматичних клітин у другій та четвертій групах збільшилася на 73,8 та 15,4 %,
відповідно. І лише в 3 групі цей показник зменшився на 20,9% після застосування мазі.
Єдина дослідна група кіз, в молоці яких відбулося зменшення соматичних клітин це та
група, де застосовували цитрати на основі обліпихової олії. В більш ранній публікації
описувався позитивний вплив олії у складі мазі для доїння «Фітосепт» на кількість соматичних
клітин молока [20].
Щодо КМАФАнМ, у першій групі цей показник збільшився майже в 2,8 раза, у другій
– в 2,5 раза, у третій групі збільшився у 6 разів, і лише в четвертій групі він зменшився на
35,4 % (рис. 2). Такий зріст бактеріального забруднення після застосування препаратів вказує
на послаблення імунних захисних механізмів вимені. Таким чином, зовнішнє застосування
цитратів у такій концентрації (40 %) спричинило токсичну дію на молочну залозу. Клінічних
ознак подразнення дійок, будь-якого занепокоєння з боку поведінки тварин не спостерігалося.
Про можливу токсичну дію наночастинок у великій концентрації повідомляє Кравченко О.А.,
який проаналізував вплив наноаквацитратів срібла та міді на клітинному рівні за допомогою
мікроядерного тесту на Danio rerio. Токсичний ефект наноаквацитратів срібла і міді виявився
в зростанні кількості еритроцитів крові з мікроядрами та порушенні клітинної оболонки.
Невеликі концентрації наноаквацитратів не викликали значних змін у порівнянні з
контрольними дослідами на клітинному рівні, що свідчить про можливість використання
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концентрацій близько 0,01 мг/дм3 наноаквацитратів у рибництві та акваріумістиці [14].
Петренко О. Ф. стверджує, що колоїди Ag, Cu, Zn, отримані хімічним або електролізним
способом діють токсично і тому використовуються досить обмежено [5].
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Рис. 2. Кількість мезофільних аеробних та факультативних анаеробних мікроорганізмів до та після
застосування наночастинок срібла з різними мазевими основами, ×105 КУО/мл

Прийнято вважати, що чим більша кількість соматичних клітин у молоці, тим більше
бактеріальне забруднення. Тенденції, які відслідковувались у перших двох групах кіз
підтверджують цю теорію, але спостереження показників в третій і четвертій групах
спростовують це твердження. Незначне зменшення кількості соматичних клітин (на 20,9 %) в
молоці у кіз третьої групи супроводжувалось найбільшим зростанням (у 6 разів)
бактеріального забруднення. І навпаки, незначне збільшення кількості соматичних клітин (на
15,4 %) у третій групі супроводжувалось незначним зменшенням (на 35,4%) бактеріального
забруднення козиного молока. Про відсутність прямої залежності між кількістю соматичних
клітин і бактеріальним забрудненням козиного молока вказувалося в більш ранніх власних
публікаціях [19]. J. K. Kyozaire також відмічає відсутність вірогідної залежності кількості
соматичних клітин від наявності мікроорганізмів у козиному молоці [24].
ВИСНОВКИ
1. Зовнішнє застосування після доїння цитратів у концентрації 40 % з різними
мазевими основами (крем для дітей, свинячий жир, обліпихова олія, обліпихова олія та ланолін
водний) спричинило токсичну дію на молочну залозу, що виявилося збільшенням
бактеріального забруднення і кількості соматичних клітин у молоці.
2. Ранковий надій молока кіз у першій групі зменшився на 0,7 %, у другій, третій та
четвертій групах – збільшився на 25,8, 27,7 та 10,2 %, відповідно.
3. Жирність молока: у 2 групі – знизилася на 0,21 %, а в 1, 3 та 4 групах – підвищилась
на 0,63, 0,17 та 0,46 %, відповідно. Вміст білку і лактози зменшився у молоці кіз всіх груп на
0,01-0,11 % і на 0,05-0,17 %, відповідно.
4. Кількість соматичних клітин наприкінці досліду в молоці кіз першої групи
збільшилася більше, ніж в 2 рази, у другій та четвертій групах збільшилася на 73,8 та 15,4 %
відповідно. І лише в 3 групі цей показник зменшився на 20,9 %.
5. Бактеріальне забруднення перших порцій молока збільшилося у першій групі
майже в 2,8 раза, у другій – в 2,5 раза, у третій групі – в 6 разів, і лише в четвертій групі воно
зменшилося на 35,4 %.
6. Збільшення кількості соматичних клітин козиного молока не завжди
супроводжується збільшенням бактеріального забруднення.
Перспективи досліджень. Застосувати наночастинки срібла у вигляді розчину або
суспензії для обробки вимені кіз та зменшити концентрацію цитрату.
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THE APPLICATION OF SILVER NANOPARTICLES
FOR TREATMENT OF UDDER IN GOATS
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SUMMARY

The influence of preparations with silver nanoparticles on the milk composition, somatic cell
count and microbial contamination of goat milk was studied. Citrate of silver (40 %) with various
ointment bases (cream for children, lard, buckthorn oil, buckthorn oil and water lanolin – first through
fourth respectively) was applied to goats (4 groups of 5 animals in each) after milking. External
application of preparations caused a toxic effect on the udder, which led to an increase of total plate
count and somatic cell count in goat milk. Morning milk yield of goats in the first group decreased
by 0.7 %, in the second, third and fourth groups – increased by 25.8, 27.7 and 10.2 % respectively.
Fat content of milk in second group declined by 0.21%, but in first, third and fourth group – increased
by 0.63, 0.17 and 0.46 % respectively. Protein and lactose of goat milk reduced in all groups by 0,010,11% and by 0,05-0,17 % respectively. Somatic cell count in the milk of the first group of goats has
increased more than 2 times at the end of the experiment, in the second and fourth groups has
increased by 73.8 and 15.4 % respectively. Only in the third group, this parameter fell by 20.9%.
Total plate count of the first milk portions increased in the first group almost 2.8 times, in the second
– 2.5 times in the third group – 6 times, and only in the fourth group it decreased by 35.4 %. Increase
of somatic cell count in goat milk was not always accompanied by increase of microbial
contamination.
Keywords: GOAT MILK, PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS, SOMATIC CELLS,
TOTAL PLATE COUNT, SILVER NANOPARTICLES.
ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА КОЗАМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ
Т. И. Фотина1, Н. Н. Зажарская2, А. А. Зубков2
Сумский национальный аграрный университет,
ул. Г. Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
1

2

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет
ул. Ефремова, 25, г. Днепр, 49100, Украина
АННОТАЦИЯ

Изучено влияние препаратов с наночастицами серебра на физико-химические
показатели, количество соматических клеток и бактериальное обсеменение молока коз. Козам
(4 группы по 5 животных в каждой) после доения применяли препараты цитрата серебра
(40 %) с разными мазевыми основами (крем для детей, свиной жир, облепиховое масло,
облепиховое масло с ланолином водным – с первой по четвертую группы, соответственно).
Наружное применение препаратов привело к токсическому воздействию на молочную железу,
что проявилось увеличением микробного обсеменения и количества соматических клеток в
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молоке. Утренний удой молока коз в первой группе снизился на 0,7 %, во второй, третьей и
четвёртой группах – увеличился на 25,8, 27,7 и 10,2 %, соответственно. Жирность молока во
2-ой группе снизилась на 0,21 %, а в 1-ой, 3-ей и 4-ой группах – повысилась на 0,63, 0,17 и
0,46 %, соответственно. Количество белка и лактозы уменьшилось в молоке коз всех групп на
0,01-0,11 % и на 0,05-0,17 %, соответственно. Количество соматических клеток в конце
эксперимента в молоке коз первой групп увеличилось более, чем в 2 раза, во второй и
четвёртой группах увеличилось на 73,8 и 15,4 %, соответственно. И только в 3-ей группе этот
показатель уменьшился на 20,9 %. Микробное обсеменение первых порций молока
увеличилось в первой группе почти в 2,8 раза, во второй – в 2,5 раза, в третьей группе – в 6
раз, и только в четвёртой группе оно уменьшилось на 35,4 %. Увеличение количества
соматических клеток в козьем молоке не всегда сопровождалось увеличением микробного
обсеменения.
Ключевые слова: КОЗЪЕ МОЛОКО, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СОМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ, БАКТЕРИАЛЬНОЕ ОБСЕМЕНЕНИЕ, НАНОЧАСТИЦЫ
СЕРЕБРА.
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Представлені результати ефективності векторної вакцини ВЕКТОРМУН HVT- NDF
проти ньюкаслської хвороби бройлерів з наступним застосуванням живої вакцини проти НХ
за різними схемами. При одноразовій ревакцинації живою вакциною проти НХ на 11-14 добу
середні титри були на рівні протективних і коливались в межах 5,8- 8,9 лог2. При 3-разовій
ревакцинації живою вакциною проти НХ на 7, 19 та 28 добу середні титри становили
5,34 лог2, 8,8 лог2 та 9,0 лог2 відповідно. Встановлено підвищення середніх протективних
антитіл на 42 та 47 добу в 1,7 раз та максимальні титри досягали 11 лог 2 - 15 та 20 %,
відповідно. Виявлення в стаді птиці титрів 10-11 лог2 через 12-25 після застосування живих
вірус- вакцин проти НХ не є сигналом про неблагополуччя його щодо НХ, навпаки, це свідчить
про високу реакцію птиці на вакцину. Груповий імунітет проти НХ в кінці відгодівлі становив
100 %. Застосування вакцини Вектормун HVT-NDV із наступною одноразовою ревакцинацією
живою вакциною проти НХ є достатньою щоб сформувати та створити стійкий імунітет
проти НХ.
Ключові слова: НЬЮКАСЛСЬКА ХВОРОБА, ВАКЦИНА ВЕКТОРМУН HVT-NDF,
ІНКУБАТОРІЙ, СЕРОЛОГІЯ, БРОЙЛЕРИ.
Програма профілактики ньюкаслської хвороби птиці (НХ) основана на застосуванні
живих та інактивованих вакцин в залежності від епізоотичної ситуації та терміну утримання
птиці. Для захисту ремонтного молодняку птиці товарного стада яєчного та м' ясного
напрямків ,курчат батьківського поголів'я протягом усього періоду вирощування , як правило,
необхідно багаторазове застосування живих вакцин та інактивованої вакцини.
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Багаторазова програма вакцинації проти НХ не завжди буває ефективною і може
призвести до загибелі 80 % птиці. Для специфічної профілактики НХ застосовують живі
вакцини, що містять лентогенний штам вірусу, інактивовані та комбіновані вакцини.
Вакцини із лентогенних штамів викликають у курчат слабку або інапаратну форму
хвороби. Навіть при інтрацеребральному зараженні курчата не гинуть, курячі ембріони також
не гинуть раніше 100 год після введення мінімальної летальної дози вірусу[4].
Поява апатогенних штамів проти НХ, які реплікуються в респіраторному і кишковому
тракті курчати, дозволило зменшити респіраторні реакції після вакцинації. До найбільш
поширеним апатогенних вакцинних штамів належать «Ulster 2C», «PHY.LMV.42» і
«V4».Апатогенні штами мають дуже низький інтрацеребральний патогенний індекс – «ICPI» і
викликають незначні поствакцинальні реакції. Вакцини з цих штамів можуть застосовуватися
для курчат в добовому віці [2, 3].
Векторні вакцини – це вакцини нового покоління, при застосуванні яких повністю
відсутні поствакцинальні ускладнення у птиці і явища інтерференції. Дані вакцини отримані
за допомогою генної інженерії працюють на клітинному рівні, спектр захисту у
рекомбінантних вакцин вище, ніж у гомологічних вакцин. Векторна вакцина створюється з
використанням молекулярних технологій, при цьому один або кілька генів одного
мікроорганізму (донор) міститься в ДНК іншого мікроорганізму (вектор). При реплікації
векторного вірусу в імунних клітинах господаря формування імунітету відбувається проти
декількох захворювань Головною перевагою даних вакцин є те, що при підшкірному
застосуванні у добових курчат швидко через 2 тижні виробляється імунітет навіть при
наявності високих материнських антитіл. При застосуванні векторних вакцин знижується
кількість вакцинацій птахів тому що вакцини ВЕКТОРМУН® викликають тривалий імунітет,
тому, як правило, відсутня необхідність ревакцинації в польових умовах
При застосуванні векторних вакцин відсутнє горизонтальне поширення вакцинного
вірусу. Застосування векторних вакцин покращує загальну епізоотичну ситуацію в
господарстві: вакцини ВЕКТОРМУН® не викликають поствакцинальних реакцій, поширення
вакцинного вірусу («роллінг» інфекція), покращують загальне здоров'я стада, тим самим
знижуючи негативний вплив вірусних та бактеріальних агентів на організм птахів протягом
продуктивного періоду [1, 2].
Існуючі вакцини проти НХ зменшують, але не усувають польову інфекцію в стаді, при
цьому зберігається можливість поширення інфекції і підвищення вірулентності вірусу.
Важливими питаннями при створенні імунітету у птиці з допомогою традиційних вакцин є:
інтерференція материнських антитіл з вакцинним вірусом і вплив цього чинника на розвиток
імунітету а саме: відсутність серологічної диференціації між вакцинованою і інфікованою
птицею (DIVA);низька кореляція між гуморальною відповіддю (гемаглютинуючі антитіла) і
захистом, із-за низької чутливості реакції гемаглютинації, відсутність прямої кореляції між
дослідженнями в реакції гемаглютинації і наявністю клітинного імунітету, що відіграє
важливу роль у захисті птиці від НХ. У зв'язку з цим, з'являється ідеальна можливість для
використання векторної вакцини проти НХ, яка безпечна і забезпечує розвиток імунітету після
одноразового застосування без інтерференції з материнськими антитілами.
ВЕКТОРМУН HVT NDF - генно-інженерна вакцина, яка являє собою вірус герпесу
індичок ( штам HVT FС-126), у ДНК якого вбудований ген F, який кодує протективний епітоп
вірусу НХ .
Переваги вакцини:
– містить F протеїн НХ, який є основним імуногенним протеїном при захисті від НХ;
– відсутня інтерференція з материнськими антитілами до вірусу НБ;
– застосовується в інкубаторії;
– зменшується стрес;
– викликає тривалий надійний імунітет до 10-ти тижнів;
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– встановлює однорідний рівень специфічних антитіл;
– видаляє польовий вірус із стада;
– знижуються витрати на додаткові вакцинації.
Векторна вакцина ВЕКТОРМУН HVT NDV викликає надійний захист проти НХ і
значно знижує поширення вірусу в навколишньому середовищі. Вакцина не викликає
поствакцинальних реакцій і не взаємодіє з іншими вакцинами в респіраторному тракті
курчати, наприклад з вакциною проти інфекційного бронхіту курей. Повторювані цикли
реплікації рекомбінантного вірусу герпесу індичок (HVT) стимулюють тривалий імунітет
проти НХ. Використання векторної вакцини на основі вірусу HVT в інкубаторії повністю
вирішує проблему взаємодії вакцинного вірусу з материнськими антитілами, на відміну від
живих та інактивованих вакцин [1].
Векторні вакцини використовуються для профілактики декількох захворювань
(векторний вакцинний вірус + ділянка ДНК іншого вірусу). Можливе застосування
комбінованих програм вакцинації, наприклад, первинна вакцинація векторної вакциною
(HVT-ND – ВЕТОРМУН HVT-NDV) і вакцинація живою атенуйованою вакциною (Севак
Вітаброн Л).
Вектормун HVT-NDV впливає на формування широкого повноцінного захисту з
активізацією факторів гуморального та клітинного імунітету та стимулювання місцевого
імунітету верхніх дихальних шляхів, ротової порожнини, кон'юнктиви, нервових волокон
шлунково-кишковому тракті, дихальних шляхах і репродуктивних органів.
Метою нашої роботи було визначення ефективності Вектормун HVT-NDV при
застосуванні комбінованих програм вакцинації проти НХ, а саме: первинна вакцинація в
інкубаторі Вектормун HVT-NDV, а потім вакцинація живими вакцинами за різними схемами
шляхом .
Матеріали і методи. Сироватки крові від м' ясних кросів КОББ-500 та РОС-308; антиген,
фізрозчин.

Серологічний контроль ефективності вакцинопрофілактики проти НХ бройлерів
проводили в реакції затримки гемаглютинації (РЗГА) згідно інструкції.
Технологічні параметри вирощування бройлерів (температурний та світловий режим,
щільність посадки) були витримані відповідно до норм ОНТП-2005.
Годівля здійснювалася згідно з нормами, які рекомендовані для кросів КОББ 500 та
РОС 308.
Напруженість імунітету досліджували у віці 30-62 доби до НХ – у реакції затримки
гемаглютинації (РЗГА). Одночасно враховували клінічний стан птиці, відсоток збереження,
прирости та затрати корму.
Схема проведення вакцинації наведена у таблиці 1.
Таблиця 1
Схема проведення комбінованих програм вакцинації проти НХ
№
партії
1
3
5
6
8
9
10
2
4
7

Вакцинація в інкубаторії
Вектормун HVT-NDV
Вектормун HVT-NDV
Вектормун HVT-NDV
Вектормун HVT-NDV
Вектормун HVT-NDV
Вектормун HVT-NDV
Вектормун HVT-NDV
Вектормун HVT-NDV
Вектормун HVT-NDV
Вектормун HVT-NDV

Вакцинація живою вакциною проти НХ.доба/кратність
Одноразово/доба
3-разово/доба
Постановка РЗГА,доба
11
30
14
41
11
44
12
45
14
50
11
50
18
62
7,19,28
37
7,19,28
42
7,19,28
47
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Результати й обговорення. У цілому було тестовано 7 партій бройлерів (150168 гол.),
вакцинованих проти НХ в інкубаторі Вектормун HVT-NDV із застосування живих вакцин з
водою за різними схемами та серологічний контроль проводили вкінці відгодівлі (8 партій) та
у динаміці (2 партії).
Результати серологічного моніторингу сироваток крові бройлерів на 30-62-добу
вакцинованих у інкубаторії Вектормун HVT-NDV та подальше ревакцинація живими
вакцинами за різними схемами проти НХ наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Дані серологічного моніторінгу сироваток крові бройлерів 30-62 добового віку,
вакцинованих у інкубаторії Вектормун HVT-NDV та ревакцинація живими вакцинами проти НХ
№
партій
8
3
1
9
10
5
6
2
4
7

К-сть
голів

Ревакцинація, вік
14
14
11
11
18
11
12
7,19,28
7,19,28
7,19,28

28 000
23 000
25 168
14 000
17 000
13 000
30 000

РЗГА,
вік
2
50
41
30
13
50
62
44
45
37
42
47

3
1

1

1

4
1
2
6
1
5
1
5
3

5
3
5
1
8
2
3
7
11
5

6
4
2

7
3
2

4
1
2
6
3
4
6

5
5
2
2
2
1
5

Титри, лог2
8 9 10 11 Середній титр,лог2
2
7,4
5
6,8
3,1
4 1
6,84
2
6,88
4
8,9
5,8
5,34
1 2 1 3
8,8
1
9,0
3

%
100
100
35
100
100
100
100
100
100
100

Дані серологічного моніторингу середніх проективних титрів бройлерів вкінці
відгодівлі, вакцинованих у інкубаторії Вектормун HVT-NDV та ревакцинація живими
вакцинами проти НХ наведені на рис. 1
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Рис . 1. Середні титри протективних антитіл у сироватках крові бройлерів, вакцинованих в інкубаторії
Вектормун HVT-NDV та ревакцинація живими вакцинами проти НХ 1

Встановлено наявність середніх протективних антитіл при застосуванні векторної
вакцини Вектормун HVT-NDV серед 10 груп бройлерів, а саме : на 30 добу-3,1 лог2 ,на 37
добу - 5,34 лог2, тоді як в кінці відгодівлі середні титри підвищилися і коливалися в межах від
5,8 до 9,0 лог2.
Результати середніх протективних антитіл у сироватках крові бройлерів вакцинованих
Вектормун HVT-NDV в інкубаторі та за одноразової чи 3-х разової ревакцинації живими
вакцинами проти НХ представлені на рис.2.
При одноразовій ревакцинації живою вакциною проти НХ на 11-14 добу (партії 1, 3, 5,
6, 8, 9, 10) середні титри були на рівні протективних і коливались у межах 3,1- 8,9 лог2, тоді як
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при 3-разовій ревакцинації на 7,19 та 28 добу (партії 2, 4, 7) середні титри становили 5,34, 8,8
та 9,0 лог2, відповідно. Встановлено, що при 3-разовій ревакцинації на 42 та 47 добу
підвищення протективних антитіл в 1,7 раза та максимальних титрів 11 лог 2 на 15 та 20 %,
відповідно.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3,1

6,88
6,84

5,34 лог2
30
37 доба
6,8

62

50

41

50

42 8,8

7,4

9

44

47

45
5,8

8,9

Рис. 2. Середні титри протективних антитіл у сироватках крові бройлерів, вакцинованих Вектормун HVT-NDV
та за ревакцинації одноразово чи 3-разово живими вакцинами проти НХ.

Виявлення в стаді птиці антитіл 10-11 лог2 через 12-25 та після застосування живих
вірус вакцин проти НХ не є сигналом про неблагополуччя його щодо НХ, навпаки, це свідчить
про високу реакцію птиці на вакцину. Але якщо через 4-5 міс. після вакцинації у стаді будуть
виявлені титри 11 лог2 або нерівні титри, тобто, коли у частини проб крові (10-15 %) їх немає
або вони не перевищують 2 лог2, а в іншій частині (14-20 %) становлять 10-11 лог2 і вище, то
стадо треба вважати, таким, що мало контакт із вірулентним вірусом. Груповий імунітет при
завершенні відгодівлі становив 100 %.
При вирощуванні вакцинованих в інкубаторії бройлерів було відзначено підвищення
збереження, зниження конверсії корму та поліпшення індексу продуктивності.
ВИСНОВКИ
1. При застосуванні вакцини Вектормун HVT-NDV встановлено наявність середніх
протективних антитіл в сироватках крові бройлерів : на 30 добу-3,1 лог2 ,на 37 добу - 5,34 лог2,
тоді як в кінці відгодівлі середні титри підвищилися і коливалися в межах від 5,8 до 9,0 лог2.
2. При одноразовій ревакцинації живою вакциною проти НХ на 11-14 добу середні
титри вкінці відгодівлі були на рівні протективних і коливались в межах 5,8 - 8,9 лог2,.
3. При 3-разовій ревакцинації живою вакциною проти НХ на 7, 19 та 28 добу середні
титри вкінці відгодівлі становили 8,8 лог2 та 9,0 лог2 відповідно. Встановлено підвищення
середніх протективних антитіл на 42 та 47 добу в 1,7 раза та максимальних титрів 11 лог 2 на
- 15 та 20 %, відповідно. Виявлення в стаді птиці титрів 10-11 лог2 через 12-25 діб після
застосування живих вірус- вакцин проти НХ не є сигналом про неблагополуччя його щодо НХ,
навпаки, це свідчить про високу реакцію птиці на вакцину.
4. Груповий імунітет проти НХ вкінці відгодівлі становив 100 %.
5. Застосування вакцини Вектормун HVT-NDV із наступною одноразовою
ревакцинацією живою вакциною проти НХ дозволяє створити стійкий імунітет проти НХ;
сформувати імунітет ; знизити вплив стресу (у порівнянні з масовою вакцинацією в пташнику
методом випоювання).
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Перспективи досліджень. Планується подальше проведення серологічного
моніторингу з метою підвищення ефективності застосування вакцин проти НХ в залежності
від епізоотичної ситуації.
EFFECTIVENESS OF VACCINE VEKTORMUN HVT- NDF
AGAINST NEWCASTLE DISEASE OF CHICKENS
I. K. Avdosieva1, R. S. Baranyak2, V. M. Mishchenko3, V. V. Rehenchuk1,
I. L Melnichuk1, O. B. Basarab1
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SUMMARY
The results of the efficiency of vector vaccine VEKTORMUN HVT- NDF against Newcastle
disease of chickens following the use of a live vaccine ND on different paths are presented. At one
time revaccination by live vaccine against ND on 11-14 day middle titers were on the level of the
protective ones and ranged 5,8- 8,9 log2. At three-timed revaccination by live vaccine against ND on
7, 19 and 28 days middle titers were 5.3, 8.8 and 9.0 log2 respectively. The increase of middle
protective antibodies after 42 and 47 days in 1.7 times was spotted and maximum titers reached 11
log2 - 15 and 20 % respectively. Identifying herd titers in poultry 10-11 log2 through 12-25 after the
use of live viral vaccines ND is not a signal of distress on his ND on the contrary, it shows high
response of poultry to the vaccine. Group immunity against ND at the last feeding was 100 %.
Application of vaccine VEKTORMUN HVT- NDF followed by a one-time revaccination of live
vaccine against ND is enough to create strong immunity against ND.
Keywords: NEWCASTLE DISEASE, VACCINE VEKTORMUN HVT-NDF, THE
HATCHERY, SEROLOGY, BROILER.
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты эффективности векторной вакцины ВЕКТОРМУН HVTNDF против ньюкаслской болезни бройлеров с последующим применением живой вакцины
против НХ по разным схемам. При однократной ревакцинации живой вакциной против НХ на
11-14 сутки средние титры были на уровне протективных и колебались в пределах 5,8- 8,9 лог2,
при 3-кратной ревакцинации живой вакциной против НХ на 7, 19 и 28 сутки средние титры
составляли 5,3 лог2, 8,8 лог2 и 9,0 лог2, соответственно. Установлено повышение средних
протективных антител на 42 и 47 сутки в 1,7 раз и максимальных титров 11 лог 2 на 15 и 20 %,
соответственно. Выявление в сыворотках птицы титров 10-11 лог2 через 12-25 после
применения живых вирус-вакцин против НХ не является сигналом о неблагополучии его по
НХ, наоборот, это свидетельствует о высокой реакции птицы на вакцину. Групповой
иммунитет против НХ конце откорма составил 100 %. Применение векторной вакцины
Вектормун HVT-NDV с последующей однократной ревакцинацией живой вакциной против
НХ является вполне достаточной, чтобы сформировать и создать устойчивый иммунитет
против НХ.
Ключевые слова: НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ, ВАКЦИНА ВЕКТОРМУН HVT-NDF,
ИНКУБАТОРИЙ, СЕРОЛОГИЯ, БРОЙЛЕРЫ.
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ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ ІЗ КУЛЬТУР
BACILLUS SUBTILIS BI-12 ТА AEROCOCCUS VIRIDANS BI-07
НА ІМУННУ ВІДПОВІДЬ У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
І. А. Бібен, канд. вет. наук, доцент
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,
вул. Ворошилова, 25, м. Дніпропетровськ, 49100, Україна
У статті наводяться данні щодо застосування симбіотичної суміші пробіотичних
бактеріальних культур Bacillus subtilis штам BI-12 та Aerococcus viridans штам BI-07 на
першому, самому відповідальному, етапі вирощування курчат-бройлерів в якості
альтернативи антибіотикам з метою отримання фізіологічно якісної та дієтичної продукції
для споживача. Головною метою роботи було переконатися, що пробіотичні культури є
симбіонтами при заселенні кишкової трубки, приживаються в екосистемі мікробіоценозу
кишечника і здійснюють позитивний вплив на фізіологічні функції організму і його
імунобіологічну реактивність у відповідь на специфічний антигенний подразнювач за
профілактичної вакцинації проти емерджентних інфекцій. З особливо небезпечних
інфекційних хвороб птиці відібрали НХ і пастерельоз, які зазвичай перебігають спільно зі
стертою, атипової симптоматикою.
Ключові слова: СИМБІОТИЧНА СУМІШ, КУРЧАТА-БРОЙЛЕРИ, ПРОБІОТИЧНІ
БАКТЕРІАЛЬНІ КУЛЬТУТРИ, BACILLUS SUBTILIS, AEROCOCCUS VIRIDANS.
Організм тварини у сукупності з його еубіотою формує біологічну екосистему, здатну
в стані фізіологічної норми до саморегуляції і самопідтримки при змінені умов існування. У
нормобіозі протективно-компенсаторні та імунобіологічні механізми забезпечують
превалювання в мікробіоценозах внутрішнього середовища макроорганізму резидентної
(нормальної) мікробіоти. У стані декомпенсації негативних зовнішніх і внутрішніх факторів
впливу, лабільна екосистема «макроорганізм-нормофлора» втрачає фізіологічну стабільність
видового і кількісного складу резидентної мікробіоти, з'являються нові непрогнозовані клони
транзиторної потенційно-патогенної мікрофлори, яка ініціює інфекційний ґенез факторного і
класичного типів [7-14, 5, 2].
Найбільш активно заселяє кишкову трубку грамнегативна мікрофлора з родини
Enterobacteriaceae - кишкова паличка, насичена позахромосомними неканонічними
генетичними елементами патогенності; представники родів Salmonella, Proteus, Enterobacter,
Klebsiella, Shigella, Providencia, псевдомонади, пастерелли, різні коки, аеробні
спороутворюючі палички, факультативні та облігатні анаероби, архебактерії, гриби, водорості
та найпростіші. У результаті зниження імунобіологічної реактивності макроорганізму і
порушення бар'єрної функції слизових оболонок кишкового тракту, розвивається
дисбіотичний стан і створюються умови для транслокації клітинних та позаклітинних
збудників інфекційної патології з просвіту кишечника в лімфовузли та подальше надходження
антигенних детермінант специфічності потенційно-патогенних агентів у кров'яне і лімфатичне
русло з подальшим розвитком інфекційних й імунопатологічних процесів на тлі алергізації
організму і потенціювання дегенеративно-запальних процесів інфекційної етіології в
результаті виділення і сорбції різноманітних медіаторів запалення [1, 3, 4, 7, 10, 11, 13].
У ветеринарній медицині все більшого поширення набуває корекція
імунопатологічного та імунодепресивного станів дисбіотичного походження за допомогою
пробіотичних препаратів, особливо при проведенні масових і планових заходів
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імунопрофілактики. Симультанне застосування пробіотичних імуномодуляторів у системі
протиепізоотичних заходів при масовому використані вакцин, супроводжується позитивними
явищами в системі неспецифічної реактивності макроорганізму і підвищенням його
імунобіологічної опірності, посиленням імунної відповіді на специфічний антигенний
подразнювач, а також нормалізацією якісного і кількісного складу мікробіоти. На відміну від
антибіотиків і хіміотерапевтичних препаратів, пробіотики не проявляють негативного впливу
на представників нормофлори, а за дисбіозах сприяють її якісному і кількісному відновленню
до фізіологічної норми. Удосконалення існуючих пробіотичних препаратів, розширення
спектра їх номенклатури і використання в якості ефективних лікувально-профілактичних
біопрепаратів в комплексній терапії та імунопрофілактиці інфекційної патології є актуальною
проблемою біотехнології та ветеринарної медицини [6, 4, 2, 7-14].
Метою роботи було вивчення профілактичної ефективності застосування
оригінального пробіотичного препарату з симбіотичної суміші бактеріальних культур Bacillus
subtilis штам BI-12 та Aerococcus viridans штам BI-07 на імунну відповідь при вакцинації проти
епізоотично важливих інфекційних патологій (НХ і пастерельоз).
Матеріали і методи. Бактеріологічні та імунологічні дослідження виконані в НДЦ
біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського ДАЕУ.
Епізоотичний штам Pasteurella multocida серовар А ізолювали рутинними методами від
хворих курчат з уражених внутрішніх органів. Антигенну належність встановили в біопробі.
Пастерели культивували в МПБ за 37 оС упродовж доби для накопичення бактеріальної маси,
яку використовували при виготовленні експериментальної серії інактивованої емульгованої
моновакцини проти пастерельозу курей. Інактивацію проводили димером етиленіміну в
концентрації 5 % по АДР за нейтрального рН. Повноту інактивації визначали бактеріологічно
та в біопробі на білих мишах за внутрішньочеревного зараження. Емульгацію здійснювали на
подрібнювачі тканин ПТ-2 з масляним ад'ювантом ВНДІЗТ у співвідношенні 1 : 1 до появи
емульсії білого кольору. Всі маніпуляції по виготовленню моновакцини проводили з
розрахунком отримання кінцевої концентрації інактивованого збудника в біопрепараті
106 м.к. / см3.
Вакцинацію курчат проти пастерельозу проводили у віці 14 діб в дозі 0,3 см3 емульсинвакцини підшкірно у ділянці шиї. Якість вакцинації визначали методом прямого контрольного
зараження гомологічним штамом пастерел, з дозою зараження 4-5 LD50, при цьому одна
летальна доза відповідала 60-80 ж. м. к. пастерел.
Вакцинацію курчат-бройлерів проти ньюкаслської хвороби (НХ) проводили
препаратом «Пулвак НХ» з штаму Ла-Сота у віці 18 діб, згідно настанови. Титр антитіл проти
вірусу НХ у вакцинованих курчат визначали в РЗГА.
Для культивування Bacillus subtilis штам BI-12 використовували елективне живильне
середовище агар Гауз № 2 у біологічних матрацах для накопичення спорової біомаси бацил
пробіотика. Перед посівом визначили вихідну якість пробіотичної культури, її чистоту і
типовість.
Aerococcus viridans штам BI-07 вирощували на елективному живильному середовищі,
яке готували за наступним алгоритмом: у 1000 см3 дистильованої води розчиняли 20 г сухого
поживного агару та 15 г розчинного крохмалю. Суміш доводили до кипіння, потім додавали
400 мг йодистого калію, 30 мг грамурина та 2 мг етонія. Суміш кип'ятили 20 хв, розливали у
стерильні чашки Петрі та зберігали в холодильнику 20-30 діб. Ідентифікацію культур
аерококів проводили за методом J.B. Evans [1986]. Кількісну оцінку концентрації аерококів у
суспензії проводили посівом послідовних десятикратних розведень бульйонної культури
(0,1 см3) в 4 пеніцилінових флакончиках, що містили по 1,0 см3 МПБ на основі перевара
Хоттингера (ОПХ). Підрахунок проводили за методом Кербера-Ашмаріна [тисячу дев'ятсот
шістдесят два] і виражали у живих мікробних клітинах (ж.м.к.).
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Обробку цифрового матеріалу проводили згідно рекомендацій Ашмаріна по
обчисленню середніх значень та їх квадратичних помилок.
Результати й обговорення. Для експериментального вивчення у виробничих умовах
впливу пробіотиків на імуногенез, життєздатність й імунореактивність організму курчатбройлерів у процесі вакцинації за принципом пар-аналогів методом випадкового неповторного
відбору підібрали і сформували дві рандомінізовані групи курчат-бройлерів по 400 голів у
кожній.
У дослідній групі ввели в раціон симбіотичну суміш пробіотичних культур Bacillus
subtilis штам BI-12 і Aerococcus viridans штам BI-07 за відсутності дачі антибіотиків.
Контрольна група (порівняльна) містилась за традиційною технологією з включенням
загальноприйнятих антибіотиків у систему забезпечення виживання комерційного поголів'я за
рутинної технології.
Птиця дослідної і контрольної груп утримувалась за ідентичних умов у клітинних
батареях КБУ-3. Технологічні параметри годівлі та утримання (температурний і світловий
режим, щільність посадки) курчат-бройлерів відповідали рекомендаціям ВНІІТІП (2000).
Експеримент тривав упродовж інтенсивного періоду відгодівлі технологічного циклу
вирощування.
Курчатам дослідної групи пробіотичний препарат готували ex tempore у вигляді суміші
культур пробіотиків у пропорції 1 : 1 та задавали щодня одноразово груповим методом з
водою, при цьому накопичення кожного пробіотика знаходилося в діапазоні 9,0-9,5 lg / см3
НВЧ або 1,0-5,0 × 109 ж. м. к. / см3. Протягом першого тижня життя дача пробіотиків
становила 2,0 см3 пробіотичних культур на голову, упродовж другої - 3,0 см3, у наступні часи
одноразова оздоровча доза змішаної мікробної культури доходила до 4,0 см3 на голову.
Для отримання мікробної культури пробіотиків їх вирощували окремо, за
відпрацьованою нами оригінальною технологією і здійснювали комплексний контроль
біологічної якості й видової відповідності використаних, у раціоні годівлі курчат, культур.
Пробіотичну культуру Bacillus subtilis штам BI-12 вирощували на матрацах із
середовищем Гаузе № 2. У культурі сінних бацил, що мали характерні морфо-тинкторіальні і
культуральні властивості: перитрихіальний тип рухливості, здатність утилізувати глюкозу,
ксилозу, маніт, сахарозу, мальтозу, гідролізувати ескулін і крохмаль, не утилізувати лактозу,
саліцин, пропіонат, гідролізований крохмаль, казеїн; не утворювати газ при розщепленні
глюкози, відновлювати нітрати, без продукування індолу, сірководню і фермента уреази,
розріджувати 10 % желатину, рости на середовищах у присутності 7 % NaCl, цитрату; а також
не мали патогенних властивостей (не володіли факторами патогенності - гемолітичною та
лецитіназною активністю). Пробіотична культура в тесті антимікробної активності методом
відстроченого антагонізму показала наявність високого рівня антагоністичної активності до
широкого кола патогенних й умовно-патогенних мікроорганізмів.
Для отримання спорового матеріалу в біоматраці зі скошеним живильним середовищем
Гауз № 2, після видалення конденсату вносили попередньо прогріту за 70 оС упродовж 20 хв
пробіотичну культуру сінних бацил з посівною дозою не менше 10 6 м.к. / см3, яку потім
рівномірно розподіляли по поверхні агару.
Культуру вирощували за 37 оС упродовж 4 діб, потім готували препарати-мазки,
фарбували за Цілем-Нільсена та проглядали в імерсійній системі мікроскопа. При цьому
оцінювали завершеність процесу спороутворення, типовість морфології спор і відсутність
сторонньої мікрофлори. Після завершення стадії спороутворення з матраців з кондиційною
споровою культурою видаляли конденсат і стерильним фізіологічним розчином кухонної солі
змивали з поверхні живильного середовища.
Підготовлену мікробну культуру пробіотика стандартизували по ряду показників
якості, а саме: загальна концентрація клітин при підрахунку в камері Горяєва; концентрація
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життєздатних клітин; антагоністична активність, біохімічні показники; кількість зрілих спор;
термостійкість спор.
Культуру Aerococcus viridans штам BI-07 вирощували в аеробних умовах за 37 °С
упродовж доби. Бактеріальний ріст проявлявся у вигляді безпігментних випуклих колоній, що
не зливаються, діаметром до 1 мм. При обробці посівів розчином 10 % сірчаної кислоти
(2,5 см3 на одну чашку Петрі) навколо колоній аерококів з'являвся темно-фіолетовий ореол. У
мазках аерококи мали вигляд грампозитивних великих коків розташованих попарно або
скупченнями.
Бактеріальні культури змішували і випоювали курчатам щодня, одноразово. Вели
постійний контроль бактеріальної чистоти та видової відповідності культур-пробіотиків. У
контрольній групі курчат, регулярно отримували per os мікс бактеріальних пробіотичних
культур покращився зовнішній вигляд і загальний стан вгодованості, були відсутні інфекційні
патології факторного типу з діарейним синдромом, не було зафіксовано випадків клоацитів,
курчата були рухливі, життєздатні, активно росли і розвивалися, більш інтенсивно поїдали
корм. Середньодобовий приріст живої маси бройлерів за період дослідження в дослідній групі
становив 52,3 ± 4,3 г, тоді як в контрольній групі цей показник не перевищував 46,3 ± 3,4 г, а
швидкість росту дослідного поголів'я була на 6,7 % вище, ніж у порівняльній групі.
За серологічного дослідження напруженості імунітету в РЗГА проти НХ встановили,
що середньогеометричний титр імуноглобулінів проти вірусу НХ у дослідної групи курчат був
у 4,2 вище у порівнянні з контрольною групою і склав відповідно 35,2 ± 12,6 log 2 проти
8,6 ± 1, 2 log 2. Напруженість імунного захисту проти ВНХ у дослідній групі оцінюється на
рівні 100 %, а в контролі - 86,3 %.
Напруженість імунітету проти пастерельозу визначали за титром імуноглобулінів у
РНГА з капсульними антигенами і прямим контрольним внутрішньом’язовим зараженням
курчат у дозі 4-5 LD50 гомологічного штаму. Вакцинація проти пастерельозу курчат дослідної
групи на тлі прийому пробіотиків створила активний і напружений імунітет, що виразилося в
високих захисних титрах імуноглобулінів, в діапазоні 1 : 128-1 : 512, і 100 % стійкості до
зараження. Ніяких зовнішніх клінічних ознак інфекційного процесу у заражених курчат у
дослідній групі не було, споживання корму не знизилася. Навпаки, у контрольній групі захисні
титри коливались від 1 : 8 до 1 : 64, а при зараженні вижило 72 % поголів'я, причому частина
курчат перехворіли пастерельозом з різним ступенем тяжкості.
Від загиблих у результаті зараження курчат була ізольована вихідна культура збудника,
яка була ідентифікована як P. multocida серовар А.
З фекалій дослідних курчат упродовж всього досліду виділялись культури
пробіотичних мікроорганізмів, які використовуються в експерименті з характерними
номінальними властивостями вихідних культур.
ВИСНОВКИ
1. Симбіотична суміш пробіотичних культур Bacillus subtilis штам BI-12 та Aerococcus
viridans штам BI-07 здатна приживатися в організмі курчат-бройлерів і в процесі вегетації в
кишечнику надавати благотворний вплив на організм, стимулюючи імуногенез при вакцинації
проти особливо небезпечних інфекцій (НХ і пастерельоз). При цьому титр протективних
імуноглобулінів проти ВНХ у 4,2 рази вище у дослідній групі, а протипастерельозний імунітет
досягає 100 % проти 72 % у контролі.
2. Використання симбіотичної суміші пробіотичних культур Bacillus subtilis штам BI12 та Aerococcus viridans штам BI-07 має виражений позитивний ефект на загальний стан
організму курчат-бройлерів, підвищує показники середньодобових приростів і проявляє
високу профілактичну ефективність проти факторних інфекцій з діарейним синдромом.

184

Перспективи досліджень. Подальше вдосконалення технології застосування і
виготовлення пробіотичного препарату з симбіотичної суміші пробіотичних культури Bacillus
subtilis штам BI-12 і Aerococcus viridans штам BI-07, а також вивчення впливу пробіотика на
організм курчат у довгостроковій перспективі.
INFLUENCE PROBIOTIC PREPARATIONS FROM CULTURES
BACILLUS SUBTILIS BI - 12 AND AEROCOCCUS VIRIDANS BI-07
ON THE IMMUNE RESPONSE OF BROILER-CHICKENS
I. A. Biben
Dnipropetrovsk State Agrarian-Economic University
25, Voroshilovа street, Dnipropetrovsk, 49600, Ukraine
SUMMARY
The article describes the experience of the symbiotic mixture of probiotic bacterial cultures of
Bacillus subtilis strain BI-12 and Aerococcus viridans strain BI-07 in the first, the most responsible,
stage of broiler rearing as an alternative to antibiotics in order to obtain physiologically quality and
diet of the final product to the consumer. The main aim of the work was to ensure that the probiotic
cultures are symbionts in the population of the intestinal tube, take root in the ecosystem of the
intestine microbiocenosis and have a beneficial effect on the physiological functions of the body and
its immunе-biological reactivity in response to a specific antigenic stimulus when preventive
vaccination against emergent infections. In an especially dangerous infections elected NB and
pasteurellosis, widespread and insidious infectious disease, usually occurring in conjunction with the
erased, atypical symptoms.
Keywords: SYMBIOTIC MIXTURE, BROILER-CHICKENS, PROBIOTIC BACTERIAL
CULTURES, BACILLUS SUBTILIS, AEROCOCCUS VIRIDANS.
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ИЗ КУЛЬТУР
BACILLUS SUBTILIS BI-12 И AEROCOCCUS VIRIDANS BI-07
НА ИММУННЫЙ ОТВЕТ У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
И. А. Бибен
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет
ул. Ворошилова, 25, г. Днепропетровск, 49600, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье описывается опыт применения симбиотической смеси пробиотических
бактериальных культур Bacillus subtilis штамм BI-12 и Aerococcus viridans штамм BI-07 на
первом, самом ответственном, этапе выращивания цыплят-бройлеров в качестве альтернативы
антибиотикам с целью получения физиологически качественной и диетической конечной
продукции для потребителя. Главной целью работы было убедиться, что пробиотические
культуры являются симбионтами при заселении кишечной трубки, приживаются в экосистеме
микробиоценоза кишечника и оказывают благотворное влияние на физиологические функции
организма и его иммунобиологическую реактивность в ответ на специфический антигенный
стимул при профилактической вакцинации против эмерджентных инфекций. В качестве особо
опасных инфекций избрали НБ и пастереллез, широко распространенные и коварные
инфекционные патологии, обычно протекающие совместно со стертой, атипичной
симптоматикой.
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У статті наведені дані щодо епізоотичної ситуації по заразних захворюваннях коней
в Україні. Встановлено широке розповсюдження гельмінтозів, лептоспірозу та
герпесвірусних інфекцій першого та другого типів у кінних господарствах. Викладений
порівняльний аналіз профілактичних заходів при герпесвірусних інфекціях першого та другого
типів у коней, на основі власних досліджень. Основою профілактики герпесвірусних інфекцій
першого та другого типів у коней є мінімізація впливу стрес-факторів та імунодепресантів
на коней, дотримання ветеринарно-санітарних норм утримання та годівлі. Щорічне планове
проведення серологічних досліджень та своєчасна імунізація в більшості випадків дає змогу
запобігти клінічним проявам лептоспірозу та ринопневмонії і сприяє збереженню лошат.
Ключові слова: ГЕРПЕСВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ КОНЕЙ, ЛЕПТОСПІРОЗ,
ГЕЛЬМІНТОЗИ, ВАКЦИНАЦІЯ, ВЕТЕРИНАРНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ.
Інфекційним хворобам коней властива циклічність розвитку. Саме тому сучасна
стратегія протиепізоотичних заходів має бути спрямована на здійснення постійного дієвого
контролю за розвитком та поширенням заразних хвороб коней [1-3].
З метою ефективної організації оздоровлювальних заходів потрібно дотримуватись
специфічних методів діагностики та профілактики. Так, слід регулярно (щороку) проводити
вакцинацію конепоголів’я від грипу та правцю – спортивних коней; від герпевірусних
інфекцій – поголів’я кінних заводів [2-4]. Стосовно оптимальних схем вакцинацій проти
герпесвірусних інфекцій коней із застосуванням живих чи інактивованих вакцин, то потрібно
чітко дотримуватись плану вакцинації поголів’я із застосування вакцини у різновікових групах
тварин залежно від епізоотичної ситуації та статусу господарства [1,5]. Потребу вакцинацій
проти лептоспірозу та інших інфекційних хвороб визначає Державна служба ветеринарної
медицини, залежно від епізоотичної ситуації в господарстві. З метою забезпечення
ветеринарного благополуччя галузі конярства України слід регулярно проводити
дегельмінтизації та комплекс діагностичних досліджень щодо ринопневмонії, лептоспірозу та
гельмінтозів [4].
Матеріали і методи. Епізоотологічний моніторинг заразних хвороб коней проводиться
нами понад 25 років на основі ретроспективного дослідження і результатів власних досліджень
в умовах господарств різних форм власності та особливостей господарювання. Застосовували
методи епізоотологічного аналізу, лабораторних досліджень на герпесвірусні інфекції
першого та другого типів в РДП, лептоспіроз в РМА, копрологічні на гельмінтози та
статистичного аналізу.
Результати й обговорення. Протягом останніх років загальна чисельність коней в
Україні зменшилась і становила в 2014 році 414 тис. голів, в тому числі 5,8 тис. голів –племінне
поголів’я. Основний племінний генофонд розміщений в 16 кінних заводах та 82 господарствах,
де знаходиться від 10 і більше племінних конематок. У цих господарствах утримується 389
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жеребців-плідників і 2883 кобили. Слід відмітити, що в Україні регулярно зустрічаються
спорадичні випадки сказу серед коней (до 10 випадків щороку), що обумовлено стійкою
неблагополучною ситуацією щодо цієї хвороби. У всіх племінних кінних господарствах
зустрічаються такі паразитарні захворювання, як стронгілоїдоз, стронгілідози, параскаридоз,
оксіуроз, гастрофільоз. Крім того, в племінних господарствах часто виникає лептоспіроз і
герпесвірусні інфекції коней першого і другого типів. Лептоспіроз у коней поширений по всій
території України. Захворювання протікає у формі імунізуючої субінфекції, в окремих
господарствах відмічається клінічний прояв хвороби, який характеризується кон'юнктивітами,
ринітами, дерматитами, абортами на останньому місяці жеребності, розвитком сліпоти у
окремих тварин. У неблагополучних по лептоспірозу господарствах збільшується кількість
реагуючих коней в РМА в титрах 1:50 – 1:100 до 50 % і більше, при цьому з'являється 2 % і
більше тварин, у яких антитіла в РМА в титрах 1:200 і вище. У таких господарствах у коней
знижується апетит, вони швидко худнуть, окремі можуть загинути, у лошат відзначають
риніти і бронхопневмонії. При розтині виявляють жовтяничність підшкірної клітковини,
гепатит або цироз печінки, гломерулонефрит. Профілактика і оздоровлення при лептоспірозі
здійснюється шляхом застосування варіанту вакцини з відповідними серогрупами лептоспір,
виявленими в господарстві. Перед застосуванням вакцини проводять поголовне дослідження
в РМА. Через 10 діб після застосування вакцини коней, які мають титри в РМА 1:200 і більше
піддають санації антибіотиками (лінкоміцин гідрохлорид, фармазін, інтраміцин, пенбекс) та
проводять дезінфекцію та дератизацію.
Регулярно, щороку, у незначної частини конематок спостерігаються народження
нежиттєздатних лошат, аборти, народження мертвих лошат. Нами розроблені методи
діагностики герпесвірусної інфекції першого типу коней в РЗГА, РН, РДП, ПЛР, а
герпесвірусної інфекції другого типу в РДП. Проведені дослідження засвідчили, що в деяких
кінних заводах поширена герпесвірусна інфекція першого і другого типів, гельмінтози і
лептоспіроз. При дослідженні тварин на кінних заводах серопозитивними в РДП були 39,7 %
коней до першого, 48,3 % до другого серотипу герпесвірусів коней. При цьому у 35,7 % коней
одночасно в сироватці крові виявили антитіла до обох типів вірусів. У хворих ринопневмонією
конематок спостерігали пізні аборти на 8 – 11 місяцях жеребності. Частина конематок
народжувала нежиттєздатний приплід, який гинув протягом двох-трьох діб. У 2006 – 2007
роках масові спалахи респіраторної форми ринопневмонії, обумовлені герпесвірусом першого
типу відмічалися в індивідуальних господарствах Волинської, Рівненської, Чернігівської,
Тернопільської, Житомирської, Київської, Хмельницької, Вінницької областях. У окремих
коней при сумісному перебігу герпесвірусної інфекції першого і другого типів клінічні ознаки
захворювання виявлялися нервовою формою або пневмонією, які дуже важко піддавалися
комплексному лікуванню.
У неблагополучних господарствах відносно ринопневмонії жеребних кобил краще
вакцинувати перший раз на першому-третьому місяцях жеребності, наступний раз – через три–
чотири місяці, проте не пізніше, ніж за 4 місяців до жереблення. Вакцинацію лошат проводять
перший раз в 10 денному віці. При цьому проводять термометрію, здорових лошат
вакцинують, а з підвищеною температурою піддають симптоматичному лікуванню. Другий
раз вакцинацію проводять в 3-місячному і третій раз – 5–6 місячному віці, не пізніше 3–4
тижнів до відлучення. При масових спалахах захворювання в регіонах виникає необхідність
проводити вакцинацію для коней і в індивідуальних господарствах. Хворих тварин ізолюють
і піддають симптоматичному лікуванню, яке передбачає застосування розробленого нами
препарату СЕГП, антибіотиків (лінкоміцин гідрохлорид або інтраміцин або пенбекс) і
використання імуномодуляторів (амізон, ізамбен).
Профілактика гельмінтозів досягається в результаті утримання коней згідно з
ветеринарно-санітарними нормами. Кожну добу проводять очищення стаєнь від гною і
організовують його біотермічне знезараження до використання на полях або пасовищах, що
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сприяє розриву циклу розвитку паразитів. У племінних господарствах дегельмінтизацію
дорослого поголів'я проводять навесні і восени, а спортивного поголів'я, молодняка від 1 до 3
років – 4 рази на рік з інтервалом 90 діб. Дегельмінтизацію племінних лошат починають з 14добового і проводять з інтервалом 45 – 60 діб до 12-місячного віку. Підбір антигельмінтиків
широкого спектру дії і попередню їх апробацію проводять на малоцінних конях.
Антигельмінтні препарати застосовують відповідно до настанови залежно від наявності різних
видів гельмінтів (табл.).
Через 10 діб після дегельмінтизації відправляють проби фекалій для визначення
ефективності дії препаратів і проводять механічне очищення і дезінвазію приміщень. Постійно
контролюють ефективність дії антигельмінтиків і при необхідності здійснюють заміну. З
метою профілактики гельмінтозів у коней необхідно упроваджувати випас коней на
культурних пасовищах або за допомогою електропастуха. Нами розроблена «Технологія
вирощування коней за допомогою електропастуха і оздоровлення від гельмінтозів і
лептоспірозу (Патент 36030 А, Україна)». Застосування технологічних прийомів дозволяє
кожні 5– 6 діб переводити табун коней з однієї площі на іншу і контролювати стан пасовища.
Регулярне переміщення тварин на чисті ділянки сприяє оздоровленню від гельмінтозів,
оскільки личинки гельмінтів за цей період не стають інвазійними і не заражають коней.
Таблиця
Антигельмінтні препарати і способи їх застосування для коней
№ п/п

1

2

Препарати
На основі фенбендазолу
(фенкур, панакур,
фенбендазолу гранулят
22,2 %, панакура
гранулят 22,2 %)
На основі альбендазола
(альбен, атазол,
вальбазен, анвермін і ін.)

Дози

Спосіб
застосування

Ендопаразитози

7,5 .
10 мг/кг

Одноразово з
кормом

Параскаридоз, стронгілятози,
стронгілоїдоз, аноплоцефалоїдоз, оксіуроз

6.
8 мг/кг

Одноразово з
кормом

Параскаридоз, стронгілятози,
стронгілоїдоз, аноплоцефалоїдоз, оксіуроз

6 мг/кг,
12,5 мг/кг

На корінь
язика
Раз на добу, 2
діб. підряд

Параскаридоз, стронгілятози,
стронгілоїдоз, аноплоцефалоїдоз, оксіуроз
Параскаридоз, стронгілятози,
стронгілоїдоз, оксіуроз
Параскаридоз, стронгілятози,
стронгілоїдоз, аноплоцефалоїдоз, оксіуроз,
парафіляріоз, ринестроз, онкоцеркоз

3

Пасти ринтал, пірантел

4

Піперазин

0,5 г/кг

5

Універм

50 мг/кг
(5г/100
кг)

Одноразово з
кормом

6

Івомек, івермек,
дектомакс та ін.. аналоги

1 см3 на
50 кг
маси

Підшкірно в
дозі не більше
5 мл в одне
місце

Параскаридоз, стронгілятози,
стронгілоїдоз, аноплоцефалоїдоз, оксіуроз,
парафіляріоз, ринестроз, онкоцеркоз

7

Пасти екваланова,
эквісектова, еквест,
бровермектин-гель,
абомітел плюс, гельмісан

1 ділення
на 100 кг
маси

На корінь
язика

Параскаридоз, стронгілятози,
стронгілоїдоз, аноплоцефалоїдоз, оксіуроз,
парафіляріоз, ринестроз, онкоцеркоз

Бронтел комбігель

1 ділення
на 100 кг
маси

На корінь
язика

Параскаридоз, стронгілятози,
стронгілоїдоз, аноплоцефалоїдоз, оксіуроз,
парафіляріоз, ринестроз, онкоцеркоз,
сетаріоз

8

Нами встановлений в кінних заводах і племінних фермах асоційований перебіг
герпесвірусної інфекції першого і другого типів, лептоспірозу і гельмінтозів. Тому з метою
профілактики даних захворювань диспансеризацію необхідно проводити восени (жовтень –
листопад) і весною (квітень – травень). При проведенні диспансеризації, окрім умов
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утримання і годівлі, проводять серологічні дослідження на лептоспіроз, герпесвірусну
інфекцію першого і другого типів, а також копрологічні, імуно-біохімічні дослідження в
кобил, жеребців-плідників і 10 % молодняку.
ВИСНОВКИ
1. В Україні постійно зустрічаються випадки захворювання коней лептоспірозом,
ринопневмонією, сказом та гельмінтозами.
2. З метою профілактики гельмінтозів необхідно проводити раціональні
дегельмінтизації поголів'я залежно від віку, умов експлуатації і утримання тварин.
Вирощування коней на культурних пасовищах або за допомогою електропастуха дозволяє
профілактувати сумісний перебіг гельмінтозів з лептоспірозом в літній період.
3. У племінних господарствах необхідно регулярно проводити заходи направлені на
профілактику гельмінтозів, лептоспірозу, ринопневмонії та грипу.
Перспективи досліджень. Дослідження будуть спрямовані на епізоотологічний
контроль заразних хвороб коней.
EPIZOOTIC MONITORING AND PREVENTATIVE MEASURES
OF INFECTIOUS DISEASES OF HORSES
А. Е. Halatiuk, В. L. Behas, А. А. Antoniuk, О. Р. Kalnaus
Zhytomyr National Agrarian and Ecological University
7, Staryi boulevard, Zhytomyr, 10008, Ukraine
SUMMARY
The article presents data on the epizootic situation on infectious diseases of horses in Ukraine.
It was found widespread leptospirosis, helminth infections and herpes infections of the first and
second types of horse farms. The paper presents a comparative analysis of the preventive measures
in case of herpes virus infection of first and second types of horses, based on their own research. The
basis of prevention first and second types of herpesvirus infections in horses is to minimize the effect
of stress factors and immunosuppressive drugs on horses, compliance with veterinary and sanitary
rules and feeding. Annual planned serological studies and timely immunization in most cases can
prevent clinical manifestation of leptospirosis, rhinopneumonia and contributes to the preservation of
foals.
Keywords: HERPES VIRUS INFECTION OF HORSES, LEPTOSPIROSIS, HELMINTH
INFECTIONS, VETERINARY WELFARE.
ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПРОФИЛАКТИКА
ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛОШАДЕЙ
А. Е. Галатюк, В. Л. Бегас, А. А. Антонюк, О. Р. Калнаус
Житомирский национальный агроэкологический университет
Старый бульвар, 7, г. Житомир, 10008, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные относительно эпизоотической ситуации по заразным
заболеваниям лошадей в Украине. Установлено широкое распространение лептоспироза,
гельминтозов и герпесвирусных инфекций первого и второго типов в конных хозяйствах.
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Изложен сравнительный анализ профилактических мероприятий при герпесвирусных
инфекциях первого и второго типов в лошадей, на основании собственных исследований. В
основе профилактики герпесвирусных инфекций первого и второго типов у лошадей является
минимизация влияния стресс-факторов и иммунодепрессантов на лошадей, соблюдение
ветеринарно-санитарных норм содержания и кормления. Ежегодное плановое проведение
серологических исследований и своевременная иммунизация в большинстве случаев
позволяет предотвратить клиническое проявление лептоспироза, ринопневмонии и
способствует сохранению жеребят.
Ключевые слова: ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЛОШАДЕЙ, ЛЕПТОСПИРОЗ,
ГЕЛЬМИНТОЗЫ, ВЕТЕРИНАРНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ.
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ВІРУЛІЦИДНІ ТА ФУНГІЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ
ЗАСОБУ ДЛЯ ОБРОБКИ ВОДИ
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С. А. Пономарьова, науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті представлені результати визначення противірусної дії засобу для обробки
води, виготовленого на основі солей полігексаметиленгуанідину. Встановлено, що
досліджуваний засіб проявляє віруліцидну дію за відсутності зон лізису на місці нанесення
препарату з бактеріофагом. При визначенні фунгіцидної дії встановлено, що досліджуваний
засіб проявляє також високу фунгіцидну активність до тест-штамів грибів Aspergillus niger
у концентрації 0,025 мг/см3 за експозиції 1 год; до тест-штаму Candida lipolytica BKM Y-917
– у концентрації 0,0125 мг/см3 за експозиції, починаючи із 1 год; до тест-штаму
Saccharomyces cerevisiae – у концентрації 0,0062 мг/см3 за експозиції 1 год та у концентрації
0,0031 мг/см3 за експозиції 3 год; до тест-штаму Candida guilliermondii – у концентрації
0,0062 мг/см3 за експозиції 1 год та у концентрації 0,0031 мг/см3 за експозиції 6 год; до Сandida
famata – у концентрації 0,0031 мг/см3 за експозиції 1 год та у концентрації 0,0016 мг/см3 за
експозиції 24 год.
Ключові слова: ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИН, ПРОТИВІРУСНА ДІЯ,
ФУНГІЦИДНА АКТИВНІСТЬ, ЕКСПОЗИЦІЯ, КОНЦЕНТРАЦІЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ.
Якість води є ключовим елементом безпечного ведення птахівництва, проте, часто при
виникненні захворювань та зниженні продуктивності птиці, воду не враховують як
етіологічний фактор. При оцінці ступеня ризику для здоров'я птиці, в залежності від природи
небажаних домішок у воді, надзвичайно важливу роль відіграють мікробіологічні чинники,
зокрема — наявність бактерій та вірусів. Дослідженнями було встановлено, що ймовірність
захворювань, які передаються через воду, є в декілька разів вищою, ніж при забрудненні води
хімічними сполуками. Все це вказує на те, що передача збудників кишкових інфекцій може
бути зумовлена недостатнім чи неякісним знезараженням питної води [1, 2] .
Крім того, одним із шляхів попадання плісеневих та дріжджових грибів в організм
людей чи тварин є водний, у тому числі із питною водою. У результаті проведених досліджень
науковцями окрім мікроміцетів було також виявлено дріжджоподібні види грибів: Candida
albicans, C. tropicalis, C. glabrata [3–5].
Тому актуальною проблемою на сьогодні залишається питання дезінфекції води та
захист її від мікробного забруднення. З огляду на це, для практичної ветеринарної медицини
велике значення має використання ефективних дезінфікуючих засобів із високою
бактерицидною, віруліцидною та фунгіцидною дією [6–8].
У зв'язку із швидкою адаптацією мікроорганізмів та грибів до дезінфікуючих засобів, а
також з огляду на зростаючі вимоги до екологічної безпеки деззасобів, зниження їх
токсичності, гостро стоїть питання пошуку нових екологічно безпечних дезінфікуючих
засобів, що мають широкий спектр антимікробної активності та забезпечують знищення
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збудників як вірусних, так і бактеріальних інфекцій, що дозволить проводити ефективне та
якісне знезараження води [9].
Проте, сьогодні розроблено невелику кількість дезінфікуючих засобів, які б
застосовувались саме для знезараження води. Так, із загальної кількості дезінфікуючих засобів,
що зареєстровані в Україні, лише 7,7 % припадає для знезараження води [10].
Метою нашої роботи було вивчення віруліцидних та фунгіцидних властивостей засобу,
створеного на основі полігексаметиленгуанідину.
Матеріали і методи. Для визначення противірусної дії досліджуваного засобу
використовували аміксин, м’ясо–пептонний агар (МПА), тест-штам S. aureus 209-Р,
стафілококовий бактеріофаг. Суть експрес-методу полягає у блокуванні репродукції
бактеріофагу у клітинах бактеріальної культури та відсутності зон лізису на місці нанесення
дезінфікуючого засобу, що має віруліцидну дію.
Для цього розплавлене та охолоджене за температури 50-60 0С середовище МПА
розливали по 20 см3 у чашки Петрі. Поверхню застиглого середовища з привідкритою
кришкою підсушували упродовж 30 - 40 хв за кімнатної температури.
Бактеріальну суспензію готували з чистої 24-годинної культури S. аureus 209-Р, що
виросла на поверхні агарового поживного середовища. Для цього 5-10 ізольованих колоній
суспендували у стерильному розчині натрію хлориду з масовою часткою 0,9 % і розводили до
10 ОД оптичного стандарту мутності за Мак-Фарландом.
Після цього бактеріальну суспензію в об'ємі 1-2 см3 наносили на поверхню агарового
середовища і рівномірно розподіляли по всій поверхні за допомогою шпателя, надлишок
суспензії видаляли піпеткою.
Для визначення віруліцидної дії досліджуваного засобу змішували стафілококовий
бактеріофаг та досліджуваний дезінфікуючий засіб у кількості по 0,5 см3. Суміш витримували
в термостаті за температури 37,5 0С упродовж 30 хв. Чашку Петрі з МПА, засіяним культурою,
підсушували у термостаті.
За допомогою піпетки наносили краплю суміші стафілококового бактеріофагу та
досліджуваного засобу на поверхню агару з посівом стафілококової культури. У контролі
стафілококовий бактеріофаг наносили краплею на поверхню агару з посівом стафілокока.
Противірусну дію досліджуваного засобу встановлювали за відсутністю зон лізису на місці
нанесення досліджуваного засобу з бактеріофагом. Культивували у термостаті за температури
37,5 0С упродовж 24 год і відмічали результат [11].
Визначення фунгіцидної дії засобу для обробки води проводили з використанням тестштамів грибів Aspergillus niger, Candida lipolytica, Saccharomyces cerevisiae, Candida
guilliermondii. Сandida famata.
Культури мікроорганізмів вирощували на скошеному агарі Сабуро упродовж 5 діб за
температури 25 0С, після чого проводили змив ізотонічним розчином натрію хлориду та
готували завись за оптичним стандартом Мак-Фарланда на 0,5 одиниць. Серійні розведення
деззасобу проводили у пробірках із 2 см3 стерильної води, після чого в них вносили відповідні
тест-штами грибів. Після приготування ряду розведень дезінфікуючого засобу у кожну
пробірку із розведенням піпеткою з інтервалом 1 хв вносили по 0,2 см 3 приготовленої зависі
грибів, після чого вміст пробірок перемішували коливальними рухами. Через відповідні
проміжки часу (1, 3, 6 та 24 год) стерильною бактеріологічною петлею проводили посів у
пробірки з соєво-казеїновим бульйоном, які інкубували в термостаті за температури 25 0С
упродовж 5 діб. Оцінку результатів досліджень проводили через 5 діб. Відсутність росту
мікроорганізмів у пробірках вказувала на фунгіцидну дію досліджуваного дезінфікуючого
засобу.
Результати й обговорення. Дані віруліцидної дії досліджуваного засобу проведені
експрес-методом, наведені у таблиці 1.
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Таблиця 1
Віруліцидна активність досліджуваного засобу
Назва
Досліджуваний засіб
Контроль — препарат аміксин
Контроль — стафілококовий

Стафілококовий бактеріофаг
+
+
0

Примітка: 0 – наявність лізису - від’ємний результат
+ - відсутність лізису – позитивний результат

У результаті проведених досліджень у контрольних чашках відмічали наявність зон
лізису на місці нанесення бактеріофагу на культуру мікроорганізму. Встановлено, що
представлений засіб проявляє віруліцидну дію.
Наступним етапом було визначення фунгіцидної дії засобу для обробки води,
виготовленого на основі солей ПГМГ, до тест-штамів грибів A. niger, S. cerevisiae,
C. guilliermondii, С. famata, C. lipolytica.
Результати досліджень фунгіцидної дії дезінфікуючого засобу на основі солей
полігексаметиленгуанідину до тест-штамів грибів подано в таблицях 2-6.
Визначення фунгіцидної дії досліджуваного засобу до тест-штаму A. niger наведено у
таблиці 2.
Таблиця 2
Фунгіцидна дія до тест-штаму A. niger
Час
експозиції
1 год
3 год
6 год
24 год

0,1
-

0,05
-

0,025
-

Концентрація, мг/см3
0,0125
0,0062
+
+
+
+
+
+
+
+

0,0031
+
+
+
+

0,0016
+
+
+
+

0,0008
+
+
+
+

Примітка: у цій і наступних таблицях '' + '' - наявний ріст;
'' - '' - ріст відсутній

За результатами експерименту було з'ясовано, що дезінфікуючий засіб проявляв
фунгіцидну дію до A. niger у концентрації 0,0025 мг/см3 починаючи з першої години експозиції.
Визначення фунгіцидної дії досліджуваного засобу до тест-штаму S. cerevisiaе наведено
у таблиці 3.
Таблиця 3
Фунгіцидна дія до тест-штаму S. cerevisiaе
Час
експозиції
1 год
3 год
6 год
24 год

0,1
-

0,05
-

0,025
-

Концентрація, мг/см3
0,0125
0,0062
-

0,0031
+
-

0,0016
+
-

0,0008
+
+
+
-

Як видно з таблиці 3, дезінфікуючий засіб проявляв фунгіцидну дію до S. cerevisiaе у
концентрації 0,0062 мг/см3 за експозиції однієї години, а в концентрації 0,0016 мг/см3 — за
експозиції починаючи з трьох годин.
Визначення фунгіцидної дії досліджуваного засобу до тест-штаму C. guilliermondii
наведено у таблиці 4.
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Таблиця 4
Фунгіцидна дія до тест-штаму C. guilliermondii
Час
експозиції
1 год
3 год
6 год
24 год

0,1
-

0,05
-

0,025
-

Концентрація, мг/см3
0,0125
0,0062
-

0,0031
+
+
-

0,0016
+
+
+
+

0,0008
+
+
+
+

Дані, наведені у таблиці 4, вказують на те, що дезінфікуючий засіб проявляв фунгіцидну
дію до C. guilliermondii у концентрації 0,0062 мг/см3 за експозиції однієї та трьох годин та у
концентрації 0,0031 мг/см3 — за експозиції 6 та 24 год.
Визначення фунгіцидної дії досліджуваного засобу до тест-штаму С. famata наведено у
таблиці 5.
Таблиця 5
Фунгіцидна дія до тест-штаму С. famata
Час
експозиції
1 год
3 год
6 год
24 год

0,1
-

0,05
-

0,025
-

Концентрація, мг/см3
0,0125
0,0062
-

0,0031
-

0,0016
+
+
+
-

0,0008
+
+
+
+

Фунгіцидна дія дезінфікуючого засобу до С. famata виявлена у концентрації 0,0031
мг/см3 за експозиції починаючи з першої години та 0,0016 мг/см3 за експозиції 24 год
(табл. 5).
Визначення фунгіцидної дії досліджуваного засобу до тест-штаму C lipolytica наведено
у таблиці 6.
Таблиця 6
Фунгіцидна дія до тест-штаму C. lipolytica
Час
експозиції
1 год
3 год
6 год
24 год

0,1
-

0,05
-

0,025
-

Концентрація, мг/см3
0,0125
0,0062
+
+
+
+

0,0031
+
+
+
+

0,0016
+
+
+
+

0,0008
+
+
+
+

Дані, наведені в таблиці 6, вказують на те, що дезінфікуючий засіб проявляє фунгіцидну
дію до відповідного тест-штаму у концентрації 0,0125 мг/см3, починаючи із першої години.
ВИСНОВКИ
1.
Встановлено, що дезінфікуючий засіб проявляє віруліцидну дію, яка
характеризується відсутністю зон лізису на місці нанесення препарату з бактеріофагом.
2. Досліджуваний дезінфікуючий засіб для обробки води проявляє високу фунгіцидну
дію за одногодинної експозиції до таких тест-штамів грибів у концентраціях: до A. niger – 0,025
мг/см3; С. famata - 0,0031 мг/см3; S. Cerevisiae, C. guilliermondii - 0,0062 мг/см3 та C. lipolytica
- 0,0125 мг/см3.
Перспективи досліджень. Проведення досліджень із визначення хронічної
токсичності засобу для обробки води.
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VIRUCIDAL AND FUNGICIDAL PROPERTIES MEANS FOR WATER TREATMENT
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S U M MARY
This paper shows results of antiviral action of remedy produced from
polyhexamethyleneguanidine salts for water disinfection. It was found that this remedy showed
virucidal action without lysis zones at the site of application preparation with bacteriophage. In
determining the fungicidal activity of remedy it was found that agent also exhibits high fungicidal
activity to test strain Aspergillus niger at a concentration of 0,025 mg/cm3 for 1 hour exposure; to test
strain Candida lipolytica at a concentration of 0,0125 mg/cm3 when exposure is longer than 1 hour;
to test strain Saccharomyces cerevisiae in concentration 0,0062 mg/cm3 for 1 hour exposure and
concentration of 0,0031 mg/cm3 for 3 h exposure; to test strain Candida guilliermondii in a
concentration of 0,0062 mg/cm3 for 1 hour exposure and concentration of 0,0031 mg/cm3 for 6 h
exposure; Candida famata to a concentration 0,0031 mg/cm3 for 1 hour exposure and concentration
of 0,0016 mg/cm3 for 24 h exposure.
Keywords:
POLYHEXAMETHYLENEGUANIDINE,
ANTIVIRAL
ACTION,
FUNGICIDAL ACTIVITY, EXPOSURE, CONCENTRATION, DISINFECTION.
ВИРУЛИЦИДНЫЕ И ФУНГИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА
СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ
И. М. Кушнир, Г. В. Колодий, И. С. Семен, И. К. Авдосьева, С. А. Пономарева
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты определения противовирусного действия средства
для обработки воды, изготовленного на основе солей полигексаметиленгуанидина.
Установлено, что исследуемое средство проявляет вирулицидное действие при отсутствии зон
лизиса на месте нанесения препарата с бактериофагом. При определении фунгицидного
действия установлено, что исследуемое средство проявляет также высокую фунгицидную
активность к тест-штамму грибов Aspergillus niger в концентрации 0,025 мг/см3 при
экспозиции 1 ч; к тест-штаму Candida lipolytica - концентрации 0,0125 мг/см3 при экспозиции,
начиная с первого часа; к тест-штамму Saccharomyces cerevisiae - в концентрации 0,0062 мг/см3
при экспозиции 1 ч и в концентрации 0,0031 мг/см3 при экспозиции 3 ч; к тест-штамму Candida
guilliermondii - в концентрации 0,0062 мг/см3 при экспозиции 1 ч и в концентрации 0,0031
мг/см3 при экспозиции 6 ч; к Candida famata - в концентрации 0,0031 мг/см3 при экспозиции 1
ч и в концентрации 0,0016 мг/см3 при экспозиции 24 ч.
Ключевые слова: ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИН, ПРОТИВОВИРУСНОЕ
ДЕЙСТВИЕ, ФУНГИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ, ЭКСПОЗИЦИЯ, КОНЦЕНТРАЦИЯ,
ДЕЗИНФЕКЦИЯ.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРЕПАРАТУ
З АНТИОКСИДАНТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
У. З. Бербека, ст. лаборант6
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведено результати визначення гострої токсичності препарату з
антиоксидантними властивостями Екстра Гроу. У результаті проведених досліджень встановлено,
що згідно з класифікацією хімічних речовин СОУ 85.2-37-736:2011 за ступенем небезпечності,
досліджуваний засіб відноситься до 4 класу токсичності – малотоксичні речовини. Препарат не
проявляє шкірно-резорбтивної та подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей.
Ключові слова: АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ, АКТИВНІ ФОРМИ КИСНЮ,
ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ, ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ.
Кисень для макроорганізму необхідний для ефективного продукування енергії, але як
це не парадоксально, стає причиною хронічного токсичного стресу в клітинах. У таких
випадках повинні існувати захисні механізми для видалення токсичних побічних продуктів
метаболізму кисню. Захист від оксидативного пошкодження, опосередкованого вільними
радикалами, у всіх організмах каталізується великою кількістю різноманітних систем
антиоксидантного захисту, які або запобігають утворенню активних форм кисню, або
конвертують більш реактивні метаболіти в менш активні чи повністю інактивують їх. Ці
антиоксидантні системи захисту відіграють ключову роль у виживанні прокаріотичних й
еукаріотичних організмів [1].
Оксидативний стрес, зумовлений посиленням генерування активні форми кисню
(АФК) та зниженням ефективності системи антиоксидантного захисту, вважається одним з
універсальних механізмів виникнення деструктивних змін у різних тканинах та органах [2].
Надлишок АФК порушує транспорт електронів і знижує вироблення енергії, утворення
макроергів. Це спричинює різке обмеження і пригнічення всіх процесів у клітині, які
потребують енергії: синтезу ДНК, РНК і білків, поділу клітин, роботи іонних каналів і насосів,
обміну речовин. Ступінь пригнічення продукування енергії має вирішальне значення для
виживання або загибелі клітин при важких і тривалих стресах. З іншого боку, активні форми
кисню, азоту, сірки, хлору є необхідними посередниками багатьох процесів нормального
функціонування клітин [3, 4]. Зокрема, перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) важливе для
біосинтезу простагландинів, лейкотрієнів, інших біологічно активних речовин тощо.
Проте, значна активація ПОЛ є універсальним (хоча і неспецифічним) фактором
пошкодження біологічних мембран [5, 6]. Попри свою неспецифічність, ступінь активації
ПОЛ віддзеркалює вірогідність переходу адаптаційних змін мембран до патологічних.
6
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Біодеструктивний вплив продуктів ПОЛ на клітини тваринного організму відіграє важливу
роль при розвитку багатьох захворювань. Уникнути різноманітних ускладнень при перебігу
захворювань можна шляхом своєчасного блокування пускового механізму патології, тобто
зниженням інтенсивності ПОЛ в організмі шляхом використання антиоксидантів, які
попереджують утворення вільних радикалів, здатних пошкоджувати клітину [7].
В останні роки для профілактики цих процесів розробляються комплексні препарати. У
якості найбільш фізіологічно адаптогенних речовин, які входять у склад цих препаратів, все
більш широкого використання набули сполуки антиоксидантної природи [8, 9]. Крім того,
вони можуть використовуватись для стабілізації вітамінів у преміксах, каротину у трав’яному
борошні, для виведення важких металів з організму тварин у зонах з підвищеним їх фоном у
кормах та воді [10].
У зв'язку з цим, метою роботи було вивчити гостру токсичність препарату, що володіє
антиоксидантними властивостями “Екстра Гроу”.
Матеріали і методи. Досліджуваний засіб розроблений науковцями НВП “Аріадна” м.
Одеса. Діючими речовинами препарату є активований комплекс біополімерів (целюлоза,
геміцелюлоза, пектин, лігнін).
Визначення гострої токсичності (DL50) досліджуваного засобу проводили на білих
щурах 3-4 – місячного віку, масою тіла 180-200 г. До введення досліджуваної речовини,
експериментальні тварини проходили акліматизацію в умовах процедурної кімнати упродовж
5 діб. Перед початком досліду кожну тварину зважували, та задавали досліджувану суспензію
Екстра Гроу на 1 % розчині крохмалю, індивідуально відповідно до маси тіла,
внутрішньошлунково за допомогою металевого зонду.
Визначення DL50 проводили у два етапи: орієнтовному і розгорнутому. На
орієнтовному етапі препарат вводили у діапазоні доз 5, 50, 500 та 5000 мг/кг маси тіла. На
кожну дозу використали по три тварини. У зв’язку з відсутністю загибелі тварин препарат
додатково вводили у дозах, що становили 5000 та 10000 мг/кг маси тіла. Для проведення
розгорнутого досліду було сформовано три групи тварин по 6 тварин у кожній. Тваринам
першої групи вводили 5000 мг/кг, другої – 10000 мг/кг, третя група була контрольною.
Впродовж 14 діб проводили спостереження за загальним станом та поведінкою тварин
і можливою загибеллю, а також проявом симптомів інтоксикації, відмічали особливості
поведінки, прийому корму і води, враховували стан шерстного покриву, слизових оболонок
тощо [11, 12].
З метою визначення шкірно-резорбтивної дії досліджуваного засобу було
використано трьох білих щурів 3-4 місячного віку, масою тіла 180-200 г, без ознак ураження
шкіри хвоста. За добу до початку досліду хвости тварин мили теплою водою з милом і
витирали серветкою. В день досліду хвости тварин дослідної групи занурювали на 2/3 їх
довжини у досліджуваний засіб, а контрольних тварин — у 1 % розчин крохмалю. Експозиція
взаємодії препарату тривала 4 години. По закінченні досліду хвости тварин ретельно оглядали
на наявність ушкоджень, зміну кольору шкіри, набряку, після чого мили їх теплою водою та
витирали. Спостереження за тваринами проводили впродовж 14 діб [11].
Для визначення подразнюючої дії препарату на шкіру використовували кролів. За добу
до проведення досліду з боків тварин вистригали шерсть розміром 4х6 см. Речовину наносили
у вигляді суспензії. Одна сторона була контролем і на неї наносили 1% розчин крохмалю, а на
другу – досліджуваний засіб [13].
Для вивчення подразнюючої дії досліджуваного засобу на слизові оболонки очей було
використано три кролі. Перед початком експерименту ретельно обстежили обидва ока у
дослідних кролів, оскільки тварини з будь-яким ушкодженням слизової оболонки не повинні
використовуватись. Нанесення досліджуваного засобу в кон’юнктивальну порожнину
проводили після відведення нижньої повіки від очного яблука. Препарат вводили по 0,1 см3 у
кон’юнктивальну порожнину правого ока дослідних кролів, при цьому ліве око кожного з них
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було контрольним. Після введення засобу повіки зводили разом впродовж 1 с, щоб запобігти
витіканню препарату. Спостереження за тваринами проводили щоденно впродовж 14 діб після
введення досліджуваного засобу [11].
Результати й обговорення. Результати визначення гострої токсичності
досліджуваного засобу на орієнтовному етапі наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Визначення гострої токсичності досліджуваного засобу (n=12)
Групи
1
2
3
4

Доза препарату
мг/кг
5
50
500
5000

Кількість тварин, гол.
Загинуло
Вижило
0
3
0
3
0
3
0
3

Як видно з даних, наведених у таблиці 1, застосування препарату у дозах 5, 50, 500 та
5000 мг/кг маси тіла не спричиняло загибелі тварин. Протягом експерименту у тварин усіх
груп не спостерігали змін зовнішнього вигляду та поведінки.
У розгорнутому досліді використовували дози 5000 та 10000 мг/кг маси тіла, результати
наведені у таблиці 2.
Таблиця 2
Визначення гострої токсичності досліджуваного засобу (n=18)
Групи
1
2
3

Дози препарату
мг/кг
5000
10000
контроль

Кількість тварин, гол.
Загинуло
Вижило
0
6
0
6
0
6

На цьому етапі досліду всі щурі, також, залишилися живими, відмінностей у
зовнішньому вигляді та поведінці у дослідних тварин порівняно з контрольними не
спостерігали.
Згідно із загальноприйнятою класифікацією хімічних речовин СОУ 85.2-37-736:2011 за
ступенем небезпечності, досліджуваний засіб відноситься до 4 класу токсичності — малотоксичні
речовини [14].
При визначенні шкірно-резорбтивної дії, після чотирьох годинної експозиції на шкірі
хвоста щурів, а також упродовж усього періоду спостереження набряків та уражень шкіри не
було виявлено. Отже, препарат Екстра Гроу не викликає шкірно-резорбтивної дії. Крім того,
встановили, що препарат при нанесенні на щкіру не викликав подразнюючої дії.
При визначенні подразнюючої дії досліджуваного засобу на слизові оболонки
кон’юнктивальної порожнини очей, після нанесення досліджуваного засобу виявляли
незначну гіперемію та сльозовиділення, яке проходило через 20 — 30 хв. Результати виявлення
подразнюючої дії досліджуваного засобу на слизові оболонки очей кролів наведено у таблиці
3.
У результаті проведених досліджень встановлено, що досліджуваний засіб не викликав
подразнюючої дії при нанесенні на слизову оболонку очей кролів.
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Таблиця 3
Оцінка шкідливої дії досліджуваного препарату на слизові оболонки очей кролів
Подразнююча
дія
Виділення
Гіперемія
Набряк
Виділення
Гіперемія
Набряк
Виділення
Гіперемія
Набряк

Доби досліджень
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Оцінка шкідливої дії препарату на слизову оболонку ока першого кроля, у балах
1
1
0
Оцінка шкідливої дії препарату на слизову оболонку ока другого кроля, у балах
1
1
0
Оцінка шкідливої дії препарату на слизову оболонку ока третього кроля, у балах
1
1
0
-

13

14

-

-

-

-

-

-

ВИСНОВКИ
1. При дослідженні гострої токсичності препарату Екстра Гроу встановили, що згідно з
класифікацією хімічних речовин СОУ 85.2-37-736:2011 за ступенем небезпечності, досліджуваний
засіб відноситься до 4 класу токсичності – малотоксичні речовини.
2. Препарат не проявляє шкірно-резорбтивної та подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки
очей.
Перспективи досліджень. Визначення ефективної дози застосування Екстра Гроу.
DETERMINING OF TOXICOLOGICAL PARAMETERS OF THE PRODUCT
WITH ANTIOXIDANT PROPERTIES
U. Z. Berbeka
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The results of determining the acute toxicity of the Extra Grow product with antioxidant properties have
been set forth in the article. As a result of the studies performed there has been found that according to the
classification of chemicals SOU 85.2-37-736:2011 according to danger the degree, the product under study refers
to the 4th toxicity class –substances with low toxicity. The product shows no skin-resorptive and irritating impact
on skin and eyes’ mucous membranes.
Keywords: ANTIOXIDANT PROPERTIES, ACTIVE OXYGEN FORMS, LIPID
PEROXIDATION, ACUTE TOXICITY.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРЕПАРАТА
С АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
У. З. Бербека
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок,
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79010, Украина
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты определения острой токсичности препарата с
антиоксидантными свойствами Экстра Гроу. В результате проведенных исследований установлено, что
согласно классификации химических веществ СОУ 85.2-37-736:2011 по степени опасности,
исследуемый средство относится к 4 классу токсичности - малотоксичные вещества. Препарат не
проявляет кожно-резорбтивного и раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз.
Ключевые слова: АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА, АКТИВНЫЕ ФОРМЫ
КИСЛОРОДА, ПЕРОКСИДНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ, ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ.
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ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ТОКСИЧНОСТІ ПРЕПАРАТУ САЛІНОФОР-ВС
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М. І. Жила, канд. вет. наук, доцент,
Я. М. Процик, канд. с.-г. наук,
Т. В. Юринець, науковий співробітник,
М. М. Чудяк, молодший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведені результати вивчення токсичності препарату Салінофор-ВС.
Встановлено, що препарат Салінофор-ВС належить до 3 класу токсичності
(помірнотоксичні сполуки). Введення препарату в дозі 1/10 від ЛД 50 протягом 14 днів веде до
порушення функції печінки, загибелі половини від взятих у дослід тварин, а також призводить
до збільшення кількості лейкоцитів у крові, що свідчить про запальний процес в організмі
дослідних тварин. Крім того, зростає активність ензиму АсАТ, що може свідчити про
можливе пошкодження функціональних клітин печінки.
Ключові
слова:
ЛАБОРАТОРНІ
ЩУРИ,
ПРЕПАРАТ
САЛІНОФОР-ВС,
ТОКСИЧНІСТЬ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ, ІМУНОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.
Кокцидіоз – широко розповсюджене захворювання тварин, що виникає при
проникненні в епітеліальні клітини кишечнику паразитичних одноклітинних – кокцидій.
Кокцидіозом хворіють: велика рогата худоба, вівці, кози, свині, кролі, собаки, домашня
птиця (кури, індички, качки, гуси), прісноводні і морські риби, а також дикі ссавці й птахи.
Кокцидіоз домашніх тварин широко поширений у більшості країн світу і завдає значних
економічних збитків, особливо в птахівничих і кролівничих господарствах, де нерідко
перебігає у вигляді ензоотії з масовим зараженням молодняку. Зазвичай спалах кокцидіозу у
тварин спостерігається у весняно - осінній період. Джерелами зараження є забруднені
ооцистами трава, сіно, ґрунт на вигулах і вольєрах, підстилка в пташниках або клітках, питна
вода. Більшість видів кокцидій локалізується в слизовій оболонці різних відділів кишечника,
викликаючи порушення його діяльності. Найбільш характерні ознаки кокцидіозу у тварин:
пригнічення, втрата апетиту, швидке і сильне схуднення, пронос. Нерідко розвиваються
паралічі, судоми окремих груп м’язів. Хворих тварин ізолюють. З лікувальною та
профілактичною метою застосовують різні кокцидіостатичні препарати, покращують годівлю
та утримання тварин. Комплекс профілактичних заходів передбачає знищення ооцист у
зовнішньому середовищі, роздільне утримання дорослих тварин і молодняку, суворе
дотримання ветеринарно-санітарних та зоогігієнічних правил.
При кокцидіозі бройлерів переважно використовують кокцидіостатики. Ці препарати
поділяють на дві основні групи: отримані шляхом хімічного синтезу та йонофорні антибіотики.
При цьому, якщо хімічні засоби значно відрізняються за механізмом дії на збудника, то всі
йонофорні антибіотики діють подібно. Зазвичай, вони порушують проникність клітинних
мембран для різних іонів. Таким чином, основна роль при кокцидіозі відводиться
профілактиці. При цьому для успішної профілактики не можна тривалий час використовувати
один і той же препарат.
Одним із відомих представників групи йонофорів є саліноміцин - еймеріостатик, який
діє на кокцидії (Eimeria acervulina, E. tenella, E. brunetti, Е. maxima, Е. necatrix, Е. mivati, Е.
meleagridis, E. meleagrimitis, E. bovis) в стадії спорозоїтів, трофозоітов і шизонтів першої
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генерації. Механізм дії препарату заснований на порушенні транспорту одновалентних іонів
Na + і К + через мембрану клітини паразита з його подальшою загибеллю. Проте, в доступній
нам літературі обмаль даних стосовно токсичності даної речовини, а також немає даних по
препарату Салінофор-ВС, діючою речовиною якого є саліноміцин.
Метою наших досліджень було вивчити токсичність препарату Салінофор-ВС, виробництва
ТзОВ “Ветсинтез” (Україна)? серія дослідна з терміном придатності 2 роки.
Матеріали і методи. Дослідження проводили відповідно до методичних рекомендацій
«Токсикологічний контроль нових засобів захисту тварин» і «Доклінічні дослідження
ветеринарних лікарських засобів» [1–3].
В умовах гострого досліду визначали ступінь токсичності (величини токсичних доз); та
орієнтовні дози (концентрації) для проведення хронічного досліду. Параметри гострої
токсичності препарату Салінофор-ВС досліджували на білих щурах, віком 2-3 місяці, масою
180-200 г. Препарат вводили внутрішньошлунково, одноразово, в концентрації 100 мг/мл або в
розведенні 1:10.
Токсичність препарату Салінофор-ВС встановлювали у два етапи. На орієнтовному
етапі для білих щурів було взято дози: – 0,1 (50мг/кг ), 0,5 (250 мг/кг ), 1,0 (500 мг/кг ) мл на
тварину. На кожну дозу було використано по 3 лабораторні тварини.
На завершальному етапі було проведено визначення середньо-смертельної дози (ЛД50)
препарату. Досліди з вивчення ЛД50 препарату Салінофор-ВС проводили на 36 білих
щурах масою 180-200 г. Препарат вводили лабораторним тваринам внутрішньошлунково,
одноразово.
Дослід проведено на 5-ти групах тварин по 6 щурів у кожній. Препарат вводили у дозах:
300, 350, 400, 450 та 500 мг/кг. Після введення препарату, спостереження за лабораторними
тваринами вели протягом 14 діб. При цьому враховували такі показники: зовнішній вигляд,
поведінку тварин, стан шерсті, видимих слизових оболонок, відношення до корму, ритм і
частоту дихання, час виникнення та характер інтоксикації, її важкість, перебіг, час загибелі
тварин або їх одужання.
При вивченні хронічної токсичності керувалися результатами, отриманими під час
проведення гострої токсичності [2]. Препарат вводили внутрішньошлунково, щоденно.
Упродовж досліду проводили спостереження за клінічним станом та поведінкою тварин.
Хронічну токсичність вивчали на 18 білих щурах, масою 180-200 г. Для досліду було
сформовано по 3 однакові за кількістю та масою групи, по 6 щурів кожна. Тваринам І групи
вводили дистильовану воду (контрольна група). Тваринам двох інших груп вводили препарат
Салінофор-ВС у дозах: ІІ група – 1/10 від ЛД50 – 10 мг/кг, ІІІ група — 1/20 від ЛД50 – 20 мл/кг.
У хронічному досліді препарат Салінофор-ВС вводили щурам протягом 14 діб. Масу тіла
визначали шляхом зважування перед початком досліду і на 14 добу.
На наступну добу після закінчення введення препарату лабораторних тварин
декапітували (за легкого ефірного наркозу), відбирали проби крові, проводили гематологічні і
біохімічні дослідження за загальновизнаними методиками та розтинали і визначали масу і
вагові коефіцієнти маси органів, порівнювали з тваринами контрольної групи.
Результати й обговорення. Вивчення гострої токсичності. За умов
внутрішньошлункового введення встановлено загибель всіх тварин, яким задавали препарат
Салінофор-ВС у дозі 500 мг/кг і часткову вибіркову загибель тварин, яким вводили препарат у
дозі 250 мг/кг. Дані досліджень подані в таблиці 1.
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Таблиця 1
Показники токсичності·препарату на білих щурах (n=6)
Дози препарату, мл
1,0
0,5
0,1

Число загиблих тварин
%
середній термін загибелі
100
48 год.
33
48 год.
0
0

Всього
6
2
0

ЛД50 препарату визначали за методом Г. Кербера [3]. Матеріали отриманих даних
досліджень та підрахунки ЛД50 препарату висвітлені у таблиці 2.
Таблиця 2
Показники при визначенні гострої токсичності препарату Салінофор-ВС на білих щурах та обчислення
ЛД50 за методом Г. Кербера при внутрішньошлунковому введенні
Дози препарату мг/кг за ДР
Вижило
Загинуло
Z
d
zd

300
6
0

350
5
1
0,5
50
25

400
3
3
2
50
100

450
1
5
4
50
200

500
0
6
5,5
50
275

ЛД50 розраховували за формулою (1):
ЛД50= ЛД100 – Σ (z d)/ m,
де: ЛД100 – доза, від якої загинули всі тварини;
Σ – символ суми;
z – половина загальної кількості тварин, які загинули від двох наступних доз;
d – різниця двох наступних доз;
m – кількість тварин у групі на кожну дозу
Згідно з формулою, ЛД50 препарату Салінофор-ВС складала:
ЛД50 = 500- (600:6)=500 - 100=400 мг/кг.
Таким чином, ЛД50 препарату Салінофор–ВС на білих щурах за внутрішньошлункового
введення при обчисленні за методом Г. Кербера становить 400 мг/кг.
Препарат Салінофор - ВС належить до помірнотоксичних речовин – 3 клас за СОУ 85.2-37736:2011 [4].
Вивчення хронічної токсичності. Приведені в таблиці 3 дані показують, що за умов
тривалого введення препарату в дозі 1/10 ЛД 50 виявлено загибель половини білих щурів на
10 добу його застосування, за введення половинної дози (1/20 ЛД50) – на 8-му добу загинула
лише 1 тварина.
Таблиця 3
Показники токсичності·препарату на білих щурах при багаторазовому введенні (n=6)
Групи
І (к)
ІІ
ІІІ

Доза препарату, мл
дистильована вода
1/10 ЛД50 – 40 мг/кг
1/20 ЛД50 – 20 мг/кг

всього
0
3
1

Число загиблих тварин
%
середній термін загибелі
0
50
10 доба
16,7
8 доба

Введення препарату Салінофор-ВС тваринам дослідних груп протягом 14- діб не
приводить до достовірних змін маси тіла дослідних тварин і їх внутрішніх органів (табл. 4).
При цьому відмічається тенденція до збільшення маси легень у тварин дослідних груп,
порівняно з контролем. В той же час бачимо тенденцію до зменшення маси селезінки у щурів
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3-ї , а особливо 2-ї дослідної групи.
Введення препарату у двох (ІІ і ІІІ дослідних) групах достовірно збільшує кількість
лейкоцитів, що свідчить про запальний процес в організмі дослідних тварин (табл. 5).
Салінофор ВС у ІІ дослідній групі підвищує рівень активності АcAТ, що може свідчити про
збільшення проникності мембран у печінці.
Таблиця 4
Вагові коефіцієнти маси внутрішніх органів білих щурів на 14- добу за вивчення хронічної токсичності
препарату Салінофор–ВС (M±m, n=6) (органи відбирали у загиблих тварин)
Внутрішні
органи
Печінка
Нирка права
Нирка ліва
Селезінка
Серце
Легені
Маса тіла

Дози препарату
ІІ група 1/10 від ЛД50
42,95±2,85
3,6±0,25
3,9±0,3
4,4±0,6
4,15±0,15
9,55±2,35
Пр 2 160,75±12,5*

І (контрольна) група
41,55±2,20
3,62±013
3,83±0,27
6,6±1,24
3,7±0,15
7,45±0,46
236,1±14,88

ІІІ група 1/20 від ЛД50
41,0±1,10
3,93±0,22
3,7±0,17
5,23±1,1
3,73±0,35
10,23±4,39
Пр 2 189,6±10,93

Примітка: * - р<0,05, ** - р<0,01; Пр 2 -тварини загинули раніше - менша маса тіла
Таблиця 5
Морфологічні і біохімічні показники крові білих щурів на 14-ту добу досліду при вивченні хронічної
токсичності препарату Салінофор—ВС (M±m, n=6)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Лейкоцити, г/л
Гематокрит, %
Заг.білок, г/л
Сечовина,ммоль/л
Креатинін,мкмоль/л
АлАТ, Од/л
АсАТ, Од/л
ЛДГ, Од/л

Групи тварин
ІІ група 1/10 від ЛД50
144,95±6,95
4,45±0,35
12,35±1,75***
41±1
70,45±5,4
6,35±0,45
54,55±4,65
63±3,2
214±17,6*
4130,5±333,5

(контрольна)
152,23±5,9
4,57±0,16
6,15±0,17
34,25±2,49
66,1±1,4
5,6±0,37
66,95±1,99
58,92±4,92
166,65±8,5
2798±365,41

ІІІ група 1/20 від ЛД50
145,1±12,32
4,83±0,09
9,5±0,26**
37±1,15
68,8±3
5,3±0,37
65,06±1,4
48±6,9
183±17
4274,66±305,97*

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

ВИСНОВКИ
1. Препарат Салінофор-ВС належить до 3-го класу токсичності, тобто до
помірнотоксичних речовин [4].
2. Препарат Салінофор-ВС при введенні в дозі 1/10 від ЛД50 протягом 14 днів
приводить до порушення функції печінки, загибелі половини дослідних тварин.
3. Введення препарату у двох дослідних групах (ІІ група – 1/10 від ЛД50 – 10 мг/кг, ІІІ
група — 1/20 від ЛД50 – 20 мл/кг) достовірно збільшує кількість лейкоцитів, що свідчить про
запальний процес в організмі дослідних тварин.
4. За умов внутрішньошлункового введення 1/20 ЛД50 препарату протягом 14 днів,
загинула 1 тварина (на 8-й день застосування).
Перспективи досліджень. Із метою встановлення можливої терапевтичної дози
потрібні додаткові дослідження.
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STUDY OF DRUG TOXICITY SALINOFOR-SV
I. P. Paterega, M. I. Zhyla, Ya. M. Protsyk, T. V. Jurinets, M. M. Chudiak
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
The results of the study drug toxicity Salinofor-SV. It was established that the drug Salinofor-SV
belongs to Class 3 toxicity (mildly toxic compound). The introduction of the drug at a dose of 1/10
DL50 for 14 days leads to liver dysfunction, loss of half of the animals taken in research, but also
increase the number of leukocytes in the blood, which indicates inflammation in the body of
experimental animals. In addition, increased ASАT enzyme activity, which may indicate possible
damage to the functional cells of the liver.
Keywords:
LABORATORY
RATS,
SALINOFOR-SV
DRUG,
TOXICITY,
HEMATOLOGICAL, IMMUNOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS.
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА САЛИНОФОР-ВС
И. П. Патерега, Н. И. Жила, Я. М. Процык, Т. В. Юрынец, М. М. Чудяк
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты изучения токсичности препарата Салинофор-ВС.
Установлено, что препарат Салинофор ВС относится к 3 классу токсичности (умереннотоксические соединения). Введение препарата в дозе 1/10 от ЛД 50 в течение 14 дней ведет к
нарушению функции печени, гибели половины взятых в опыт животных, а также приводит к
увеличению количества лейкоцитов в крови, что свидетельствует о воспалительном процессе
в организме подопытных животных. Кроме того, возрастает активность энзима АсАТ, что
может свидетельствовать о возможном повреждении функциональных клеток печени.
Ключевые
слова:
ЛАБОРАТОРНЫЕ
КРЫСЫ,
ПРЕПАРАТ
САЛИНОФОР-ВС,
ТОКСИЧНОСТЬ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ.
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ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У КОРМАХ, ОРГАНІЗМІ ТВАРИН
ТА ЇХНІЙ ПРОДУКЦІЇ В БІОГЕОХІМІЧНІЙ ПРОВІНЦІЇ ЗАКАРПАТТЯ
Р. Г. Сачко, канд. с.-г. наук,
Я. В. Лесик, д-р. вет. наук,
А. З. Пилипець, канд. с.-г. наук,
Н. В. Голова, канд. с.-г. наук,
В. Ю. Гудима, молодший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса,38, м. Львів, 79034, Україна
У статті наведено результати досліджень вмісту важких металів (Кадмію, Свинцю,
Стронцію та Нікелю) у біологічному ланцюгу: ґрунт – вода – корми – тварина – продукція
тварин. Встановлено, що у зразках ґрунту взятих з сільськогосподарських угідь ФГ «Дияки»
Виноградівського району Закарпатської області вміст Кадмію, Свинцю і Стронцію не
перевищував гранично допустимих концентрацій. Рівень Нікелю у ґрунті перевищував
максимально допустимі концентрації (4,0 мг/кг), що свідчить про його кумуляцію у верхніх
шарах. Вміст досліджуваних елементів у воді, якою напували корів господарства, становив
від 0,025 мг/л до 0,69 мг/л, і не перевищував ГДК, що відповідає чинним ветеринарносанітарним вимогам.
З літературних джерел відомо про залежність між рівнем важких металів у ґрунті
та накопиченням їх в сільськогосподарських культурах. Концентрація Кадмію у сіні, соломі
та комбікормі відповідно становила 0,29; 0,21; 0,20 мг/кг і не перевищувала МДР цього
елемента в раціоні. Абсолютний вміст Свинцю у заготовлених кормах не перевищував МДК
(5,0 мг/кг). Одержані результати вмісту Нікелю у заготовлених кормах господарства не
перевищували допустимої концентрації (3,0 мг/кг).
Відомо, що важкі метали з кормів трансформуються в організм тварин і впливають
на інтенсивність метаболічних процесів, фізіолого-біохімічний стан та продуктивні якості
тварин. Дослідженнями встановлено, що показники вмісту Кадмію, Свинцю, Стронцію та
Нікелю у крові, молоці та шерсті корів, в цьому господарстві не перевищували фізіологічних
величин і були в межах ГДК.
Ключові слова: КОРОВИ, ҐРУНТ, ВОДА, КОРМИ, ВАЖКІ МЕТАЛИ, ПРОДУКЦІЯ
ТВАРИН, БІОГЕОХІМІЧНА ПРОВІНЦІЯ.
Результати моніторингових і наукових досліджень низки авторів [1–4] свідчать про
значне зростання техногенного забруднення довкілля. Підвищене техногенне навантаження
виступає основним чинником забруднення навколишнього середовища ксенобіотиками, в
тому числі важкими металами (ВМ), що виявляє негативний вплив на інтенсивність
метаболічних реакцій, фізіолого-біохімічний стан та продуктивні якості тварин. Рівень
продуктивності тварин знаходиться у прямій залежності від інтенсивності метаболізму в
організмі. Підвищення вмісту ВМ у кормах раціону сприяє порушенню фізіології живлення та
обміну речовин в організмі. Важкі метали накопичуючись в організмі можуть пригнічувати
швидкість ферментативних процесів або повністю їх блокувати. Багато із них діють
специфічно, як отрути окремих ензимів [4, 5]. Так, наприклад, при надходженні Кадмію з
кормами в організм тварин вражаються нирки, порушується синтез білка та баланс вітамінів.
Кадмій пригнічує фосфорно-кальцієвий обмін, а також впливає на метаболізм деяких
мікроелементів. Важкі метали, потрапляючи в організм у невеликих кількостях, протягом
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тривалого часу, депонуються в різних органах і тканинах, що може викликати токсикози, які
супроводжуються порушеннями біохімічних процесів, структури і функції клітин, зокрема
проникності останніх для хімічних компонентів внутрішнього середовища [6, 7].
Доведено, що вміст Свинцю і Кадмію у внутрішніх органах і м’язах тварин при
використанні кормів з індустріально розвинутих регіонів у декілька разів перевищував їх
рівень, ніж у тварин з екологічно безпечних зон. З даних літератури відомо, що корми є
основним джерелом надходження в організм тварин ВМ і можуть сягати до 99 % від їх
загальної кількості [8, 9]. Беручи до уваги широкий спектр біологічної і токсичної дії ВМ, яка
спричиняє зниження здатності до відтворення, збереженості та продуктивності тварин,
заслуговує на увагу необхідність дослідити надходження ВМ з кормів раціону в організм
тварин та вивчити їх роль у біогенній міграції, а також з’ясувати трансформацію у
тваринницьку продукцію [10, 11]. Тому, метою нашої роботи було встановити вміст ВМ у
біологічній системі: довкілля–корми–тварина–продукція тварин в агроекологічних умовах
Закарпаття.
Матеріали і методи. Дослідження проводили у ФГ «Дияки» Виноградівського району,
в агроекологічних умовах Закарпаття. Для проведення досліду сформували групу з 10 корів
української молочної чорно-рябої породи, які були аналогами за віком, продуктивністю,
фізіологічним станом і утримувалися на збалансованому раціоні за встановленими нормами
годівлі.
Для визначення вмісту ВМ: Кадмію (Сd), Свинцю (Pb), Стронцію (Sr), Нікелю (Ni) за
допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра С-115М брали зразки ґрунту, води,
кормів раціону (сіно, солома, комбікорм). Від піддослідних тварин відбирали зразки крові,
шерсті – з ділянки холки та молоко. Для дослідження вмісту важких металів зразки ґрунту
відбирали за методикою відбору ґрунтів, згідно з ДСТУ 4287:2004, мінералізували методом
сорбції, а корми, кров, молоко та шерсть – методом сухого озолення, відповідно до ДСТУ
26929-94.
Одержані цифрові дані обробляли статистично за допомогою методу варіаційної
статистики.
Результати й обговорення. У зразках ґрунту, відібраних для досліджень з
господарських угідь ФГ «Дияки», розміщеного в агроекологічній провінції Закарпаття, вміст
Кадмію, Свинцю та Стронцію не перевищував ГДК, результати представлені у таблиці.
Таблиця
Вміст важких металів у ґрунті, кормах, організмі тварин та їхній продукції, (М±m, n=10)
Матеріал
для дослідження
Ґрунт, мг/кг
Вода, мг/л
Сіно, мг/кг
Солома, мг/кг
Комбікорм, мг/кг
Кров, мг/л
Молоко, мг/л
Шерсть, мг/кг

Cd
0,45±0,04
0,025±0,003
0,29±0,02
0,21±0,03
0,20±0,02
0,017±0,002
0,016±0,003
0,32±0,03

Важкі метали
Pb
Sr
5,44±0,82
1,58±0,05
0,03±0,002
0,12±0,02
1,13±0,4
0,64±0,09
0,54±0,08
1,09±0,07
0,57±0,07
0,63±0,06
0,03±0,004
0,32±0,03
0,02±0,002
0,15±0,02
0,87±0,07
1,18±0,08

Ni
18,42±1,52
0,69±0,07
0,8±0,07
0,5±0,03
0,73±0,06
0,23±0,02
0,20±0,04
1,30±0,06

Встановлено, що концентрація Нікелю у декілька разів була вищою від ГДК (4,0 мг/кг),
що може свідчити про його кумуляцію у верхніх шарах ґрунту в результаті тривалого
надходження з довкілля. На показники вмісту Нікелю у ґрунті може впливати розміщені
близько до сільськогосподарських угідь промислові підприємства і міжнародна
автомагістраль. Вміст ВМ у воді, якою напували корів, був в межах ГДК від 0,025 до 0,69 мг/л,
що відповідало ветеринарно-санітарним вимогам до питної води для тварин.
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У наукових працях деяких авторів [12, 13] показано, що між рівнем рухомих форм іонів
ВМ у ґрунті та накопиченням їх у сільськогосподарських культурах існує пропорційна
залежність. Дослідженнями впливу ВМ у системі грунт-рослина, встановлено, що забруднені
ґрунти, у рівнях вище ГДК спричиняють значну кумуляцію їх у сільськогосподарських
рослинах. Так, концентрація Кадмію у сіні, соломі та комбікормі відповідно становила 0,29;
0,21, 0,20 мг/кг і не перевищувала МДР цього елемента у раціоні. Абсолютний вміст Свинцю
у кормах, що заготовлені у господарстві не перевищував ГДК (5,0 мг/кг). Показники вмісту
Нікелю у заготовлених кормах, які згодовували коровам, не перевищували допустимих
концентрацій (3,0 мг/кг сухого корму). Одержані результати вмісту Стронцію у сіні, соломі та
комбікормі були вищими від (ГДК 0,4 мг/кг корму).
З літературних джерел відомо, що ВМ з кормів раціону трансформуються в організм
тварин і впливають на інтенсивність метаболічних процесів, фізіолого-біохімічний стан та
продуктивні якості тварин. За результатами проведених досліджень вміст Cd, Pb, Sr, Ni у крові
корів, яких утримували в агроекологічних умовах Закарпаття не перевищував фізіологічних
величин – 0,01; 0,03; 0,32; 0,23 мг/л, відповідно.
Встановлено, що вміст ВМ у молоці корів Cd —0,016 мг/л; Pb — 0,025 мг/л; Sr — 0,25
мг/л; Ni — 0,15 мг/л у даному господарстві не перевищував МДР.
Наведені в таблиці результати досліджень вмісту ВМ у шерсті корів, яка є показником
їх накопичення та трансформації в організмі впродовж тривалого періоду показали, що вміст
Cd, Pb, Sr, Ni у відібраних зразках становив відповідно 0,32; 0,87; 1,18; 1,30 мг/кг, і не
перевищував МДК.

ВИСНОВКИ
1. Уміст Кадмію, Свинцю та Стронцію в ґрунті, взятому для досліджень з
господарських угідь ФГ «Дияки» Виноградівського району, Закарпатської області не
перевищував МДК, за винятком Нікелю.
2. Концентрація Стронцію у сіні, соломі та комбікормі відповідно становила 0,64; 1,09
і 0,63 мг/кг, і перевищувала ГДК (0,4 мг/кг корму).
3. Абсолютний вміст Кадмію, Свинцю, Стронцію та Нікелю у молоці корів не
перевищував ГДК.
Перспективи досліджень. Вивчення моніторингу вмісту ВМ в агроекологічних зонах
України у системі довкілля–корми–тварина–тваринна продукція та розроблення комплексу
заходів щодо зменшення негативного впливу важких металів на обмін речовин в організмі
продуктивних тварин та зниження їхньої трансформації у продукцію.
THE CONTENT OF HEAVY METALS IN FEED, ANIMALS AND THEIR PRODUCTS
IN THE BIOGEOCHEMICAL PROVINCE OF ZAKARPATTIA
R. G. Sachko, Ya. V. Lesyk, A. Z. Pylypets, N. V. Golova, V. Yu. Hudyma
Institute of Animal Biology NAAS,
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
The article contains the results of studies of heavy metals (Сadmium, Lead, Strontium and
Nickel) in biological chain: soil water-feed-animal-products of animals. It was found that Cadmium,
Lead and Strontium content in soil samples taken from farmland FG "Dyyak" (Zacarpathian region,
Vynohradiv district) did not exceed the maximum permissible concentration. The level of Nickel in
the soil exceeded the maximum permissible concentration (4.0 mg/kg) which means its cumulation
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in the upper layers. The content of investigated elements in drinking water for cows at the farm ranged
from 0.025 mg/l to 0.69 mg/l and did not exceed the MCL which corresponds veterinary and sanitary
requirements. There are published data about the relationship between the level of heavy metals in
soil and their accumulation in the crops. The concentration of Cadmium in hay, straw and fodder was
0.29; 0.21; 0.20 mg/kg respectively and did not exceed MCL for this element in the diet. The absolute
Lead content in harvested forages did not exceed MCL (5.0 mg/kg). The results of Nickel content in
harvested forage at farmland did not exceed the allowable concentration (3.0 mg/kg).
It is known that heavy metals from feed are transformed in animal organism and affect the
intensity of metabolic processes, physiological and biochemical status and productive qualities of
animals. The research established that the content of Cadmium, Lead, Strontium and Nickel in the
blood, milk and hair of cows at this farm did not exceed the MCL physiological indexes.
Key word: COWS, SOIL, WATER, FEED, HEAVY METALS, ANIMAL PRODUCTS,
BIOGEOCHEMICAL PROVINCE.
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В КОРМАХ, ОРГАНИЗМЕ
ЖИВОТНЫХ
И ИХ ПРОДУКЦИИ В БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ ЗАКАРПАТЬЯ
Р. Г. Сачко, Я. В. Лесик, А. З. Пилипец, Н. В. Голова, В. Ю. Гудыма
Институт биологии животных НААН,
ул. В.Стуса, 38, Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований содержания тяжелых металлов
(Кадмия, Свинца, Стронция и Никеля) в биологической системе: почва – вода – корма –
животное – продукция животных. Установлено, что в образцах почвы, взятых с
сельскохозяйственных угодий ФХ «Дыяки» Виноградовского района Закарпатской области
содержание Кадмия, Свинца и Стронция не превышало предельно допустимых концентраций.
Уровень Никеля в почве превышал максимально допустимые концентрации (4,0 мг/кг), что
свидетельствуют о его кумуляции в верхних слоях. Содержание исследуемых элементов в
воде, которой поили коров хозяйства, составил от 0,025 мг/л до 0,69 мг/л, и не превышал ПДК,
что соответствует действующим ветеринарно-санитарным требованиям.
Из литературных источников известно о зависимости между уровнем тяжелых
металлов в почве и их накоплением в сельскохозяйственных культурах. Концентрация Кадмия
в сене, соломе и комбикорме соответственно составляла 0,29; 0,21; 0,20 мг/кг и не превышала
МДУ этого элемента в рационе. Абсолютное содержание Свинца в заготовленных кормах не
превышало МДК (5,0 мг/кг). Полученные результаты содержания Никеля в заготовленных
кормах хозяйства не превышали допустимой концентрации (3,0 мг/кг).
Известно, что тяжелые металлы с кормов трансформируются в организм животных и
влияют на интенсивность метаболических процессов, физиолого-биохимическое состояние и
продуктивные качества животных. Исследованиями установлено, что содержание Кадмия,
Свинца, Стронция и Никеля в крови, молоке и шерсти коров, в этом хозяйстве не превышало
физиологических параметров и было в пределах ПДК.
Ключевые слова: КОРОВЫ, ПОЧВА, КОРМЫ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ,
ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНЫХ, БИОГЕОХИМИЧНАЯ ПРОВИНЦИЯ.
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ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У МОЛОЦІ КОРІВ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ
БІОГЕОХІМІЧНОЇ ЗОНИ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УТРИМАННЯ
М. І. Цвіліховський д-р біол. наук, академік НААН,
С. П. Долецький, д-р вет. наук,
Н. Г. Грушанська канд. вет. наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ, 03041, Україна
У статті наведено результати дослідження вмісту Cd, Pb, Al, Sn, As в молоці корів
господарств Чернігівської області (північно-східна біогеохімічна зона) з різними
технологіями утримання. Вміст важких металів досліджували методом атомно-емісійної
спектрометрії на приладі Optima 210 DV. Встановлено, що середнє значення концентрації
досліджуваних елементів в молоці не перевищувало гранично допустиму концентрацію, проте
вміст Плюмбуму в окремих зразках молока був вищим у 2,8-3 рази. Найнижчі концентрації
важких металів встановлено в зразках молока за стійлово-пасовищної системи утримання
корів, тоді як за стійлової системи утримання тварин спостерігали перевищення вмісту
Плюмбуму в молоці.
Ключові слова: КОРОВИ, ПІВНІЧНО-СХІДНА БІОГЕОХІМІЧНА ЗОНА УКРАЇНИ,
МОЛОКО, КАДМІЙ, ПЛЮМБУМ, АЛЮМІНІЙ, СТАНУМ, АРСЕН.
Забезпечення населення високоякісними продуктами харчування та подолання
дефіциту продукції тваринництва є основними завданнями аграрного виробництва України.
Вирішення зазначених питань можливе завдяки науково обґрунтованій системі ведення
тваринництва у біогеохімічних зонах України. Моніторинг вмісту важких металів у продукції
тваринного походження дозволяє об’єктивно оцінити вплив негативних факторів зовнішнього
середовища на якість і безпечність продуктів харчування.
Дослідження біогеохімічних зон і провінцій України, вивчення специфіки клінічного
прояву та перебігу мікроелементозів у великої рогатої худоби виконані відомими
українськими вченими М. О. Судаковим, В. І. Левченком та їх учнями [1, 3, 6, 9].
Проте, протягом останніх десятирічь у біогеохімічних зонах України відбуваються
зміни мінерального складу ґрунтів через антропогенний та техногенний вплив [11]. Вплив
техногенних чинників довкілля, що спричиняють зміни біогеоценозу за взаємодії з природним
дефіцитом есенційних мікроелементів, сприяє виникненню та поширенню патології
мінерального обміну в організмі сільськогосподарських тварин, зокрема, у лактуючих корів
[3, 8].
Сьогодні, поруч із традиційними технологіями утримання тварин, впроваджуються
нові інтенсивні технології. Мінеральний склад молока досліджено в роботах окремих авторів
[2, 4, 5, 7, 8, 10]. Вплив технології утримання на мінеральний склад молока в різних
біогеохімічних зонах і провінціях України досліджено недостатньо. Тому це питання підлягає
вивченню, оскільки дасть змогу покращити якість і безпечність продукції тваринництва та
дозволить комплексно підходити до профілактики порушень мінерального обміну речовин в
організмі великої рогатої худоби з урахуванням біогеохімічної зони і технології утримання
тварин.
Метою дослідження було визначити вміст важких металів у молоці корів у північносхідній біогеохімічній зоні з різними технологіями їх утримання.
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Матеріали і методи. Дослідження проводили у господарствах Чернігівської області
(північно-східна біогеохімічна зона) з різними технологіями утримання тварин: господарство
І – ПОП ім. Войкова, поголів’я ВРХ – 662, система утримання – прив’язна (стійловопасовищна), надій на 1 фуражну корову – 5,3 тис. л – дослідна група 1; господарство ІІ – ВАТ
«Чернігівське головне підприємство по племінній справі», поголів’я ВРХ – 858, система
утримання – безприв’язна, надій на 1 фуражну корову – 7,2 тис. л – дослідна група 2 та
господарство ІІІ – ФГ «Напорівське», поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) – 145, система
утримання – прив’язна (стійлова), надій на 1 фуражну корову – 4,2 тис. л – дослідна група 3.
Корови були ІІ-ІІІ лактації з надоєм від 3,5 до 7,9 тис. кг молока за лактацію. Молоко відбирали
від корів, у яких клінічні показники не виходили за фізіологічні межі. Дослідження більшості
клінічних показників проводили за загальноприйнятою схемою загальноприйнятими методами.
Клінічні показники: частота скорочень серця, частота дихання, частота скорочень рубця і
температура тіла – досліджували з використанням експериментальної діагностичної системи,
побудованої за принципом: датчик – посилювач – генератор УКВ – модулятор частоти –
антена передавача – антена приймача – приймач – комп’ютер та аналізували умови утримання
і раціони годівлі корів за загальноприйнятими методиками. Вміст Кадмію, Плюмбуму,
Алюмінію, Стануму, Арсеніуму в молоці визначали методом атомно-емісійної спектрометрії
на приладі Optima 210 DV фірми Perkin Elmer. Для перерахунку маси металів в одиниці SІ
використовували наступні коефіцієнти: Cd–8,89600, Pb–4,82648, Al–38,22592, Sn–8,42531,
As–13,34721.
Результати й обговорення. За біологічним значенням, усі макро- і мікроелементи,
роль яких маловивчена, поділяють на потенційно токсичні – Германій, Аурум, Титан, Станум,
Арсен тощо та токсичні – Алюміній, Кадмій, Плюмбум, Ртуть, Беріліум, Телур, Бісмут. Згідно
«Міжнародної класифікації хвороб – 10», яка прийнята у гуманній медицині, були виділені як
самостійні нозоологічні одиниці хвороби, що пов‘язані із забезпеченням пацієнтів мікро-та
мікроелементами в окремі розділи серед яких: дефіцит мінеральних сполук (розділ Е.58-61) та
токсичний вплив мінеральних сполук (розділ Т.56-57). До елементів і їх сполук, які токсично
впливають на людину, віднесено: Плюмбум, Меркурій, Хром, Кадмій, Купрум, Цинк, Станум,
Берилій, Арсен, Фосфор, Манган, Алюміній, Барій, Бісмут, Нікол, Талій. Тому необхідний
моніторинг цих металів не тільки в оточуючому середовищі, а й в продуктах харчування, до
яких відносять молоко [4, 5, 10].
Вміст Кадмію в молоці корів першої і другої груп не відрізнявся між групами тварин –
нами виявлено лише сліди (0,0071 мкмоль/л) цього елементу, що на один порядок нижче
допустимих значень (табл.). У молоці корів третьої групи концентрація Кадмію була вірогідно
вищою, порівняно з молоком тварин першої і другої груп, проте, порівняно із гранично
допустимою концентрацією (ГДК) була у 2 рази нижчою.
Надлишок Кадмію в організмі людей реєструють за хвороби Альцгеймера, ракових і
статевої сфери захворювань, гіпертонії і нефропатії. За дефіциту Кадмію встановлено
зниження концентрації глюкози в крові та атеросклеротичні бляшки в аорті.
Вміст Плюмбуму в молоці корів 1-ї і 2-ї груп був у 1,4-1,2 рази нижче ГДК відповідно.
В молоці корів 3-ї групи концентрація цього елементу була достовірно вищою, порівняно з
показником корів першої та другої груп і перевищувала ГДК у 2,8 рази. Такий результат
потребує додаткового вивчення
надходження надлишку Плюмбуму із зовнішнього
середовища (корми, вода) і виключення хронічної анемії в корів.
Надлишок Плюмбуму виявляють за ракових захворювань, полінейропатії,
імунодефіциту, анемії, нефропатії, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету і подагри. За
дефіциту Плюмбуму виникає залізодефіцитний стан у тварин, тоді як у людей випадки нестачі
цього елемента не відомі.
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Таблиця
Вміст металів у молоці корів північно-східної біогеохімічної зони, n=9
Показники
Cd,
мкмоль/л

M±m
Lim

Pb,
мкмоль/л

M±m
Lim

Al,
мкмоль/л

M±m
Lim

Sn,
мкмоль/л

M±m
Lim

As,
мкмоль/л

M±m
Lim

ГДК,
у мг/л/
у мкмоль/л
0,01/0,09
0,05/0,24
1,0/38,23
100/842,53
0,05/0,67
-

Групи тварин
1

2

3

0,007
-

0,007
-

0,039±0,003*
0,029-0,045

0,175±0,07
0,047-0,95

0,193±0,014
0,140-0,25

0,66±0,07*
0,52-0,94

16,42±1,72
9,94-21,41

24,97±8,17
2,98-55,43

27,21±7,24
1,22-43,20

216,46±31,29
125,87-335,33

197,7±9,90
158,90-224,03

0,67±0,08**
0,39-0,95

0,405±0,019
0,27-0,45

196,42±14,23
143,48-250,57
0,38±0,19
0,026-1,09

Примітка: * – р≤0,05, порівняно з показниками тварин 1-ї і 2-ї груп; ** – р≤0,05, порівняно з показниками
тварин 3-ї групи

Концентрація Алюмінію в молоці корів першої групи була в 1,6 рази, другої групи – в
1,4 рази, третьої групи – в 1,3 рази нижчою за ГДК, проте в окремих тварин другої та третьої
груп вона перевищувала допустиму концентрацію в 1,1-1,5 рази, відповідно.
Надлишок Алюмінію реєструють за остеодистрофії, анемії, псевдогіпертиреозу,
пневмоконіозу, хвороби Альцгеймера, алюмінозу серця. Випадки дефіциту Алюмінію в
організмі людини не відомі.
Вміст Стануму в молоці корів усіх трьох груп був нижче за ГДК у 4,3, 3,9 та 4,3 рази,
відповідно. У молоці окремих тварин цей показник був нижчим за ГДК: у 3,4 рази – у першій,
2,5 – у другій та 3,8 – у третій групах.
За нестачі Стануму у щурів спостерігають уповільнення темпів росту, випадіння шерсті
та себорею.
Концентрація Арсену в молоці корів першої групи була в 1,8 рази нижче за ГДК, у корів
другої групи – наближалась до ГДК, а в корів третьої групи – була в 1,7 рази нижче за ГДК. У
молоці корів першої групи вміст Арсену перевищував ГДК у 1,6 рази, а в корів другої групи
– в 1,4 рази, а середня концентрація Арсену в молоці цих тварин була достовірно вищою,
порівняно з концентрацією цього елементу в молоці корів третьої групи. Також необхідно
провести додаткове дослідження і виявити джерело надмірного надходження цього
токсичного елемента в організм окремих тварин.
Надлишок Арсену виявляють в організмі людей за атрофічного акродерматиту,
ендартеріїту, кератозу, анемії, серцевої патології та раку легенів. За отруєння Арсеном у
тварин спостерігається втрата апетиту, пронос, ураження шкіри, параліч. Випадки дефіциту
Арсену в організмі людини не відомі. Зазначимо також, що незначне додавання Арсену до
раціону тварин у формі органічних сполук сприяє їх росту.
Отже, найнижчу концентрацію важких металів нами виявлено в зразках молока корів
за стійлово-пасовищної системи їх утримання, тоді як за стійлової системи утримання
спостерігалось перевищення вмісту Плюмбуму в молоці корів.
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ВИСНОВКИ
1. У молоці корів північно-східної зони за стійлово-пасовищної системи їх утримання
вміст Кадмію нижчий за ГДК в 10 разів, Плюмбуму – в 1,4 рази, Алюмінію – в 1,6 рази,
Стануму – в 4,3 рази, Арсену – в 1,8 рази.
2. У молоці корів північно-східної зони за безприв’язної системи їх утримання
концентрація Кадмію нижча за ГДК в 10 разів, Плюмбуму – в 1,2 рази, Алюмінію – в 1,4
рази, Стануму – в 3,9 рази, а концентрація Арсену – дорівнює ГДК.
3. У молоці корів північно-східної зони за стійлової системи утримання вміст Кадмію
нижчий за ГДК в 2 рази, Алюмінію – в 1,3рази, Стануму – в 4,3 рази, Арсену – в 1,7 рази, тоді
як вміст Плюмбуму перевищує ГДК в 2,8 рази.
Перспективи досліджень. Перспективним є визначення впливу технологій ведення
тваринництва та патологій на показники мінерального складу молока корів у біогеохімічних
зонах України та вивчення джерел надходження надлишку токсичних елементів в організм
цих тварин.
THE CONTENT OF HEAVY METALS IN MILK OF COWS
OF THE NORTHERN- EASTERN BIOGEOCHEMICAL ZONE
AT DIFFERENT TECHNOLOGIES OF KEEPING
M. I. Tsvilihovsky, S. P. Doletsky, N. G. Grushanska
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potehinа str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
In the article the results of research of Cd, Pb, Al, Sn, As content in the milk of cow farms of
Chernihiv region (northern-eastern biogeochemical zone) with different technologies of keeping are
presented. The content of heavy metals was investigated by atomic emission spectrometry using
Optima 210 DV. It was established that the average concentration of the researched elements in milk
did not exceed the maximum permissible concentration, but the content of Pb in some samples of
milk were higher in 2,8-3 times. The lowest concentrations of heavy metals were found in samples of
milk at stall-pasture system of keeping cows, whereas at stable system of keeping animals the excess
of Pb in milk was observed.
Keywords: COWS, NORTHERN-EASTERN BIOGEOCHEMICAL ZONE OF UKRAINE,
MILK, CADMIUM, PLUMBUM, ALUMINIUM, STANUM, ARSEN.
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В МОЛОКЕ КОРОВ СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
СОДЕРЖАНИЯ
Н. И. Цвилиховский, С. П. Долецкий, Н. Г. Грушанская
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследования содержания Cd, Pb, Al, Sn, As в молоке
коров хозяйств Черниговской области (северо-восточная биогеохимическая зона) с
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различными технологиями содержания. Содержание тяжелых металлов исследовали методом
атомно-эмиссионной спектрометрии на приборе Optima 210 DV. Установлено, что среднее
значение концентрации исследуемых элементов в молоке не превышало предельно
допустимую концентрацию, однако содержание свинца в отдельных образцах молока был
выше в 2,8–3 раза. Самые низкие концентрации тяжелых металлов установлено в образцах
молока при стойлово-пастбищной системе содержания коров, тогда как при стойловой
системе содержания животных наблюдали превышение содержания свинца в молоке.
Ключевые слова: КОРОВЫ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНА
УКРАИНЫ, МОЛОКО, КАДМИЙ, СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ, ОЛОВО, МЫШЬЯК.
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ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ
КРИПТОСПОРИДІОЗУ ТЕЛЯТ
В. В. Журенко, аспірант7
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041, Україна
Аналіз літературних даних та власні дослідження свідчать про значне поширення
криптоспоридіозу. У статті представлені мікроскопічні методи виявлення криптоспоридій у
телят. Мазки фарбували за Ціль-Нільсеном і Кестером, Романовським-Гімзою та методом
негативного фарбування. Встановлено, що найкращим методом діагностики
криптоспоридіозу телят є метод фарбування сафраніном за Кестером. На зеленому тлі
виділяються ооцисти криптоспоридій, які забарвлені в рожево-оранжевий колір. Доведено,
що фарбування 1 % розчином метиленового синього на 1 % розчині борної кислоти варто
користуватися при обробці значної кількості матеріалу. Фарбування мазків за ЦільНільсеном і Кестером дозволяє диференціювати ооцисти криптоcпоридій від грибів і
дріжджів.
Ключові слова: КРИПТОСПОРИДІОЗ, ТЕЛЯТА, МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ,
МАЗКИ, ФЕКАЛІЇ, ООЦИСТИ.
Питання інвазійних хвороб, загальних для тварин і людини, завжди були і є
актуальними. Криптоспоридіоз – поширена інвазійна хвороба тварин і людини у світі. В
останні роки проблема криптоспоридіозу стала більш гострою у зв’язку з погіршенням
екологічної ситуації, що впливає на стан резистентності живого організму [1]. Проблема
кишкових паразитарних захворювань залишається актуальною для ветеринарії через їх
негативний вплив на імунний статус тварин, що призводить до зниження продуктивності та
якості сільськогосподарської продукції.
Криптоспоридії уражають слизову оболонку кишок, що призводить до її запалення [2].
Крім того, порушується іонний транспорт у стінках кишок. Продукти запалення всмоктуються
у кров і зумовлюють загальну інтоксикацію організму. Тварини не споживають корм, вони
пригнічені, у них розвивається діарея і швидке зневоднення організму [3]. У хворих людей з
вираженими ознаками імунодефіциту може виникати запалення слизових оболонок всього
шлунково-кишкового каналу – від ротової порожнини до прямої кишки [4].
Повний цикл розвитку криптоспоридій відбувається в організмі одного господаря
(людини або тварини) і завершується виділенням із випорожненнями ооцист. Ооцисти, які
виділилися, є інвазивними (здатні заражати сприйнятливих господарів) і можуть тривалий час
зберігатися у зовнішньому середовищі (до 6 міс). Ооцисти криптоспоридій мають округлу
форму діаметром 4-7 мкм. При ковтанні ооцисти в проксимальному відділі кишечника
відбувається руйнування її оболонки і вивільнення чотирьох рухливих спорозоїтів. Спорозоїти
Науковий керівник – д. вет. н., професор Н. М. Сорока
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досягають ентероцитів, вдавлюються в їх поверхню і, не проникаючи в цитоплазму,
окружаються подвійною мембраною за рахунок господаря, опиняючись внутрішньоклітинно.
У цих умовах криптоспоридії проходять такі стадії розвитку: спочатку утворюються
трофозоїти, які переходять у стадію шизонтів, а потім формуються мерозоїти I типу та
мерозоїти II типу. Весь цикл розвитку – від попадання ооцист в організм господаря до
виділення ооцист нового покоління в зовнішнє середовище – триває 4-7 днів [5].
Більшість ооцист покриті товстою захисною клітинною стінкою, завдяки якій вони
неушкодженими виділяються з фекаліями і виживають у зовнішньому середовищі. Однак
приблизно у 20 % ооцист така захисна стінка не формується. Їх тонка клітинна мембрана
розривається, вивільняючи прямо в просвіт кишечника інфективні спорозоїти, які дають
початок новому «аутоінфективному» циклу розвитку в організмі первісного господаря. У
людини з нормальною імунною системою наявність природженого або набутого імунітету
пригнічує як циклічне освіту мерозоїтів I типу, так і формування тонкостінних ооцист і тим
самим припиняє подальше розмноження паразитів і припиняє гостру інфекцію. В осіб з
імунними порушеннями, як вважають, цього не відбувається, що пояснює той факт, що у таких
людей розвивається важка персистуюча інфекція при відсутності повторних заражень. У
хворих тварин в ураженому кишечнику спостерігається суцільне або осередкове катаральне
запалення слизової оболонки, її набухання і витончення, гіперемія, відкладення фібрину і
слизу, десквамація епітелію, крововиливи [6].
На гістологічних препаратах, приготовлених зі зрізів тонкого кишечника хворих телят,
можна бачити укорочення, сплющення ворсинок і атрофію мікроворсинок, у яких відсутній
або сильно скорочений глікокалікс. Цитоплазма ентероцитів вакуолізована, спостерігається
інтра- і екстрацелюлярний набряк, інфільтрація слизового і підслизового шарів кишкової
стінки макрофагами і нейтрофілами, діапедезні крововиливи з пошкоджених судин. Кишкові
залози зморщені і заповнені клітинним детритом [7].
Труднощі діагностування криптоспоридіозу зумовлені, в першу чергу, недостатньою
вивченістю поширення даної інвазії в нашій країні, розвитку хвороби і характеру впливу
криптоспоридій на організм господаря, а також відсутністю універсальних методів
діагностики, які повинні бути недорогими і простими у виконанні та в той же час
високочутливими по відношенню до збудника
Мета дослідження ‒ визначення найефективніших методів діагностики
криптоспоридіозу телят.
Матеріали і методи. Досліди проводили на базі СТОВ ‟Пологівське” Васильківського
району Київської області. Проби фекалій для мікроскопічного дослідження відбирали від
телят, хворих на криптоспоридіоз. З відібраних проб, після центрифугування готували нативні
мазки за загальноприйнятою методикою [8]. Для приготування мазків застосовували
центрифугування в поєднанні з флотацією. Пробу фекалій, масою 3 г, поміщали в склянку,
ємністю 50 мл, додавали 15 мл води, розмішували, фільтрували через металеве сито,
переливали в центрифужну пробірку і центрифугували при 1500 об / хв протягом 1-2 хв [9].
Металевою петлею знімали 3-5 крапель із поверхневої плівки, і переносили на предметне скло,
робили тонкий мазок і висушували на повітрі. Нативні мазки і мазки, отримані із
застосуванням флотації, фарбували за Романовським-Гімзою, Ціль-Нільсеном, сафраніном по
Кестеру, а також застосовували негативний метод фарбування.
Результати й обговорення. На висушений мазок наносили кілька крапель рідини
Никифорова і фіксували протягом 10-15 хвилин до повного випаровування спирт-ефіру. Потім
мазок фарбували одним із способів. Фарбування мазків по Ціль-Нільсену. Зафіксовані мазки
фарбували протягом 20 хв барвником карболового фуксину, промивали у водопровідній воді,
злегка висушували і наносили на скло 10 % розчин сірчаної кислоти на 60 секунд для
знебарвлення. У подальшому промивали у водопровідній воді і дофарбовували мазок 0,2 %
водним розчином метиленового синього протягом 5 хвилин. Ретельно висушували і
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розглядали під імерсійною системою мікроскопу. Мікрофлора забарвлюється в зелений або
синій колір; ооцисти криптоспоридій забарвлюються фуксином від пурпурно-червоного до
рожевого кольору. В окремих ооцистах чітко видно спорозоїти (рис.).

Рис. Ооцисти Cryptosporidium у мазку фекалій теляти. Фарбування за Ціль – Нільсеном

Забарвлення мазків сафраніном за Кестером. Готували окремо 3 % розчин сафраніну і
5-6 % розчин КОН в дистильованої воді. Перед застосуванням готували робочий розчин:
змішували 5 крапель свіжоприготовленого розчину сафраніну і змішували з 1,5 мл розчину
КОН. Фіксований мазок фарбували розчином сафраніну протягом 5 хв, промивали
водопровідною водою, знебарвлювали 0,5 % розчином сірчаної кислоти протягом 15 секунд,
промивали водою, дофарбовували 5 % розчином малахітового зеленого на 10 % етиловому
спирті протягом 10-15 секунд, ретельно промивали в проточній воді, висушували на повітрі і
досліджували під імерсійною системою мікроскопу. Ооцисти кріптоспоридій забарвлені в
рожево-оранжевий колір, їх чітко видно на зеленому фоні.
Фарбування мазків за Ціль-Нільсеном і Кестером дозволяє диференціювати ооцисти
кріптоспоридій від грибів і дріжджів. Дріжджі, гриби і частина мікрофлори при
диференціюванні в сірчаній кислоті втрачають фуксин і забарвлюються метиленовим синім.
Для фарбування за Романовським-Гімзою готували робочий розчин фарби з розрахунку 3
краплі готової фарби на 1 мл води (рН = 7,0). На один препарат використовували 3-4 мл
розведеної фарби. Фарбували фіксовані мазки протягом 20 хв, після чого їх промивали водою
і висушували. Ооцисти криптоспоридій мають вигляд незабарвлених або слабо забарвлених
блідо-блакитних сфер з чітко вираженим світлим ободком навколо. В ооцистах
спостерігаються видовжені спорозоїти з червоними ядрами.
Для негативного фарбування використовували 1 % розчин метиленового синього на
1 % розчині борної кислоти 30-60 секунд, швидко промивали водою, дофарбовували 0,1 %
водним розчином еозину 1 хв, швидко зневоднювали в ацетоні – 1-2 хв. Ооцисти
криптоспоридій блакитні або рожеві. Препарати швидко промивали у проточній воді, ретельно
висушували і досліджувати під імерсійною системою мікроскопу.
Таким чином, проведеними дослідженнями встановлені найбільш практичні та економічні
методи досліджень криптоспоридіозу телят.
ВИСНОВКИ
1. Найкращим методом діагностики криптоспоридіозу телят є метод фарбування
сафраніном за Кестером. На зеленому тлі виділяються ооцисти криптоспоридій, які забарвлені
в рожево-оранжевий колір.
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2. Доведено, що фарбуванням 1 % розчином метиленового синього на 1 % розчині
борної кислоти варто користуватися при обробці значної кількості матеріалу.
3. Фарбування мазків за Ціль-Нільсеном і Кестером дозволяє диференціювати ооцисти
криптоcпоридій від грибів і дріжджів.
Перспективи
досліджень.
У
подальшому
планується
випробування
антигельмінтиків, розробка заходів боротьби з криптоспоридіозом телят.
COMPARATIVE EFFICACY OF DIAGNOSTICS METHODS
OF CALVES CRYPTOSPORIDIOSIS
V. V. Zhurenko
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
15, Heroyiv Oborony str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
Analysis of the literature and own studies indicate widespread cryptosporidiosis. The article presents
microscopic methods for detection of Cryptosporidium in calves. Smears stained by Tsil-Nielsen and
Kester, Romanovsky-Himza and negative staining method. It was established that the best method
for diagnosis of cryptosporidiosis calves is a method for dyeing safranine Kester. On a green
background Cryptosporidium oocysts out who painted pink and orange. Proved that painting 1 %
solution of methylene blue 1 % solution of boric acid should use when processing large amounts of
material. Painting smears on purpose-Nilsson and Kester allows to differentiate cryptosporidii oocysts
from fungi and yeast.
Keywords: CRYPTOSPORIDIOSIS, CALVES, METHODS OF DIAGNOSTICS,
SMEARS FECES, OOCYSTS.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
КРИПТОСПОРИДИОЗА ТЕЛЯТ
В. В. Журенко
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Героев Обороны, 15, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
Анализ литературных данных и собственные исследования свидетельствуют о широком
распространении криптоспоридиозе. В статье представлены микроскопические методы
выявления криптоспоридий у телят. Мазки окрашивали по Циль-Нильсену и Кестеру,
Романовскому-Гимзе и методом негативного окрашивания. Установлено, что лучшим
методом диагностики криптоспоридиоза телят является метод окрашивания сафранином по
Кестеру. На зеленом фоне выделяются ооцисты криптоспоридий, которые окрашены в розовооранжевый цвет. Доказано, что окрашивание 1 % раствором метиленового синего на 1 %
растворе борной кислоты стоит применять при обработке большого количества материала.
Окраски мазков по Цель-Нильсону и Кестеру позволяют дифференцировать ооцисты
криптоcпоридий от грибов и дрожжей.
Ключевые слова: КРИПТОСПОРИДИОЗ, ТЕЛЯТА, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ,
МАЗКИ, ФЕКАЛИИ, ООЦИСТЫ.
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ДІЯ СУСПЕНЗІЇ ІЗ САМОК СЕТАРІЙ
НА ОРГАНИ ТА ТКАНИНИ МОРСЬКИХ СВИНОК
О. В. Журенко, канд. вет. наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041, Україна
При біохімічному дослідженні гомогенату нирок морських свинок після введення їм
суспензії спостерігалося зниження вмісту загального білка, що є наслідком зниження
антитоксичної і бар´єрної функції печінки, порушення білкового обміну в організмі тварин. У
тварин, протягом досліджень, відмічали зростання концентрації глюкози. Важливу роль у
порушенні діяльності нирок відіграють зміни складу і властивостей крові, що
спостерігаються за глибоких порушень обміну речовин та іншої патології. Як відомо, за цих
умов у крові з´являються шкідливі речовини, які повинні бути видалені з організму.
Експериментальне дослідження гомогенатів нирок дало нам можливість встановити
підвищення концентрації глюкози, що свідчить про посилення гліколітичних процесів за впливу
суспензії. Збільшення концентрації глюкози обумовлено неспроможністю її використання в
анаболічних процесах за умов отруєння організму токсичною суспензією. За результатами
проведених досліджень встановлено, що суспензія впливає і на серцевий м’яз.
Ключові слова: ГОМОГЕНАТ, ЛАБОРАТОРНІ ТВАРИНИ, МІКРОСЕТАРІЇ,
НАТИВНА СУСПЕНЗІЯ, НИРКИ, СЕРЦЕ, СЕТАРІЇ, СЕТАРІОЗ.
Питання щодо токсичної дії гельмінтів та їх вплив на організм тварини до теперішнього
часу залишається не вирішеним. Велика кількість експериментів, направлених на вивчення
токсичного впливу паразитів на організм, проводилась шляхом дії екстрактів із паразитів на
організм експериментальних тварин. Ці дослідження мають велике значення, тому що
показують вплив на організм тварин статевозрілих паразитичних червів. Вже на початку ХХ
ст. розпочався пошук і дослідження токсинів гельмінтів, аналізувався характер токсичного
впливу фрагментів їх тіла, личинок, фізіологічних систем на організм тварин і людей [2].
Матеріали і методи. Для проведення досліджень були сформовані дослідні групи із
лабораторних тварин: морські свинки масою 250–300 г, по 36 тварин у кожній. Тварин
утримували при температурі 18 С в умовах віварію кафедри фізіології, патофізіології та
імунології тварин. Вони мали вільний доступ до води та корму. Раціон у них був повноцінним
і одноманітним упродовж всього періоду досліджень. Лабораторні тварини перебували під
постійним клінічним наглядом і були вільні від інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб.
Тваринам дослідної групи внутрішньом′язово вводили суспензію із сетарій з
розрахунку 100 мг білка на 1 кг маси тіла. Тваринам контрольної групи вводили фізіологічний
розчин у такій же дозі. У вимушено забитих морських свинок через 24 години, після введення
їм суспензії із сетарій, відбирали проби нирок для біохімічних досліджень. Проби для
біохімічних досліджень гомогенізували в скляному гомогенізаторі з тефлоновим поршнем з
добавкою охолодженого до температури +4 С Кребс–Рінгер фосфатного буферу (рН 7,4), із
розрахунку 1:9. У гомогенатах визначали вміст загального білка, альбуміну, сечовини,
концентрацію глюкози, активність АсАТ , АлАТ, ЛДГ, ЛФ.
Результати й обговорення Нирки є основними видільними органами у тварин.
Основна їх функція полягає в постійному видаленні з організму кінцевих і відпрацьованих
продуктів обміну речовин. Це вказує на важливість вивчення показників їх функціонування.
При біохімічному дослідженні гомогенату нирок морських свинок після введення їм суспензії
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спостерігалося зниження вмісту загального білка майже у 2 рази (48,7 %), порівняно з клінічно
здоровими тваринами (табл.). Як видно з результатів досліджень, вміст альбуміну у
гомогенатах нирок дослідних морських свинок становив 35,1 ± 1,44 г/л, що у 1,3 раза менше
від аналогічного показника у тварин контрольної групи.
Це відбувалося за рахунок альбумінів – фракції, яка легко проходить через судинні
мембрани та стінки клубочків нирок [4]. Зниження вмісту загального білка у крові та
гомогенатах органів (гіперальбумінемія, гіпоальбумінемія при введенні суспензії із сетарій) є
наслідком зниження антитоксичної і бар´єрної функції печінки, порушення білкового обміну
в організмі тварин.
Таблиця
Біохімічні показники гомогенату нирок морських свинок після введення суспензії із сетарій
(М ± m, n=12)
Показники
Загальний білок, г/л
Альбумін,г/л
Глюкоза, ммоль/л
Сечовина, ммоль/л

Групи тварин
контрольна
258,4±3,20
47,0±1,1
3,1±0,07
25,9±0,36

дослідна
132,5±0,53***
35,1±1,44 **
6,0±0,07***
15,6±0,23**

Примітки: ** Р < 0,01; *** Р < 0,001 порівняно з контрольними тваринами

У тварин, протягом досліджень, відмічали зростання концентрації глюкози. Важливу
роль у порушенні діяльності нирок відіграють зміни складу і властивостей крові, що
спостерігаються за глибоких порушень обміну речовин та іншої патології [5]. Як відомо [1], за
цих умов у крові з´являються шкідливі речовини, які повинні бути видалені з організму.
Експериментальне дослідження гомогенатів нирок дало нам можливість встановити
підвищення концентрації глюкози в 1,4 раза, що свідчить про посилення гліколітичних
процесів за впливу суспензії. Збільшення концентрації глюкози обумовлено неспроможністю
її використання в анаболічних процесах за умов отруєння організму токсичною суспензією.
Кінцевим продуктом обміну білків є сечовина, яка синтезується, головним чином, у печінці та
частково у нирках. У гомогенатах нирок відзначили зниження вмісту сечовини, що вказує на
порушення виділення з організму продуктів обміну білків. У вмісті сечовини спостерігалася
протилежна тенденція. Відбувалось її достовірне зниження в 1,6 раза (39,7 %), порівняно з
контролем, що свідчило про ураження нирок.
Результати біохімічних досліджень гомогенатів серця показало, що вміст загального
білка у досліджуваних тварин після введення суспензії із самок сетарій знижувався на 33,4 %,
порівняно з показниками контрольної групи. На нашу думку гіпопротеїнемія виникала,
очевидно, внаслідок порушення синтезу білка в тканинах або ж його втратою організмом. Як
відомо, альбуміни беруть участь у регуляції водного обміну між кров’ю та міжтканинним
простором. Вміст альбуміну у тварин контрольної групи не відрізнявся від такого у дослідних
тварин.
Достовірне підвищення концентрації глюкози в гомогенатах серця дослідних
лабораторних тварин у 1,4 раза свідчило про зниження гліколітичних процесів під впливом
токсичної дії суспензії.
Одночасно спостерігали у цих тварин значне підвищення вмісту сечовини (у 2,5 раза,
порівняно з тваринами контрольної групи). При високій температурі тіла, голодуванні та
пошкодженнях тканин концентрація сечовини, як відомо, зростає.
Таким чином, під впливом суспензії в гомогенатах серця встановлено достовірне
зниження вмісту загального білка та підвищення концентрації глюкози. Зміни цих показників
свідчать про зниження гліколітичних процесів в організмі тварин.
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Активність лактатдегідрогенази у дослідних тварин була у 1,7 раза вищою, порівняно з
тваринами контрольної групи. За результатами досліджень відмічене підвищення активності
креатинкінази у тварин дослідної групи в 1,6 раза, ніж у контролі. Як відомо підвищення цього
ферменту призводить до порушень не тільки роботи серця, але й м'язів.
Активність АсАТ і АлАТ була вищою у 2 рази у дослідних тварин порівняно з
показниками контрольної групи.
Таким чином, аналіз результатів досліджень показав, що суспензія із сетарій впливає
також і на серцевий м’яз. Це помітно на концентрації глюкози, вмісті сечовини, активності
АсАТ, АлАТ, ЛДГ, які підвищуються при одночасному зниженні вмісту загального білка.
У гомогенатах нирок морських свинок спостерігалося підвищення активності
ферментів – лактатдегідрогенази та лужної фосфатази
Так, активність лактатдегідрогенази у гомогенатах нирок дослідних тварин була у 2
рази вищою проти цього показника у тварин контрольної групи. Підвищення активності
лактатдегідрогенази, яка прискорює окиснення молочної кислоти у піровиноградну і є
показником інтенсивності гліколітичних процесів. Збільшення активності лужної фосфатази
більше, ніж у 2 рази у дослідних тварин порівняно з контрольними свідчить про порушення
мікроциркуляції крові. Лужна фосфатаза відіграє важливу роль у функціях клітинних
мембран, забезпечує нормальний перебіг обмінних процесів в органах та системах організму.
Основним джерелом цього ферменту в організмі є печінка, остеобласти кісток, слизова
оболонка кишок, нирки, а також сегментоядерні лейкоцити [3]. Як відомо [4, 5], підвищення
активності лужної фосфатази у крові супроводжується явищами холестазу і пошкодження
паренхіми печінки та нирок. Дослідження показали, що під впливом введеної суспензії
підвищувалась активність й інших ферментів.
Отже, вплив суспензії сетарій на організм морських свинок, а саме: на нирки, серце,
супроводжується вираженими порушеннями, які впливають на обмін білків, вуглеводів та
ферментів. Ці зміни призводять до структурних змін органів на клітинному рівні.
ВИСНОВКИ
За результатами досліджень доведено, що при введенні суспензії із сетарій
спостерігалися значні зміни у біохімічному складі та ферментативній активності гомогенатів
нирок, серця. Зміна цих показників зумовлена патогенною дією суспензії.
Перспективи досліджень. У подальшому планується вивчення розвитку патогенезу
сетаріозу у тварин.
ACTION OF SUSPENSION FROM FEMALES OF SETARII
ON ORGANS AND TISSUES OF GUINEA PIGS
O. V. Zhurenko
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
15, Heroyiv Oborony str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
In biochemical studies of kidney homogenate of guinea pigs after entering the slurry decreased
total protein content resulting reduction antitoxic and barrier function of the liver, breach of protein
metabolism in animals. In Animals for research, noted the increased concentration of glucose.
Important role in the disruption of the kidney plays the composition and properties of blood observed
by deep metabolic disorders and other pathologies. It is known that under these conditions the blood
appear harmful substances that must be removed from the body. Experimental study of kidney
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homogenates enabled us to establish increased concentrations of glucose, indicating a strengthening
of glycolytic processes influence suspension. Increasing the concentration of glucose due to its
inability to use anabolic processes under conditions of toxic poisoning organism suspension. The
results of the studies found that the suspension affects the heart muscle.
Keywords: HOMOGENATE, LABORATORY ANIMALS, MIKROSETARII, NATIVE
SUSPENSION, KIDNEYS, HEART, SETARII, SETARIOSIS.
ДЕЙСТВИЕ СУСПЕНЗИИ ИЗ САМОК СЕТАРИЙ
НА ОРГАНЫ И ТКАНИ МОРСКИХ СВИНОК
Е. В. Журенко
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины ул. Героев
Обороны, 15, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
При биохимическом исследовании гомогената почек морских свинок после введения
им суспензии наблюдалось снижение содержания общего белка, является следствием
снижения антитоксической и барьерной функции печени, нарушения белкового обмена в
организме животных. У животных, в течение исследований, отмечали рост концентрации
глюкозы. Важную роль в нарушении деятельности почек играют изменения состава и свойств
крови, наблюдаемые по глубоким нарушениям обмена веществ и другой патологии. Как
известно, в этих условиях в крови появляются вредные вещества, которые должны быть
удалены из организма. Экспериментальное исследование гомогенатов почек дало нам
возможность установить повышение концентрации глюкозы, что свидетельствует об усилении
гликолитических процессов при воздействии суспензии. Увеличение концентрации глюкозы
обусловлено неспособностью ее использования в анаболических процессах в условиях
отравления организма токсическим суспензией. По результатам проведенных исследований,
установлено, что суспензия влияет и на сердечную мышцу.
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слова:
ГОМОГЕНАТ,
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ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНАХ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО
ТРАКТУ ІНДИКІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІНВАЗІЇ
ПАРАЗИТАМИ РОДУ COCCIDIA
І. Я. Мазур, аспірант,
В. В. Стибель, д-р вет. наук, професор,
О. М. Щебентовська, канд. вет. наук
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
Вивчено патологоанатомічні та гістологічні зміни в органах шлунково-кишкового
тракту індиків за експериментального зараження паразитами роду Соссidia. Встановлено,
що найбільшим патогістологічним змінам піддавались ворсинки слизової оболонки
дванадцятипалої, порожньої та товстих кишок. Верхівки їх, у переважній більшості,
позбавлялись покривного епітелію, десквамовані епітеліальні клітини на різних стадіях
деструкції дифузно розташовувались у просвіті кишок, оточені слизом, лейкоцитами, а
також поодинокими ооцистами або цілими їх групами. В окремих випадках, виявляли велику
кількість ооцист на різних стадіях їх розвитку. За методикою мікроядерного тесту виявлено
формування в еритроцитах індиків великої кількості мікроядер, що може вказувати на
розвиток патологічних змін у структурі еритроцитів, ймовірно спричинених достатньо
великою втратою крові, а також порушенням цитогенетичного гомеостазу.
Ключові слова: ІНДИКИ, КОКЦИДІЇ, ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ, ООЦИСТИ,
ГЕМОРАГІЧНИЙ ЕНТЕРИТ, ДЕСКВАМАЦІЯ ЕПІТЕЛІЮ, МІКРОЯДРА
Незважаючи на достатньо широкий спектр кокцидіостатиків, найбільших економічних
збитків птахівництву завдає еймеріозна інвазія, на яку припадає від 35 до 70 % сукупних
збитків господарств [1]. Проблема полягає в тому, як стверджують дослідники, що займаються
даною проблематикою у різних географічних зонах не тільки України, але і Європи, що дана
інвазія розвивається на фоні зниженого імунного статусу птиці, а також ускладнюється
асоціативно, утворюючи паразитоценози, які й спричинюють важкі форми захворювання. А
це, в свою чергу, призводить до значної загибелі як молодняку бройлерів, так і індиків [2, 3].
Кокцидіоз – це одне з найпоширеніших захворювань птиці, викликають його
найпростіші паразити, які належать до типу Aplicomplexa, класу Sporozoa, роду Coccidia,
родини Eimeriidae. Високому рівню інвазії сприяє підлогове утримання птиці, висока
вологість, порушення або недотримання основних принципів біобезпеки в господарствах, а
також стійкість ооцист, які можуть зберігати життєздатність за сприятливих умов більше
2 років [4, 5].
Збудниками еймеріозу індиків є одноклітинні організми, з яких найчастіше виділяють:
Eimeria adenoides, E. gallopavonis, E. meleagrimitis, E. meleagridis, E. dispersa, E. innocua,
E. subrotunda, які відрізняються за ступенем вірулентності, локалізацією та репродуктивною
здатністю.
Як і інші паразитарні хвороби, кокцидіоз є, в основному, захворюванням молодих
тварин. Проте, на жаль, птиця, яка перехворіла еймеріозом, викликаним одним видом,
залишається вразливою до інших. Тому повторні спалахи цього захворювання можуть бути
результатом впливу кількох видів еймерій, імунітет проти яких не встиг виробитись. Короткий
прямий біологічний цикл і висока репродуктивна здатність кокцидій збільшує ризики
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виникнення багаторазових спалахів даного захворювання. Пошкодження тканин та
функціональні зміни в шлунково-кишковому тракті часто призводять до виснаження імунної
системи, а це, в свою чергу, дає поштовх до заселення організму різними видами патогенних
бактерій, такими як Clostridium perfringens або E. colli. Крім того, можуть розвиватись інфекції,
які пригнічують формування імунітету та посилюють перебіг основного захворювання і
знижують ефективність кокцидіостатиків.
Метою нашої роботи було вивчення та аналіз основних патогістологічних змін в
організмі індиків за експериментального зараження їх паразитами роду Coccidia.
Матеріали і методи. Експериментальні дослідження проводили на базі лабораторії
кафедри паразитології та іхтіопатології і на кафедрі нормальної та патологічної морфології і
судової ветеринарії Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Для цього було відібрано 20 клінічно здорових індиків,
кросу Hybrid Converter, які утримувались у відповідних умовах віварію, були забезпечені
стандартним раціоном без антибіотиків і кокцидіостатиків та після завершення експерименту
піддавались евтаназії, відповідно до вимог «Загальних етичних принципів експериментів на
тваринах (Україна, 2001), що узгоджується з Положеннями «Європейської конвенції про
захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових
цілей» (Страсбург, 1985).
Для моделювання експериментальної інвазії, індиків заражали спорульованими
ооцистами еймерій живої вакцини ІMMUCOX у кількості більше 10000 тис. ооцист на одну
голову з наступним перезараженням через послід.
Проби посліду індиків відбирали загальноприйнятим методом – індивідуально,
безпосередньо із клоаки. Дослідження проводили за методом Фюллеборна, згідно з ГОСТ
25383-82 (СТ СЭВ 2547-80). Кількість ооцист підраховували під малим збільшенням
мікроскопа (10х10) у 20 полях зору з наступним обчисленням середнього показника.
При цьому визначали патогенний вплив Е. adenoides та E. meleagrimitis на клінічний
перебіг захворювання, прирости, динаміку виділення ооцист, патологоанатомічні та
гістологічні зміни у травному каналі, а також утворення мікроядер в еритроцитах
периферичної крові.
Для гістологічного дослідження відбирали тонкий та товстий відділи кишечника
індиків, фіксували його в 10 % нейтральному розчині формаліну з наступним зневодненням у
висхідному ряді спиртів, ущільненням у хлороформі та хлороформ-парафіні та наступною
заливкою у парафінові блоки [6, 7]. Із парафінових блоків виготовляли гістозрізи на санному
мікротомі МС-2, товщиною 5-7 мкм. Для фарбування гістозрізів використовували
загальноприйняту гістологічну методику: гематоксилін та еозин [8].
З метою оцінки загального стану організму індиків, а також його адаптаційних
можливостей, проводили мікроядерний тест, за допомогою якого оцінювали рівень порушень
у клітинах [9]. Для виявлення мікроядер в еритроцитах периферичної крові індиків
виготовляли мазки-відбитки, які зафарбовували азур-еозином за Романовським. Мікроскопію
та мікрофотографування готових гістологічних препаратів та мазків-відбитків проводили за
допомогою мікроскопа OLYMPUS СХ-41, фотокамери OLYMPUS C-5050.
Результати й обговорення. За експериментального зараження індиків
спорульованими ооцистами еймерій на 10-у добу експерименту відзначали зміну в поведінці
тварин. Видимі слизові оболонки були блідо-рожевого кольору, пір’я скуйовджене, навколо
клоаки відмічали сильне забруднення каловими масами, птиця виглядала пригніченою, погано
поїдала корм, більше пила воду. Послід погано сформований з домішками слизу та крові.
При проведенні патологоанатомічного розтину індиків було виявлено ознаки гострого
перебігу захворювання: дванадцятипала та порожня кишки були темно-вишневого кольору,
судини переповнені кров’ю, вміст в одних індиків – жовто-коричневого кольору з великою
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кількістю слизу, неприємного запаху, в інших – темно-сірого з кров’янистим вмістoм
(рис. 1-4).

Рис. 1. Дванадцятипала кишка індиків,
експериментально заражених еймеріями. Слизисте
вмістиме кишок, геморагічне запалення слизової
оболонки

Рис. 2. Порожня кишка індиків, заражених еймеріями.
Катарально-геморагічний ентерит

Рис. 3. Петехіальні крововиливи на серозній оболонці
дванадцятипалої кишки у вигляді «бляшок»

Рис. 4. Дванадцятипала кишка індиків,
експериментально заражених еймеріями.
Переповнення судин кров’ю

Яскраві зміни відзначали також і в товстому відділі кишечника. Слизова оболонка була
потовщена, гіперемійована, з ознаками гострого серозно-катарального та катаральногеморагічного запалення. У просвіті кишок виявляли фібринозно-некротичні згустки (рис. 5).
Мигдалини сліпих кишок слабо виражені з видимими крововиливами (рис. 6).
При гістологічному дослідженні тонкого відділу кишечника виявляли яскраво виражені
альтеративні процеси в слизовій оболонці, які, в меншій мірі, відзначали в підслизовій та
м'язовій оболонці. Цитоплазма епітеліальних клітин еозинофільна, одні ядра були
гіперхромні, інші – у стані каріорексису або каріолізису. В основі ворсинок і в криптах
відзначали велику кількість клітин із мітозами, які в подальшому диференціювались і
поступово переміщались в сторону ворсинок. В підслизовій основі, навколо ретикулярної
тканини, виявляли сильно кровонаповненні судини, де-не-де стази.
Ворсинки дванадцятипалої, порожньої та клубової кишок індиків, експериментально
заражених спорульованими ооцистами еймерій, набували різних розмірів і форм, переважна
більшість яких втрачала покривний епітелій. Інші були витягнутих форм із слизистодистрофічним детритом на апікальній поверхні. Добре проглядались і локально розташовані
кокцидії, на різних стадіях розвитку, які формували колонії. В результаті тотальної інвазії
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еймеріями відбувався розрив ворсинок з виходом шизонтів у просвіт між ними, разом із
злущеним покривним епітелієм (рис. 7-11).

Рис. 5. Фібринозно-некротичні згустки у просвіті
сліпих кишок. Геморагічне запалення слизової
оболонки

Рис. 6. Дифузні крововиливи мигдалин
сліпокишкової тонзили

Рис. 7. Дванадцятипала кишка. Десквамація та некроз
покривного епітелію ворсинок. Гематоксилін та еозин.
Ок. 10, об. 40

Рис. 8. Порожня кишка. Слизисто-дистрофічний
детрит у просвіті якого розміщуються кокцидії.
Некроз апікальної частини ворсинок (1).
Ок. 10, об. 10

Слід відзначити, що на ранніх етапах після зараження нестатеві стадії шизогонії
першого покоління проникають у верхню частину тонкого відділу кишечнику, тоді як на
четвертий-шостий день після інфікування вже виявляються шизонти другого покоління, а
згодом макрогамети і рухливі мікрогамети, які пошкоджують слизову оболонку, руйнуючи
верхівки більшості ворсинок. За інтенсивної інвазії, як вже зазначалось раніше, нами виявлено
некроз апікальної частини переважної більшості ворсинок як тонкого, так і товстого відділу
кишечника, ворсинки повністю позбавлялись покривного епітелію, десквамовані епітеліальні
клітини виходили у просвіті кишок в оточені слизу, лейкоцитів, а також поодиноких
спорозоїдів або навіть цілих груп (рис. 12).
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Рис. 9. Сліпа кишка. Кокцидії (показано стрілками).
Клітинний детрит (1), некротизований епітелій (2).
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 20

Рис. 10. Некроз епітелію слизової оболонки сліпої
кишки (1). Дифузне розміщення шизонтів у
просвіті кишок (показано стрілкою). Гематоксилін
та еозин. Ок. 10, об. 40

Рис. 11. Фрагмент збереженої слизової оболонки сліпої кишки з виходом шизонтів у просвіт кишки.
Одношаровий циліндричний епітелій (1), вихід шизонта із епітелію (2), шизонти (показані стрілками).
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 90

Рис. 12. Кокцидії на різних етапах розвитку. Гематоксилін та еозин. Ок. 10., об. 90

При дослідженні мазків відбитків периферичної крові індиків, експериментально
заражених ооцистами еймерій було виявлено цитоплазматичні включення – мікроядра в
еритроцитах. Це невеликого розміру, чітко округлої форми, базофільні включення хроматину,
які не мали жодного зв’язку з ядром (рис. 13). В аналізованому нами матеріалі, в більшості
випадків, траплялись еритроцити з дрібними мікроядрами, що, можливо, пов’язано з
індукцією крововтрат, що і призводило до збільшення кількості юних еритроцитів в
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периферичній крові з великою кількістю мікроядер, а також сильного токсичного впливу
самих паразитів.

Рис. 13. Еритрцити з мікроядрами. Фарбування азур-еозином за Романовським. Ок. 10, об. 90

Процеси, що лежать в основі появи мікроядер в еритроцитах, безсумнівно, свідчать про
зниження життєздатності самих клітин, що є маркером їх не стабільного функціонування,
активізації процесів запалення та апоптозу [10]. Оскільки апоптоз відіграє важливу роль у
запальному процесі, то формування мікроядер доцільно враховувати як морфологічну ознаку
при діагностиці захворювань, що супроводжуються запальними процесами.
Зважаючи на те, що дане захворювання спричиняє значні економічні збитки
господарствам різних форм власності через велику втрату поголів’я птиці, слід проводити
комплекс загальних ветеринарно-санітарних та спеціальних протиеймеріозних заходів,
дезінвазію пташників та прилеглих території, вакцинацію родинних стад, здійснювати
постійний лабораторний контроль вмісту кокцидіостатиків у комбікормах та преміксах. З
метою запобігання виникненню кокцидіозу слід розробляти схеми ротації (заміни)
кокцидіостатиків, які необхідно проводити через 2-3 цикли вирощування індиків.
ВИСНОВКИ
1. За експериментального зараження індиків ооцистами еймерій було встановлено
комплекс патогістологічних змін, що проявлялись в значному уражені органів ШКТ. Залежно
від інтенсивності інвазії відзначали катаральний та катарально-геморагічний ентерит,
десквамацію епітелію ворсинок кишок, скупчення геморагічного детриту в просвіті кишок з
поодинокими спорозоїдами або навіть цілими групами. Відзначали також розриви ворсинок з
виходом шизонтів у просвіт між ними.
2. Мікроядерним тестом виявили достатньо велику кількість еритроцитів із дрібними
мікроядрами, що може свідчити про активну появу юних еритроцитів у периферичній крові,
через сильну крововтрату, а також токсичний вплив самих паразитів.
Перспективи досліджень. Перспективним напрямком дослідження є вивчення впливу
кокцидіостатиків з одночасним застосуванням препаратів для корекції імунного статусу
індиків на фоні експериментального кокцидіозу.
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PATHOHISTOLOGICAL CHANGES IN THE GASTROINTESTINAL TRACT
OF TURKEYS AS A RESULT OF EXPERIMENTAL VERMINATION
BY COCCIDIA PARASITES
І. Mazur, V. Stybel, O. Shchebentovska
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyi
50, Pekarska str., Lviv, 79010, Ukraine
SUMMARY
Pathohistological and histological changes in the gastrointestinal tract of turkeys as a result of
experimental vermination by Coccidia parasites have been studied. It has been identified that villi of
duodenum and colon experienced the most significant pathohistological changes. Overwhelming
majority of the villi lost their surface epithelium, desquamated epithelial cells at various destruction
stages were located diffusely in the lumen, and were encircled by mucus, leucocytes as well as by
individual oocysts or oocyst groups. On certain occasions a large number of oocysts of various growth
levels were also found. In the erythrocytes of turkeys, micronucleus test method revealed the
formation of a large number of micronuclei, which may indicate the development of pathological
changes in the structure of erythrocytes, probably caused by a sufficient blood loss as well as
disruption of cytogenetic homeostasis.
Keywords: TURKEYS, COCCIDIA, PATHOHISTOLOGICAL CHANGES, OOCYSTS,
HEMORRHAGIC ENTERITIS, DESQUAMATED EPITHELIUM, MICRONUCLEI.
ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА ИНДЮКОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЗИИ
ПАРАЗИТАМИ РОДА COCCIDIA
И. Я. Мазур, В. В. Стибель, О. Н. Щебентовская
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий
имени С. З. Гжицкого,
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
АННОТАЦИЯ
Изучены патологоанатомические и гистологические изменения в органах желудочнокишечного тракта индюков при экспериментальном заражении паразитами рода Соссidia.
Установлено, что наибольшим патогистологическим изменениям подвергались ворсинки
слизистой оболочки двенадцатиперстной, тощей и толстой кишок. Апикальная часть их, в
большинстве случаев, лишались покровного эпителия, десквамированные эпителиальные
клетки на разных стадиях деструкции располагались в просвете кишечника, окружены слизью,
лейкоцитами, а также единичными ооцистами или целыми их группами. В отдельных случаях,
находили большое количество ооцист на разных стадиях их развития. По методике
микроядерного теста обнаружено было формирование в эритроцитах индюков большого
количества микроядер, что может указывать на развитие патологических изменений в
структуре эритроцитов, вероятно вызванных достаточно большой потерей крови, а также
нарушением цитогенетического гомеостаза.
Ключевые
слова:
ИНДЮКИ,
КОКЦИДИИ,
ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ,
ООЦИСТЫ,
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ
ЭНТЕРИТ,
ДЕСКВАМАЦИЯ
ЭПИТЕЛИЯ, МИКРОЯДРА.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ
ІНСЕКТОАКАРИЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ «ЦИФЛУР»
Л. В. Нагорна8, канд. вет. наук, доцент
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва,160, м. Суми, 40021, Україна
У статті подано результати проведення перших етапів доклінічних досліджень
інсекто-акарицидного препарату "Цифлур", зокрема щодо визначення параметрів гострої
токсичності на лабораторних тваринах (білих щурах). В результаті проведених дослідів було
встановлено показники гострої токсичності препарату "Цифлур": визначено летальну
(DL100) та напівлетальну (DL50 ) дозу препарату. Згідно отриманих даних, досліджуваний
препарат "Цифлур", відповідно ГОСТ 12.1.007-76., відноситься до четвертого класу
токсичності – малотоксичних речовин. DL50 досліджуваного препарату за
внутрішньошлункового введення лабораторним тваринам (білі щури) при обчисленні за
методом Г. Кербера становить 14167 мг/кг.
Ключові слова: ПТАХІВНИЦТВО, ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА,
ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ, ІНСЕКТОАКАРИЦИДНИЙ ПРЕПАРАТ "ЦИФЛУР".
Птахівництво – галузь-флагман сучасного тваринництва України. Впродовж
останнього десятиліття, продукція птахівництва займає лідируючі позиції за кількісними
показниками надходження до українського спожива. Економічна криза останніх років не
могла не вплинути негативно на галузь: впродовж 2014-2015 років зареєстровано зниження як
кількісного поголів’я птиці, так і об’ємів вироблюваної продукції птахівництва. Проте, якщо
негативні тенденції в інших галузях тваринництва продовжують зберігатися й нині –
українським птахівникам вдалося стабілізувати ситуацію в галузі, наростити об’єми
експортованої продукції та виробництво м’яса птиці для внутрішнього ринку [1, 2].
Найбільшими імпортерам українського яйця наразі є ОАЕ, Ірак, Катар. Перше півріччя 2016
року ознаменувалося зростанням загального виробництва м’яса, в тому числі й пташиного,
хоча виробництво яєць порівнянні з аналогічним періодом минулого року є нижчим, на що
вплинуло ряд чинників, в тому числі суб’єктивних [1].
Епізоотична ситуація щодо реєстрованих збудників заразних захворювань птиці наразі
залишається відносно стабільною, як у промисловому секторі галузі, так й у присадибних
господарствах, проте не втратили актуальності низка неподоланих проблем, зокрема, щодо
персистенції серед поголів’я птиці та на об’єктах птахівництва зоофільних мух та інших
членистоногих, що ведуть паразитичний спосіб життя. Варто зазначити про щорічне зростання
повідомлень про спалахи серед поголів’я продуктивних сільськогосподарських тварин
захворювань, які передаються через кровосисних комах та резервантами яких виступають
останні [2-5]. Проблема членистоногих наразі не втрачає своєї актуальності, особливо за
інтенсивного ведення галузі птахівництва. Представники членистоногих, в тому числі й ті, що
мають ветеринарне значення, надзвичайно швидко пристосовуються та виробляють
резистентність до використовуваних інсектоакарицидних засобів [4-7].
Повністю відмовитися від хімічних препаратів при проведенні інсектоакарицидних
обробок наразі не можливо, проте варто звести до мінімуму та намагатися унеможливити
запуск механізмів прояву резистентності у комах засобів [4, 5, 7]. Це досягається різними
Науковий консультант – А. В. Березовський, д-р вет. наук, професор

8

235

методами, до яких зокрема слід віднести: введення в схему лікувально-профілактичних
заходів препаратів, які не застосовували в господарстві, застосування комбінованих
препаратів, а також поєднання декількох із синергічною дією, розробка нових засобів.
Враховуючи таку ситуацію, НВФ "Бровафарма" було розроблено препарат "Цифлур"
для боротьби з літаючими двокрилими та іншими представниками акароентомофауни, що
мають ветеринарне значення в умовах сьогодення тваринництва. Засіб являє собою прозорий
маслянистий розчин жовтуватого кольору, діючою речовиною якого є синтетичний піретроїд
другого типу цифлутрин. Механізм дії цифлутрину полягає у зв’язуванні з рецепторами
нервових клітин членистоногих та порушенні роботи натрієвих каналів нервових клітин, що
призводить до затримки реполяризації мембран, гальмування нервових імпульсів, порушення
координації рухів, паралічу та швидкої загибелі комах. Для цифлутрину характерна тривала
інсектицидна та репелентна дія [3, 6, 8].
Тому, виходячи з вищевикладеного, метою нашої роботи було визначення
середньосмертельних доз досліджуваного препарату на лабораторних тваринах (білих мишах)
[9].
Матеріали і методи. Визначення токсикологічних параметрів досліджуваного
препарату "Цифлур" проводили згідно "Доклінічних досліджень ветеринарних лікарських
засобів" та "Руководства по экспериментальному (доклиническому) изучению новых
фармакологических веществ" [10-14].
У ході двох етапів експерименту, з’ясування параметрів гострої токсичності
досліджуваного препарату "Цифлур" проводили на 40 здорових безпородних білих щурах (10
тварин на першому етапі та 30 – на другому). Перед початком досліду маса тіла тварин
відібраних для експерименту становила 180-200 г. Дану групу лабораторних тварин
утримували в умовах віварію ветеринарного факультету Сумського національного аграрного
університету, відповідно діючим "Санітарним правилам по будові, обладнанню та
утримуванню
експериментально-біологічних клінік (віваріїв)" при
стабільному
температурному режимі 18-20 °С. Годівлю тварин, задіяних в експерименті, здійснювали
повнораціонним комбікормом, за стандартною схемою, в уніфікований час. Перед початком
експерименту, тварин протягом семи діб витримали в адаптаційному періоді, під час якого
проводили щоденне ретельне спостереження їх клінічного стану. Безпосередньо перед
введенням досліджуваного препарату, тварин експерименту протягом трьох годин утримували
на голодній дієті.
Перед початком основного етапу досліду, з метою встановлення доз для його
проведення, виконали попередню наближену спробу. При цьому препарат в обраній дозі
задавали одній тварині. Досліджуваний засіб вводили білим щурам внутрішньошлунково за
допомогою зонду у наступних дозах: 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000,
20000, 22000 мг/кг. Об’єм засобу, що задавали кожній тварині, становив 1 см3, проте з різною
концентрацією ДР. За клінічним станом тварин проводили постійне спостереження впродовж
першої доби після введення засобу, реєструючи зміни у поведінці тварин, відмічаючи настання
отруєння, строки загибелі та поліпшення клінічного стану. Впродовж наступних 13 діб,
динаміку розвитку клінічних ознак отруєння, загибелі чи поліпшення стану тварин,
реєстрували шість разів на добу.
Для проведення основного досліду було сформовано п’ять дослідних груп щуріваналогів (n=30). Досліджуваний засіб вводили білим щурам внутрішньошлунково за
допомогою зонду у наступних дозах: 11500, 12500, 13500, 14500 та 15500 мг/кг. За тваринами
експерименту постійне спостереження поводили впродовж першої доби після введення засобу
та в наступні 13 діб – динаміку змін клінічного стану здійснювали шість разів на добу.
Всі експериментальні дослідження на лабораторних тваринах здійснювали відповідно
до "Положення про використання тварин в біомедичних дослідженнях" та згідно з
рекомендаціями Європейської конвенції із захисту тварин, які використовуються в
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експериментальною метою [15]. Внаслідок експерименту було встановлено летальну (DL100)
та напівлетальну (DL50) дозу досліджуваного препарату.
Результати й обговорення. У результаті проведення наближеного етапу досліджень
було визначено відсутність загибелі дослідних тварин при отриманні ними цифлуру в дозах
4000, 6000, 8000, 10000 мг/кг впродовж всього періоду спостереження за ними. Тварини, що
отримали препарат в зазначених дозах, після введення засобу цілком зберігали рухову
активність, апетит та спрагу. Введення досліджуваного препарату в дозі 12000 мг/кг викликало
в тварини появу наступних симптомів: порушення апетиту, запізнілу реакцію на зовнішні
подразники, зниження рухової активності, часткове порушення координації рухів, настання
яких відбувалося впродовж перших год після введення. Наприкінці другої доби спостереження
за твариною її фізіологічний стан стабілізувався.
Введення препарату у дозах 16000, 18000, 20000, 22000 мг/кг спричиняло до загибелі
дослідних тварин, проте в різні часові проміжки після введення та при відмінній інтенсивності
симптомокомплексу ознак. В часовому проміжку 30 хв. – 1,5 год після надходження засобу
загинули тварини, що отримали цифлур в дозах 22000 та 20000 мг/кг. Перед загибеллю
тварини займали бічне положення.
Введення препарату в дозі 18000 мг/кг викликало загибель експериментальної тварини
на другу добу після введення засобу, а 16000 мг/кг – на третю.
У тварини, що отримала досліджуваний препарат в дозі 14000 мг/кг відмічали впродовж
чотирьох діб прояв наступних ознак: пригнічення загального стану, прискорення дихання,
порушення рефлекторної реакції на зовнішні подразники, часткову відмову від звичного
корму та води. На початку п’ятої доби спостереження фізіологічний стан тварини почав
відновлюватися до показників фізіологічної норми, проте вона мала виражене куйовдження
шерстного покриву.
Отримані показники загибелі тварин були враховані при проведенні основного
(розгорнутого) етапу гострого досліду. При проведенні якого було застосовано препарат у
дозах: 11500, 12500, 13500, 14500 та 15500 мг/кг. Хід обробки отриманого матеріалу при
обчисленні за методом Г. Кербера висвітлено у таблиці.
Таблиця
Визначення DL50 препарату "Цифлур" на білих щурах за внутрішньошлункового введення
при обчисленні за методом Г. Кербера
Дози препарату, мг/кг
Вижило
Загинуло
Z
d
zd

11500
6
0
0,5
1000
500

125000
5
1
1,5
1000
15000

DL50 препарату розраховували за формулою:
DL50 = DL100 -

13500
4
2
3,0
1000
3000

 zd

145000
2
4
5,0
1000
5000

15500
0
6

,
m
де: DL50 – доза, що визначаємо у препараті, який вивчаємо, та може викликати загибель
у 50 % тварин;
DL100 – доза препарату, яка вивчається, і викликає 100 % загибель дослідних тварин;
d – інтервал між кожними двома суміжними дозами;
z – середньоарифметичне з числа тварин, які загинули;
m – кількість тварин у кожній групі.
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Введення препарату у дозі 11500 мг/кг не призводило до загибелі експериментальних
тварин, в той час як цифлур при внутрішньошлунковому введенні щурам в дозі 15500 мг/кг
призводив до загибелі 100 % експериментальних тварин.
При внутрішньошлунковому введенні при обчисленні за методом Г. Кербера для щурів
DL50 препарату = 14167 мг/кг мг/кг.
ВИСНОВКИ
1. DL50 досліджуваного препарату "Цифлур" за внутрішньошлункового введення
лабораторним тваринам (білі щури) при обрахунку за методом Г. Кербера становить
14167 мг/кг, DL100 – 16090,33 мг/кг маси тіла.
2. За внутрішньошлункового введення білим щурам препарат "Цифлур" відповідно
ГОСТ 12.1.007-76. відноситься до четвертого класу токсичності – малотоксичні речовини.
Перспективи досліджень полягають у подальшому проведенні, у ході доклінічних
експериментальних досліджень, фармако-токсикологічної оцінки препарату "Цифлур" та на її
підставі – клінічних випробувань препарату.
DETERMINATION OF PARAMETERS ACUTE TOXICITY INSEСTO-AKARIСID
PREPARATION "CHIFLOUR"
L. V. Nagorna
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of the first stages of pre-clinical studies of the drug inseсtoakariсid "Chiflour". Before the start of the main phase of the experience, in order to determine doses
for its holding carried out a preliminary attempt to approximate. In this formulation dose was set in
one specific animal. After a specified stage of the research, based on the obtained approximate doses,
held the main stage of the study of acute toxicity. During the clinical condition of the animals was
carried out constant monitoring during the first days after the introduction of the means by sensing
the changes in the behavior of animals, noting the onset of poisoning, the timing of death or clinical
improvement. During the following 13 days, the dynamics of clinical symptoms of poisoning, or
amelioration of death animals were recorded six times per day parameters of acute toxicity in
laboratory animals (white rats) were determined. Through a series of these experiments, established
acute toxicities of the drug "Chiflour": determined lethal (DL100) and the half-lethal (DL50) dose.
According to the, the study drug "Chiflour" data obtained in accordance with GOST 12.1.007-76
refers to the fourth class of toxicity - low toxic substances. DL50 study drug at intragastric introduction
to laboratory animals (white rats) the calculation method G. Kerber is 14167 mg / kg, DL100
=16090,33 mg / kg.
Keywords: POULTRY FARMING, PHARMACOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL
ESTIMATION, ACUTE TOXICITY, INSEСTO-AKARIСID PREPARATION "CHIFLOUR".
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ
ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОГО ПРЕПАРАТА "ЦИФЛУР"
Л. В. Нагорная
Сумскoй национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты проведения первых этапов доклинических
исследований инсектоакарицидного препарата "Цифлур", в частности по определению
параметров острой токсичности на лабораторных животных (белых крысах). В результате
серии проведенных опытов, установлены показатели острой токсичности препарата
"Цифлур": определены летальная (DL100) и полулетальная (DL50) дозы препарата. Согласно
полученным данным, исследуемый препарат "Цифлур", согласно ГОСТ 12.1.007-76.,
относится к четвертому классу токсичности – малотоксичные вещества. DL50 исследуемого
препарата при внутрижелудочном введении лабораторным животным (белые крысы) при
исчислении по методу Г. Кербера составляет 14167 мг / кг.
Ключевые слова: ПТИЦЕВОДСТВО, ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА, ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ, ІНСЕКТОАКАРИЦИДНИЙ ПРЕПАРАТ "ЦИФЛУР".
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Створено тканинний препарат фетоплацентат із матки та її вмістимого, взятих від
вагітних до 5 місяців клінічно здорових корів і кобил. Апробація препарату проведена на
поголів’ї корів, телиць і нетелей, які належать господарствам Житомирської області.
Трикратне введення препарату підшкірно з розрахунку 7 мл на 100 кг живої маси виявилося
ефективним при лікуванні неплідних корів, корекції перебігу отелення і післяотельного
періоду. До складу препарату входять ультра-, мікро- і макроелементи. Введення препаратів
не викликає місцевої реакції і негативно не впливає на загальний стан клінічно здорових
тварин.
Ключові слова: ПЛАЦЕНТА, ФЕТАЛЬНА І МАТЕРИНСЬКА ЧАСТИНА
ПЛАЦЕНТИ, ПЛАЦЕНТАРНИЙ БАР’ЄР, ВОРСИНА, ПРОНИКНІСТЬ, КРОВ, ВНУТРІШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ МАТКИ.
Дослідження проникності плацентарного бар’єру у свійських тварин, зокрема у
сільськогосподарських, обмежується окремими повідомленнями. За даними Д. А. Засєкіна [1],
важкі метали проникають через плацентарний бар’єр, і їх концентрація у тканинах
новонароджених телят залежить від рівня в організмі корів. Іванов Г. Б. [2] експериментально
довів, що, окрім цинку, плацента корів стримує проникнення важких металів від матері до
плода. Зареєстровано різну швидкість переходу через плацентарний бар’єр мінеральних
речовин від матері до плода, накопичення їх в більшій концентрації у фетальній крові, ніж в
материнській [3, 4].
Важливе значення має виявлення впливу іонізуючої радіації на проникність
плацентарного бар’єру [5–8] і згодовування коровам суміші мікроелементів та адсорбентів на
морфологію фетальної частини плаценти [9, 10].
Аналіз доступної літератури про функцію плацентарного бар’єру свідчить, що
переважна більшість дослідників інтерпретує його проникність у цілому, не розділяючи в
цьому процесі значення окремо материнської і фетальної частин плаценти [1, 2, 11].
Дослідження у даному напрямку надзвичайно важливі, оскільки дозволяють виявити і
обґрунтувати способи і засоби профілактики внутрішньоутробного отруєння, корекції росту і
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розвитку плода та його резистентності шляхом впливу на організм матері біологічно
активними речовинами, що проникають через плацентарний бар’єр.
Мета досліджень полягала в оцінці морфо-функціонального стану плацентарного
бар’єру корови, проникності через нього кадмію і свинцю, виявлення впливу згодовування
мінеральної суміші у складі сапоніту і сірки та введення тканинного препарату
“Фетоплацентат” на бар’єрну функцію плаценти.
Матеріали і методи. Дослідження виконано в лабораторіях кафедри акушерства і
хірургії Житомирського національного агроекологічного університету, на базі Житомирського
м’ясокомбінату, ПСП “Зірка” (третя зона радіоактивного забруднення) Ємільчинського та
ПСП “Україна” (умовно чиста зона щодо радіоактивного забруднення) Попільнянського
районів Житомирської області. У ґрунтах сільськогосподарських угідь Ємільчинського району
вміст у рухомій формі кадмію становив 0,24 мг/кг, свинцю – 6,5мг/кг, Попільнянського району
– 0,30 мг/кг і 7,6 мг/кг, відповідно, що не перевищує ГДК.
Було проведено дві серії досліджень.
Мета першої серії: вивчення морфологічної структури плаценти корів і проникності
кадмію та свинцю через плацентарний бар’єр у різні терміни тільності. Матеріалом для
дослідження були клінічно здорові різного терміну тільності корови, які поступали на забій
Житомирського м’ясокомбінату. У них вимірювали температуру тіла, частоту пульсу і
дихальних рухів, шляхом ректального дослідження визначали термін тільності і формували
дослідні групи 3-4-х, 4-5-ти й 6-7-ми місяців тільності по 6 корів у кожній. Зразу ж після забою
корів і знекровлення туш відбирали матки з плодами. Із рогів плодовмістилищ маток для
гістологічного дослідження висікали по 3 плацентони, не порушуючи зв’язку між
материнською і дитячою частинами плацент. Зразки плацент фіксували у 10 % розчині
формаліну, заливали у парафін і за загальноприйнятими методиками на санному мікротомі
виготовляли зрізи. Фарбували зрізи гематоксиліном і еозином (Меркулов Г. А., 1969).
Гістологічні препарати досліджували під різним збільшенням мікроскопа М128 БМ.
Фотографування окремих ділянок гістопрепаратів виконували цифровою фотокамерою
Pentax.
Кровоносне і лімфатичне русло міжплацентарних ділянок хоріальної оболонки вивчали
після розтину навколоплодових оболонок і наливання тушшю магістральних судин, що
підходять до кожного плацентона.
Проникність плацентарного бар’єру для кадмію і свинцю на різних термінах тільності
досліджували методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії згідно з ГОСТ 301780-96. При
цьому в материнській і фетальній частинах плаценти, печінці плода, навколоплідних рідинах,
вартоновій драглистій тканині пуповинного канатика визначали їх концентрацію.
Мета другої серії: вивчення впливу згодовуваної коровам у запуску в складі раціону
мінеральної суміші та додаткового введення тканинного препарату на стан природної
резистентності, склад крові, проникнення і накопичення кадмію і свинцю у провізорних
органах періоду вагітності та слизовому корку шийки матки під час отелення. Для цього перед
початком досліджень на фермах обох господарств було проведено акушерську
диспансеризацію 80 корів. Із виявлених середньої вгодованості тільних корів чорно-рябої
породи віком 4-6 років формували дослідні групи. У кожному господарстві було відібрано по
18 корів у запуску, яких розділили на 3 групи по 6 у кожній: контрольну, 1 і 2 – дослідні.
Коровам 1-ої дослідної групи один раз на добу протягом 60 – 45 днів запуску у складі
раціону разом із концкормами на 100 кг живої маси згодовували мінеральну суміш, що
складалася із 30 г сапоніту і 3 г сірки. Коровам 2-ої дослідної групи за аналогічною схемою
згодовували таку ж мінеральну добавку і додатково за 14 діб до отелення, два рази, підшкірно
в ділянці трьохголового м’яза плеча, з інтервалом у 7 діб, у дозі 7 мл на 100 кг живої маси
вводили тканинний препарат “Фетоплацентат”.
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З метою дослідження проникності плацентарного бар’єру для кадмію і свинцю, впливу
на неї згодовуваної мінеральної добавки та введення тканинного препарату від усіх корів під
час родів відбирали корок слизу шийки матки, амніотичну та алантоїсну рідини, материнську
і дитячу частини плаценти.
У крові корів визначали: кількість Т-лімфоцитів загальних, Т-лімфоцитів активних
(Jondal М., Holm G., Wigzell H., 1972), фагоцитарну активність нейтрофілів, Т-хелперів, Тсупресорів (Чернушенко Е. Ф., Когосова Л. С., Гончарова С. І., 1988), титр гетерофільних
антитіл визначали методом аглютинації з добовою культурою E. сoli при послідовному
розведенні сироватки (Чумаченко В. Е. та ін., 1990.); концентрацію гемоглобіну –
гемоглобінцианідним методом; кількість еритроцитів та лейкоцитів – підраховуванням у
камері Горяєва пробірковим методом; лейкограму виводили за відсотковим відношенням
умісту окремих форм лейкоцитів у фарбованих за Романовським-Гімза мазках; уміст
загального білка – рефрактометричним методом; загального кальцію – фотометричним
способом з О-крезолфталеїновим реактивом; неорганічного фосфору – за методом УФдетекції фосфомолібдатного комплексу; глюкози – глюкозооксидазним методом; загального
холестерину – за методом Ілька; тригліцеридів – за Сардесаєм і Маннінгом; активність АЛТ і
АСТ – динітрофенілгідрозоновим методом Райтмана-Френкеля.
Результати й обговорення. Встановлено, що ворсини котиледонів відрізняються за
своєю морфологією, і це було підставою для виділення центральних стовбурних ворсин,
периферичних ворсин, бокових мікроворсинок, що відгалужуються від стовбурних і
периферичних ворсин, і мікроворсинок, які локалізуються між стовбурними і периферичними
ворсинами. Стовбурні ворсини займають центральну частину котиледона, мають широку,
рясно васкуляризовану основу. Їх стрижнем є кровоносні судини, оточені сполучнотканинною
стромою, що вкрита одним або декількома шарами клітин трофобласту та їх напластуваннями
у щілинах між боковими мікроворсинами. Мікроворсинки, що відгалужуються від стовбурних
центральних ворсин, мають різну форму. Із часу плацентації і протягом всього періоду
тільності нами не виявлено ворсин, що вкриті чітко вираженими певної форми епітеліальними
клітинами. Щільність з’єднання ворсин котиледона із криптами карункула визначається тим,
що верхівки бокових мікроворсинок і ворсинок між стовбурними ворсинами мають булаво- і
брунькоподібні потовщення, утворені напластуванням синцитіотрофобласту.
Доведено, що кадмій і свинець проникають через плацентарний бар’єр і у котиледонах
накопичуються в меншій або більшій кількості, ніж у карункулах. Протягом 3-5-го місяців
тільності накопичення кадмію в карункулі зростало, на 6-7-му – знижувалось (0,046±0,017 –
0,165±0,029 – 0,052±0,011 мг/кг, р≤0,01), а в котиледоні його концентрація утримувалася на
стабільному рівні (0,047±0,015 – 0,047±0,011 – 0,044±0,007 мг/кг) впродовж 3-7-го місяців
тільності. Із наростанням терміну тільності вміст кадмію у печінці плода збільшувався з
0,056±0,013 мг/кг на 3-4-му місяці до 0,428±0,037 мг/кг на 4-5-му місяці тільності (р≤0,001), а
на 6-7-му місяці тільності його концентрація вірогідно знижувалася до 0,112±0,016 мг/кг
(р≤0,001), але була вищою, ніж на початку досліджень. Концентрація кадмію в амніотичній
рідині знижувалась з 3-4 -го місяців тільності (0,025±0,003 мг/кг) до 4-5-го місяця (0,010±0,003
мг/кг, р≤0,01) і лишалася незмінною на 6-7-му. В алантоїсній рідині його уміст змінювався в
незначних межах і становив 0,018±0,007 – 0,015±0,006 - 0,015±0,006 мг/кг відповідно.
Концентрація кадмію у вартоновій драглистій тканині на 4-5-му місяці тільності (0,021±0,008
мг/кг) була нижчою, ніж на 3-4-му (0,061±0,003 мг/кг, р≤0,01), а на 6-7-му місяці тільності
спостерігалася тенденція до зростання (0,036±0,004 мг/кг), але його концентрація там
залишалася нижчою, ніж на 3-4-му (р≤0,001).
Уміст свинцю на 4-5-му місяці тільності у карункулі зростав більше, ніж у 2 рази у
порівнянні з 3-4 місяцем (1,071±0,234 – 0,433±0,040 мг/кг, р≤0,001), а на 6-7-му – вірогідно
знижувався (0,676±0,096 мг/кг), але був вищим, ніж на 3-4-му місяці тільності (р≤0,01).
Аналогічно змінювався вміст свинцю і в котиледоні: з 0,218±0,027 мг/кг на 3-4-му місяці
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тільності збільшувався до 0,485±0,024 мг/кг на 4-5-му (р≤0,001) і знижувався до 0,280±0,023
мг/кг на 6-7-му місяці тільності (р≤0,001). В амніотичній рідині вміст свинцю вірогідно
збільшувався на 4-5 місяці тільності (0,159±0,015 мг/кг) порівняно з 3-4 (0,110±0,015 мг/кг), а
далі, на 6-7 місяці, вірогідно знижувався (0,038±0,009 мг/кг), на відміну від умісту в
алантоїсній рідині, де його концентрація зменшувалася із наростанням терміну тільності
(0,335±0,044 – 0,178±0,019 – 0,138±0,046 мг/кг; р≤0,01). Концентрація свинцю у вартоновій
драглистій тканині вірогідно збільшувалася з 3-4-го місяців тільності до 4-5-го
(0,240±0,027 – 0,431±0,05 мг/кг), а на 6-7-му вірогідно зменшувалася (0,130±0,015 мг/кг).
Прослідковується аналогічна динаміка вмісту свинцю і у тканинах печінки плода (0,606±0,076
– 1,141±0,163 – 0,136±0,042 мг/кг; р≤0,01; 0,001, відповідно). Збільшення концентрації свинцю
в карункулі і котиледоні з наростанням терміну тільності свідчить про підвищення захисної
функції плацентарного бар’єру від токсигенної дії важких металів на плід.
Установлено, що міжплацентарні ділянки хоріону мають добре розвинене кровоносне
і лімфатичне русло, особливо мікроциркуляторне. У ділянках відгалуження капілярів венули
утворюють продовгуватої форми різної величини ампулоподібні розширення. Наявність
ампулоподібних розширень кровоносних судин у місцях відгалужень від них судин меншого
калібру є, на нашу думку, одним із анатомічних утворень, що регулюють кровообіг у
міжплацентарних ділянках хоріальної оболонки. При галуженні артеріол на прекапіляри і
капіляри, як під прямим, так і під гострим кутом, ампулоподібні розширення не виявляються.
Лімфатичне русло позаплацентарних ділянок хоріальної оболонки представлене добре
розгалуженою системою різного діаметру судин і щілин. У міжплацентарних ділянках
хоріальної оболонки у другій половині тільності нами виявлено артеріо-венозні анастомози.
Вважаємо, що наявність розгалуженого кровоносного і лімфатичного русла у
міжплацентарних ділянках хоріальної оболонки забезпечує параплацентарний обмін речовин
між організмом матері і плода.
У тварин першої дослідної групи із зони РАЗ, порівняно з коровами контрольної групи,
після отелення не наступило істотних змін цитологічного складу крові, а у сироватці крові
вірогідно збільшилась концентрація глюкози на 18 % і загального кальцію на 6 %.
Додаткове введення коровам тканинного препарату, порівняно з показниками крові
тварин контрольної групи, проявилося зростанням концентрації гемоглобіну (96,7±0,75 –
93,86±0,99 г/л) на 3 %, загального кальцію – на 6 %, неорганічного фосфору – на 8 %, глюкози
– на 28 %.
Необхідно відмітити, що у крові тварин першої дослідної групи порівняно з другою
зменшилась кількість лейкоцитів (9,40±0,29 – 10,66±0,38 Г/л) на 13 %, концентрація
гемоглобіну (94,00±0,6 – 96,71±0,75 г/л) – на 3 % і неорганічного фосфору – на 14 %.
Після отелення у крові контрольних корів із умовно чистої зони (4,14±0,03 Т/л), у
порівнянні з першою (6,92±0,5 Т/л) і другою (6,66±0,25 Т/л) дослідними групами, зменшились
кількість еритроцитів на 40 % (р≤0,001) і 38 % (р≤0,01), концентрація гемоглобіну (78,05±0,34
– 106,9±1,90 – 104,43±2,14 Т/л) – на 27 % (р≤0,001) і 25 % (р≤0,001), лейкоцитів (6,06±0,04 –
9,00±0,28 – 8,73±0,31 Г/л) – на 33 % (р≤0,001) і 31 % (р≤0,001). У лейкограмі корів другої
дослідної групи відмічалось зростання вмісту сегментноядерних нейтрофілів (18,20±0,49 і
32,80±2,63 %) на 44 % (р≤0,01) і зниження лімфоцитів (68,00±2,07 і 51,80±0,80 ) – на 31 %
(р≤0,001). У корів другої групи, порівняно з першою, вірогідно зріс уміст сегментноядерних
нейтрофілів (21,40±2,25 і 32,80±2,63 %) на 35 % (р≤0,01) та знизився лімфоцитів (63,60±3,40 і
51,80±0,80 %) – на 19 % (р≤0,01).
Згодовування мінеральної добавки, порівняно з контрольною групою, проявилось
зростанням у сироватці крові концентрації тригліцеридів на 68 %, загального білка – на 6 % і
неорганічного фосфору – на 10 %, зниженням умісту загального холестерину на 21 % і
загального кальцію – на 8 %; при додатковому введенні тканинного препарату збільшилась
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концентрація тригліцеридів на 80 % і неорганічного фосфору – на 10 %, знизилась
концентрація загального холестерину на 31 %.
Додаткове введення тканинного препарату, порівняно з першою групою, сприяло
зростанню концентрації тригліцеридів на 37 % і зниженню умісту загального холестерину на
13 %.
Згодовування коровам дослідної групи із зони РАЗ суміші сапоніту і сірки у порівнянні
з контрольною групою після отелення проявилося тільки вірогідним збільшення на 8 %
кількості Т-лімфоцитів активних (33,50±0,41 – 36,56±0,84, р≤0,001). Додаткове введення
коровам тканинного препарату мало корегуючий вплив на стан природної резистентності і
проявилося вірогідно вищим умістом у крові: Т-лімфоцитів активних – на 7 % (36,18±0,61 –
33,50±0,41, р≤0,01), Т-лімфоцитів загальних – на 3 % (48,52±0,35 – 46,96±0,23, р≤0,01), індексом
Тх/Тс – на 17 % (2,26±0,14 – 1,64±0,13, р≤0,01) за рахунок зростання кількості Т-хелперів на
29 % (39,98±0,75 – 28,38±0,90, р≤0,01) та зниження Т-супресорів на 16 % (14,96±0,80 –
17,72±0,85, р≤0,05). Титр гетерофільних антитіл зріс на 16 % (35,72±2,36 – 3 0,86±0,79, р≤0,05).
У порівнянні з коровами, яким згодовували тільки мінеральну суміш, у корів другої дослідної
групи наступило вірогідне зниження вмісту Т-супресорів на 17 % (18,06±0,53 - 18,06±0,53,
р≤0,01), зростання умісту Т-хелперів – на 23 % (30,09±0,18 – 39,98±0,75, р≤0,05), титру
гетерофільних антитіл – на 16 % (35,72±2,36 і 29,86±0,67, р≤0,05) індексу Тх/Тс – на 24 %
(1,72±0,07 - 35,72±2,36, р≤0,01).
Згодовування тваринам із умовно чистої зони сапоніту і сірки сприяло, порівняно з
контролем, вірогідному зростанню Т-лімфоцитів активних на 17,3 % (44,00±0,45 – 36,40±0,80,
р≤0,001), Т-лімфоцитів загальних — на 13% (55,40±0,24 - 48,20±0,52, р≤0,001), індексу Тх/Тс
— на 18% (2,61±0,12 – 2,14±0,08, р≤0,01) за рахунок зростання відсотку Т-хелперів (39,00±0,63
– 3 2,40±0,73, р≤0,001) на 17%. У корів першої дослідної групи після отелення, порівняно з
контрольною, збільшились на 18% ФАН (47,80±1,24 – 40,48±0,47, р≤0,001) і на 11% ФЧ
(2,00±0,03 – 1,75±0,02. р≤0,001). Додаткове введення тваринам тканинного препарату відносно
контролю проявилось зростанням умісту Т-лімфоцитів загальних на 14% (56,10±1,56 –
48,20±0,52, р≤0,001) і фагоцитарної активності нейтрофілів на 11% (45,44±1,84 – 40,48±0,47,
р≤0,05). Порівнюючи показники першої і другої дослідних груп корів потрібно відмітити, що
при додатковому введенні тканинного препарату спостерігалось лише вірогідне зниження
відсотка Т-лімфоцитів активних на 7% (44,00±0,45 – 39,46±1,24, р≤0,01).
У корів контрольної групи найвищу концентрацію кадмію виявлено в карункулі
(0,16±0,04 мг/кг), і вона майже в 2,7 раза більша, ніж у котиледоні (0,06±0,01 мг/кг). В
амніотичній рідині (0,008±0,001 мг/кг) вміст кадмію був вищий у 1,1 рази, ніж в алантоїсній
(0,007±0,0009 мг/кг). Корок слизу шийки матки (0,06±0,01 мг/кг) містив кадмію стільки ж, як
і фетальна (0,06±0,01 мг/кг) частина плаценти. Отже, можна припустити, що кадмій із
карункула проникає не тільки в котиледон, але й у внутрішнє середовище матки, у простір між
хоріоном і ендометрієм, звідки абсорбується муцинами корку слизу шийки матки тільних
корів.
Порівняно з контролем (0,15±0,02 і 0,16±0,06 мг/кг), згодовувана коровам суміш
сапоніту і сірки сприяла зниженню проникнення кадмію із організму матері до карункула у
1,1 рази (р≥0,05). Окрім цього, зросла бар’єрна функція карункула, порівняно з контролем, бо
із нього до котиледона проникало у 7,5 раза менше кадмію (0,15±0,02 і 0,02±0,008 мг/кг).
Концентрація кадмію у котиледоні корів першої дослідної групи була достовірно (р≤0,05)
нижча, ніж у корів контрольної групи. У корів першої дослідної групи порівняно з коровами
контрольної групи значно зросла регуляторна функція плацентарного бар’єру: у карункулі,
котиледоні (р≤0,05), амніотичній (р≤0,01) і алантоїсній рідинах та в коркові слизу шийки
матки (р≤0,05) накопичилось менше кадмію.
У корів другої дослідної групи в материнську частину плаценти проникло і
накопичилось в ній найменше кадмію (0,11±0,03 мг/кг), порівняно як з контрольною
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(0,16±0,04 мг/кг, р≥0,05), так і з першою дослідною групами (0,15±0,02 мг/кг, р≥0,05) корів. Із
карункула (0,11±0,03 мг/кг) до котиледона (0,02±0,007 мг/кг) проникало кадмію у 5,5 разів
менше. Вміст його там був аналогічним, як і у корів першої дослідної групи, але меншим, ніж
у корів контрольної групи (0,06±0,01) (р≤0,05). Із котиледона до організму плода проникало і
накопичувалось у алантоїсній рідині, порівняно з першою дослідною групою, більше кадмію
(0,005±0,002 – 0,007±0,001 мг/кг, р≥0,05), однакова кількість у порівнянні з коровами
контрольної групи, циркулювала в амніотичній рідині у 2,7 раза більше, ніж у корів першої
дослідної групи (0,008±0,001 і 0,003±0,002 мг/кг, р≤0,001). Концентрація кадмію в коркові
слизу шийки матки у корів другої дослідної групи була нижчою, ніж у корів першої дослідної
групи (0,01±0,0005 і 0,02±0,002 мг/кг, р≤0,01) і корів контрольної групи (0,01±0,0005 і
0,06±0,01 мг/кг, р≤0,01).
У тварин контрольної групи в котиледоні (0,57±0,19 мг/кг), порівняно з карункулом
(0,46±0,18 мг/кг), накопичувалося свинцю у 1,2 раза більше, а у тварин першої (0,47±0,11 і
0,23±0,14 мг/кг) і другої дослідної груп (0,60±0,17 і 0,06±0,01) у 2 і 10 разів відповідно більше.
В алантоїсній рідині (0,62±0,16 мг/кг) накопичувалось і циркулювало майже стільки ж свинцю,
як і у фетальній частині плаценти (0,57±0,19 мг/кг).
Відносно свинцю бар’єрна функція плаценти проявляється в тому, що, проникаючи з
материнської частини плаценти (0,46±0,18 мг/кг), він максимально затримувався фетальною
частиною плаценти (0,57±0,19 мг/кг), проникав у внутрішнє середовище матки, звідки
абсорбувався муцинами корка слизу (1,01±0,28 мг/кг). Окрім цього, свинець, що проникав до
плода, виділявся в амніотичну рідину (0,52±0,07 мг/кг), але в найбільшій концентрації
накопичувався в алантоїсній рідині (0,62±0,16 мг/кг). Подібну динаміку проникнення свинцю
із крові матері до плода встановлено і у корів першої дослідної групи. У них бар’єрна здатність
материнської частини плаценти (0,23±0,14 мг/кг) значно нижча і свинець накопичувався у
фетальній частині (0,47±0,11 мг/кг) плаценти у 2 рази більше. В алантоїсній (0,16±0,05 мг/кг)
і амніотичній (0,38±0,10 мг/кг) рідинах свинець накопичувався у значно меншій концентрації
порівняно з коровами контрольної групи (0,62±0,16 і 0,52±0,07, р≤0,05 і р≥0,05, відповідно).
Під впливом мінеральної добавки підвищувалося проникнення свинцю із алантоїсної і
амніотичної рідин у внутрішнє середовище матки, звідки він абсорбувався муцинами корка
слизу шийки матки і там депонувався (2,47±0,26 мг/кг, р≤0,001). Таким чином, мінеральна
добавка до раціону корів у складі сапоніту і сірки корегує проникність через плацентарний
бар’єр свинцю у бік зниження його накопичення у материнській частині плаценти, збільшення
у фетальній та коркові слизу шийки матки тільних корів.
Додаткове введення коровам тканинного препарату в більшій мірі сприяло зниженню
бар’єрної здатності материнської і підвищенню фетальної частини плаценти: у них в карункулі
накопичувалось свинцю 0,06±0,01 мг/кг, а у контрольних корів – 0,46±0,18 мг/кг, першої
дослідної – 0,23±0,13 мг/кг. У котиледоні (0,60±0,17 мг/кг) концентрація свинцю була майже
така ж, як у корів контрольної (0,57±0,18 мг/кг) і вищою, ніж у першої дослідної (0,47±0,11
мг/кг) групи. Бар’єрна здатність фетальної частини плаценти порівняно з материнською під
дією тканинного препарату збільшилася майже в 10 разів. Свинець накопичувався в ній у
майже такій концентрації (0,60±0,17 мг/кг), як і в коркові слизу (0,67±0,06 мг/кг). Тканинний
препарат також сприяв збільшенню проникнення свинцю із плаценти і навколоплідних рідин
у внутрішнє середовище матки та абсорбції муцинами корка слизу (0,67±0,67 мг/кг).
У корів контрольної групи концентрація кадмію в карункулі (0,16± 0,02 мг/кг) у 2,7 раза
вища, ніж в котиледоні (0,06±0,006 мг/кг), в амніотичній рідині у 1,2 раза більше, ніж у
фетальній частині плаценти, а в алантоїсній рідині (0,04±0,002 мг/кг) майже у 1,8 раза менша,
ніж у амніотичній рідині (0,07±0,002 мг/кг).
Таким чином, на шляху проникнення кадмію із крові матері до плода основним
бар’єром є материнська частина плаценти, а фетальна частина – це основний регулятор або
власне бар’єр на шляху його проникнення до плода.
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Порівняно з першою дослідною групою корів, введення “Фетоплацентату“ проявилось
зменшенням накопичення кадмію в карункулі (0,08±0,01 і 0,11±0,02 мг/кг, р≥0,05) у 1,4 раза,
в амніотичній (0,05±0,002 і 0,06±0,003 мг/кг, р≤0,05 ) і алантоїсній (0,03±0,003 і 0,04±0,01
мг/кг, р≥0,05) рідинах у 1,2 і 1,3 раза, відповідно, та коркові слизу (0,04±0,008 і 0,06±0,003
мг/кг) у 1,5 рази.
У корів контрольної групи вміст свинцю в карункулі був менший (0,47±0,17 мг/кг), ніж
у котиледоні (0,64±0,15 мг/кг) у 1,4 раза. За такого стану бар’єрна здатність фетальної частини
плаценти підвищується і свинець накопичується в ній теж до певного рівня, і лише тоді
проникає до організму плода. При цьому в амніотичній рідині вміст свинцю менший
(0,02±0,002 мг/кг), ніж в алантоїсній (0,08±0,04 мг/кг) рідині у 4 рази.
Вважаємо, що так проявляється захисна здатність самого плода: свинець із організму
плода виділяється через нирки і накопичується в первородній сечі. Накопичення свинцю в
коркові слизу шийки матки у більшій концентрації (0,06±0,03 мг/кг), ніж в амніотичній рідині
(0,02±0,002 мг/кг) у 3 рази вказує на те, що він, напевно, проникає через амніотичну оболонку
в порожнину матки і абсорбується муцинами корка слизу шийки матки. Порівняно з
контрольною групою згодовування коровам сапоніту і сірки сприяло меншому накопиченню
свинцю в обох частинах плаценти: в карункулі (0,47±0,17 і 0,26±0,01 мг/кг, р≤0,05) у 1,9 раза,
у котиледоні (0,64±0,15 і 0,42±0,08 мг/кг, р≥0,05) у 1,5 раза, але так само, як і у контролі, його
концентрація вища у котиледоні, ніж в карункулі. Вміст свинцю порівняно з контролем в
амніотичній рідині (0,02±0,002 і 0,04±0,02 мг/кг, р≥0,05) збільшився у 2 рази, в алантоїсній
рідині зменшився (0,08±0,04 і 0,009±0,0007 мг/кг, р≥0,05) у 9 разів та коркові слизу шийки
матки (0,06±0,03 і 0,03±0,07 мг/кг, р≥0,05) у 2 рази.
У корів, яким додатково ін’єкували “Фетоплацентат”, збереглась така ж тенденція щодо
накопичення свинцю в карункулі та котиледоні, але більш виражена: в карункулі зменшилась
концентрація свинцю порівняно з контролем у 9,4 раза (р≤0,05), з першою дослідною групою
– в 5,2 раза (р≥0,05), в котиледоні в 2,3 (р≥0,05) і 1,6 (р≥0,05) раза, відповідно. Вміст свинцю в
амніотичній рідині другої групи порівняно з контролем і першою дослідною групою знизився
в 1,3 раза і 2,7 раза, відповідно (р≥0,05), в алантоїсній порівняно з контролем – знизився у 1,3
раза (р≥0,05), з першою дослідною – збільшився у 6,7 раза (р≤0,05). За відсутності вірогідної
різниці у показниках накопичення кадмію в материнській (0,16±0,02 і 0,16±0,04 мг/кг) і
фетальній частинах плаценти (0,06±0,006 і 0,06±0,01 мг/кг) у корів контрольних груп із умовно
чистої і забрудненої зон його проникнення до плода і циркуляція в організмі значно вища у
корів із умовно чистої зони (умовно чиста зона: амніотична рідина 0,07±0,002 мг/кг,
алантоїсна рідина – 0,04±0,002 мг/кг, корок слизу – 0,08±0,005 мг/кг; забруднена зона:
0,008±0,001 – 0,007±0,0009 – 0,06±0,01 мг/кг).
Згодовувана мінеральна добавка і введення тканинного препарату по-різному вплинули
на проникність плацентарного бар’єру. У корів першої групи в умовно чистій щодо РАЗ зони
після згодовування мінеральної добавки концентрація кадмію в материнській частині
плаценти була нижчою (0,11±0,02 мг/кг), ніж у корів із зони РАЗ (0,15±0,02 мг/кг), і до
фетальної частини плаценти проникало кадмію в 5,5 разів менше (0,11±0,02 – 0,02±0,003
мг/кг), в забрудненій у 7,5 разів менше (0,15±0,02 – 0,02±0,008 мг/кг), тобто проникність
кадмію в напрямку “Материнська → фетальна частина плаценти” була нижча у тварин із зони
РАЗ. Отже, здатність обох частин плаценти накопичувати і затримувати кадмій вища у корів
із зони РАЗ, і тому кадмій у них проникав до навколоплідних рідин і накопичувався в них у
мізерній концентрації (0,005±0,002 і 0,003±0,0002 мг/кг). Він більше проникав у внутрішнє
середовище матки, звідки абсорбувався муцинами корку слизу, де концентрація кадмію
порівняно із навколоплідними водами вища. Аналогічний вплив на плацентарний бар’єр мало
і додаткове введення коровам “Фетоплацентату”.
Свинець накопичувався у материнській частині плаценти корів контрольних груп обох
господарств в однаковій концентрації (0,46±0,18 мг/кг зона РАЗ і 0,47±0,17 мг/кг – чиста зона)
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і проникав із неї до фетальної частини плаценти та акумулювався в ній у значно вищих
концентраціях (0,57±0,19 мг/кг – зона РАЗ і 0,64±0,15 мг/кг – чиста зона). Проте, за майже
однакових концентрацій свинцю у материнській частині плаценти його проникність до
амніотичної та алантоїсної рідин відрізнялась: в умовно чистій зоні в алантоїсній рідині він
накопичувався у 8 разів (0,08±0,04 мг/кг) менше, ніж в забрудненій радіонуклідами
(0,62±0,16 мг/кг), в амніотичній майже у 26 разів (0,02±0,002 мг/кг) порівняно з забрудненою
(0,52±0,07 мг/кг), у коркові слизу шийки матки корів з умовно чистої зони його концентрація
була в 17 разів нижчою (0,06±0,03 мг/кг), ніж в забрудненій (1,01±0,28 мг/кг).
Згодовування коровам мінеральної добавки обумовлювало зниження накопичення
свинцю у корів із умовно чистої зони, порівняно із зоною РАЗ, в амніотичній рідині у 9 разів
(0,04±0,02 – 0,38±0,10 мг/кг), в алантоїсній – у 18 разів (0,009±0,0007 – 0,16±0,05 мг/кг), в
коркові слизу – у 82 рази (0,03±0,007 – 2,47±0,26 мг/кг). Застосування препарату
“Фетоплацентат” корегувало накопичення свинцю у корів із умовно чистої зони, порівняно із
забрудненою: у бік зменшення концентрації у дитячій частині плаценти (0,27±0,1 і
0,60±0,17 мг/кг) у 2,2 раза, в амніотичній рідині (0,015±0,002 і 0,18±0,07 мг/кг) – у 12 разів; у
алантоїсній рідині (0,06±0,02 і 0,55±0,18 мг/кг) – у 8,3 та коркові слизу (0,17±0,04 і
0,67±0,06 мг/кг) – у 3,9 раза.
ВИСНОВКИ
1. Основною морфологічною структурою плацентарного бар’єру корови є судинне
плетиво центральних стовбурних і периферичних ворсин котиледонів і стінок крипт
карункулів та їх епітеліальний покрив.
2. В анатомічній структурі плацентарного бар’єру необхідно виділяти материнську
частину плацентарного бар’єру — карункул і фетальну частину плацентарного бар’єру –
котиледон, оскільки їх бар’єрна здатність щодо проникнення кадмію і свинцю протягом
тільності неоднакова.
3. Проникність плацентарного бар’єру у напрямку “Мати-плід” характеризується:
– для кадмію: максимальним затриманням на 4-5-му місяцях тільності
(0,165±0,029мг/кг) в карункулах, стабільним умістом на 3-7-му в котиледонах, проникненням
і акумулюванням у печінці плода в найбільшій концентрації (0,428±0,037мг/кг) на 4-5 місяцях
тільності, міграцією і накопиченням в алантоїсній та амніотичній рідинах і у вартоновій
драглистій тканині пуповинного канатика;
– для свинцю: максимальним затриманням на 4-5-му місяцях тільності в карункулах і
котиледонах, проникненням і акумулюванням в печінці плода, міграцією і накопиченням в
амніотичній та алантоїсній рідинах і у вартоновій драглистій тканині пуповинного канатика.
4. Згодовування у складі раціону сапоніту та сірки і введення тканинного препарату не
мало негативного впливу на гомеостаз організму сухостійних корів обох господарств і
проявилося в перший день після отелення коливанням у фізіологічних межах цитологічного
складу крові, нормалізацією обміну білків, вуглеводів, жирів та мінеральних речовин,
підвищенням неспецифічної резистентності організму.
5. У корів контрольних груп із РАЗ та умовно чистої зон у день отелення встановлено
більше накопичення кадмію у материнській частині плацентарного бар’єру (0,16±0,04 та
0,16±0,02 мг/кг), ніж у фетальній (0,06±0,01 та 0,06±0,06 мг/кг), на відміну від свинцю,
концентрація якого у фетальній частині плацентарного бар’єру була вищою (0,57±0,19 та
0,64±0,15 мг/кг), ніж у материнській частині (0,46±0,18 та 0,47±0,17 мг/кг); уміст кадмію був
відповідно нижчим в амніотичній та алантоїсній рідинах у 8,8 і 5,7 раза, у слизовому корку –
у 1,3 раза, свинцю, навпаки, – вищим у амніотичній і алантоїсній рідині та у слизовому корку
шийки матки у 26; 7,8 та 16,8 раза, відповідно.
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6. Під впливом згодовування мінеральної суміші у складі сапоніту 30 г і сірки 3 г на
100 кг живої маси та додатковому введенні тканинного препарату проникнення із
материнської до фетальної частини плацентарного бар’єру кадмію у корів із зони РАЗ
знизилось у 7,5 і 5,5 разів, з умовно чистої — у 5,5 та 4 рази, відповідно; свинцю —
збільшилось у корів із зони РАЗ у 2 і 10 разів, з умовно чистої у 1,6 та 5,4 раза, відповідно.
7. У корів першої і другої дослідних груп із зони РАЗ зниження умісту кадмію
наступило в котиледоні у 3 рази (р<0,05), в амніотичній рідині першої групи в 2,7 раза (р<0,01);
у корів з умовно чистої зони відносно РАЗ у карункулі другої групи — у 2 рази (р<0,01),
котиледоні — у 3 рази (р<0,001), коркові слизу та амніотичній рідині першої – у 1,3 та 1,2 раза
(р<0,01), другої групи — у 2 та 1,4 раза (р<0,01 і р<0,05), відповідно.
8. У корів другої групи із зони РАЗ концентрація свинцю знизилась у амніотичній рідині
у 2,9 раза (р<0,01), першої групи в алантоїсній рідині — у 3,9 раза (р<0,05), збільшилась у
коркові слизу в 2,5 раза (р<0,05); в умовно чистій зоні у корів другої групи знизилась у
карункулах в 9,4 раза (р<0,05) та зросла у слизовому корку в 2,8 раза (р<0,05).
9. Уміст кадмію і свинцю в навколоплідних рідинах та коркові слизу шийки матки
свідчить про їх проникнення від матері через плацентарний бар’єр до плода і участь в його
обміні речовин, надходження у внутрішнє середовище матки та абсорбцію муцинами корка
слизу шийки матки.
Перспективи досліджень. Отримані результати будуть використані як контрольні дані
при дослідженнях, метою яких є розробка методів корекції перебігу тільності і післяотельного
періоду у корів.
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL STATE AND CORRECTION
OF PENETRATION OF PLACENTA BARRIER IN COWS
V. V. Zakharin, L. P. Afanasieva, V. L. Вegas, V. Z. Trohymenko, V. V. Goncharenko, V. M. Prus
Zhytomyr National Agro-Ecological University
7, Staryi boulevard, Zhytomyr, 10008, Ukraine
SUMMARY
The tissue drug Fetoplacentat from uterus and its composition of pregnant before 5 months
clinically health cows and mares is created. The approbation of drug has cached on total number of
livestock of cows chicks and heifers which belong to farm of Zhytomir region. The triple injection of
drug subcutaneously in doses 7 ml on 100 kg of body weight was effective for treatment of barren
cows, correction of calving and post-calving period. Ultra-, macro- and microelements come in
content of drug. The injection of drugs doesn’t cause local reaction and negatively influence on the
general status of clinically health animals.
Keywords: PLACENTA, FETAL AND MATERNAL PART OF PLACENTA,
PLACENTAL BARRIER, VILLUS, PENETRATION, BLOOD, INTERNAL ENVIRONMENT OF
UTERUS.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И КОРЕКЦИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ
ПЛАЦЕНТАРНОГО БАРЬЕРА У КОРОВ
В. В. Захарин, Л. П. Афанасиева, В. Л. Бегас, В. З. Трохименко, В. В. Гончаренко, В. М. Прус
Житомирский национальный агроэкологический университет
Старый бульвар, 7, г. Житомир, 10008, Украина
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АННОТАЦИЯ
Создан тканевый препарат фетоплацентат из матки и ее содержимого, взятых от
беременных до 5-ти месяцев клинически здоровых коров и кобыл. Апробация препарата
проведена на поголовье коров, телок и нетелей, принадлежащих хозяйствам Житомирской
области. Трехкратное введение препарата подкожно из расчета 7 мл на 100 кг живой массы
оказалось эффективным при лечении бесплодных коров, коррекции хода отела и
послеотельного периода. В состав препарата входят ультра-, микро- и микроэлементы.
Введение препаратов не вызывает местной реакции и не влияет отрицательно на общее
состояние клинически здоровых животных.
Ключевые слова: ПЛАЦЕНТА, ФЕТАЛЬНАЯ И МАТЕРИНСКАЯ ЧАСТЬ
ПЛАЦЕНТЫ, ПЛАЦЕНТАРНЫЙ БАРЬЕР, ВОРСИНА, ПРОНИКНОВЕНИЕ, КРОВЬ,
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА МАТКИ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Засєкін Д. А. Роль плацентарного бар’єра при міграції важких металів з організму
корови-матері до плоду / Д. А. Засєкін // Ветеринарна медицина України. – 2003. – № 8. – С.
40–41.
2. Іванов Г. Б. Оцінка екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва на
забруднених біогеоценозах Донецького Приазов’я: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. вет. наук: спец. 03.00.16 / І. Б. Іванов; Держ. агроекол. ун-т України. – Житомир, 2006. –
22 с.
3. The permeability of the human placenta to sodium in normal and abnormal pregnancies and
the supply of sodium to the human fetus as determined with radioactive sodium / L. B. Flexner, D. B.
Cowie, L. M. Hellman [ et al.] // Amer. Obstetr. and Gynecol. – 1948. – N 55. – P. 469.
4. Hugget A. S. Physiology of the placenta / A. S. Hugget, F. Hammond // Marshall’s
Physiology of Reproduction. – London – New York – Toronto, 1958. – Vol. V.II. – P. 315.
5. Москалев Ю. И.
Радиобиология
инкорпорированных
радионуклидов
/
Ю. И. Москалев. – М.: Энергоиздат, 1989. – 378 с.
6. Мокрик О. М. Морфологічні особливості плацентарного бар’єру у жінок, радіаційно
опромінених в пре- та пубертатному періодах / О. М. Мокрик, Т. Д. Задорожна // Вісн. наук.
досліджень. – 2006. – № 2. – С. 32–34.
7. Дашкевич В. С. Вплив малих доз йонізуючого випромінювання на систему матиплацента-плід / В. С. Дашкевич // ПАГ. – 1997. – № 3. – С.89–92.
8. Кравченко О. В. Ультраструктурні особливості будови плацент при дії екологічно
шкідливих (хімічно-радіаційних) факторів / О. В. Кравченко // ПАГ. – 1995. – № 5-6. – С. 41–
42.
9. Ревунець А. С. Вплив адсорбентів на перебіг тільності, отелення і післяотельного
періоду у корів в зоні радіаційного забруднення: дис. … канд. вет. наук: 16.00.07 /
А. С. Ревунець. – Житомир, 2003. – 182 с.
10. Карпюк В. В. Вплив низьких доз радіаційного випромінювання на перебіг тільності
і отелень у корів поліської м’ясної породи та виникнення ротавірусної інфекції у
новонароджених телят: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.07
/ В. В. Карпюк. – Харків, 2001. – 20 с.
11. Аршавский И. А. Проницаемость плацентарного барьера при нормально
протекающей беременности и в условиях ее патологи / И. А. Аршавский, З. Ф. Суровцева,
М. Г. Немец // Гистогематические барьеры. – М.: АН СССР, 1961. – С. 2–93.
Рецензент – В. В. Карпюк,
агроекологічний університет.

к. вет. н.,

250

доцент,

Житомирський

національний

УДК: 636.2:619:993.16

РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ КОРІВ
У ЗВ’ЯЗКУ З ГЕНЕАЛОГІЧНОЮ НАЛЕЖНІСТЮ
В. В. Каплінський, канд. вет. наук, с. н. с.
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна
Проведена генеалогічна оцінка молочного стада та встановлено зв'язок між
показниками репродуктивної функції, резистентністю до акушерсько-гінекологічної
патології у корів різної лінійної належності. Отримані дані аналізу показників
репродуктивної здатності у корів з урахуванням їх генеалогічного походження свідчать про
доцільність їх використання для ведення цілеспрямованої селекції з метою створення
високопродуктивного та резистентного до захворювань молочного стада корів.
Ключові слова: КОРОВИ, РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ, ГЕНЕАЛОГІЧНІ ЛІНІЇ,
АКУШЕРСЬКІ І ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПАТОЛОГІЇ.
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 генетичними особливостями, серед яких особливої уваги заслуговує генеалогічна
належність.
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 (Сулимова Г. Е., 2004, 2006; T. Yoshida, 2009; H. Doulen, 2004;
S. Takeshima, 2008; R. Rupp, 2007; S. Kulberg, B. Heringstad, 2007).
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 (Карамишева Е. Е., 2001; Сулимова Г. Е., 2004).
У зв’язку з цим, важливим завданням є вивчення можливості використання результатів
генеалогічного аналізу великої рогатої худоби для виявлення високопродуктивних та
резистентних груп тварин, що дозволить забезпечити ефективне прогнозування показників
продуктивності у нащадків та проводити цілеспрямований відбір ремонтних телиць і
використовувати корів з високою відтворною здатністю.
Дослідження, які проводяться в багатьох країнах світу, свідчать, що найбільш вагомою
причиною та основним чинником високої продуктивності та стійкості корів до захворювань,
серед безлічі інших, є генетична детермінованість цих ознак, а ступінь резистентності певним
чином залежить від спадкових властивостей батьків. Цим обумовлений інтерес до генетичних
маркерів, застосування яких дає змогу здійснювати маркер-асоційовану селекцію і
прогнозувати здоров’я тварин та їх господарсько-корисні якості.
Мета досліджень - провести генеалогічну оцінку поголів’я та встановити зв'язок між
показниками репродуктивної функції, резистентністю до акушерсько-гінекологічної патології
у корів різної лінійної належності.
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Матеріали і методи. Дослідження проведені на 225 коровах («Державне підприємство
«Дослідне господарство «Радехівське» Інституту сільського господарства Карпатського
регіону НААН), чорно-рябої молочної породи (західний внутрішньопородний тип), у віці 3-9
років, живою масою 400-600 кг.
Акушерсько-гінекологічну диспансеризацію корів проводили за методикою
М. В. Косенка та співавт. [1].
Критерієм оцінки репродуктивної функції корів були: тривалість тільності, час першого
осіменіння після отелення, сервіс-період, індекс осіменіння, запліднюваність після першого
осіменіння, 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 [2].
Для об’єктивного визначення частоти акушерської і гінекологічної патології у
піддослідних тварин, встановлення вірогідності відхилень, проведення дисперсного аналізу,
нами розроблені коефіцієнти резистентності, які вираховували за формулою:
С заг. (1 + n С хв.)
КР = -------------------------- = 1 + n С хв.
С заг.
де: n - кількість хвороб, ускладнень виражених у 0,01 одиниці;
С заг. - загальна кількість тварин;
С хв. - число хворих тварин.
Якщо значення коефіцієнтів резистентності наближені або дорівнюють одиниці,
стійкість тварин до патології висока, а якщо значно більші одиниці – низька. Таким способом
оцінювали резистентність корів до патології з врахуванням фізіологічних періодів: тільності,
отелення, після отелення.
Аналіз показників репродуктивної функції корів з урахуванням 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
П. Ф. Рокицьким і М. О. Плохінським [3, 4].
Результати й обговорення. Із 225 корів у 207 встановлено їх родовід, а саме:
належність до 9 ліній: Віс-Барк Ідеала – 54 гол.; Елевейшн – 65; Монтвіг-Чіфтейна – 28;
Варкумера – 30; Рефлекшн Соверінга – 12; Астронавта – 11; Едісона – 10; Бутмайкера – 6;
Анас-Адеми – 6 гол. (у 18 тварин генеалогічне походження не з’ясували – відсутні дані).
Наведені дані (табл.) показників репродуктивної функції корів свідчать про те, що
репродуктивна здатність тварин, які належать до лінії Віс-Барк Ідеала краща, ніж у лінії
Елевейшн. Так, відновлення статевої охоти (циклу збудження) і відповідно перше осіменіння
після отелення у них наступало швидше на 18,5 днів, сервіс-період був менший на 30,8 днів,
заплідненість після першого осіменіння становила 59,4%, що більше на 10,3 %, частота
акушерсько-гінекологічної патології нижча на 0,22 %, народжуваність близнят у корів також
спостерігали у вищевказаній лінії.
Отримані дані свідчать про перевагу корів, які належать до лінії Віс-Барк Ідеала за
показниками репродуктивної функції над групами тварин, які належать до ліній МонтвігЧіфтейна, Варкумера, Рефлекшн Соверінга, Астронавта, перше осіменіння після отелення у
них проводили, відповідно на 5-26 днів скоріше, сервіс-період був меншим – на 18.5-42,0 днів,
індекс осіменіння нижчий на 0,13-0,94 одиниці, запліднюваність після першого осіменіння
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була вищою, відповідно на 9,3-38,3 %, частота акушерської та гінекологічної патології також
була нижчою на 0,2-0,47 одиниці.
Кращими показниками репродуктивної здатності також характеризувались корови, які
належать до генеалогічних ліній Едісона, Бутмайкера, Анас-Адеми (однак, кількість їх у
генеалогічних групах незначна), перше осіменіння після отелення у них наступало в межах
44,37,54-54,75,27 днів, сервіс-період становив 71,69,84-78,813,04 днів, індекс осіменіння
– 1,0-1,58 одиниці, запліднюваність після першого осіменіння – 61,1-80,0 %, частота
акушерської та гінекологічної патології також була незначна і становила 1,0-1,18 одиниці.
Таблиця
Показники репродуктивної функції корів у зв’язку з їх лінійною належністю
Досліджувані показники
СервісІндекс
Заплідню- Народперіод,
осіменіння
ваність
ження
дн.
після
близнят,
першого
%
осіменіння,
%

Тривалість
тільності,
дн.

Перше
осіменіння
після
отелення,
дн.

Віс-Барк
Ідеала
Елевейшн

281,31,57

49,82,85*

76,97,56*

1,50,10*

59,4

1,85

1,15

284,41,52

68,34,54

107,78,86

1,900,06

49,1

-

1,37

МонтвігЧіфтейна
Варкумера

280,50,76

55,43,49

95,47,66

1,630,09

49,1

7,7

1,25

279,61,63

64,67,44

89,914,01

1,630,35

46,2

-

1,20

Рефлекшн
Соверінга
Астронавта

280,81,62

74,38,53

118,526,3

1,750,25

50,1

-

1,43

277,810,2

75,814,6

106,415,3

2,440,25

21,1

-

1,62

Едісона

275,65,22

54,75,27

78,813,04*

1,580,25

61,1

-

1,18

Бутмайкера

284,03,68

52,88,67

72,210,54*

1,570,25

67,1

-

1,14

АнасАдеми

277,89,86

44,37,54

71,69,84*

1,000,0*

80,0

-

1,00

Лінії

Частота акушерськогінекологічної
патології, %

Примітка: ступінь достовірності * - Р 0,05.

ВИСНОВКИ
Отримані дані аналізу показників репродуктивної здатності корів, з урахуванням
генеалогічного походження, свідчать про доцільність їх використання для ведення
цілеспрямованої селекції з метою створення високопродуктивного та резистентного до
захворювань молочного стада корів.
Перспективи досліджень. Провести оцінку репродуктивної здатності стада корів з
урахуванням зв’язку генеалогічної належності та досліджених поліморфних систем протеїнів,
ензимів крові, молока, для встановлення об’єктивної тест-системи господарсько-якісних
ознак.
REPRODUCTIVE ABILITY OF COWS IS IN CONNECTION
WITH GENEALOGICAL BELONGING
V. V. Kaplinskiy
Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS
5, Hrushevskyi street, Obroshyno, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
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SUMMARY
Conducted genealogical estimation of suckling herd andconnection is set between the indexe
s of reproductivefunction, резистентністю to obstetricgynaecologicalpathology for the cows of diff
erent linear belonging. Got dataof analysis of indexes of reproductive ability for cows takinginto acc
ount their genealogical origin testify aboutexpedience of their use for the conduct of purposefulselec
tion with the aim of creation of highperformance andрезистентного to the diseases suckling herd of
cows.
Keywords: COWS, REPRODUCTIVE ABILITY, GENEALOGICAL LINES, OBSTETRIC
AND GYNAECOLOGICAL PATHOLOGIES.
РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ КОРОВ
В СВЯЗИ С ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ
В. В. Каплинский
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН
ул. Грушевского, 5, с. Оброшино Пустомытoвского р-нa Львовской обл., 81115, Украина
АННОТАЦИЯ
Проведена генеалогическая оценка молочного стада и установлена связь между
показателями репродуктивной функции, резистентностью к акушерско-гинекологической
патологии у коров различной линейной принадлежности. Полученные данные анализа
показателей репродуктивной способности у коров с учетом их генеалогического
происхождения свидетельствуют о целесообразности их использования для ведения
целенаправленной селекции с целью создания высокопроизводительного и резистентного к
заболеваниям молочного стада коров.
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ, АКУШЕРСКИЕ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ..
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ІНТЕНСИВНІСТЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ ПРОЦЕСІВ
ТА ВИЖИВАННЯ СПЕРМІЇВ КНУРІВ ЗА ДОДАВАННЯ В РОЗРІДЖЕНІ
ЕЯКУЛЯТИ ОРГАНІЧНОЇ ФОРМИ (ЦИТРАТІВ) МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
С. Б. Корнят, О. Б. Андрушко, Ю. В. Боднар, канд. с.-г. наук,
Н. В. Кузьміна, канд. біол. наук,
І. М. Петрух, канд. вет. наук,
М. М. Шаран, д-р. с.-г. наук, професор,
Д. Д. Остапів, д-р. с.-г. наук
Інститут біології тварин НААН
вул. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
Спермії кнурів характеризуються пониженою стійкістю до умов зовнішнього
середовища, процесів розрідження і тривалого зберігання поза організмом. Тому, проводиться
пошук ефективних компонентів за введення яких у склад розріджувачів зростуть тривалість
виживання та запліднювальна здатність сперміїв. До таких складників належать органічні
сполуки мікроелементів, які здатні регулювати інтенсивність окисних процесів у
розріджених еякулятах та опосередковано забезпечувати захист статевих клітин від
цитотоксичних сполук метаболізму. В зв’язку з цим, досліджували вплив органічної форми
(цитрату) мікроелементів у розріджених фосфатно-сольовим буфером еякулятах кнурів на
інтенсивність окисних процесів і виживання сперміїв. Сполуки металів з лимонною кислотою
синтезовані з використанням аквананотехнології.
Встановлено, що вплив цитратів мікроелементів у розріджених фосфатно-сольовим
буфером еякулятах кнурів на показники окисних процесів сперми залежить від їх дози.
Зокрема виявлено, що збільшення вмісту цитратів мікроелементів у розріджених фосфатносольовим буфером еякулятах кнурів призводить до вірогідного (p< 0,05 - 0,001) зниження
дихальної активності сперми. Одночасно встановлено, що додавання в еякуляти кнурів
зростаючих доз цитратів мікроелементів зумовлює перерозподіл потоку протонів між
сперміями та розріджувачем у бік збільшення їх в позаклітинному середовищі.
Виявлено слабкий вплив (η = 0,077 - 0,170) зростаючих доз цитратів мікроелементів у
розріджених
фосфатно-сольовим
буфером
еякулятах
кнурів
на
активність
сукцинатдегідрогенази. Високе виживання сперміїв кнурів (132,7 - 141,2 год.) у фосфатносольовому буфері за температури 2-4 °С проявляється за 0,06, 0,004 і 0,01 мг/л Zn-, Сu- і Mnцитратів, відповідно.
Ключові
слова:
ЦИТРАТИ
МІКРОЕЛЕМЕНТІВ,
ОКИСНІ
ПРОЦЕСИ,
ВИЖИВАННЯ, СПЕРМІЇ, СПЕРМА, РОЗРІДЖУВАЧ, КНУРИ.
Спермії кнурів характеризуються пониженою стійкістю до умов зовнішнього
середовища, процесів розрідження і тривалого зберігання поза організмом. Вказані
особливості визначаються фізіологічними характеристиками еякулятів: великим об’ємом,
відносно низькою концентрацією і підвищеним окисним метаболізмом статевих клітин. Крім
того, мембрани сперміїв характеризуються високим вмістом ненасичених жирних кислот, що
зумовлює понижену їх стійкість до окиснювального навантаження після еякуляції. Серед
чинників, які здатні підтримувати і нормалізувати метаболізм та захищати структурні
компоненти статевих клітин є мікроелементи. Зокрема доведено, що від вмісту мікроелементів
в еякулятах кнурів залежать здатність до прямолінійного руху та кількість патологічних форм
(зміни розміру голівки, ушкодження хвоста, присутність протоплазматичної краплі) сперміїв
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[1–3]. За розрідження й зберігання еякулятів знижується активність ензимів енергетичного
обміну та антиоксидантного захисту, окиснюються природні антиоксиданти, що призводить
до посилення процесів руйнування і зменшення числа рухливих сперміїв. Вказані технологічні
процеси також призводять і до зменшення вмісту мікроелементів у розрідженій спермі. Серед
шляхів, якими можливо нормалізувати метаболізм та знизити утворення цитотоксичних
продуктів, в тому числі, активних форм Оксигену, є використання мікроелементів в складі
розріджувачів кнурів. Зокрема це стосується Сu, Zn та Mn, які входять в активні центри
численних ензимів і здатні нормалізувати інтенсивність використання субстратів статевими
клітинами.
Мета досліджень – вивчити вплив мікроелементів (Сu, Zn та Mn) у формі цитратів на
якість сперміїв розріджених еякулятів кнурів.
Матеріали і методи. Дослідження проведені в Інституті біології тварин НААН та
Львівському науково-виробничому центрі «Західплемресурси». Еякуляти кнурів отримували
мануальним методом із режимом використання плідників одна садка два рази на тиждень. Для
досліджень відібрані еякуляти об’ємом 100 – 150 мл, концентрацією 100 - 153×106 клітин/мл
та активністю 7,5 − 8,0 бала сперміїв. Розріджену фосфатно-сольовим буфером (ФСБ; 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 у формі
органічної сполуки – цитратів: Zn - 0,06, 0,6 і 3,0; Сu - 0,004, 0,04 та 0,4; Mn - 0,01, 0,1 та
1,0 мг/л. Синтез сполук металів з лимонною кислотою здійснено з використанням
аквананотехнології і люб’язно надані для досліджень Українським державним науководослідним інститутом нанотехнологій і ресурсозбереження (м. Київ).
У розрідженій спермі визначали виживання сперміїв (год.) при температурі 2−4 °C до
припинення прямолінійного поступального руху, споживання кисню – полярографічно
(нг-атом О/хв×0,1 мл сперми; С) за температури 38,5 °С і відновну здатність –
потенціометрично (mV/хв × 0,1мл С) [4], активність сукцинатдегідрогенази (СДГ, од/(год ×
0,1 мл С) [5].
Статистичний аналіз отриманих результатів проведено за Н. А. Плохинським [6].
Результати й обговорення. Встановлено, що додавання цитратів мікроелементів у
розріджені еякуляти кнурів неоднозначно впливає на дихальну активність і відновну здатність
сперміїв. Так, додавання у ФСБ цитратів мікроелементів призводить до зниження споживання
кисню, порівняно з контролем: на 22,7 % (p<0,05) за 0,01 мг/л Mn-, на 19,6 % - 0,06 мг/л Zn- і
на 11,0 % - 0,004 мг/л Сu-цитратів (табл. 1). При цьому, використання протонів з
позаклітинного середовища зростає у 2,8 рази за додавання низької дози Mn-цитрату і,
навпаки, знижується на 60,0 % (p<0,05) і 80,0 % за Zn- і Сu-цитратів, відповідно. Крім того, за
додавання вказаних цитратів мікроелементів виявлено стабільне число еякулятів в яких
встановлено нагромадження протонів у середовищі інкубування. Додавання вищих доз
цитратів мікроелементів призводить до зниження дихальної активності сперми, порівняно з
контролем: на 41,5 % (p<0,01) - за вмісту 0,1 мг/л Mn-, на 45,4 % (p<0,001) - за 0,04 мг/л Сu- і
на 48,5 % (p<0,001) за 0,6 мг/л Zn-цитратів. Одночасно, за додавання Сu- і Zn-цитратів
знижується на 80,0 % й поглинання протонів з середовища розрідження еякулятів.
Дихальна активність сперми за максимальної дози Mn-цитрату (1,0 мг/л) не змінюється
і становить 0,81±0,14 нг-атом О/хв×0,1 мл С, а за Сu- (0,4 мг/л) та Zn-цитратів (2,9 мг/л)
знижується до мінімальних величин, які нижчі на 51,6 та 56,3 % (p<0,001), порівняно з
контролем.
Отже, збільшення дози мікроелементів однозначно призводить до гальмування
дихальної активності сперми з середньою силою (η = 0,506 - 0,629) впливу, як і зменшення (η
= 0,322 - 0,508) поглинання, так і зростання (η = 0,412 - 0,521) потоку протонів у
середовище розрідження.
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Таблиця 1
Дихальна активність і відновна здатність сперми кнурів
за додавання в розріджувач цитратів мікроелементів
Дихальна активність,
нг-атом О/хв×0,1 мл С

Умови досліду

мг/л

За додавання
наноцитратів:
Zn-

2,9
0,6
0,06

n
6
6
6

0,4
0,04
0,004

6
6
6

1
0,1
0,01

6
6
6

-

30

η
Cuη
Mnη
Контроль

M±m
0,56±0,12***
0,66±0,16***
1,03±0,13
0,604
0,62±0,05***
0,70±0,04***
1,14±0,08
0,629
0,81±0,14**
0,75±0,15**
0,99±0,09*
0,506
1,28±0,08

Відновна здатність, mV/ хв × 0,1мл С
«-» поглинання
«+» нагромадження
протонів з середовища
протонів у середовищі
розрідження
розрідження
n
M±m
n
M±m
2
0,02±0,004**
4
0,01±0,002
3
0,01±0,003***
3
0,004±0,00
3
0,02±0,01*
3
0,002±0,00
0,508
0,521
2
0,04±0,00
4
0,01±0,001
2
0,01±0,00
4
0,01±0,00
3
0,01±0,00
4
0,003±0,001
0,466
0,418
5
0,02±0,01*
1
0,01±0,00
6
0,05±0,01
6
0,14±0,096
0,322
28
0,05±0,01
1
0,01±0,00

Примітка: різниця статично вірогідна порівняно з контролем: *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Оцінюванням активності СДГ за використання у складі фосфатно-сольового буферу
цитратів мікроелементів не виявлено їх вірогідного впливу на активність ензиму. Зокрема, за
СДГ в контрольних зразках 18,4±1,89 од/год×0,1 мл С, а в дослідних, незалежно від дози
цитратів мікроелементів, величина значення знаходиться в межах 11,8 - 18,8 од/год×0,1 мл С.
Різниця між контрольними і дослідними зразками становить 2,1 - 35,1 % і статистично не
вірогідна (p > 0,05; табл. 2).
Таблиця 2
Якість сперміїв за додавання цитратів мікроелементів у розріджені еякуляти кнурів, M±m
Умови досліду

мг/л

За додавання
цитратів:
Zn η

2,9
0,6
0,06

Cu-

0,4
0,04
0,004
η
1
0,1
0,01

Mnη
Контроль

-

СДГ, од / год × 0,1 мл сперми
n
M±m
16
11,8±3,26
16
14,3±2,78
16
17,1±4,51
0,170
16
15,4±3,41
16
16,3±3,18
16
18,4±3,70
0,083
16
17,0±3,68
16
18,8±3,57
16
15,8±2,03
0,077
63
18,4±1,89

n
17
17
17
17
17
17
17
17
17
69

Виживання, год.
M±m
134,4±15,94
128,7±13,31
136,9±11,96
0,164
122,8±17,22
134,1±16,98
141,2±17,22
0,161
129,9±19,50
127,1±19,30
132,7±19,22
0,114
115,1±7,05

Аналогічно, не виявлено вірогідного впливу додавання цитратів мікроелементів у
сперму, розріджену фосфатно-сольовим буфером, на виживання сперміїв. При цьому,
додавання Mn-цитрату (не залежно від дози) характеризувало підвищену на 12,0 - 17,6 год.
величину фізіологічного показника, порівняно з контролем. Подібні зміни виживання сперміїв
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виявлено за дії Zn- і Сu-цитратів у розріджених еякулятах кнура. За додавання Сu-цитрату
величина значення вища на 7,7 - 26,1 год., а за Zn-цитрату – на 13,6 - 21,8 год.
ВИСНОВКИ

1. Вплив цитратів мікроелементів у розріджених фосфатно-сольовим буфером

еякулятах кнурів на показники окисних процесів сперми залежить від їх дози.
2. Збільшення вмісту цитратів мікроелементів у розріджених фосфатно-сольовим
буфером еякулятах кнурів призводить до вірогідного (p< 0,05 - 0,001) зниження дихальної
активності сперми.
3. Додавання у розріджені еякуляти кнурів зумовлює перерозподіл потоку протонів
між сперміями та розріджувачем у бік збільшення їх в позаклітинному середовищі.
4. Виявлено слабкий вплив (η = 0,077 - 0,170) зростаючих доз цитратів мікроелементів
у розріджених фосфатно-сольовим буфером еякулятах кнурів на активність
сукцинатдегідрогенази.
5. Високе виживання сперміїв кнурів (132,7 - 141,2 год) у фосфатно-сольовому буфері
за температури 2-4 °С проявляється за доз Zn-, Сu- і Mn- цитратів, відповідно, 0,06, 0,004 і
0,01 мг/л.
Перспективи досліджень. Дослідити вплив цитратів мікроелементів на фізіологічні
показники сперміїв кнурів розрідженої у середовищі для зберігання сперми за температури 24 °С.
REDOX PROCESSES INTENSITY AND SPERM SURVIVAL AFTER ADDITION
OF MICROELEMENT ORGANIC FORMS (CITRATES) IN BOAR EJACULATES
S. B. Kornyat, O. B. Andrushko, Yu. V. Bodnar, N. V. Kuzmina,
І. М. Petruch, M. M. Sharan, D. D. Ostapiv
Institute of Animal Biology of NAAS,
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
Boar spermatozoa can be characterized by reduced resistance to environmental conditions,
liquefaction processes and long-term storage outside the organism. Therefore, searches are conducted
for effective components that will increase the duration of survival of spermatozoa and fertiling ability
of sperm. Such ingredients are microelement organic compounds that are able to adjust the intensity
of oxidative processes in diluted ejaculates and indirectly ensure the protection of gametes from
cytotoxic compounds of metabolism. In this regard, investigated the effects of organic form (citrate)
microelements in diluted phosphate-buffered saline boar ejaculates on intensity of oxidative processes
and survival of spermatozoa. Compounds of metals with citric acid synthesized using aquananotechnology.
It was established that the influence of citrate microelements in boar ejaculates diluted by
phosphate-buffered saline on oxidative processes depends on dose of microelements. In particular, it
was found that the increase of citrate microelements in diluted boar ejaculates by phosphate-buffered
saline causes (p <0,05 - 0,001) a decrease in respiratory activity of sperm. At the same time we found
that the addition of increasing doses of citrate microelements in boar semen caused redistribution of
protons between sperm and diluent upwards in their extracellular environment.
We found a weak influence (η = 0,077 - 0,170) of microelement increasing doses in diluted
boar ejaculates by phosphate-buffered saline on succinate dehydrogenase activity. High boar
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spermatozoa survival (132.7 - 141.2 hours) manifests in phosphate buffered saline at a temperature
of 2-4 °C after addition of 0.06, 0.004 and 0.01 mg /L Zn-, Mn- and Cu- citrates.
Keywords: CITRATE MICROELEMENTS OXIDATIVE PROCESSES, SURVIVAL,
SPERMATOZOA, SEMEN, DILUENTS, BOARS.
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
И ВЫЖИВАНИЕ СПЕРМИЕВ ХРЯКОВ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В РАЗБАВЛЕННЫЕ
ЭЯКУЛЯТЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ (ЦИТРАТОВ) МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
С. Б. Корнят, О. Б. Андрушко, Ю. В. Боднар, Н. В. Кузьмина,
И. М. Петрух, М. М. Шаран, Д. Д. Остапив
Институт биологии животных НААН
ул. В. Стуса, 38. г. Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
Спермии хряков характеризируются пониженной стойкостью к условиям внешней
среды, процессам разбавления и длительного хранения вне организма. Поэтому, проводится
поиск эффективных компонентов при введении которых в состав разбавителей повысятся
длительность выживания и оплодотворяющая способность спермиев. К таким компонентам
относятся органические соединения микроэлементов, которые способны регулировать
интенсивность окислительных процессов в разбавленных эякулятах и косвенно обеспечивать
защиту половых клеток от цитотоксических соединений метаболизма. В связи с этим,
исследовали влияние органической формы (цитрата) микроэлементов в разбавленных
фосфатно-солевым буфером эякулятах хряков на интенсивность окислительных процессов и
выживание спермиев. Соединения металлов с лимонной кислотой синтезированы с
использованием аквананотехнологии.
Установлено, что влияние цитратов микроэлементов в разбавленных фосфатносолевым буфером эякулятах хряков на показатели окислительных процессов спермы зависят
от их дозы. В частности выявлено, что увеличение содержания цитратов микроэлементов в
разбавленных фосфатно-солевым буфером эякулятах хряков способствует достоверному (p<
0,05 - 0,001) снижению дыхательной активности спермы. Одновременно установлено, что
добавление в эякуляты хряков возрастающих доз цитратов микроэлементов определяет
перераспределение потока протонов между спермиями и разбавителем в сторону увеличения
их во внеклеточной среде.
Выявлено слабое влияние (η = 0,077 - 0,170) возрастающих доз цитратов
микроэлементов в разбавленных фосфатно-солевым буфером эякулятах хряков на активность
сукцинатдегидрогеназы. Высокое выживание спермиев хряков (132,7 - 141,2 ч) в фосфатносолевом буфере при температуре 2-4 °С проявляется при 0,06, 0,004 і 0,01 мг/л Zn-, Сu- і Mnцитратов, соответственно.
Ключевые слова: ЦИТРАТЫ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ, ВЫЖИВАНИЕ, СПЕРМИИ, СПЕРМА, РАЗБАВИТЕЛЬ, ХРЯКИ
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У статті наведені результати досліджень впливу антибіотиків на виживання та
біохімічні характеристики сперміїв за розрідження еякулятів бугаїв фосфатно-сольовим
буфером. Встановлено, що антибіотики у складі розріджених фосфатно-сольовим буфером
еякулятів бугаїв призводять до змін метаболізму сперміїв і впливають на їх виживання.
Додавання пеніциліну і декомсану в дозах, відповідно, 500 ОД/мл і 500 μг/мл до розріджених
фосфатно-сольовим буфером еякулятів бугаїв підвищують, а лінкоміцин (150 μг/мл) і
стрептоміцин (500 μг/мл) підтримують на рівні контролю виживання сперміїв. Додавання
антибіотиків у дозах, у два рази вищих від рекомендованих, до розріджених еякулятів бугаїв
призводить до порушення обмінних процесів у сперміях і характеризується зниженням
дихальної активності та відновної здатності сперміїв, активності СДГ і виживання
статевих клітин. Окситетрациклін і енрофлоксацин недоцільно використовувати у складі
розріджувачів, оскільки вказані антибіотики вірогідно (р<0,05-0,001) знижують біохімічні
характеристики і виживання сперміїв.
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Важливою умовою інтенсивного ведення тваринництва є максимальне використання
відтворювального потенціалу маточного поголів'я, попередження патології вагітності, родів
та післяродового періоду. Практика роботи показує, що при недотриманні технологічних
вимог годівлі та утримання тварин, а також невиконання ветеринарно-санітарних правил, у
корів спостерігаються хвороби органів розмноження і молочної залози.
У розвитку післяродових захворювань у корів істотне значення відводиться
порушенням годівлі та утримання, що і призводить до розладів обміну речовин, зниження
природної резистентності організму тварин і зниження стійкості їх до дії несприятливих
факторів зовнішнього середовища, до порушень функцій відтворювальних органів.
Вважається, що безпосередньою причиною патології органів розмноження і молочної
залози запального характеру є розмноження в матці та молочній залозі різних мікроорганізмів
(бактерій, грибів, мікоплазм тощо) як окремо, так і в асоціаціях. Широке застосування
антимікробних засобів для запобігання цих явищ сприяє появі в організмі тварин стійких
штамів мікроорганізмів, які значно знижують якісні показники сперми, і це призводить до
зниження запліднюваності, абортів і незплідності самок, народженню гіпотрофного і
мертвонародженого потомства.
Присутність в спермі бугаїв різноманітних мікроорганізмів призводить до ушкодження
сперміїв, зниження їх фізіологічних характеристик і запліднювальної здатності. Крім того, за
впровадження і використання штучного осіменіння існує вірогідність як зниження
запліднюваності корів через понижену якість сперміїв, так і поширення хвороб серед значної
кількості тварин. У зв'язку з цим мікробний фактор можна розглядати як одну з причин
зниження запліднюваності корів. Тому, ефективним засобом деконтамінації сперми є санація її
антимікробними препаратами.
Найчастіше у складі розріджувачів сперми використовується комбінація
антибактеріальних засобів стрептоміцину і пеніциліну. Однак, у зв’язку з підвищеною
резистентністю мікроорганізмів до цих антибіотиків рекомендується застосовувати й
альтернативні комбінації антибактеріальних засобів: гентаміцин, тилозин, лінкомицин і
спектиноміцин [1]. Крім того, досліджено вплив на якісні характеристики сперміїв й інших
антибіотиків (диклоксацилін, цефапірин і цефоранід) [2], окремі з яких, характеризуються
високими антибактеріальними властивостями. Поряд зі зниженням кількості мікроорганізмів
в розріджених еякулятах за додавання антибіотиків, окремі автори вказують на погіршення
фізіологічних характеристик сперміїв [3].
Метою нашої роботи було вивчити вплив антибактеріальних засобів на біохімічні
характеристики та виживання сперміїв у розріджених еякулятах бугаїв.
Матеріали і методи. Дослідження проведені в Державному науково-дослідному
контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок, Інституті біології
тварин НААН та НВО "Західплемресурси". Сперму бугаїв отримували на штучну вагіну з
режимом використання плідників дуплетна садка два рази на тиждень, через дві – три доби.
Свіжоотримані еякуляти оцінювали за об’ємом (мл), густотою під мікроскопом (у
роздавленій краплі) і активністю (рухливістю) сперміїв (бали). Визначали концентрацію
сперміїв за допомогою фотоелектроколориметра (109 клітин/мл; 109/мл), виживання при
температурі 2-4°С до припинення прямолінійного поступального руху (год.) у спермі,
розрідженій у фосфатно–сольовим буфером (ФСБ: NaCl ― 0,8 г, KCl ― 0,02 г, Na2HPO4 ―
0,11 г, KH2PO4 ― 0,02 г, MgCl2 ― 0,01 г, Н2О до 100 мл; рН 7,4); активність
сукцинатдегідрогенази (СДГ) з використанням 2,3,5-трифенілтетразолію і натрію сукцинату
(од/год ×0,1 мл сперми; С) [4]; дихальну активність нг-атом О/хв полярографічно (нг-атом
об/хв×0,1 мл С) у термостатованій комірці (температура 38,5°С) об’ємом 1,0 мл [5]; відновну
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здатність нг-атом О/хв потенціометрично (mV/хв×0,1 мл С) з використанням універсального
іономіра ЕВ 74 та системи відкритих мікроелектродів [6].
Для встановлення дії антибіотиків на біохімічні характеристики і виживання сперміїв
розріджені ФСБ еякуляти ділили на частини: контрольну ― без антибіотика і дослідні ― з
додаванням антибіотиків. Готували вихідні розчини антибіотиків: окситетрацикліну ―
10 мг/мл, лінкоміцину ― 1,5 мг/мл, енрофлоксацину ― 1,5 мг/мл, амоксициліну ― 1,5 мг/мл,
пеніциліну ― 5000 ОД/мл, декомсану ― 5 мг/мл, стрептоміцину ― 5 мг/мл. У дослідні проби
до 1 мл розрідженої сперми додавали антибіотики в дозах: у першу ― 0,1 мл (рекомендовані
дози [7]), а в другу ― в два рази вищу (0,2 мл). Таким чином, в першій і другій дослідних
пробах було, відповідно, окситетрацикліну 1 і 2 мг/мл в 1 мл розрідженої сперми, лінкоміцину
― 150 і 300 μг/мл, енрофлоксацину ― 150 і 300 μг/мл, амоксициліну ― 150 і 300 μг/мл,
пеніциліну ― 500 і 1000 ОД/мл, декомсану ― 500 μг і 1 мг/мл і стрептоміцину ― 500 μг і
1 мг/мл.
Статистичний аналіз отриманого цифрового матеріалу проведено за М. О. Плохінським
[8]. Різницю між середніми арифметичними значеннями вважали статистично вірогідною: *
р<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
Результати й обговорення. Еякуляти піддослідних бугаїв характеризуються об’ємом
4,3±0,18 мл, концентрацією сперміїв 1,09±0,11∙109/мл, активністю ― 7,4±0,16 бали.
Встановлено, що виживання сперміїв у контрольних зразках становить 98,2±4,09 год, а за
впливу антибіотиків змінюється. При цьому, залежно від використаного антибіотика,
величина цього фізіологічного показника відрізняється. Зокрема, окситетрациклін і
енрофлоксацин в дозі 0,1 мл знижують виживання сперміїв, відповідно, на 36,5 і 31,6 %,
порівняно з контролем (табл. 1).
Таблиця 1
Виживання сперміїв за додавання антибіотиків до розріджених еякулятів, год; M±m
Контроль,
n=11

Антибіотики

98,2±4,09

Окситетрациклін
Лінкоміцин
Енрофлоксацин
Амоксицилін
Пеніцилін
Декомсан
Стрептоміцин

Дослідні частини еякуляту:
перша, n=5
друга, n=5
62,4±8,59*
67,2±12,52*
100,8±8,03
67,2±12,50*
67,2±4,29*
76,8±10,52
86,4±8,59
76,6±12,52
120,0±2,79***
72,0±3,25*
120,0±3,00***
48,0±4,05***
96,0±4,90
96,0±6,50

η2
0,442
0,350
0,438
0,183
0,409
0,636
0,005

Примітка: різниця статистично вірогідна порівняно з контролем: * p<0,05; ***p<0,001.

При подвійній дозі окситетрацикліну і енрофлоксацину виживання майже не
змінюється і знаходиться в межах 67,2 – 76,8 год.
Менший вплив на виживання сперміїв проявляють лінкоміцин, амоксицилін і
стрептоміцин у дозі 0,1 мл (величина фізіологічного показника майже не відрізняється від
контролю) і знаходиться в межах 86,4 – 100,8 год. За дози 0,2 мл вказаних антибіотиків
виживання сперміїв змінюється неоднозначно. Так, величина фізіологічного показника
знижується на 33,4 % за присутності 0,2 мл лінкоміцину, на 11,2 % ― за аналогічної кількості
амоксициліну, а за подвоєння дози стрептоміцину не змінюється і становить 96,0±6,50 год.
Додавання до розріджених еякулятів 0,1 мл пеніциліну і декомсану підвищує на
22,1 % до 120 год виживання сперміїв, порівняно з контролем. Збільшення в два рази дози
вказаних антибіотиків призводить до зниження величини фізіологічного показника,
відповідно, на 40,0 % ― за додавання пеніциліну і в 2,5 рази ― за додавання декомсану,
порівняно з максимальною величиною.
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Очевидно, однозначне зниження виживання сперміїв за подвійної дози антибіотиків у
розріджених еякулятах бугая зумовлено їх цитотоксичною дією на окремі ланки метаболізму
сперміїв, які визначають використання ендогенних субстратів клітинами для забезпечення
руху.
Виживання сперміїв від пропорційного збільшення дози антибіотиків в розріджених
еякулятах бугая проявляє неоднозначну залежність: середньої сили (η2 = 0,350 – 0,636) від
окситетрацикліну, енрофлоксацин, лінкоміцину, пеніциліну і декомсану та слабку (η 2 = 0,05 –
0,183) від амоксициліну і стрептоміцину.
Оскільки одною з причин зниження виживання сперміїв може бути зменшене
використання субстратів і порушення окисних процесів, досліджували дихальну активність
сперми за додавання антибіотиків. Виявлено, що додані сполуки до розріджених еякулятів
гальмують процес споживання кисню у спермі. Найбільше зниження дихальної активності,
величина якої не залежала від дози, встановлено при використанні окситетрацикліну. Різниця
між дослідними зразками і контролем становить 37,1 – 40,5 % (табл. 2).
За використання інших антибіотиків величина споживання кисню залежала від дози.
Зокрема, додавання 0,1 мл енрофлоксацину і пеніциліну призводить до зниження споживання
кисню, відповідно, на 29,3 і 22,6 %, порівняно з контролем. Збільшення дози вказаних сполук
в два рази проявляється зменшенням на 51,7 і 41,6 % дихальної активності сперми.
Менший вплив на дихальну активність проявляють лінкоміцин, амоксицилін, декомсан
і стрептоміцин. Так, додавання 0,1 мл антибіотиків до розріджених еякулятів знижує на 19,2 –
25,9 % споживання кисню спермою. Однак, збільшення дози вказаних сполук в два рази
виявляє різниці їх впливу на споживання кисню. Зокрема, додавання 0,2 мл декомсану до
розрідженої ФСБ сперми, знижує більш ніж в 6 раз споживання кисню, енрофлоксацину і
стрептоміцину за такої ж дози, відповідно, на 51,7 і 46,1 %, а лінкоміцину і амоксициліну ―
на 28,1 і 33,8 %, порівняно з контролем.
Таблиця 2
Споживання кисню сперміями за додавання антибіотиків до розріджених еякулятів,
нг-атом О/хв×0,1 мл С, M±m
Контроль,
n=14

Антибіотики

0,89±0,05

Окситетрациклін
Лінкоміцин
Енрофлоксацин
Амоксицилін
Пеніцилін
Декомсан
Стрептоміцин

Дослідні частини еякуляту:
перша, n=3
друга, n=3
0,56±0,02***
0,53±0,04***
0,72±0,13
0,64±0,11
0,63±0,01***
0,43±0,01***
0,70±0,04**
0,59±0,06**
0,60±0,07**
0,52±0,02***
0,68±0,13
0,14±0,08***
0,66±0,11
0,48±0,04***

η2
0,466
0,208
0,507
0,312
0,433
0,658
0,419

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

Споживання кисню від пропорційного збільшення дози окситетрацикліну,
енрофлоксацину, пеніциліну, декомсану, амоксициліну і стрептоміцину в розріджених
еякулятах бугая проявляє негативну залежність середньої сили (η2 = 0,312 – 0,658), а від
лінкоміцину ― слабку (η2 = 0,208).
У процесі виживання і використання субстратів сперміями в позаклітинному
середовищі нагромаджуються продукти метаболізму, що призводить до зміни потенціалу
середовища. Дослідження свідчать, що додавання в сперму амоксициліну слабо впливало на
відтік зі сперміїв і нагромадження електронів (протонів) в позаклітинному середовищі.
Величина значення не змінювалась і становила 12,3 mV/хв×0,1мл С (табл. 3).

263

Таблиця 3
Відновна здатність сперміїв за додавання антибіотиків до розріджених еякулятів, mV/хв×0,1мл С, M±m
Контроль,
n=11

Антибіотики

0,08±0,05

Окситетрациклін
Лінкоміцин
Енрофлоксацин
Амоксицилін
Пеніцилін
Декомсан
Стрептоміцин

Дослідні частини еякуляту:
перша, n=3
друга, n=3
0,02±0,012
0,03±0,010
0,03±0,010
0,02±0,013
0,05±0,011
0,03±0,010
0,02±0,003
0,01±0,002
0,02±0,001
0,01±0,001
0,04±0,010
0,03±0,004

η2
0,040
0,040
0,022
0,031
0,031
0,031

Примітка: різниця статистично вірогідна порівняно з контролем: * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

При дослідженні впливу інших антибіотиків на відновну здатність сперміїв встановлено
однозначне зниження величини цього показника. Зокрема, за додавання 0,1 мл
окситетрацикліну, пеніциліну і декомсану відновна здатність сперміїв нижча у 4 рази,
лінкоміцину ― в 3,7 рази, стрептоміцину ― в 2 рази, порівняно з контролем. Найменше
зниження величини показника встановлено при додаванні 0,1 мл енрофлоксацину ― 37,5 %.
Збільшення дози антибіотиків у два рази ще знижує відновну здатність сперміїв, величина якої
знаходиться в межах 0,01 – 0,03 mV/хв×0,1мл С і нижча у 2,7 – 8 раз, ніж в контролі.
Однак, відновна здатність від пропорційного збільшення дози антибіотиків у
розріджених еякулятах бугаїв проявляє слабку залежність (η2 = 0,022 – 0,040).
Активність СДГ за додавання антибіотиків в розріджену сперму знижується. При
цьому, за 0,1 мл енрофлоксацину активність ензиму знижується майже в 16 раз і найнижча
(3,8±1,09 од/0,1 мл×год; табл. 4). Додавання в два рази вищої дози антибіотика зумовлює
підвищення у 2,6 рази активності СДГ, порівняно з мінімальною величиною, однак величина
значення у 6 разів нижча, ніж у контролі. Додавання амоксициліну в розріджені еякуляти бугая
гальмує активність ензиму, яка, незалежно від доданої дози, становить 11,7 – 12,0 од/0,1
мл×год, і нижча у 5 раз, порівняно з контролем. За додавання 0,1 мл стрептоміцину і декомсану
активність СДГ знижується у 2,6 та 2,1 рази, а при 0,2 мл вказаних сполук, відповідно, у 3 та
2,4 рази, порівняно з контролем. Менша різниця між величинами значень активності ензиму в
розрідженій спермі бугаїв виявлена за додавання 0,1 мл окситетрацикліну і пеніциліну.
Зниження активності СДГ за використання вказаної дози антибіотиків майже однакове – 39,5
- 42,3 %. Однак, додавання 0,2 мл окситетрацикліну знижувало активність ензиму в 7,3 рази,
а пеніциліну ― у 2,2 рази. Найменший вплив на активність ензиму проявляє лінкоміцин.
Використання вказаної сполуки в дозі 0,1 мл в розрідженій спермі знижує активність СДГ на
23,0 %, а в дозі 0,2 мл ― на 34,0 %.
Таблиця 4
Активність СДГ за додавання антибіотиків до розріджених еякулятів, од/год×0,1 мл С, M±m
Контроль,
n=35

Антибіотики

60,6±3,55

Окситетрациклін
Лінкоміцин
Енрофлоксацин
Амоксицилін
Пеніцилін
Декомсан
Стрептоміцин

Дослідні частини еякуляту:
перша, n=5
друга, n=5
35,0±13,12
8,33±1,36***
46,7±15,15
40,0±9,43
3,8±1,09***
10,0±2,36***
11,7±3,60***
12,0±7,41***
36,7±13,61
26,7±7,20***
28,3±13,40*
25,0±14,34*
23,3±11,14**
20,3±12,30**

η2
0,353
0,083
0,503
0,445
0,209
0,246
0,311

Примітка: різниця статистично вірогідна порівняно з контролем: * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
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Активність СДГ від пропорційного збільшення дози окситетрацикліну,
енрофлоксацину, амоксициліну і стрептоміцину в розріджених еякулятах бугая проявляє
негативну залежність середньої сили (η2 = 0,311 – 0,503), а від пеніциліну, декомсану,
лінкоміцину ― слабку (η2 = 0,083 – 0,246).
ВИСНОВКИ
1. Антибіотики в складі розріджених фосфатно-сольовим буфером еякулятів бугаїв
призводять до змін метаболізму сперміїв і впливають на виживання сперміїв.
2. Додавання пеніциліну і декомсану в дозах, відповідно, 500 ОД/мл і 500 μг/мл до
розріджених фосфатно-сольовим буфером еякулятів бугаїв підвищують, а лінкоміцин (150
μг/мл) і стрептоміцин (500 μг/мл) підтримує на рівні контролю виживання сперміїв.
3. Додавання антибіотиків у дозах, в два рази вищих від рекомендованих, до
розріджених еякулятів бугаїв призводить до порушення обмінних процесів у сперміях і
характеризується зниженням дихальної активності та відновної здатності сперміїв, активності
СДГ і виживання статевих клітин.
4. Окситетрациклін і енрофлоксацин не доцільно використовувати у складі
розріджувачів, оскільки вказані антибіотики вірогідно (р<0,05-0,001) знижують біохімічні
характеристики і виживання сперміїв.
Перспективи досліджень. Буде досліджено вплив антибіотиків на біохімічні
показники, вміст ліпопротеїнів та виживання сперміїв в розріджених лактозо-жовтковогліцериновим розріджувачем еякулятах бугаїв.
INFLUENCE OF ANTIMICROBIALS ON BIOCHEMICAL AND PHISIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF SPERMATOZOA IN THE DILUTED BULL’S EJACULATES
D. D. Ostapiv1, І. М. Yaremchuk1, Yu. V. Bodnar1, І. Ye. Atamaniuk2,
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SUMMARY

Іn the article the results of studies of the effect of antibiotics on survival and biochemical
characteristics of sperm of bull's ejaculates diluted of phosphate-saline buffer are given. Proved that
antibiotics іn composition of bull's ejaculates, diluted phosphate-saline buffer, lead to changes in
metabolism and affect on sperm survival. Adding of penicillin and decomsan in bull's ejaculates,
diluted of phosphate-saline buffer, in doses, respectively, 500 units/ml and 500 μg/ml increases, and
lincomycin (150 μg/mL) and streptomycin (500 μg/mL) maintains at controlling level the survival of
sperm. Adding of antibiotics to diluted bull's ejaculates in doses twice higher from recommended
leads to metabolic disorders in sperm and is characterized by a decrease in respiratory activity and
regenerative ability of sperm, SDH activity and survival of germ cells. Oxytetracycline and
enrofloxacin is not appropriate to use in composition of diluents because these antibiotics
significantly (p<0.05-0.001) decrease biochemical characteristics and survival of sperm.
Keywords: ANTIBIOTICS, SURVIVAL, SPERMATOZOA, DILUENTS, PHOSPHATESALINE BUFFER, EJACULATE, BULLS.

265

ВЛИЯНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕРМИЕВ В РАЗБАВЛЕННЫХ
ЭЯКУЛЯТАХ БЫКОВ
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АННОТАЦИЯ

У статье представлены результаты исследований влияния антибиотиков на
выживаемость и биохимические характеристики спермиев при разбавлении эякулятов быков
фосфатно-солевым буфером. Установлено, что антибиотики в составе разбавленных
фосфатно-солевым буфером эякулятов быков приводят к изменению метаболизма спермиев и
влияют на выживание спермиев. Добавление пенициллина и декомсана в дозах,
соответственно, 500 ЕД/мл і 500 μг/мл к разбавленых фосфатно-солевым буфером эякулятов
быков повышают, а линкомицин (150 μг/мл) и стрептомицин (500 μг/мл) поддерживают
выживание спермиев на уровне контроля. Добавление антибиотиков в дозах, в два раза выше
от рекомендованных, к разбавленным эякулятам быков приводит к нарушению обменных
процессов в спермиях и характеризуется снижением дыхательной активности и
восстановительной способности спермиев, активности СДГ и выживания половых клеток.
Окситетрациклин и энрофлоксацин не целесообразно использовать в составе разбавителей,
поскольку указанные антибиотики достоверно (р<0,05-0,001) снижают биохимические
характеристики и выживание спермиев.
Ключевые слова: АНТИБИОТИКИ, ВЫЖИВАНИЕ, СПЕРМИИ, РАЗБАВИТЕЛЬ,
ФОСФАТНО-СОЛЕВЫЙ БУФЕР, ЭЯКУЛЯТЫ, БЫКИ.
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Представлені результати виробничого досліду з вивчення впливу альтернативних схем
терапії запальних процесів слизових репродуктивного тракту корів (в контролі –
антибіотикотерапія, в досліді – пробіотичний захист). Достовірно експериментально
встановлено поліпшення клініко-морфофункціонального стану матки і яєчників в групі, де
була задіяна схема пробіотичного захисту слизових репродуктивних органів шляхом
нормофлоризації з використанням внутрішньо маткового і внутрішньо вагінального введення
живих бацилярних культур у вигляді вітчизняного препарату «Мультибактерин
ветеринарний Bs + La» (за даними трансректального дослідження). У досліді в кінці курсу
гінекологічної реабілітації встановлено наявність 96 % корів із нормальним
морфофункціональним станом матки і 73 % – яєчників, а в контролі, відповідно, лише 5 і 4 %).
Експериментально доведено, що в умовах промислового виробництва бактеріальна терапія
гінекологічних хвороб дійних корів суттєво розширює можливості ефективної реабілітації
всіх органів репродукції за рахунок мобілізації додаткових внутрішніх рівнів захисту слизових
оболонок і відновлення системи розмноження.
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На сучасному етапі розвитку промислового молочного скотарства неплідність корів є
дуже актуальною та економічно значимою проблемою. На сьогодні внаслідок швидкої зміни
епідеміологічної ситуації в умовах глобалізації світової економіки виникла нагальна потреба
переоцінки прийнятих до цього поглядів на хвороби тварин, методи їх контролю, діагностики,
стратегію і тактику попередження і ліквідації. На це звертається увага в багатьох дослідженнях
вітчизняних і зарубіжних авторів [1, 2, 6, 8, 10, 16, 24]. Вирішальним економічним фактором
стала ускладнена епізоотична ситуація в світі, коли відбувається прискорення еволюційних
процесів в інфекційній патології. Якщо в минулі часи зміни в тому чи іншому захворюванні
виявлялися впродовж сторіччя, то тепер вони обмежуються десятиліттям.
Останнім часом виникло поняття «преволюція», що характеризує випереджувальну
еволюцію у мікросвіті [2, 16]. Мікроби схильні до мутаційних змін більше, ніж
макроорганізми, і, таким чином, випереджають їх щодо еволюції. При цьому макроорганізми
можуть опинитися в незахищеному, вразливому стані за появи нової патології.
Посилення патогенних якостей у мікросвіті можливе і в наслідок синергічної взаємодії
інфекційних агентів у створюваній асоціації в тому або іншому паразитоценозі. Це ще раз
підкреслює необхідність всебічного вивчення паразитоценозів, які штучно створюються в
умовах високої концентрації тварин [2, 12]. На значну поширеність змішаних інфекцій
(десятки збудників вірусної і бактерійної природи, що формують штучний мікробіоценоз
промислових тваринницьких приміщень) вказували багато авторів [2, 6, 10, 16]. Новий підхід
до етіології в заразній патології обумовив переосмислення взаємин, що існували між
макроорганізмом та етіологічним комплексом. У зв’язку з цим для пізнання суті патологічного
процесу, для правильного і повного розуміння патогенезу були введені поняття
«ушкоджуючий комплекс» і «захисний комплекс». Ушкоджуючий об’єднує всіх патогенних
збудників, незалежно від їх таксономічної належності, включаючи віруси, бактерії, гриби,
найпростіших, зоопаразитів. Захисний комплекс об’єднує всі захисні функції макроорганізму,
в т. ч. імунітет, неспецифічний захист, а також лікарську допомогу, застосування лікувальних
і профілактичних засобів [1–3, 6, 10, 16]. Асоційована мікробіологічна популяція сучасних
промислових комплексів представляє собою високотехнологічне утворення, подолати яке
можливо лише адекватними заходами. Cьогодні в умовах реального виробництва відсутня
можливість оперативно встановити весь спектр шкідливих патогенів внаслідок цілого ряду
об’єктивних причин (відсутність діагностичних тест-систем, недостатність фінансування,
дефіцит сертифікованих лабораторій тощо). Але забезпечення ринку продовольства якісною
продукцією є щоденна задача промислового скотарства. Тому в усіх країнах з розвиненим
тваринництвом різко збільшилась актуальність профілактичних схем, спрямованих на
нормофлоризацію мікроклімату виробничих приміщень та поголів’я [1, 2, 24]. Літературні
джерела свідчать про неоднозначність оцінки результатів застосування з цією метою
пробіотичних препаратів.
Попри наявність в арсеналі лікарів ветеринарної медицини великої кількості
антибактеріальних препаратів, значне різноманіття рекомендованих схем для терапії
симптоматичної неплідності корів свідчить про їх недостатню результативність в умовах
реального виробництва [7, 8, 10, 12, 15, 20, 23]. У порожнині матки корови після отелення
створюються сприятливі умови для розвитку патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, що
спричиняє виникнення запальних процесів ендометрію катарального характеру, а при
ускладненнях – гнильно-катарального [8, 23].
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Важливою є правильна стратегія лікувально-профілактичних дій за паразитоценозів.
Профілактика має бути спрямована на обмеження можливості поповнення паразитоценозів
новими збудниками та недопущення посилення їх патогенності.
Для профілактики і лікування важливими є застосування препаратів широкого спектру
дії з урахуванням вірогідної наявності різноманітних збудників, оперативне визначення яких
в умовах реального виробництва на сьогодні є проблемою, що не може бути вирішеною в
терміни, співвідносні технологічному циклу виробництва [10, 19].
Серед адекватних засобів наразі набули значної актуальності пробіотики. Це
мікроорганізми, які на основі антагоністичних властивостей проти патогенних мікробів,
зберігають стабільність мікрофлори шкіри, слизових та макроорганізму в цілому і, у випадках
дисбактеріозу, відновлюють нормофлору. Важливим поштовхом для застосування пробіотиків
стали рекомендації та вимоги світової спільноти щодо обмеження використання антибіотиків
у тваринництві, які застосовують з терапевтичною метою.
Рівень ефективності репродукції молочного стада базується на фізіологічних
особливостях статевої функції корів, морфоофункціональні ознаки якого доступні для аналізу
при методичному ректогенітальному моніторингу стану органів відтворення. Вплив
лікувальних схем на морфофометричні та функціональні параметри гонад висвітлено
недостатньо, тому метою нашого дослідження було вивчення результативності двох
альтернативних схем реабілітації ушкоджених запальними процесами тканин і органів
репродукції корів. Для здійснення цієї мети нами були поставлено та вирішено ряд задач, а
саме: перевірка ефективності використання робочої шкали для оцінки морфофункціонального
стану органів відтворення шляхом послідовної трансректальної діагностики; порівняння
динаміки відновлення морфометричних і функціональних показників гонад корів після
закінчення двох альтернативних курсів гінекологічної терапії.
Матеріали і методи. Науково-виробничий дослід проводили в умовах промислового
молочного комплексу АФ «Петродолинське» Одеської області (600 дійних корів) протягом
березня – квітня 2016 р. Умови утримання дійного поголів’я і мікроклімату приміщень у
цілому відповідали зоотехнічним нормам. Раціон годівлі (монокорм) мав дефіцит за вмістом
протеїну та мінералів. Всі тварини отримували кормовий пробіотик вітчизняного виробництва
Агробіобак. Вітамінну недостатність раціону в господарстві компенсували плановим
ін’єкційним введенням вітамінних препаратів відповідно до настанов виробників. Все
поголів’я комплексу було планово імунізоване відповідно до чинних ветеринарних інструкцій.
Для виробничого досліду було відібрано дві групи корів – аналогів (перша лактація) з
середньою вгодованістю і потенціалом продуктивності 6-6,5 тисяч кг молока за поточну
лактацію. Всі корови мали ознаки симптоматичної неплідності, а саме: хронічні запальні
процеси (катарально-серозно-гнійні) слизових оболонок репродуктивного тракту
стаціонарного характеру з латентним перебігом (вагініти, цервіцити, ендометрити), а також
виражений гіпогонадизм, що проявлявся відсутністю статевої циклічності (анафродизія).
Для відновлення репродуктивної функції обстежених корів були випробувані дві
альтернативні схеми (табл. 1), що базувались на суттєво різних методологічних підходах, а
саме: застосування комплексу антибіотиків (контроль) та замісна бактеріальна терапія з
використанням «Мультибактерину ветеринарного Bs + La», виробництва ТзОВ «Відродження
М» (дослід).
Фармакологічні особливості препарату «Мультибактерин ветеринарний Bs +La»
придатні до застосування у якості замісної терапії для профілактики і лікування
респіраторних, шлунково-кишкових захворювань тварин (колібактеріозу і сальмонельозу),
дисбактеріозів, корекції мікрофлори ШКТ при антибіотикотерапії, мікотоксикозах,
проявляють імуностимулюючу і ростстимулюючу дію. Розширення сфери застосування
препарату в гінекології було перевірено в нашому виробничому дослідженні. Препарат є
екологічно чистим, не викликає ускладнень, не має побічної дії, не накопичується в органах і
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тканинах тварин; протипоказання - не встановлені. Препарат можна використовувати
паралельно із застосуванням інших терапевтичних засобів, в тому числі і з антибіотиками
(гентаміцином, доксицикліном, пеніциліном, оксациліном, лінкоміцином, неоміцином,
стрептоміцином).
Таблиця 1
Схеми реабілітації органів репродукції лактуючих корів–первісток, що мали симптоми хронічного
симптоматичної неплідності (тривалість процедур 10-12 днів)
Антибіотикотерапія (контроль)
– Внутрішньоматкові інфузії комплексним
розчином (10 мл окситетрацикліну + 8 мл
«Оліговіту» + 3 мл настою чемериці);
п’ятикратно через 2 дні.
– Масаж матки п’ятикратно (перед кожним
внутрішньоматковим
введенням);
трансректально.
– Колдекс 50-25 мл внутрішньом’язово
триразово (дозування в залежності від важкості
патологій)
– Оліговіт 10 мл, двократно на 1 і 10 день.

«Пробіотичний захист» (дослід)
–
Внутрішньоматкові
інфузії
пробіотичного
препарату «Мультибактерин ветеринарний Bs + La» по 3050 мл (в розведенні теплою водою без хлору 1:1) 3-6тикратно (в залежності від клінічного стану).
– Вагінальні введення пробіотичного препарату
«Мультибактерин ветеринарний Bs + La» по 25-30 мл (в
розведенні 1:10) 6-7-ми кратно.
– Масаж матки перед кожним внутрішньо матковим
введенням і на 9-12 день (трансректально) .
– Оліговіт 10 мл, однократно.
– Гормональна корекція гонадопатій відповідно до
показників пальпаторної діагностики.

Науковою новизною методологічного підходу було застосування розробленої в наших
попередніх дослідженнях [17, 18, 20] шкали бальної оцінки морфофункціонального стану
органів репродукції пальпаторним методом, що розширює можливості аналізу динаміки
симптомів гінекологічних патологій корів. Представлена в таблиці 2 робоча шкала базується
на індикаторних пальпаторних показниках, характерних для нормального морфологічного і
функціонального стану тканин матки в ділянці ректальної пальпації, яка чітко піддається
діагностиці в кожен період контролю (ділянка поверхні тіла матки і біфуркації рогів, що
знаходиться під долонею дослідника). Присутність патологічних змін в тканинах органів
відтворення корів визначалась за загальноприйнятими параметрами, детально розробленими
в попередні роки цілим рядом вітчизняних науковців [4, 13, 15, 21].
Таблиця 2
Робоча шкала бальної оцінки морфо-функціонального стану тіла і рогів матки лактуючих незапліднених
корів (пальпаторні дані трансректального обстеження за індикаторними показниками)
Бали
0-2
2,5-3

3,5-4

4,5-5

Показники - діагностичні індикатори пальпаторного обстеження морфології і функціонального
стану (або характеру метропатій) тіла і рогів матки
Значні післяродові ушкодження матки, явні типові ознаки гнійно-некротичного запалення тканин
органів відтворення, що характеризуються загальноприйнятими симптомами [13, 19, 21].
Діагностується запалення (гостре, підгостре, хронічне) тканин тіла і рогів матки; пальпаторна
поверхня нерівна, бугриста, щільна, нееластична. Відчувається наявність патологічного ексудату в
порожнині рогів матки. На масаж орган реагує слабо[18, 19].
Діагностуються ознаки хронічного / латентного запалення тканин тіла і рогів матки: нерівна
пальпаторна поверхня, низька еластичність м’язової тканини; тістуватість; в порожнині нечітко
пальпується незначна кількість патологічного ексудату, який дуже рідко витікає після масажу.
Реакція рогів матки на ректальний масаж може варіювати від дуже слабкої до вираженої.
Тіло матки і роги відповідають видовій нормі за розміром і морфологією, можливі не функціональні
рубцеві утворення, які не заважають проникності цервікального каналу. Тканини тіла і рогів матки
еластичні, гладкі, швидко і енергійно реагують на ректальний масаж, в порожнині не відчувається
накопичення ексудату, можливе витікання прозорого слизу після масажу. Характерний
морфофункціональний стан тканин в ділянці (тіло матки - біфуркація рогів), придатний для чіткої
пальпаторної діагностики.
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Фіксацію і аналіз даних пальпаторного дослідження проводили відповідно до
представленої в попередніх наших роботах форми [18, 19]. Результати досліджень були
підсумовані і представлені в таблицях і діаграмах. Статистичні параметри визначали за
загальноприйнятими методиками з використанням комп’ютерної програми IBMSPSS – 2011
Versio 20, з обчисленням стандартних статистичних показників.
Результати й обговорення. Всього було піддано терапії та ректальному обстеженню
57 корів – первісток, серед яких у кінці курсу реабілітації виявлено в контролі з нормальним
станом яєчників - одну корову (3,85 %), а з ознаками гонадопатій – 96,15 %. У той же час в
дослідній групі виявлено 24 голови з морфофункціональною нормою гонад (77,42 %). Крім
того, звертає на себе увагу те, що серед гонадопатій в дослідній групі зустрічались тільки
симптоми гіпофункції яєчників, а в контролі – крім вираженого гіпогонадизму з ознаками
гіпоплазії (61,54 %) були прояви дегенеративних змін тканин яєчників (фолікулярна і
лютеїнова кістозність, відповідно, 31 і 4 %) (табл. 3, рис. 1).
Таблиця 3
Порівняння морфо-функціонального стану яєчників лактуючих корів після курсу реабілітації органів
відтворення (за даними трансректального дослідження)
«Антибіотикотерапія»
(контроль)
Гол.
%
Всього досліджено корів
26
100
Серед них діагностовано стан яєчників:
1
3,85a
Морфологічна норма*
25
96,15c
Гонадопатії
В т. ч. встановлено симптоми гонадопатій:
16
61,54
гіпогонадизм
9
34,62
кістозні дегенерації гонад
Серед кістозних патологій встановлено:
8
30,77
полікістоз і фолікулярну кістозність
1
3,85
лютеїнова кіста яєчника
Показники








«Пробіотичний захист»
(дослід)
Гол.
31
100
24
7

77,42b
22,58d

7

22,58

0

0

0

0

0

0

Примітки: a, b, c, d (p <0.05); *- морфофметричні параметри одного або обох яєчників близькі до видової
норми, наявні типові морфофункціональні утворення фолікулярної або лютеальної фази на одному з яєчників.

Рис. 1. Стан яєчників лактуючих корів після курсу реабілітації органів відтворення
(за даними трансректального дослідження),%.
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На фото об’ємних моделей (рис. 2 і 3) показано явну відмінність параметрів яєчників
корів контрольної та дослідної груп. Нормофлоризація слизових оболонок статевих органів
шляхом заселення культурами нормофлори у складі живого пробіотичного
полікомпонентного препарату надали можливість організму корів відновити морфофункціональний стан ключових органів статевої системи – яєчникам, і, як наслідок, виник
поштовх для прояву циклічності, яка є біологічно-виробничою базою для проведення
штучного запліднення маточного поголів’я (табл. 4).

Рис. 2. Морфометричні параметри яєчників корів
після курсу «Антибіотикотерапія» (виражений
гіпогонадизм, відсутність функціональних утворень)

Рис. 3 .Морфометричні / функціональні параметри
яєчників корів після курсу «Пробіотичний захист»
(функціональне жовте тіло циклу правого яєчнику)
Таблиця 4

Моніторинг проявів статевої циклічності у лактуючих корів протягом курсу реабілітації органів
відтворення (за даними транс ректального дослідження)
«Антибіотикотерапія»
(контроль)
Гол.
%
26
100

Показники

Всього досліджено корів
Діагностовано наявність морфо функціональних
1
утворень яєчників протягом курсу, разом
Серед них діагностовано:
Функціональне ЖТ циклу (6-17 день)
1
Передовуляторний фолікул або овуляційну поверхню
0
яєчника (0-3 день циклу)

«Пробіотичний захист»
(дослід)
Гол.
%
31
100

3,85

24

77,42

3,85

8

25,81

0

16

51,61
Таблиця 5

Порівняння морфофункціонального стану матки лактуючих корів після курсу реабілітації органів
відтворення (дані пальпаторної оцінки за робочою 5-тибальною шкалою)
Схеми реабілітації
Антибіотикотерапія (контроль)
Про біотичний захист (дослід)

n, гол.
26
31

ЛП, днів
52
58

Примітка: а, в (p<0.05)
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Балів, в середньому по групі
3.40а
4.37в

±m
0,26
0,52

Рис. 4. Динаміка морфофункціонального стану матки корів після курсу реабілітації органів відтворення.

Як видно з таблиці 5 і рисунку 4, морфо-функціональний стан матки дослідних корів
укінці курсу реабілітації був значно кращий, ніж в контролі. 94 % корів, що пройшли 12-денну
схему пробіотичного захисту слизових оболонок репродуктивного тракту мали нормальні
параметри матки за пальпаторною діагностикою, а в комплексі з даними пальпації гонад такий
стан свідчив про ефективність дослідної схеми. Наші дані співпадають із результатами,
отриманими іншими авторами (Копильцов С. В. зі співавт., 2010; Гуменний О. Г., 2016).
Шляхом детоксикації тканин органів репродуктивної системи під дією бактерій –
симбіонтів, відмічене суттєве поліпшення морфометричних показників стану гонад в
дослідній групі, але внаслідок суттєвого дисбалансу раціону в господарстві, особливо –
дефіциту протеїнового живлення, спостерігали поширення неповноцінності статевих циклів
(ареактивність, так звані «тихі охоти»), які можливо було зафіксувати тільки за даними
ректального моніторингу яєчників. У контролі виявлено суттєве пригнічення функції
яєчників, що можна пояснити додатковим негативним впливом антибіотиків на імунну і
гормональну систему тварин.
Рисунок 4 показує, що більшість (94 %) корів дослідної групи в кінці курсу штучного
заселення слизових репродуктивних шляхів живими бацилярними культурами мали стан
матки, характерний для нормальної функції статевої системи (від 4 до 5 балів). У той же час
контрольні тварини лише в 20 % випадків досягли таких показників.
Як довели наші дослідження, дані яких підтверджуються рядом інших авторів [2, 4–6],
намагання застосувати антимікробні препарати (антибіотики) для профілактики і терапії
дисбіозів виявились малоефективними. Біотерапевтичний ефект пробіотиків (представників
нормофлори) може бути пов’язаний з прямим антагоністичним впливом на патогенні і умовнопатогенні мікроби, що зменшує їх кількість, а також впливом на їх метаболізм і появу
специфічних антитіл та стимуляцію імунітету. Все це зумовило розвиток нового напрямку в
клінічній і ветеринарній медицині – бактеріальної терапії.
Основна мета застосування пробіотиків у промисловому тваринництві – утворення
метаболічно активної популяції пробіотичних бактерій у довкіллі, з яким контактує тварина
та на шкірі і слизових, тобто направлене створення штучної нормофлори кожного організму і
стада в цілому.
Таким чином пробіотики – потужний засіб, здатний відчутно підвищити статус
здоров’я та виробничі показники тварин. Додаткова перевага полягає у позитивному впливові
і на здоров’я людей, адже пробіотики не токсичні і на відміну від антибіотиків, не провокують
виникнення резистентних бактерій і тим самим виграють як виробники тваринницької
продукції, так і її споживачі.
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ВИСНОВКИ
1. Встановлено суттєве поліпшення органів відтворення гінекологічно хворих корів
після
курсу
пробіотичної
нормофлоризації
препаратом
«Мультибактерин
ветеринарний Bs + La», а саме: збільшення, в порівнянні з контролем (антибіотикотерапією),
нормального морфофункціонального стану матки і яєчників на 91 і 73 %, відповідно.
2. Результати виробничого випробування підтвердили ефективність застосування для
аналізу динаміки терапії гінекологічних патологій корів модифікованої методики
трансректальної діагностики за робочою шкалою бальної оцінки морфофункціональних
показників стану матки і яєчників.
3. Нормофлоризація слизових оболонок репродуктивних органів самиць великої
рогатої худоби сприяла прискоренню реабілітації нормального фізіологічного стану гонад і
відновленню статевої циклічності корів дослідної групи (у 77 % самиць дослідної групи, в
порівнянні з 4 % - у контролі).
Перспективи досліджень. Дослідження будуть спрямовані на розробку схем
застосування пробіотиків, як альтернативи антибіотикам для терапії гінекологічних патологій
у корів.
PROBIOTIC PROTECTION OF REPRODUCTIVE TRACT MUCOSA
OF LACTATING COWS
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SUMMARY
The results of productive experience from the study of alternative charts influence of
inflammatory processes therapy of cows reproductive tract mucous membranes (in control – antibiotic
therapy, in experiment - probiotic defence) are presented. Experimentally set the improvement of
clinical and functional state of the uterus and ovaries in the group, which was involved in the scheme
of probiotic protect mucous reproductive organs by Normoflorization using intra uterine and intra
vaginal administration of live bacillary cultures, such as domestic preparation "Multibacterin
veterinary Bs + La» (according to trans-rectal study). In experience at the end of course of
gynecological rehabilitation a presence is set of 96 % of cows with the normal morpho-functional
state of uterus and 73 % - ovaries, and in control, accordingly, only 5 and 4 %. Experimentally wellproven is the fact that in the conditions of industrial production bacterial therapy of gynecological
illnesses of milch cows substantially extends possibilities of effective rehabilitation of all organs of
reproduction due to mobilization of additional internal levels of defence of mucous membranes and
proceeding in the system of reproduction.
Keywords:
COWS,
SYMPTOMATIC
INFERTILITY,
GYNECOLOGICAL
PATHOLOGIES, ANTIBIOTIC THERAPY, BACTERIAL THERAPY, MUCOUS MEMBRANES,
NORMOFLORIZATION, DEFENCE OF PROBIOTIC.
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АННОТАЦИЯ
Представленные результаты производственного опыта по изучению влияния
альтернативных схем терапии воспалительных процессов слизистых репродуктивного тракта
коров (в контроле - антибиотикотерапия, в опыте – пробиотическая защита). Достоверно
экспериментально установлено улучшение клинико-морфофункционального состояния матки
и яичников в группе, где была задействованная схема пробиотико-защиты слизистых
репродуктивных органов путем нормофлоризации с использованием внутренне-маточного и
внутренне-влагалищного введения живых бациллярных культур в виде отечественного
препарата «Мультибактерин ветеринарный Bs + La» (по данным транс-ректального
исследования). В опыте в конце курса гинекологической реабилитации установлено наличие
96 % коров с нормальным морфофункциональным состоянием матки и 73 % - яичников, а в
контроле, соответственно, лишь 5 и 4 %). Экспериментально доказано, что в условиях
промышленного производства бактериальная терапия гинекологических болезней дойных
коров существенно расширяет возможности эффективной реабилитации всех органов
репродукции за счет мобилизации дополнительных внутренних уровней защиты слизистых
оболочек и возобновления системы размножения.
Ключевые
слова:
КОРОВЫ,
СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ
БЕСПЛОДИЕ,
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ, АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ, БАКТЕРИАЛЬНАЯ
ТЕРАПИЯ, СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ, НОРМОФЛОРИЗАЦИЯ, ПРОБИОТИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА.
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ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ
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У статті наведені результати експериментальних досліджень чутливості методу
визначення вмісту залишкових кількостей фосфорорганічного акарициду кумафосу в меді. За
відомою методикою [1] визначена межа детектування даного пестициду становить
20 мкг/кг. Пропонований метод дозволяє кількісно визначити із достатньо високою точністю
(98,7 % повернення) та в низьких концентраціях (10 мкг/кг) залишкові кількості кумафосу у
меді. При цьому межа детектування кумафосу складає 1 мкг / кг.
Ключові слова: ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФІЯ, ПЕСТИЦИДИ, КУМАФОС, МЕД.
Кліщі є одними з найнебезпечніших шкідників плодових та овочевих культур та одними
з найбільших ворогів бджіл. Щороку в світі на боротьбу з ними витрачаються значні кошти.
Наявність чималих площ яблуневих насаджень, винограду, овочевих культур і
зростаючі вимоги до їхньої врожайності і якості продукції, роблять проблему захисту від
кліщів досить актуальною [3]. Різноманітний видовий склад шкідливих кліщів, які почувають
себе комфортно в наших кліматичних умовах, їхня здатність швидко розмножуватись і
пристосовуватись до традиційних препаратів вимагають нових підходів і використання нових
рішень у технології захисту від цих шкідників.
Для боротьби із кліщем варроа найчастіше використовують хімічні протиакарицидні
препарати, які є досить ефективними та зручними і не потребують значних затрат праці та часу
в процесі їх застосування. Однією з найбільш поширених речовин для обробки бджіл проти
кліщів і зокрема проти варроатозу бджіл є кумафос [2].
Кумафос належить до групи фосфорорганічних сполук і є однією з найбільш хімічно
стабільних сполук цієї групи. Для обробки використовують препарати на основі кумафосу,
зокрема, баймікс®, азунтол®, агрідін®, Байєр 21/199®, мелдан®, мускатокс®, резітокс®,
резістокс®. Максимально допустимий рівень кумафосу в меді становить 100 мкг/кг. Тому
актуальною залишається потреба в точних і надійних методах визначення його залишкових
кількостей. Дана робота спрямована на модифікацію хроматографічних умов відомого
газохроматографічного методу визначення залишкових кількостей кумафосу в меді [1] з метою
підвищення його чутливості.
Матеріали і методи.
Апаратура Газовий хроматограф HP 6890, обладнаний 63Ni детектором захоплення
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електронів та інтегратором; капілярна колонка HP-1701 довжиною 30 м, внутрішній діаметр
0,32 мм і товщина шару сорбента 0,25 мкм; пристрій для твердофазного екстрагування (ТФЕ)
з вакуумним насосом, картриджі для твердофазного екстрагування об’ємом 3,0 см3 фірми
Varian (Bound Elut С18).
Реагенти і робочі розчини. Ізооктан 99,5 % – для хроматографії; метанол 99,5 % для
хроматографії; ефір диетиловий 99,5 % для хроматографії; гексан 99,5 % для хроматографії (всі
перелічені – виробництва LabScan) та натрію сульфат безводний 99,4 % (ГОСТ 6318-77).
Проведення дослідження.
Екстрагування. Картридж для твердофазного екстрагування, встановлений у пристрій
для твердофазного екстрагування з вакуумним насосом, кондиціонували, пропускаючи крізь
нього почергово гексан (3,0 мл), метанол (6,0 мл) і бідистильовану воду (6,0 мл).
Розчиняли 2,5 г меду (без кумафосу) у 25 мл суміші бідистильованої води з метанолом
(15 мл води і 10 мл метанолу) і наносили на поверхню сорбента картриджа. Регулюванням
величини вакууму в системі, досягали необхідної швидкості протікання проби (приблизно
2 мл/хв.). ТФЕ-картридж з адсорбованою пробою спочатку промивали двома об’ємами
бідистильованої води (6,0 мл) і висушували повітрям упродовж 5 хвилин. Після цього
проводили екстрагування почергово сумішшю ефіру з ізооктаном у співвідношенні 9:1 (1,0
мл), сумішшю ефіру з ізооктаном у співвідношенні 1:9 (1,0 мл), ізооктаном (1,0 мл). Кожну
порцію елюату збирали в окрему пробірку (позначали відповідно фракція 1, фракція 2 і фракція
3), зневоднювали безводним Na2SO4. Відмивали ізооктаном. Фракції елюату випарювали до
об’єму 1,0 мл. В хроматограф уводили 1,0 мкл проби.
Збагачення проби. Поміщали 2,5 г меду (без кумафосу) в мірну пробірку об’ємом 50 мл,
розчиняли в 25 мл бідистильованої води з метанолом (15 мл води і 10 мл метанолу), додавали
2,5 мл розчину кумафосу концентрацією 10 мкг/л у метанолі і 22,5 мл суміші бідистильованої
води з метанолом. Картридж для твердофазного екстрагування кондиціонували, як описано
вище. Збагачений кумафосом розчин меду наносили на поверхню сорбента картриджа.
Регулюючи величину вакууму в системі, встановлювали необхідну швидкість протікання
проби (приблизно 2 мл/хв). Картридж з адсорбованою пробою спочатку промивали двома
об’ємами бідистильованої води (6,0 мл) і висушували повітрям упродовж 5 хвилин. Після
цього проводили елюювання почергово сумішшю ефіру з ізооктаном у співвідношенні 9:1 (1,0
мл), сумішшю ефіру з ізооктаном у співвідношенні 1:9 (1,0 мл), ізооктаном (1,0 мл). Елюат з
кожної фракції збирали в окрему пробірку і зневоднювали безводним Na2SO4. Відмивали
ізооктаном. Фракції елюату випарювали до об’єму 1,0 мл. В хроматограф уводили 1,0 мкл
проби. Для визначення показника повернення за описаних умов твердофазного екстрагування
обчислювали суму знайдених кількостей кумафосу в усіх фракціях елюату.
Калібрування хроматографічної системи за стандартом кумафосу. Лінійність
калібрувального графіка оцінювали за коефіцієнтом кореляції між концентрацією кумафосу і
відгуком детектора. Цей коефіцієнт за описаних умов аналізу становив 0,998.
Газохроматографічне дослідження. Початкова температура термостату колонок
хроматографа становила 50 ºС, в подальшому збільшували температуру термостату колонок до
220 ºС зі швидкістю 15 ºС за хвилину, ізотермічний режим за 220 ºС до 15 хвилин, температура
випарника становила 270 ºС, температура детектора 300 ºС. Швидкість потоку газу-носія
становила 2,0 мл за хвилину. Час виходу піка кумафосу за даних умов становив 15,5 хвилин.
Результати й обговорення. На рисунку представлено хроматограму об’єднаного (із
трьох фракцій) екстракту зразка меду, збагаченого кумафосом до концентрації 10 мкг/кг.
У результаті досліджень встановлено: при збагаченні зразка меду кумафосом,
концентрацією 10 мкг/л у 1-й фракції екстракту виявлено 8,37 мкг/л кумафосу, в 2-й –
1,16 мкг/л, в 3-й – 0,34 мкг/л кумафосу. У зливах не виявлено залишків кумафосу. Таким чином,
досягнуте значення повернення складає 98,7 %.
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Рис. Хроматограма зразка меду, збагаченого кумафосом до концентрації 10 мкг/кг

ВИСНОВКИ
Пропонований метод дозволяє кількісно визначити із достатньо високою точністю
(98,7% повернення) та в низьких концентраціях (10 мкг/кг) залишкові кількості кумафосу у
меді. При цьому межа детектування кумафосу складає 1 мкг/кг за відношення сигнал/шум = 5.
Перспективи досліджень. Результати цих досліджень будуть використані при розробці
методів контролю інших протиакарицидних препаратів.
GAS CHROMATOGRAPHY METHOD DETERMINATION OF COUMAPHOS
RESIDUAL IN HONEY
Ya. M. Protsyk, V. I. Tkaczenko
State Research Control Institute of Veterinary Preparations and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
The results of experimental studies of method sensitivity for determining content of residual
amounts of organophosphorus acaricide coumaphos in honey. The limit of detection for this pesticide
in the known method [1] is 20 mcg/kg. The proposed method allows to quantify with sufficient
precision (98.7 % return) and low concentration (10 mcg/kg) сoumaphos residual amounts in honey.
This limit of detection сoumaphos is 1 mcg/kg.
Keywords: GAS CHROMATOGRAPHY, PESTICIDY, COUMAPHOS, HONEY
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ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ
КОЛИЧЕСТВ КУМАФОСА В МЕДЕ
Я. М. Процык, В. И. Ткаченко
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты экспериментальных исследований чувствительности
метода определения содержания остаточных количеств фосфорорганического акарицида
кумафоса в меде. В известной методике [1] предел детекции данного пестицида составляет 20
мкг/кг. Предлагаемый метод позволяет количественно определить с достаточно высокой
точностью (98,7 % возврата) и в низких концентрациях (10 мкг / кг) остаточные количества
кумафоса в меде. При этом предел детектирования кумафоса составляет 1 мкг / кг.
Ключевые слова: ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ, ПЕСТИЦИДЫ, КУМАФОС, МЕД.
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НОВИЙ СКРИНІНГ-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКІВ
ФТОРХІНОЛОНІВ У СИРОМУ КОРОВ’ЯЧОМУ МОЛОЦІ
Т. І. Стецько, канд. с.-г. наук
Л. Л. Островська, канд. вет. наук
Г. П. Угрин, молодший науковий співробітник
О. І. Хом’як, провідний лікар ветеринарної медицини
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Метод дифузії в агар для визначення залишків антимікробних препаратів у сировині
та продукції тваринного походження залишається референс-методом у багатьох країнах
Європейського союзу. Метод визначення залишків антибіотиків фторхінолонового ряду у
сирому коров’ячому молоці полягає у дифузії в агар, інокульований Escherichia coli ATCC
11103, фторхінолонового антибіотика з утворенням зон затримки росту мікроорганізму за
умови його присутності в молоці. Метою досліджень було встановити здатність виявлення
(ССβ) мікробіологічного методу із використанням Escherichia coli для фторхінолонів
(енрофлоксацину, ципрофлоксацину, флюмеквіну, марбофлоксацину, данофлоксацину), які
дозволені в Україні для лікування бактеріальних інфекцій у великої рогатої худоби.
Результати досліджень показали високу чутливість методу для усіх досліджуваних
фторхінолонів. Здатність виявлення методу була на порядок нижча за гранично допустимі
концентрації фторхінолонів у молоці.
Ключові слова: ФТОРХІНОЛОНИ, МОЛОКО, ЗАЛИШКИ, ГРАНИЧНО
ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ, ДИФУЗІЯ В АГАР, ЗДАТНІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ.
Моніторинг залишків антимікробних препаратів у сирому молоці є одним із найбільш
важливих показників якості молока. Це важливо для технологічного процесу, але, у першу
чергу, з точки зору забезпечення безпечності молока та молочних продуктів для споживача.
Широке застосування протимікробних препаратів у тваринництві підвищує ризик появи
залишків цих речовин в продуктах тваринного походження, що може являти собою потенційну
небезпеку для здоров'я споживачів. На практиці для виявлення залишків ветеринарних
препаратів у сировині та харчових продуктах тваринного походження використовуються
скринінгові методи. Метою цих методів є визначення наявності чи відсутності залишків
протимікробних препаратів у зразку порівняно з встановленими гранично допустимими
концентраціями (Maximum Residue Limits (MRL)).
Мікробіологічні методи відіграють важливу роль в системі моніторингу залишків
антимікробних препаратів. Методи, основані на дифузії в агар, є значною частиною цієї групи
методів. На сьогодні вони залишаються важливими скринінговими і пост-скринінговими
методами, оскільки вони здатні виявляти широкий спектр антибактеріальних речовин різної
хімічної структури [1]. В останні роки були опубліковано ряд досліджень по розробці нових
методик виявлення різних антибіотиків на основі методу дифузії в агар з метою підвищення
його чутливості [2 – 5].
Антибіотики представляють собою велику і динамічну групу лікарських засобів у
ветеринарії, яка постійно поповнюється новими препаратами. З метою забезпечення
безпечності сировини і харчових продуктів тваринного походження важливо впроваджувати
у практику нові методи контролювання, які здатні виявляти максимально широкий спектр
281

антимікробних речовин, рівень чутливості яких ≤ MRL. Поява у практиці ветеринарної
медицини фторхінолонів значно розширила спектр лікарських засобів для ефективного
лікування інфекційних захворювань бактеріальної етіології. Згідно класифікації МЕБу
відповідно до критеріїв якості, безпеки та ефективності фторхінолони належать до групи
критично важливих протимікробних препаратів для ветеринарії [6].
Метою наших досліджень було визначення здатності виявлення (CCβ)
мікробіологічним скринінг-методом дифузії в агар з використанням у якості тестмікроорганізму Escherichia coli ATCC 11303 фторхінолонових антибіотиків: енрофлоксацину,
ципрофлоксацину, данофлоксацину, марбофлоксацину, флюмеквіну.
Матеріали i методи. Для приготування стандартних розчинів були використані
стандартні речовини данофлоксацину, марбофлоксацину, ципрофлоксацину, енрофлоксацину
і флюмеквіну. Основні стандартні розчини концентрації 1000 мкг/мл готували шляхом
розчинення стандартів у 1 мл NaOH (c = 0,1 mol/l) і подальшого розбавлення дистильованою
водою. Робочі стандартні розчини готували з основних стандартних розчинів шляхом
розбавлення дистильованою водою.
Зразки молока готували шляхом розбавлення вирахуваної кількості робочого розчину
антибіотика молоком, який не містив антимікробної речовини. Рівні концентрацій
антибіотиків у таких зразках наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Концентрації антибіотиків у досліджуваних зразках коров’ячого молока
Антибіотики
Енрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Флюмеквін
Марбофлоксацин
Данофлоксацин

100
100
100
100
50

Концентрація антибіотика у молоці, мкг/мл
80
40
30
60
20
15
50
25
20
75
37.5
30
30
15
10

20
10
15
20
7

10
5
10
10
5

Бактеріальну суспензію 24-годинної культури Escherichia coli ATCC 11303 змивали зі
скошеного триптон-соєвого агару (ТSA). Суспензію вносили до тест-агару рН 8 (Antimicrobial
Inhibitor Test Agar pH 8.0), охолодженого до 45-48 °С. Для визначення флюмеквіну рН
середовища доводили до 6,0. Концентрація мікробних тіл в агарі була приблизно 10 5 CFU/мл.
По 4 мл приготовленого таким чином агару вносили у стерильні чашки Петрі діаметром 90
мм. Чутливість методу контролювали, накладаючи на агар стандартний паперовий диск з
ципрофлоксацином (5 мкг).
В агарі робили лунки діаметром 6 мм, куди вносили приготовлені зразки молока.
Кожний зразок тестували тричі. Чашки інкубували за температури 37 °С протягом 18-24 год.
Після закінчення інкубації оцінювали зони затримки росту навколо лунок в мм. Діаметр зони
інгібіції ≥ 10 мм інтерпретували як позитивний результат [7].
Результати й обговорення. Рішенням Комісії Євросоюзу № 37/2010 щодо
фармакологічно активних речовин та їх класифікації відповідно до гранично допустимих
концентрацій їх залишків у продуктах харчування [8] встановлені такі значення MRL для
фторхінолонів в сирому коров'ячому молоці: для суми енрофлоксацину і ципрофлоксацину –
100 мкг/кг; для данофлоксацину – 30 мкг/кг, для флюмеквіну – 50 мкг/кг, для
марбофлоксацину – 75 мкг/кг. У таблиці 2 показані зведені результати визначення залишків
фторхінолонів у досліджуваних зразках молока.
Метод показує дуже хорошу чутливість до усіх фторхінолонів. Так, CCβ для
енрофлоксацину у 10 разів, а для ципрофлоксацину – у 20 разів нижча за гранично допустимі
концентрації. Вважають, що причиною такого ефекту є те, що загальна кількість
енрофлоксацину, що виводиться з організму складається з його метаболітів, основними з яких
є енрофлоксацин амід і ципрофлоксацин. При чому, ципрофлоксацин за біологічною
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активністю є такою ж антимікробною речовиною як і енрофлоксацин, і може застосовуватися
як окремий хіміотерапевтичний засіб [1]. Висока здатність виявлення методу і для інших
фторхінолонів. Так, CCβ методу для марбофлоксацину менша за MRL у 7,5 рази, для
флюмеквіну – у 5 разів, для данофлоксацину – у 6 разів.
Таблиця 2
Здатність виявлення фторхінолонів методом дифузії в агар з Escherichia coli ATCC 11303
Антибіотики
Енрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Флюмеквін
Марбофлоксацин
Данофлоксацин

MRL (мкг/кг)

ССβ (мкг/л)
10
5
10
10
5

100
50
75
30

ССβ/MRL
ССβ<MRL
ССβ<MRL
ССβ<MRL
ССβ<MRL
ССβ<MRL

Примітка: діаметр зони інгібіції навколо диску з ципрофлоксацином становив 21 мм.

У науковій літературі описані різні підходи до скринінгового виявлення
фторхінолонових антибіотиків у молоці. Так, Gaudin et al. [9] опублікували результати
валідації 5-чашкового STAR методу для скринінгового виявлення залишків протимікробних
препаратів у молоці. Цей метод показав дуже хорошу чутливість до широкого спектру
антибіотиків (n = 66). Використовуючи у якості тест-мікроорганізму Escherichia coli штаму
АТСС 11303, чутливість методу для енрофлоксацину становила 20 мкг/л, ципрофлоксацину –
10 мкг/л, марбофлоксацину – 30 мкг/л, данофлоксацину – 15 мкг/л.
Ряд інших досліджень також були зосереджені на чутливості методу дифузії в агар до
різних протимікробних засобів при контролюванні сирого молока. Chung та ін. [10] визначили
чутливість методу дифузії в агар з штамом Escherichia coli АТСС 11303 (рН 8), але при
проведенні випробування вони використовували диски діаметром 10 мм. Були отримані ті ж
самі значення мінімальної межі виявлення методу (20 мкг/л для енрофлоксацину і 10 мкг/л для
ципрофлоксацину).
Іншими дослідженнями було доведено, що на чутливість методу впливає рН агарового
середовища. Так, згідно даних Okerman та ін. [11], при рН середовища 8,0 штам Escherichia
соli був більш чутливий до хінолінів, ніж при рН 6,0.
Pikkemaat та ін. [5] при дослідженні залишків антимікробних препаратів в тканинах
забійних тварин методом дифузії в агар використали штам Yersinia ruckeri NCIM 13282 при
рН середовища 6,5. CCβ методу була ≤ MRL для всіх протестованих хінолонів.
Отримані нами результати свідчать, що даний метод володіє достатньою високою
чутливістю по відношенню до фторхінолонів, що застосовуються при лікуванні бактеріальних
інфекцій у великої рогатої худоби.
ВИСНОВКИ
1. Скринінгові методи – це методи, які служать для виявлення присутності в продуктах
тваринного походження антимікробної речовини або групи речовин на рівні гранично
допустимих концентрацій.
2. Здатність виявлення CCβ мікробіологічного методу дифузії в агар з Escherichia coli
АТСС 11303 виявилася нижчою за встановлені гранично допустимі концентрації
досліджуваних фторхінолонових антибіотиків (енрофлоксацину, ципрофлоксацину,
флюмеквіну, марбофлоксацину і данофлоксацину) у сирому коров’ячому молоці.
Перспективи досліджень. Актуальним залишається модифікація скринінг-методів
виявлення залишків антимікробних препаратів у сировині та продуктах тваринного
походження методом дифузії в агар.
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A NEW SCREENING METHOD FOR DETERMINING OF FLUOROQUINOLONE
RESIDUSES IN RAW COW’S MILK
T. I. Stetsko, L. L. Ostrovska, H. P. Ugryn, O. I. Chomjak
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Fodder Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The plate diffusion method to determine antimicrobial residues in raw materials and products
of animal origin is the reference method in many countries of the European Union. Method for
determination of fluoroquinolone residues in raw cow's milk is the diffusion of fluoroquinolone in
agar, inoculated Escherichia coli ATCC 11103, to form areas of growth inhibition of the
microorganism, provided its presence in milk. The aim of research was to determine the ability of
detection (SSβ) of microbiological method using Escherichia coli for selected fluoroquinolones
(enrofloxacin, ciprofloxacin, flumequine, marbfloxacin, danofloxacin) allowed in Ukraine for the
treatment of bacterial infections in cattle. The results showed high sensitivity of method for all
investigated fluoroquinolones. Ability detection of method was an order of magnitude lower than the
maximum residue limits of fluoroquinolones in milk.
Keywords: FLUOROQUINOLONES, MILK, RESIDUES, MAXIMUM RESIDUE LIMITS,
DIFFUSION IN AGAR, DETECTION CAPABILITY.
НОВЫЙ СКРИНИНГ-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТКОВ ФТОРХИНОЛОНОВ
В СЫРОМ КОРОВЬЕМ МОЛОКЕ
Т. И. Стецко, Л. Л. Островская, Г. П. Угрин, О. И. Хомяк
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок,
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Метод диффузии в агар для определения остатков антимикробных препаратов в сырье
и продукции животного происхождения остается референс-методом во многих странах
Европейского союза. Метод определения остатков антибиотиков фторхинолонового ряда в
сыром коровьем молоке заключается в диффузии в агар, инокулированный Escherichia coli
ATCC 11103, фторхинолонового антибиотика с образованием зон задержки роста
микроорганизма при его присутствии в молоке. Целью исследований было установить
спроможность обнаружения (ССβ) микробиологического метода с использованием Escherichia
coli для фторхинолонов (энрофлоксацина, ципрофлоксацина, флюмеквина, марбофлоксацина,
данофлоксацина), которые разрешены в Украине для лечении бактериальных инфекций у
крупного рогатого скота. Результаты исследований показали высокую чувствительность
метода для всех исследуемых фторхинолонов. Способность обнаружения метода была на
порядок ниже предельно допустимых концентраций фторхинолонов в молоке.
Ключевые слова: ФТОРХИНОЛОНЫ, МОЛОКО, ОСТАТКИ, ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, ДИФФУЗИЯ В АГАР, СПРОМОЖНОСТЬ
ОБНАРУЖЕНИЯ.

284

ЛІТЕРАТУРА
1. Botsoglou N. A., Fletouris D. J. (2001): Pharmacology, Drug Residues in Foods. Marcel
Dekker, New York.
2. Aureli P., Ferrini A. M., Mandnoni V. Presumptive identification of sulphonamide and
antibiotic residues in milk by microbial inhibitor tests // Food Control. – 1996. – Vol. 7. – P. 165–
168.
3. Okerman L., Croubels S., De Baere S., van Hoof J. Inhibition tests for detection and
presumptive identification of tetracyclines, beta-lactam antibiotic and quinolones in poultry meat //
Food Additives and Contaminants. – 2001. – Vol. 18. – P. 385–393.
4. Lee J. B., Chung H. H., Chung Y. H., Lee K. G. Development of an analytical protocol for
detecting antibiotic residues in various foods // Food Chemistry. – 2007. – Vol. 105. – P. 1726–1731.
5. Pikkemaat M. G., van Dijk O. S., Schouten J., Rapallini M. A new microbial screening
method for the detection of antimicrobial residues in slaughter animals: The new antibiotic test (NATscreening) // Food Control. – 2008. – Vol. 19. – P. 781–789.
6. FAO (2007): Joint FAO/WHO/OIE Expert Meeting on Critically Important Antimicrobials.
Report of a Meeting. FAO/WHO, Rome and Geneva: 1–18. Available at http://
www.who.int/foodborne_disease/resources/Report%20 joint%20CIA%20Meeting.pdf.
7. Star Protocol (2002): Screening test for antibiotic residues. Laboratoire D’Etudes et de
researches sur les medicaments veterinaires et les desinfectants. Community Reference Laboratory,
Fougeres: 1–14.
8. Commission Regulation (EC) No 37/2010 of 22 December 2009 on pharmacologically
active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal
origin. Official Journal of the European Communities, L 15: 1–76.
9. Gaudin V., Maris P., Fuselier R., Ribouchon J. l. Validation of a microbiological method:
the STAR protocol, a five-plate test, for screening of antibiotic residues in milk // Food Additives and
Contaminants. – 2004. – Vol. 21. – P. 422–433.
10. Chung H. H., Lee J. B., Chung Y. H., Lee K. G. Analysis of sulfonamide and quinolone
antibiotic residues in Korean milk using microbial assays and high performance liquid
chromatography // Food Chemistry. –2009. – Vol. 113. – P. 297–301.
11. Okerman L., Noppe H., Cornet V., de Zutter L. Microbiological detection of 10 quinolone
antibiotic residues and its application to artificially contaminated poultry samples // Food Additives
and Contaminants. – 2007. – Vol. 24. – P. 252–257.
Рецензент – І. М. Кушнір, д. вет. н., с. н. с., ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

285

УДК: 619:614.9.35

БАКТЕРИЦИДНІ ТА ДЕЗІНФІКУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ
ДЕЗЗАСОБУ «ГЕРМІДЕЗ»
О. Л. Тішин, д-р вет. наук, с. н. с.,
Г. Т. Копійчук, провідний лікар ветмедицини,
Р. В. Хом’як, старший науковий співробітник,
М. М. Данко, канд. вет. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведені результати досліджень бактерицидних властивостей нового
вітчизняного дезінфікуючого засобу «Гермідез», створеного на основі глутарового альдегіду,
дидецилдиметиламонію хлориду та формаліну. Встановлено його бактерицидне розведення,
бактерицидну концентрацію, фенольний коефіцієнт та білковий індекс. Визначена
ефективність деззасобу щодо музейних штамів мікроорганізмів при знезараженні поверхонь
тест-об’єктів. Доведено, що дезінфікуючий засіб «Гермідез» проявляє високі дезінфікуючі
властивості у виробничих умовах. Він у концентрації 3,0 % і вище є ефективним для обробки
поверхонь із дерева, металу та кахлю, які забруднені органічними речовинами, та об’єктів,
які підлягають ветеринарному контролю, а при спорових формах мікроорганізмів його робоча
концентрація повинна бути 7,0 % і вище, при експозиції у 120 хвилин і більше.
Ключові слова: ДЕЗЗАСІБ «ГЕРМІДЕЗ», ТЕСТ-КУЛЬТУРИ, БАКТЕРИЦИДНЕ
РОЗВЕДЕННЯ, БАКТЕРИЦИДНА КОНЦЕНТРАЦІЯ, ФЕНОЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ,
БІЛКОВИЙ ІНДЕКС, ТЕСТ-ОБ’ЄКТИ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ.
Дезінфекція об’єктів утримання сільськогосподарських тварин, переробки продуктів
тваринництва та їх реалізації є одним із основних заходів у системі профілактики та ліквідації
інфекційних захворювань, забезпечення стійкого благополуччя тваринництва та високої
санітарної якості харчових продуктів.
Ринок дезінфікуючих засобів України на сьогодні представлений їх широким
асортиментом, більшість з яких мають власну комерційну назву і у своєму складі містять одну
чи декілька діючих речовин. Однак більшість з них не в повній мірі відповідають сучасним
вимогам по універсальності, розчинності у воді, активності стосовно широкого спектру
мікроорганізмів, формуванню резистентності мікроорганізмів, неагресивності відносно
різноманітних будівельних конструкцій і матеріалів, екологічної безпеки, оптимальному
співвідношенню – «ефективність – витратна норма – ціна». Тому при дезінфекції об’єктів, що
підлягають ветеринарно-санітарному нагляду доводиться переглядати існуючі режими
дезінфекції та використовувати нові, більш ефективні засоби [1, 2].
ТОВ «Санфорт-П» (м. Бровари, Україна) представлено для вивчення бактерицидної
активності та визначення ефективності різних концентрацій, новий дезінфікуючий засіб
«Гермідез», для дезінфекції об’єктів, що підлягають ветеринарно-санітарному нагляду.
Дезінфектант являє собою прозорий світло-жовтого кольору, без механічних включень розчин,
зі специфічним запахом, який добре змішується з водою. У 100 мл деззасобу містяться такі
діючі речовини: глутаровий альдегід – 8,7 г, дидецилдиметиламонію хлорид – 3,3 г, формалін
– 10,0 г та допоміжні речовини.
Глутаровий альденід є основною діючою речовиною багатьох закордонних і
вітчизняних препаратів для дезінфекції. Він у наднизьких концентраціях (0,20 %) інактивує
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вірус АЧС навіть у присутності органіки. Засоби на основі діальдегідів виявляють активність
за наявності органічних речовин, не мають корозійної активності, не псують виробів з гуми,
дерева і пластмаси [3, 4].
Деззасоби на основі четвертинних амонієвих сполук (ЧАС) характеризуються хорошою
розчинністю та мийним ефектом, антикорозійними й антистатичними властивостями. Серед
ЧАС найуживаніші – алкілдиметилбензиламонію хлорид, диоктилдиметиламонію хлорид,
дидецилметиламонію хлорид. Ці сполуки входять до складу більшості сучасних
найпоширеніших дезінфектантів та антисептиків і становлять основу більшої частини нових
сучасних розробок як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Їх дія полягає у здатності
проникати в цитоплазматичну мембрану мікроорганізмів, що супроводжується незворотними
змінами властивостей і структури нейтральних та кислих мембранних ліпідів, що призводить
до підвищення проникності цитоплазматичної мембрани, витоку назовні цитоплазматичних
компонентів з клітини, зниження активності ферментних систем. Підвищення концентрації
ЧАС спричинює вимивання мембранних ліпідів і руйнування цитоплазматичної мембрани.
Ефективніше, краще ніж деякі окиснювачі з хлором і йодом, руйнують ДНК-вмісні оболонкові
віруси (у тому числі АЧС) [3–5].
Формальдегіду/формаліну притаманна сильна бактерицидна, туберкулоцидна,
вірулецидна, фунгіцидна та спороцидна дія. Їх активність зумовлена алкілюванням меркапто-,
гідрокси-, карбокси- й аміногруп РНК і ДНК та білків мікробів, що призводить до пригнічення
синтезу білків і нездатності до розмноження, а в результаті – до загибелі мікроорганізму. Проте,
застосування формальдегіду обмежується через його подразнювальний вплив на слизові
оболонки (навіть за дуже низьких концентрацій), тому після дезінфекції цими розчинами
приміщення необхідно провітрювати кілька діб [3, 4].
Знезаражуючий ефект розчинів деззасобу «Гермідез» ґрунтується на їх широкому
спектрі антимікробної дії до різних грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів, при
інфекціях бактеріальної, вірусної та грибкової етіології. Він призначений для вологої та
аерозольної дезінфекції, деконтамінації об’єктів, що підлягають ветеринарно-санітарному
нагляду. Термін зберігання засобу – 2 роки з дня виготовлення.
Метою роботи було вивчення бактерицидної активності, визначення ефективності
різних концентрацій деззасобу «Гермідез» при дезінфекції об’єктів, що підлягають
ветеринарному нагляду, та встановлення при його застосуванні режимів дезінфекції.
Матеріали і методи. Бактерицидне розведення (БР) і бактерицидну концентрацію (БК)
дезінфікуючого засобу «Гермідез» визначали in vitro на музейних штамах культур
Escherichia сoli (1257), Staphylococcus аureus (209), Sаlmonella typhimurium, Bacillus subtilis
(спорова форма), Proteus vulgaris. Для вивчення бактерицидних властивостей робили серійні
розведення та визначали ефективність розведення деззасобу, в яких було відмічено загибель
тест-культур та наявність їх росту в контролі.
При вивченні фенольного коефіцієнту (ФК) визначали БР фенолу і досліджуваного
деззасобу до кишкової палички та золотистого стафілококу.
Для вивчення білкового індексу (БІ), який робили на культурі E. сoli, показник БР
досліджуваного деззасобу при відсутності білка порівнювали з показником БР у досліді з
білком.
Вивчення антимікробної активності деззасобу «Гермідез» при знезараженні поверхонь
тест-об’єктів, контамінованих музейними штамами культур E. сoli, S. аureus, B. subtilis
(вегетативна та спорова форми) з незабрудненням та забрудненням органічними речовинами,
з метою розроблення режиму знезараження їх в залежності від концентрації розчину, кратності
обробки, витрати на 1 м2 поверхні та експозиції, проводили на пластинках із дерева, заліза та
кахлів із нанесенням на них суміші тест-культур із розрахунку 1 мл двохмільярдної суміші
на 1 тест-об’єкт.
Бактеріологічний контроль якості дезінфекції приміщень для утримання ВРХ
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проводили у ФГ «Лелик» (смт. Куликів Жовківського району Львівської області) деззасобом
«Гермідез» у 3 % концентрації за препаратом, шляхом вологого зрошення поверхні
приміщення та його витрат – 250–300 мл на 1 м2 за експозиції у 120 хвилин.
Дослідження проводили згідно з методичними рекомендаціями «Методи визначення та
оцінки показників безпеки і якості дезінфікуючих, мийно-дезінфікуючих засобів, що
застосовуються під час виробництва, зберігання, транспортування та реалізації продукції
тваринного походження» [6].
Результати й обговорення. При вивченні мінімальної БК деззасобу «Гермідез» до
мікроорганізмів встановлено, що при його дії на грампозитивні мікроорганізми
S. aureus (штам 209) загибель клітин наставала за 30 та 10 хвилинних експозиціях у
концентраціях від 0,1 до 0,19 %, відповідно. Грамнегативні мікроорганізми E. coli виявились
менш чутливими до дезінфектанта і загибель клітин наставала у концентраціях
від 0,27 до 0,52 %, відповідно. Найменш чутливими до дії деззасобу виявилися спорові форми
B. subtilis, загибель даних мікроорганізмів наставала у концентраціях від 0,73 до 1,43 %,
при 30 і 10 хвилинних експозиціях, відповідно, а при дії на S. typhimurium загибель наставала
від 0,72 до 1,02 % концентрацій, відповідно. При дії деззасобу на тест-культуру P. vulgaris
загибель клітин наставала за 30 та 10 хвилинних експозиціях у концентрації 0,37 %. БР та БК
деззасобу до тест-культур представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
Бактерицидне розведення та бактерицидна концентрація деззасобу «Гермідез» до тест-культур
Тест-культури
Е. соlі
S. aureus
S. typhimurium
P. vulgaris
B. subtilis (спорова форма)

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

БР
1 : 192,1
1 : 376,5
1 : 527,1
1 : 1033,1
1 : 98
1 : 131,2
1 : 268,9
1 : 268,9
1 : 70
1 : 137,2

БК, %
0,52
0,27
0,19
0,1
1,02
0,72
0,37
0,37
1,43
0,73

Примітка: БР – бактерицидне розведення; БК – бактерицидна концентрація

При визначенні ФК встановлено, що БР деззасобу відносно тест-культур більше,
порівняно з БР фенолу, і середній ФК становить 2,35 для Е. соІі та 6,45 – для S. aureus, тобто
БР даного деззасобу у 2,35 і 6,45 разів більше до даних тест-культур, відповідно, від БР фенолу.
Дані досліджень представлені у таблиці 2.
Таблиця 2
Фенольний коефіцієнт деззасобу «Гермідез» до тест-культур Е. соlі та S. aureus
Тесткультури
Е. соlі
S. aureus

Експозиція,
хвилин
10
30
10
30

Бактерицидне
розведення деззасобу
1 : 192,1
1 : 376,5
1 : 527,1,
1 : 1033,1

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

Фенольний
коефіцієнт
1,96
2,74
5,38
7,53

Середній фенольний
коефіцієнт
2,35
6,45

При проведенні досліджень встановлено, що в присутності високомолекулярного білка
активність досліджуваного деззасобу знижується в 3,29 раза (табл. 3).
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Таблиця 3
Білковий індекс деззасобу «Гермідез»
Культура
E. сoli

Бакрозведення
без білка
10 хв. – 1 : 192,1
30 хв. – 1 : 376,5

Бакрозведення
з білком
10 хв. – 1 : 70
30 хв. – 1 : 98

Білковий
індекс
2,74
3,84

Середній
білковий індекс
3,29

При визначенні ефективності знезаражуючих властивостей деззасобу на тест-об’єктах
встановлено, що для тест-культур E. сoli та S. аureus (без органічних домішок)
0,1 % концентрація деззасобу «Гермідез» малоефективна. Для спорової форми B. subtilis
малоефективна 4,0 % концентрація деззасобу (табл. 4).
Таблиця 4
Дезінфікуючі властивості «Гермідез» на тест-об’єктах з культурами E. сoli, S. аureus та B. subtilis
Дерево
Концентрація деззасобу та тест-культури
0,1 % (E. сoli та S. аureus)
0,3 % (E. сoli та S. аureus)
0,5 % (E. сoli та S. аureus)
1,0 % (E. сoli та S. аureus)
1,5 % (E. сoli та S. аureus)
2,0 % (E. сoli та S. аureus)
з забрудненням органічними речовинами
2,5 % (E. сoli та S. аureus)
з забрудненням органічними речовинами
3,0 % (E. сoli та S. аureus)
з забрудненням органічними речовинами
3,0 % B. subtilis (вегетативна форма)
з забрудненням органічними речовинами
4,0 % B. subtilis (спорова форма)
з забрудненням органічними речовинами
6,0 % B. subtilis (спорова форма)
з забрудненням органічними речовинами
7,0 % B. subtilis (спорова форма)
з забрудненням органічними речовинами

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

30
+
+
+
+
+

60
+
+
+
+
-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

-

+

Залізо
30
+
+
+
+
-

60
+
+
-

120
+
-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Одержані результати свідчать, що деззасіб у 0,3–0,5 % концентраціях для асептичного
прибирання: гладких поверхонь з кахлю, синтетичних матеріалів, лабораторних приміщень
ветеринарних клінік, тарних засобів транспортування продукції тваринного походження,
замочування спецодягу перед його пранням – можливий при експозиції у 120 хвилин і більше.
Знезаражуючі 1,0–1,5 % концентрації деззасобу для санації жорстких поверхонь, при
профілактичній дезінфекції приміщень для тварин та птиці достатні при експозиції
у 120 хвилин і більше.
Деззасіб у 3,0 % концентрації і вище є ефективним для обробки поверхонь із дерева,
металу та кахллів, які забруднені органічними речовинами, та об’єктів, які підлягають
ветеринарному контролю.
При дезінфекції об’єктів, які підлягають ветеринарному контролю, при спорових
формах мікроорганізмів робоча концентрація дезрозчину повинна бути 7,0 % і вище, при
експозиції у 120 хвилин і більше (табл. 4).
Після проведення профілактичної дезінфекції приміщення для утримання худоби у
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фермерському господарстві «Лелик» смт. Куликів Жовківського району Львівської області
деззасобом «Гермідез» у концентрації 3,0 % за препаратом, шляхом вологого зрошення
поверхні приміщення та витрат робочого розчину 0,25–0,3 л на 1 м² при експозиції у 2 години,
згідно з методичними рекомендаціями, проведені дослідження з визначення якості дезінфекції.
З поверхонь приміщень, які піддавалися дезінфекції, тест-мікробів кишкової палички та
стафілококу не було виділено. Дезінфекція приміщення проведена якісно.
Таким чином, враховуючи широкий спектр активності деззасобу «Гермідез» стосовно
мікроорганізмів, добру розчинність у воді, наведені результати свідчать про можливість його
використання для профілактичної дезінфекції тваринницьких приміщень та об’єктів, які
підлягають ветеринарному нагляду.
ВИСНОВКИ
1. Знезаражуюча бактерицидна концентрація деззасобу «Гермідез» за експозиції 30 і
10 хвилин становить відносно S. aureus – 0,1 і 0,19 %, E. coli – 0,27 і 0,52 %, B. subtilis – 0,73 і
1,43 %, S. typhimurium – 0,72 і 1,02 %, відповідно, а для тест-культури P. vulgaris – 0,37 %.
2. Бактерицидна дія деззасобу відносно тест-культур Е. соІі та S. aureus у 2,35 і
6,45 разів, відповідно, більша від фенолу.
3. У присутності білка активність досліджуваного деззасобу знижується в 3,29 раза.
4. Деззасіб «Гермідез» є ефективним при дезінфекції об’єктів, які підлягають
ветнагляду за концентрації 3 %? при умові експозиції від 120 хвилин та за концентрації 7 %
для спорових форм мікроорганізмів.
Перспективи досліджень. Дослідження дезінфікуючого засобу на токсичність.
BACTERICIDAL AND DISINFECTANT PROPERTIES DISINFECTANTS «HERMIDEZ»
O. L. Tishyn, G. T. Kopijchuk, R. V. Khomiak, M. M. Danko
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Fodder Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
The results of research bactericidal properties of new domestic disinfectant «Hermidez»
created based on glutaraldehyde, dydetsyldymetylamonij chloride and formalin. Established its
bactericidal dilution bactericidal concentration phenol coefficient and protein index. The efficacy of
disinfection preparation on museum strains in the surface disinfection test objects. Proved that the
disinfectant «Hermidez» shows a high disinfecting properties under production conditions. He is
3,0 % higher concentration and is effective for surface treatment of wood, metal and tile that are
contaminated with organic substances and objects subject to veterinary controls, and spore forms of
microorganisms at its working concentration must be 7,0 % and above, with an exposure of
120 minutes or more.
Keywords: «HERMIDEZ», TEST-CULTURES, BACTERICIDAL DILUTION,
BACTERICIDAL CONCENTRATION, PHENOL COEFFICIENT, PROTEIN CODE, TESTOBJECTS, DISINFECTІON.
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БАКТЕРИЦИДНЫЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА
ДЕЗСРЕДСТВА «ГЕРМИДЕЗ»
А. Л. Тишин, Г. Т. Копийчук, Р. В. Хомяк, Н. Н. Данко
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований бактерицидных свойств нового
отечественного дезинфицирующего средства «Гермидез», созданного на основе глутарового
альдегида, дидецилдиметиламмония хлорида и формалина. Установлено его бактерицидное
разведение, бактерицидную концентрацию, фенольный коэффициент и белковый индекс.
Определена эффективность дезсредства к музейным штаммам микроорганизмов при
обеззараживании поверхностей тест-объектов. Доказано, что дезинфицирующее средство
«Гермидез» проявляет высокие дезинфицирующие свойства в производственных условиях. Он
в 3,0 % концентрации и выше является эффективным для обработки поверхностей из дерева,
металла и плитки загрязненных органическими веществами, и объектов, подлежащих
ветеринарному контролю, а при споровых формах микроорганизмов его рабочая концентрация
должна быть 7,0 % и выше, при экспозиции в 120 минут и более.
Ключевые
слова:
ДЕЗСРЕДСТВО «ГЕРМИДЕЗ»,
ТЕСТ-КУЛЬТУРЫ,
БАКТЕРИЦИДНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ, БАКТЕРИЦИДНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, ФЕНОЛЬНЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ, БЕЛКОВЫЙ ИНДЕКС, ТЕСТ-ОБЪЕКТЫ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ.
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ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ I ХАРЧОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ ТА СУЧАСНІ ВИМОГИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
І БЕЗПЕКОЮ ЗА УМОВ ЇЇ ВИРОБНИЦТВА
В. О. Величко, д-р вет. наук,
У. І. Тесарівська, канд. вет. наук,
Л. І. Фляк, старший науковий співробітник,
М. І. Савка, молодший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведені положення про якість сільськогосподарської та харчової продукції,
а також взаємозв´язок якості і стандартизації та сертифікації та викладені сучасні підходи
і принципи управління якістю і безпекою за умов виробництва сільськогосподарської та
харчової продукції. Належна виробнича практика (GMP) як система норм і правил, що
забезпечує виробництво якісної і безпечної кінцевої продукції покладена в основу цієї системи.
Представлена характеристика НАССР — міжнародної системи управління якістю та
безпекою продукції, яку доповнюють системи, що рекомендовані Комісією Кодекс
Аліментаріус.
Ключові слова: ЯКІСТЬ, ПРОДУКЦІЯ, НАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРНА ПРАКТИКА,
НАЛЕЖНА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА, НАЛЕЖНА ГІГІЄНІЧНА ПРАКТИКА, НАЛЕЖНА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРАКТИКА, СИСТЕМА НАССР.
Останніми роками проблема якості і безпеки сільськогосподарської та харчової
продукції в Україні набула особливого значення. Причиною цього є ряд важливих факторів:
збільшення кількості захворювань, пов’язаних з харчуванням, зростання небезпеки
забруднення сільськогосподарської продукції токсичними речовинами та радіонуклідами,
прагнення держави до усунення торговельних бар’єрів з іншими країнами, насамперед
країнами Західної Європи.
Якість продукції є одним із найважливіших факторів успішної діяльності будь-якого
підприємства. Рівень життя кожної людини і суспільства визначає якість, перш за все якість
продуктів харчування, в основі яких є сільськогосподарська продукція.
Продукція сільськогосподарського виробництва – це результат господарської діяльності
або процесу в сільському господарстві. Кінцевим результатом сільськогосподарського
виробництва є продукти харчування для населення, корми для тварин і птиці та сировина для
промисловості.
Важливу роль у вирішення проблеми якості відіграють стандартизація і сертифікація,
які є ефективними засобами управління якістю і забезпечення безпеки сільськогосподарської і
харчової продукції. Власне стандарти і встановлюють конкретні показники якості продукції,
які спроможні задовольнити потреби та забезпечити надійну безпеку споживачів.
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За останні роки питанням якості та безпеки харчової продукції на міжнародному рівні
приділяється величезна увага. Міжнародні нормативні документи, які регламентують якість і
безпеку харчової продукції, включені до угоди СОТ із санітарних та фітосанітарних заходів,
що забезпечило однакові правила для всіх країн, які здійснюють торгівлю
сільськогосподарською і харчовою продукцією.
Рівень життя суспільства загалом та рівень життя кожної людини зокрема визначає
перш за все якість продуктів харчування, в основі яких є сільськогосподарська продукція.
Споживач бажає не тільки якісно харчуватись, а і бути впевненим в тому, що продукти
харчування не завдадуть шкоди здоров’ю людей.
З’явилась система управління безпекою харчових продуктів, кормів – система НАССР.
Ця система є основою для контролю безпечності харчових продуктів. Система НАССР або
АРКТК – аналіз ризиків і критичних точок контролю, визнана в даний час у більшості країн
світу.
Особливе місце у виробництві сільськогосподарської продукції відводять кормам.
Інтенсифікація тваринницької галузі неможлива без створення відповідної кормової бази, що
здатна задовольнити потреби тварин у повноцінних кормах. По мірі удосконалення і розвитку
ринкових відносин повинні розвиватися і вдосконалюватися форми виробництва і
використання засобів кормових як товарної продукції.
Метою наших досліджень було вивчення міжнародного досвіду впровадження системи
якості та безпеки за умов виробництва сільськогосподарської і харчової продукції і
відповідність її законодавству України, а також взаємозв’язок якості продукції і стандартизації
та сертифікації.
У дослідженнях були використані комп'ютерні інформаційні матеріали по темі
досліджень. В роботі користувалися аналітичними, статистичними та оцінювальними
методами.
Найбільш прийнятною серед систем менеджменту якості сільськогосподарської
продукції є система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point - Аналіз ризиків і
критичних контрольних точок), яку доповнюють системи, рекомендовані Комісією Кодекс
Аліментаріус (Codex Alimentarius Commission, CAC):
– належна лабораторна практика (GLP — Good Laboratory Practice),
– належна виробнича практика (GMP — Good Manufacturing Practice),
– належна гігієнічна практика (GHP — Good Hygienic Practice),
– належна сільськогосподарська практика (GAP — Good Agricultural Practice).
GLP включає регуляторну повірку та калібрування обладнання; обслуговування
обладнання спеціально навченим персоналом; використання відповідних нормативних
документів і валідованих методів і методик; наявність задокументованих процедур, що
визначають порядок відбору проб для досліджень; реєстрації; підрахунку та форми подання
результатів; ведення відповідної документації та правильне її зберігання. Лабораторія повинна
бути атестована і акредитована.
GMP (належна виробнича практика) – це цілісна система забезпечення якості,
орієнтована на чітке дотримання вимог НД щодо стабільної, належної якості і безпечності
готових ветеринарних препаратів, кормів, кормових добавок та преміксів від початку
переробки сировини до випуску готової продукції.
Основні вимоги GMP для всіх підприємств, незалежно від їх роду діяльності та обсягів
виробництва, такі:
- усі процеси виробничі повинні бути чітко регламентовані, повинні періодично
коректуватися і забезпечувати виробництво якісної продукції згідно з чинними нормативними
документами;
- повинна бути проведена валідація критичних етапів виробничих процесів і змін у
технології виробництва;
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- процес виробництва повинен супроводжуватися складанням протоколів, які
підтверджують, що усі технологічні етапи дійсно виконані;
- підприємство повинно бути забезпечене атестованим і навченим персоналом,
оператори повинні бути навчені правильному виконанню інструкцій, підприємство повинно
мати усі необхідні приміщення і площі, відповідне обладнання;
- підприємство повинно бути забезпечене інструкціями і правилами; інструкції і
правила повинні відповідати наявному обладнанню та умовам виробництва;
- уся виробнича документація повинна зберігатися в повному обсязі і в доступній формі
протягом встановленого періоду часу;
- порядок реалізації продукції повинен мінімізувати будь-який ризик щодо її якості;
- рекламації на якість продукції повинні аналізуватися, причини погіршення якості
повинні простежуватися і за результатами простежування повинні прийматися відповідні
заходи щодо запобігання повторення таких випадків.
GHP (належна гігієнічна практика) – це особиста гігієна та особиста поведінка. Особи,
що працюють із харчовими продуктами, мають підтримувати високий рівень особистої гігієни
та носити відповідний санітарний одяг, головне вбрання та спеціальне закрите взуття.
GHP включає:
- обізнаність персоналу;
- навчання персоналу;
- легкість дотримання;
- зручність;
- документацію.
GAP (Good Agricultural Practice) належна практика сільськогосподарського
виробництва базується на принципі самооцінки – це відповідальність виробника досягти
відповідності з усіма контрольними точками. Головним завданням запропонованого Комісією
КА Кодексу належної практики годування домашніх тварин як складової GAP, є реалізація
безпечної системи годівлі домашніх тварин з метою виробництва безпечних продуктів
харчування, яка охоплює всі ланки харчового ланцюга, у тому числі відповідні аспекти
здоров’я тварин, охорону довкілля та недопущення ризиків для здоров’я споживачів.
Кодекс GAP стосується також виробництва та використання всіх компонентів кормів
для тварин і кормових добавок
Нині існуючі системи управління безпечністю харчових продуктів грунтуються на
принципах НАССР.
HАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) є науково-обгрунтованою системою,
яка дає змогу гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю
небезпечних чинників. Система HАССР є єдиною системою управління безпечністю харчової
продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями.
Протягом багаторічного використання концепції HАССР міжнародною спільнотою було
визнано, що система HАССР найкраще функціонує, якщо вона грунтується на семи
принципах:
1 – проведення аналізу небезпечних чинників;
2 – визначення критичних точок контролю (КТК);
3 – визначення критичних меж для КТК;
4 – установлення системи моніторингу для КТК;
5 – установлення коригувальних дій, якщо результати моніторингу свідчать про втрату
контролю в КТК;
6 – установлення процедур перевірки для підтвердження ефективності функціонування
системи HАССР;
7 – установлення системи ведення документації та реєстрації даних.
HАССР – це інструмент управління, що забезпечує більш структуризований підхід до
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контролю ідентифікованих небезпек, порівняно з традиційними методами, такими як
інспектування або контроль якості. Використання системи HАССР дає змогу перейти від
випробування кінцевого продукту до розроблення превентивних методів.
Найважливіші переваги від використання системи HАССР:
‒ HАССР є системним підходом, що охоплює всі аспекти безпечності харчових
продуктів, починаючи від вирощування, збирання врожаю, закупівлі сировини і закінчуючи
використанням кінцевим споживачем;
‒ використання HАССР перенесе акценти від випробування кінцевого продукту до
використання превентивних методів забезпечення безпечності під час виробництва та
реалізації;
‒ правильно проведений аналіз небезпечних чинників дає змогу виявити приховані
небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу;
‒ зменшення втрат, пов’язаних із відкликанням продукції, штрафними санкціями та
судовими позовами;
‒ HАССР може інтегруватися в загальну систему управління, досить органічно
поєднуючись з іншими управлінськими концепціями — управління якістю (стандарти ІSО
серії 9000), управління довкіллям (стандарти ІSО серії 14000) тощо;
‒ застосування HАССР може бути корисним для підтвердження виконання
законодавчих і нормативних вимог, адже в багатьох країнах світу HАССР є обов’язковою
законодавчо встановленою вимогою.
ВИСНОВКИ
1. Якість сільськогосподарської та харчової продукції є одним із найважливіших
факторів успішної діяльності підприємства.
2. Основою управління якістю сільськогосподарської і харчової продукції є
стандартизація, завдяки якій споживач має можливість споживати якісну і безпечну продукцію.
3. Усе вищевказане є доказом того, що необхідно впроваджувати сучасні вимоги
управління якістю і безпекою на вітчизняних підприємствах із виробництва
сільськогосподарською і харчовою продукцією, оскільки це гарантує високу якість, а значить
економію сил і засобів, додатковий плюс в умовах конкуренції на внутрішньому та
зовнішньому ринках.
4. Контроль якості є важливою складовою GMP і повинен служити гарантією того, що
всі необхідні технологічні операції і тести дійсно проводяться.
Перспективи досліджень. Подальше вивчення міжнародного досвіду впровадження
системи якості та безпеки за умов виробництва сільськогосподарської і харчової продукції і
відповідність її законодавству України, а також взаємозв᾿язок якості продукції і стандартизації
та сертифікації.
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S U M MARY
This article presents the position of quality agricultural and food products, and the relationship
of quality and standardization and certification and set out modern approaches and principles of
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quality management and safety conditions for agricultural and food products. Good manufacturing
practice (GMP) as a system of rules and regulations that ensure the production of quality and safe
final product as the basis for this system. Describes the HACCP - system of international quality and
safety of products that complement the system recommended by the Codex Alimentarius
Commission.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведенные положения о качестве сельскохозяйственной и пищевой
продукции, а также взаимосвязь качества и стандартизации и сертификации и изложены
современные подходы и принципы управления качеством и безопасностью при условии
производства сельскохозяйственной и пищевой продукции. Надлежащая производственная
практика (GMP) как система норм и правил, которая обеспечивает производство качественной
и безопасной конечной продукции положена в основу этой системы. Дана характеристика
НАССР – международной системы управления качеством и безопасностью продукции,
которую дополняют системы, рекомендованные Комиссией Кодекс Алиментариус.
Ключевые слова: КАЧЕСТВО, ПРОДУКЦИЯ, НАДЛЕЖАЩАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ
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Важливим в умовах формування ринкових відносин у ветеринарній медицині є вивчення
досвіду забезпечення конкурентоспроможності. Насичення ринку продукції для ветмедицини
є підтвердженням попиту на цю продукцію. Однак, сучасний споживач серед великої кількості
запропонованих вітчизняних і зарубіжних ветеринарних препаратів надає перевагу якісній і
безпечній продукції. Як наслідок, зростає рівень довіри до виробника і постачальника
продукції. Ці позитивні фактори базуються на результативності функціонування самого
підприємства, з використанням сучасних технологічних рішень і впровадженням системи
якості. Ефект діяльності підприємства виражається через дієвість системи управління ним
і системи управління якістю зокрема. Практика, зарубіжний та вітчизняний досвід ряду
підприємств підтверджують, що ефективність роботи підприємств, в т. ч. і ветмедицини,
виражається задоволенням запитів споживачів, ветеринарної практики. Наскільки ж
актуальним для вітчизняних підприємств ветмедицини є впровадження системи якості
продукції, розглядається в запропонованій статті.
Ключові слова: СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, ПРОДУКЦІЯ, РИНОК,
ВЕТМЕДИЦИНА.
Одним із найважливіших факторів, що визначають ефективність діяльності
підприємства, забезпечення конкурентоспроможності його продукції, є її висока якість, яка
повинна відповідати не лише вітчизняним, а й міжнародним стандартам.
Управляння якістю – це скоординовані дії всіх служб і підрозділів підприємства щодо
спрямування і контролювання його діяльності стосовно якості. Причому, ці дії та їх реалізація
повинні гарантувати, що вимоги до якості буде виконано. Управління якістю, поряд з іншими
видами управлінських функцій, займає своє чинне місце в управлінні підприємством.
Підвищення ефективності управління діяльністю підприємства неможливе без
використання сучасних міжнародних і національних НД, стандартів, зокрема, щодо управління
якістю.
Забезпечення належної якості є одним із найважливіших завдань для підприємств
ветеринарної медицини України. І не випадково, що споживачі продукції особливу увагу
звертають на якість та безпечність продукції. Наприклад, за матеріалами соціальних
досліджень у розвинених країнах більше, ніж 70 % споживачів при виборі продукції звертають
свою увагу спершу на якість товару, а вже потім на ціну [1].
Якість виступає головним критерієм конкурентоспроможності підприємства, що
підтверджує його ефективну діяльність. Для досягнення поставленої мети підприємствам
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ветеринарної медицини необхідні не тільки матеріальна база і підготовлений
висококваліфікований персонал, але й ефективні методи управління якістю і безпекою
продукції.
Виробник ветеринарних препаратів зобов'язаний організувати їх виробництво так, щоб
вони найбільш ефективно відповідали своєму призначенню і нормативним вимогам до них та
не створювали ризику для споживачів через порушення умов безпеки, якості або ефективності.
Відповідальність за виконання цих вимог несуть керівники та всі працівники підприємствавиробника, а також постачальники і дистриб'ютори.
Для досягнення цієї мети на підприємстві-виробнику повинна бути створена система
забезпечення якості, яка включає організацію роботи згідно з правилами GMP, контроль якості
та систему аналізу ризиків.
На підприємстві має бути документально оформлено в повному об'ємі вимоги до
системи забезпечення якості та організовано контроль ефективності її функціонування. Всі
ланки цієї системи потрібно укомплектувати кваліфікованим персоналом, забезпечити
необхідним для роботи. Відповідальність за функціонування системи покладається, в першу
чергу, на керівників і уповноважених осіб [2, 3].
Основні принципи забезпечення якості, правил належної виробничої практики
контролю якості та системи аналізу ризиків взаємопов'язані і мають першочергове значення в
організації виробництва лікарських засобів.
Управління якістю є комплексним завданням, вирішення якого вимагає реалізації всіх
заходів, спрямованих на досягнення встановлених вимог до якості ветеринарних препаратів.
Саме якість і є пріоритетом на ринку продукції ветеринарної медицини, вимагає вивчення та
вдосконалення форм і методів забезпечення в обігу якісної і безпечної продукції. Система
якості дозволяє підприємствам попереджувати проблеми, ніж пізніше вирішувати. Саме тому
керівники підприємств повинні відстежувати складові організації виробництва, які входять у
систему управління, а саме:
1. сильні та слабкі сторони підприємства;
2. рівень професіоналізму та відповідальності працівників підприємств, від яких
залежить прийняття управлінських рішень;
3. забезпечення технології і контролю якості продукції;
4. своєчасно передбачати і виявляти ризики виробництва та зовнішні загрози.
Система якості ветеринарної продукції на підприємстві повинна базуватися на таких
основних принципах:
1. досягнення кінцевої мети по якості продукції;
2. єдності всіх складових системи якості;
3. поєднання функціональних обов'язків підрозділів підприємства, направлених на
забезпечення гарантованої якості продукції;
4. нагромадження інформації
Ефективне функціонування системи управління якістю ветеринарної продукції
досягається тоді, коли об'єднані взаємопов'язані та взаємозалежні процеси, а саме:
 відповідність та компетентність управлінського персоналу;
 кваліфіковане управління ресурсами;
 витримані нормативні вимоги до якості ветеринарної продукції;
 створення якісної і безпечної продукції;
 задоволення запитів споживачів щодо якості продукції.
При розробці стратегії управління якістю ветеринарної продукції слід врахувати такі
принципи, які підтверджені практикою, а саме:
 сильний управлінський персонал (цілеспрямований, здатний сприймати та
розвивати нові ідеї, розробки);
 кваліфікована працездатна управлінська і технологічна команда;
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 добре налагоджена робота із навчання управлінського персоналу та фахівців,
підвищення їх кваліфікаційного рівня;
 залучення персоналу до процесів удосконалення виробництва та управління.
Ефективність функціонування системи управління якістю залежить і від того, які ж цілі
перед собою поставило підприємство, саме від їх конкретної реалізації залежить повнота
використання підприємством ресурсів конкурентоспроможності. Тому одне із головних
завдань системи якості є забезпечення чіткого управління підприємством з врахуванням вимог
замовників (споживачів).
Відповідно до Системи якості, виробник лікарських ветеринарних препаратів
зобов'язаний організовувати їх виробництво таким чином, щоб вони відповідали нормативним
документам (стандартам) і були ефективними та безпечними в застосуванні. Тому Система
якості, яка запроваджена на підприємстві ветмедицини, повинна гарантувати:
 ветеринарні препарати випускаються по припису нормативних документів, в яких
чітко описані методи контролювання їх якості та безпеки;
 відповідальність працівників підприємства, чітко визначені їх функціональні
обов'язки;
 контроль на всіх етапах технологічного циклу, включаючи контроль готової
продукції і відповідність паковань;
 планові проведення внутрішніх перевірок на відповідність забезпечення всіма
підрозділами підприємства якості продукції, стабільності виробництва.
Відповідальні завдання передбачаються Системою якості щодо кваліфікації персоналу.
Серед вимог важливими є:
 навчання персоналу з послідуючою атестацією;
 забезпечення умов для виконання функціональних обов'язків кожним працівником
(не залежно від рангу і посади).
Такі заходи повинні розглядатися паралельно із атестацією виробничих процесів і що
важливо місць можливих ризиків, відповідності виробничих приміщень і обладнання, чіткості
регуляторних інструментів тощо.
Сьогодні серед вітчизняних підприємств ветмедицини є підприємства, які успішно
впровадили систему управління якістю і результативно представляють свою продукцію на
ринку ветмедицини. Серед них: ТзОВ «Ветсинтез», ТОВ «Зооветеринарний Центр», ТзОВ «АТ
Біофарм», ТзОВ «Продукт», ТзОВ «Бровафарма», ТзОВ «Укрветпромпостач», ВАТ
«Укрзооветпромпостач» і ін.
Названі підприємства, опираючись на набутий досвід, на даному етапі активно
працюють над впровадженням у сферу виробництва належної виробничої практики (GМР).
На згаданих підприємствах керованість і дієвість системи якості підвищується завдяки
чіткій спеціалізації і стандартизації робочих місць і процедур, чіткому документуванню
відповідальності і обов'язків співробітників, результативні взаємодії керівництва підприємства
із виконавцями з використанням інформації на ринку і запитах споживачів.
Система якості для підприємства є інструментом підвищення і його прибутковості, що
найбільше цікавить, а також можливостей виробити, пропонувати і реалізувати продукцію для
ветмедицини по більш високій ціні, за рахунок гарантування якості.
ВИСНОВКИ
Підвищення якості ветеринарної продукції впливає на ефективність праці,
впровадження передового досвіду, структуру виробництва, забезпечує покращення
використання матеріальних активів, збільшення прибутковості виробництва, підвищення
ефективності використання інвестиційних ресурсів, гарантує більш повне задоволення попиту
споживача, вихід підприємства на ринок із конкурентоспроможною продукцією, формування
299

іміджу підприємства як економічно надійного партнера на ринку.
Система управління якістю займає одне з найважливіших місць в управлінні
підприємством, поряд з управлінням, виробництвом, постачанням та іншим.
Систему якості можна розглядати, як важливий і маркетинговий інструмент, що
допомагає підприємству зміцнити відносини із партнерами, споживачами, вийти на нові ринки
і полегшить укладення нових, вигідних контрактів на виробництво і поставку продукції для
ветмедицини.
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S U M MARY
Important in the formation of market relations in veterinary medicine is studying the
experience to ensure competitiveness. Market saturation of products for veterinary medicine proves
the demand for these products. However, the modern consumer among many offered by domestic and
foreign veterinary preparations prefers high-quality and safe products. As a result, increases the level
of confidence in products manufacturer and supplier.
These positive factors are based on the effectiveness of the operation of the enterprise, using
modern technological solutions and implementation of quality system. The effect of the company
expressed through efficiency management system and quality management system in particular. The
practice, foreign and domestic experience of some enterprises show that the efficiency of enterprises,
including veterinary medicine, expresses satisfaction demands of consumers, veterinary practices.
How much more important for domestic companies of veterinary medicine is the introduction of
quality system of products, is considered in the proposed article.
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АННОТАЦИЯ
Важным в условиях формирования рыночных отношений в ветеринарной медицине
является изучение опыта обеспечения конкурентоспособности. Насыщение рынка продукции
для ветмедицины является подтверждением спроса на эту продукцию. Однако современный
потребитель среди большого количества предложенных отечественных и зарубежных
ветеринарных препаратов предпочитает качественную и безопасную продукцию. Как
следствие, растет уровень доверия к производителю и поставщику продукции.
Эти положительные факторы базируются на результативности функционирования
самого предприятия, с использованием современных технологических решений и внедрением
системы качества. Эффект деятельности предприятия выражается через действенность
системы управления им и системы управления качеством в частности. Практика, зарубежный
и отечественный опыт ряда предприятий подтверждают, что эффективность работы
предприятий, в т. ч. и ветмедицины, выражается удовлетворением запросов потребителей,
ветеринарной практики. Насколько же актуальным для отечественных предприятий
ветмедицины является внедрение системы качества, рассматривается в предлагаемой статье.
Ключевые слова: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ПРОДУКЦИЯ,
РЫНОК, ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА.
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ВІДСТЕЖЕННЯ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА РИНКУ
ПРОДОВОЛЬСТВА У СИСТЕМІ «ВИРОБНИК-СПОЖИВАЧ»
А. В. Гримак, канд. екон. наук, доцент
Львівський державний університет внутрішніх справ
вул. Городоцька, 26, м. Львів, 79007, Україна
Курс на інтеграцію з європейськими країнами вимагає від економіки України
забезпечення параметрів світових стандартів якості і безпечності продукції, і в першу чергу
харчової. Саме за таких умов продовольча продукція зможе стати конкурентоспроможною
на споживчому ринку. Якість і безпека харчових продуктів є пріоритетом на всіх етапах
продовольчого ланцюга, від сировини, виробництва, постачання, до її зберігання і споживання.
Чіткі регуляторні механізми контролю за забезпеченням якості і безпечності харчових
продуктів закладені у стандартах HАССP. В цих стандартах найбільш прийнятною є
система менеджменту безпеки продуктів харчування, аналізу ризиків і результатів контролю
в критичних точках технологічного ланцюга, відстеження цих параметрів. Стандарти
HАССP включають, або супроводжуються належною виробничою практикою (НВП–GМР),
належною практикою по гігієні (НПГ-GHP), належною сільськогосподарською практикою
(GAP).
Ключові слова: РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА, ВИРОБНИК, СПОЖИВАЧ,
ВІДСТЕЖЕННЯ, ХАРЧОВА ПРОДУКЦІЯ.
Гармонізація міжнародних стандартів до національних на харчову продукцію дозволить
знизити рівень технічних бар'єрів і ризиків при виробництві, поставках і торгівлі цими
продуктами. Одне з провідних місць відводиться контролю за якістю і безпечністю харчових
продуктів, що є обов'язковою регуляторною дією, яка забезпечується виконанням законів та
нормативних документів щодо продуктів харчування з метою, в першу чергу, захисту
споживачів.
Досвід, в т. ч. і зарубіжний підтверджує, що дієвий контроль за продуктами харчування
в системі «виробник-споживач» стимулює дотримання безпеки харчових продуктів під час
виробництва, транспортування, зберігання, переробки, поставки споживачам, їхню
придатність, відповідність вимогам нормативних документів щодо безпеки і якості.
Відстеження – це здійснення нагляду за продуктами харчування, кормами, тваринами
чи сировиною, з яких виготовляють продукти харчування. В свою чергу, нагляд включає
вимоги:
– відстеження продуктів харчування на всіх етапах, а саме - виробництва, переробки,
транспортування, зберігання, постачання в торгову мережу;
– вилучення неякісних, небезпечних, протермінованих харчових продуктів з ринку;
– оцінка рівня виконання операторами виробництва та поставок харчових продуктів
своїх обов'язків,
– оцінка відповідності харчових продуктів діючим стандартам.
Процес відстеження має і свої пріоритети. До першого пріоритету відстеження
традиційно відносять відстеження безпечності та якості продукту (виробу), управління
процесами виробництва та поставок, а також гарантування оперативного вилучення продуктів
за умов невідповідної їх якості. Суть другого пріоритету в економічних відносинах, в т. ч.
відстеження ідентифікації та визначення місць знаходження невідповідних, неякісних виробів.
Щодо інтересів споживачів до безпечності та якості харчових продуктів, то слід
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відзначити що основний інтерес відстеження визначається в гарантіях безпеки і якості
продуктів харчування, які дозволяють уникати харчових продуктів, що можуть проблемно
позначитись на здоров'ї споживачів, відповідно мати можливість робити свій вибір продуктів
харчування, незалежно ким вони вироблені.
Важливим є те, що системне відстеження безпечності та якості продуктів харчування
може захищати і права споживачів, даючи їм більший вибір у прийнятті рішень — купувати чи
не купувати певних продуктів.
Дієвою відстеженість буде і за умов сприяння підприємствам, які виробляють харчові
продукти дотримуватись законодавства і вимог регламентуючих нормативних документів,
зокрема стандартів, оперативно здійснювати дії призупинення поставок і реалізації неякісної
продукції, вчасно виявляти невідповідності, які виникають при виробництві продукції,
захистити технологічний процес виробництва продуктів харчування від небезпечних хвороб
тварин, сировина яких використовується, виготовляти продукт в асортименті, що користується
попитом на ринку.
Важливим у сфері виробництва і поставок продуктів харчування є гарантії
постачальників. Щодо гарантій, то кожне підприємство повинно мати затверджені відповідні
інструкції, які включають вимоги до сировини і її переробки. За рахунок дотримання гарантій
підприємства харчової промисловості можуть мінімізувати ризики, які виникають в процесі
виробництва і поставок продукції на ринок.
Відстеження якості і безпеки харчових продуктів напряму пов'язані із функціонуванням
ринку продовольчих товарів, його особливостями. В умовах нестабільної економіки проблемам
функціонування і розвитку продовольчого ринку необхідно приділяти особливу увагу.
На сучасному рівні розвитку економіки пропозиції на ринку продовольства формуються
двома виробниками – сільськогосподарськими підприємствами різної форми власності та
особистими підсобними господарствами населення.
Практикою підтверджено, що кінцевий результат сільськогосподарського виробництва
формується в ланці, “виробництво-переробка-торгівля”, при цьому переважаюча частина
прибутку залишається в переробній і торгівельній галузях. Саме це спонукало до рішень
створення багатьма сільськогосподарськими підприємствами власної переробної мережі. За
цим умов доцільно утверджувати інтеграцію дрібних товаровиробників (особистих селянських
і фермерських господарств) з невеликими переробними підприємствами. І що важливо, це
дозволить забезпечити основний принцип раціональної побудови продовольчого ринку – тобто
скорочення до мінімуму шляху сільгосппродукції від виробника до споживача. Буде
оправданим, коли переробні і торгівельні підприємства формуватимуться у вигляді
інтегрованих структур.
Ефективна діяльність підприємств-учасників інтеграційного формування зумовлюється
впливом низки чинників макро- і мікросередовища. При цьому особливу увагу слід звертати
на маркетингові чинники, які безпосередньо сприяють поєднанню інтересів як виробників, так
і споживачів.
ВИСНОВКИ
1. Результативний інтерес суб'єктів ринку продовольства реалізується в основному
через його якість і безпечність. При цьому ціновий механізм властивий всім елементам
взаємовідносин: - постачанню, транспортуванню, організації-виробництва та управління,
матеріальному забезпеченні, пакуванню і рекламі, реалізації, взаєморозрахункам, тощо.
2. Через механізм забезпечення якості і безпечності харчових продуктів регулюються
і конкурентні ринкові умови, за яких здійснюється задоволення попиту.
3. Вагомим чинником відстеження об'єктивної необхідності формування ринку
продовольства є створення необхідних обсягів пропозиції, відповідно задоволення попиту.
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Раціонально функціонуючим є той продовольчий ринок, де між пропозицією і попитом існує
рівновага.
4. Функціонування підприємств харчової промисловості на ринку продовольства буде
ефективним, якщо вони опиратимуться на маркетингові механізми вивчення ринку, які
забезпечуватимуть реальність у досягненні мети, а саме — вивчення потенційних споживачів
і замовників, аналізу їх вимог і запитів, можливостей виробництв, номенклатури асортименту
і обсягу замовлень, роботи з контрактами.
5. Процес відстеження складається з трьох основних етапів:
5. ідентифікації та маркування усіх продуктів за походженням;
6. збір та постійний аналіз даних про функціонування всіх ланок продовольчого
ланцюга (сировина, виробництво, транспортування, постачання, зберігання і тощо);
7. відстеження інформації впродовж продовольчого ланцюга щодо якості і безпечності
продукції, наявних запитів та пропозицій. При потребі застосування корегувальних дій.
TRACING FOOD SAFETY IN THE FOOD MARKET
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The policy of integration of European countries requires the provision of Economy of Ukraine
settings global quality standards and product safety, and especially the food. It was under these
circumstances food products can become competitive in the consumer market. The quality and food
safety is a priority at all stages of the food chain, from raw material production, procurement, storage
and its consumption. Clear regulatory control mechanisms for quality assurance and food safety
standards laid down in HACCP. These standards are the most appropriate management system for
food safety, risk analysis and performance monitoring at critical points of the process chain, tracking
these parameters. HACCP standards include or be accompanied by good manufacturing practices
(GMP), good practice for hygiene (GHP), good agricultural practices (GAP).
Keywords: MARKET OF FOOD, PRODUCER, CONSUMER, WATCHING, FOOD
PRODUCTS.
ОТСЛЕЖИВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА РЫНКЕ
ПРОДОВОЛЬСТВА В СИСТЕМЕ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ПОТРЕБИТЕЛЬ»
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ул. Городоцкая, 26, г. Львов, 79007, Украина
АННОТАЦИЯ
Курс на интеграцию с европейскими странами требует от экономики Украины
обеспечения параметров мировых стандартов качества и безопасности продукции, и в первую
очередь пищевой. Только при таких условиях пищевая продукция сможет стать
конкурентоспособной на потребительском рынке. Качество и безопасность пищевых
продуктов есть приоритетом на всех стадиях пищевой цепи, от сырья, производства, поставки,
сохранения и потребления. Четкие регуляторные механизмы контроля за обеспечением
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качества и безопасности пищевых продуктов, заложенных в стандартах ХАССП. В этих
стандартах наиболее востребованной есть система менеджмента безопасности продуктов
питания, анализа рисков и результатов контроля в критических местах технологической цели,
отслеживания этих параметров.
Стандарты HАССP включаются или препровождаются надлежащей производственной
практикой (НПП – GМР), надлежащей гигиенической практикой (НПГ – GМР), надлежащей
сельскохозяйственной практикой (GАР).
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ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
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Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
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Практикою підтверджено, що успішна діяльність підприємства, якість продукції та
послуг залежна, в першу чергу, від якості управління, компетентності кадрів у прийнятті
рішень. Важливо, особливо в ринкових умовах, знаходити ті рішення і пропозиції, які були б
найвигіднішими для підприємства і сповна задовольняли партнерів та споживачів. Досвід
роботи ряду провідних підприємств ветмедицини України (ТОВ «Зооветеринарний Центр»,
ТзОВ «Біофарм», ТзОВ «Ветсинтез», ТзОВ «Продукт», ТзОВ «Бровафарма», ТзОВ
«Укрветпромпостач», ВАТ «Укрзооветпромпостач» і ін.) переконливо свідчить, що грамотне
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кваліфіковане управління виробництвом, в т. ч. і якістю продукції, неможливе без набуття
фахівцями профільних теоретичних і практичних знань та навичок. Застосування досвіду
розвинутих країн, із використанням основних методів і форм навчання персоналу, дозволить
підприємствам підвищити конкурентні переваги працюючих та забезпечити їх стабільний
розвиток. Створення стабільного кваліфікованого та мотивованого персоналу є запорукою
успіху роботи в ринкових умовах.
Ключові слова: РИНКОВІ УМОВИ, НАВЧАННЯ, ПЕРСОНАЛ, ЯКІСТЬ, РОЗВИТОК.
Найважливішою складовою розвитку персоналу є професійне навчання, адже саме воно
створює умови для самореалізації особистості, збереження та раціонального використання
працівників у процесі досягнення стратегічної мети підприємства [1].
Основна мета навчання персоналу – збільшення «віддачі» кожного працівника,
структурного підрозділу та підприємства загалом.
Які б перспективи і можливості не відкривалися перед підприємством, вони не почнуть
ефективно працювати без відповідного людського ресурсу. Адже все залежить від спеціалістів,
працівників, від їхньої кваліфікації, здібностей і бажання працювати. Ефективне
функціонування будь-якого підприємства, насамперед визначається ступенем розвитку його
персоналу. В умовах сучасного швидкого старіння теоретичних знань, умінь та практичних
навичок спроможність організації постійно підвищувати фаховий рівень своїх працівників є
одним із найважливіших факторів забезпечення конкурентоспроможності її на ринку,
оновлення і зростання обсягів надання послуг [3].
Персонал будь-якого підприємства є найбільш складним об'єктом управління, тому що
має впливати на вирішення завдань, має суб'єктивні інтереси, чутливий до управлінського
впливу і критично ставиться до вимог щодо нього. Навчання персоналу є одним із головних
чинників економічного успіху підприємства. Для цього необхідно забезпечити сприятливе
середовище, в якому реалізуються особисті здібності працівника та підвищуються конкурентні
переваги персоналу в цілому.
Оскільки управління персоналу є складною системою з безліччю елементів, що
впливають один на одного, дослідження питання розвитку персоналу є надзвичайно важливим
і актуальним.
Підготовка персоналу повинна спиратися на нагромаджений вітчизняний та зарубіжний
досвід. У світовій практиці існує значна кількість методів і форм розвитку професійних знань,
умінь і навичок, серед яких основними є навчання на робочому місці і поза робочим місцем.
Метою сучасних програм підвищення кваліфікації є такі: навчити працівників
самостійно думати, вирішувати комплексно проблеми, вміти працювати в команді.
Підвищення кваліфікації дає знання, що виходить за межі посади і формує бажання вчитись.
При плануванні підвищення кваліфікації проводять аналіз потреби у навчанні, визначають
існуючі навички та знання, виявляють розбіжності і потреби у навчанні та пріоритеті їх
задоволення. Для керівників та спеціалістів підвищення кваліфікації здійснюється при ВНЗ, на
аналогічних кращих вітчизняних підприємствах та за кордоном. Значний досвід підвищення
кваліфікації спеціалістів ветмедицини є в ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.
Підготовка компетентного персоналу, здатного до продуктивної роботи в ринкових
умовах, його раціональне структурне розміщення, зміна культури і підходів управління
підприємством, врешті-решт, залежать від ефективності функціонування служб управління
персоналом і є запорукою досягнення успіху підприємства. Без мотивованих і кваліфікованих
співробітників жодне підприємство не в змозі створити ефективно діючі системи маркетингу
та менеджменту.
Управління персоналом є особливо важливим у сучасних умовах жорсткої конкуренції
і стрімкого науково-технічного прогресу, коли продукти, технології, операційні методи і навіть
організаційні структури старіють з нечуваною швидкістю, а знання та навички співробітників
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підприємства стають головним джерелом його тривалого розвитку.
Оцінка потреби підприємства в персоналі носить кількісний та якісний характер.
Визначити необхідну кількість робітників та їх професійно-кваліфікаційний склад можна на
основі таких економічних показників, як виробнича програма, норми виробітку, заплановане
зростання продуктивності праці та структура робіт.
Якісна оцінка потреби в персоналі - найскладніший вид прогнозу, оскільки слідом за
аналізом, аналогічним його кількісній оцінці, повинні враховуватися, рівень кваліфікації та
освіти, професійні навички та вміння персоналу, необхідні підприємству. Особливу складність
представляє собою оцінка потреби в управлінському персоналі. В цьому випадку необхідно
враховувати, як мінімум, можливості персоналу визначати раціональні оперативні та
стратегічні цілі функціонування підприємства і розробляти оптимальні управлінські рішення,
що забезпечують досягнення цих цілей [2].
Кожний працівник підприємства повинен чітко знати, який внесок у процес
виробництва продукції для ветмедицини, її якості він вносить, враховуючи свої функціональні
та посадові обов'язки.
Методи набору персоналу дуже різні: зовнішні, внутрішні конкурси, суміщення
професій, ротація тощо.
Розвиток та навчання повинні бути чітко організовані для досягнення поставленої мети
підприємства. Структура управління професійним розвитком персоналу складається з таких
компонентів: планування і прогнозування професійного розвитку персоналу; організація
професійного розвитку на підприємстві; мотивація персоналу до професійного розвитку;
контроль за реалізацією професійного розвитку, контроль результативності навчання. Кожен із
структурних елементів управління професійним розвитком персоналу на першому та другому
рівні має зміст та призначення [4].
Завдання, які включає 40-годинна програма стажування спеціалістів підприємств
ветмедицини на базі ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок:
–. вивчення законодавчих та нормативних документів, постанов Уряду і наказів
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, регламентуючих питання
нагляду і контролю за якістю продукції для ветмедицини;
– розробка і функціонування системи якості та управління нею в умовах
підприємств;
– стандартизація продукції для ветмедицини;
– основи підготовки підприємств до сертифікації в системі GМР та HАССP;
– основні вимоги до роботи з рекламаціями, вилучення з обігу неякісної продукції
та організація її утилізації;
– аналіз ризиків в умовах виробництва продукції для ветмедицини тощо.
У процесі стажування спеціалісти набувають знань з управління якістю продукції,
вибирати і через впроваджування нові технології та методи оцінки роботи і якості продукції,
вміння аналізувати результати роботи та рівень конкурентоздатності своєї продукції на ринку.
Досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить про пряму залежність темпів
удосконалення та розвитку виробництва, його конкурентоспроможності на світовому ринку від
рівня професійної підготовки кадрів. Безумовно, вивчення і застосування закордонного
досвіду професійної підготовки персоналу здатне позитивно впливати на процеси управління
професійною компетентністю співробітників сучасних українських підприємств ветмедицини.
ВИСНОВКИ
Навчання персоналу для підприємств ветмедицини набуває особливого значення тому,
що робота в умовах ринку ставить високі вимоги до рівня кваліфікації персоналу, знань і
навичок працівників. Знання, навички, установки які допомагали персоналу успішно
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працювати ще вчора, сьогодні втрачають свою дієвість. Дуже швидко змінюються як зовнішні
умови, так і внутрішні умови функціонування підприємств, що ставить їх перед необхідністю
підготовки персоналу до змін. Найважливіша умова розвитку підприємств ветмедицини
сьогодні — уміння перемагати в найгострішій конкурентній боротьбі. Досвід підтверджує, що
тільки при поєднанні навчання і управління, збагачення знаннями, дозволяє підприємствам
досягати стабільного успіху.
PERSONNEL TRAINING OF ENTERPRISE TO BASES OF QUALITY PROVIDING
IS MORTGAGE OF SUCCESS OF WORK IN MARKET CONDITIONS
A. V. Hrymak1, L. V. Kurylas2, G. D. Garvas2, T. Ye. Senyshyna2
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Practice has proved that successful activity of the enterprise, quality products and services is
dependent, first of all, on the quality of management, competence of staff in decision making. It is
important, especially in the market conditions, to find those decisions and suggestions that would be
most beneficial for an enterprise and fully satisfied partners and customers. Experience of a number
of leading enterprises of Veterinary Medicine of Ukraine (LLC «Zooveterynary Center», LLC
«Biofarm», LLC «Vetsyntez», LLC «Product», LLC «Brovafarma», LLC «Ukrvetprompostach», OC
«Ukrzoovetprompostach» and others) clearly shows that competent qualified enterprise management
including the quality of products is impossible without acquiring the specialists specialized theoretical
and practical knowledge and skills. Applying the experience of the developed countries, using basic
methods and forms of personnel training, will allow enterprises to increase competitive advantages
of employees and ensure their sustainable development. Creating a stable of qualified and motivated
staff is the key to success of work in market conditions.
Keywords: MARKET CONDITIONS, TRAINING, PERSONNEL, QUALITY,
DEVELOPMENT.
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ОСНОВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА – ЗАЛОГ УСПЕХА РАБОТЫ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
А. В. Гримак1, Л. В. Курилас2, Г. Д. Гарвас2, Т. Е. Сенишина2
1

2
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препаратов и кормовых добавок
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АННОТАЦИЯ

Практикой подтверждено, что успешная деятельность предприятия, качество
продукции и услуг зависят, в первую очередь, от качества управления, компетентности кадров
в принятии решений. Важно, особенно в рыночных условиях, находить те решения и
предложения, которые были бы самыми выгодными для предприятия и полностью
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удовлетворяли партнеров и потребителей. Опыт работы ряда ведущих предприятий
ветмедицини Украины (ООО «Зооветеринарный Центр», ООО «Биофарм», ООО «Ветсинтез»,
ООО
«Продукт»,
ООО
«Бровафарма»,
ООО
«Укрветпромпостач»,
ОАО
«Укрзооветпромпостач»
и
др.)
убедительно
свидетельствует,
что
грамотное,
квалифицированное управление производством, в т. ч. и качеством продукции, невозможно без
приобретения специалистами профильных теоретических и практических знаний и навыков.
Применение опыта развитых стран с использованием основных методов и форм обучения
персонала позволит предприятиям повысить конкурентные преимущества работников и
обеспечить стабильное их развитие. Создание стабильного, квалифицированного и
мотивированного персонала является залогом успеха работы в рыночных условиях.
Ключевые слова: РЫІНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ, ОБУЧЕНИЕ, ПЕРСОНАЛ, КАЧЕСТВО,
РАЗВИТИЕ.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ВЕТМЕДИЦИНИ
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Із розвитком ринкових відносин все більшої актуальності набуває система цільового
менеджменту якості продукції. Закономірне питання, а чи потрібна така система
виробникам продукції для ветмедицини? Існує дві мети розробки системи менеджменту:
перша і головна – направленість і оптимізація роботи підприємства, забезпечення його
дієздатності і, що дуже важливо і пріоритетно – конкурентоспроможності продукції та
послуг, забезпечення відповідної якості. Друга мета – показати потенційним споживачам, що
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підприємство ветмедицини стабільно випускає продукцію відповідної якості і безпечності,
тобто таку, яка задовольняє їх вимоги. Як для реалізації першої, так і другої мети необхідно
в системі якості підприємства одну із головних ланок спеціалізувати на менеджменті якості
продукції з визначеними відповідними параметрами діяльності цієї служби.
Ключові слова: СИСТЕМА, МЕНЕДЖМЕНТ, ПІДПРИЄМСТВО, ЯКІСТЬ
ПРОДУКЦІЇ, ВЕТМЕДИЦИНА.
Створення системи менеджменту якості (СМЯ) на підприємстві повинно здійснюватися
у рамках проекту розробки і впровадження цілісної системи управління якістю [1].
Розробку і впровадження системи менеджменту якості на підприємстві слід розділити
на такі етапи:
– утворення структури СМЯ;
– розробка обов'язків, прав і вимог до СМЯ;
– розробка документації СМЯ і форм звітності про цю роботу.
Створення структури СМЯ є тривалою роботою, яку фактично не можна організувати
на громадських засадах, без створення на підприємстві відповідної структури, що
забезпечувала б закріплення кваліфікованих фахівців для розробки СМЯ, роз'яснення мети і
завдань створення СМЯ всім працюючим, а також підтримку всіх виробничих процесів у
робочому стані, орієнтацію керівництва підприємства на постійний аналіз ситуації на ринку
продукції для ветмедицини, а також більш повного розуміння вимог споживачів до продукції,
яку випускає конкретне підприємство [3].
Вирішуючи організаційні питання СМЯ, треба обрати керівника цієї системи. Потрібно
враховувати, що менеджер СМЯ повинен бути авторитетним на підприємстві, мати
повноваження і досвід приймати важливі рішення, в т. ч. самостійні, володіти добрими
організаторськими здібностями, досвідом управління, знанням не тільки специфіки
підприємства, номенклатури його продукції, а й мати базу основних споживачів і
постачальників. З досвіду роботи зарубіжних фірм відомо, що менеджер СМЯ фактично є
другою особою на підприємстві, яка може заміщати керівника у найважливішій ланці –
управління підприємством [4].
Ознайомившись із доступними джерелами інформації, пропонуємо вітчизняним
виробникам, які випускають продукцію для ветмедицини, таке [1, 2]:
– до роботи з розробки СМЯ бажано задіяти провідні підрозділи підприємства;
– для координації таких робіт, а також прийняття колегіальних рішень щодо розробки і
впровадження менеджменту СМЯ доцільно створити координаційну раду з числа
представників керівництва та провідних фахівців. Рада виконувала б функції відстежування
виконання заходів із розробки і впровадження СМЯ, визначення коригувальних дій за
підсумками внутрішнього аудиту, узгодження документів СМЯ, які розробляються до вимог
стандартів, аналізуючи при цьому невідповідності ризику, які відслідковуються у процесі
виробництва тощо;
– бути налаштованим на те, що розробка системи СМЯ і її функціонування вимагає
постійної підтримки, доробки, вдосконалення. Адже підприємство працює в різних зовнішніх
і внутрішніх умовах, які постійно змінюються;
– при потребі користуватись допомогою досвідчених консультантів.
По завершенню підготовчих робіт рішення про початок функціонування СМЯ може
бути введене наказом по підприємству.
Принципи належної виробничої практики, які повинні бути закладені в побудову СМЯ.
1. Орієнтація на замовника – цей принцип базується на розумінні залежності
підприємства ветмедицини від споживача.
2. Принцип лідерства зорієнтований на те, щоб керівники підприємства розуміли і
відстоювали цілі та напрямки розвитку підприємства на всіх рівнях, направляючи при цьому
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зусилля колективу на їх вирішення. Результатом реалізації цього принципу є вироблена
стратегія розвитку підприємства.
3. Принцип участі працюючих полягає в тому, що персонал підприємства є його
основою. Тому слід максимально задіювати весь персонал до практичних дій щодо внеску в
досягнення результатів діяльності підприємства, підвищення рівня відповідальності за
рішення покладених на них завдань.
4. Системний підхід до управління СМЯ повинен бути направлений на досягнення
єдиних і головних цілей підприємства.
5. Взаємовигідні відносини із постачальником будуть сприяти створенню високої
споживчої цінності продукції, оптимізації затрат.
Менеджмент СМЯ підприємства повинен оцінювати і вибирати постачальників,
враховуючи при цьому їх здатність поставляти сировину, відповідно до специфіки
підприємства.
Доречним буде підприємству працювати із постачальниками за коротко- і
довгостроковими договорами, практикувати, при цьому, залучення постачальників до
розробки нової продукції, поліпшення її якості тощо.
ВИСНОВКИ
Впровадження системи менеджменту якості продукції для ветмедицини підсилює і
вдосконалює функціонування цілісної системи управління якістю продукції на підприємстві в
частині орієнтації на потреби замовників і оптимізацію виробництва, є ефективним
інструментом впровадження позитивних змін у систему управління, що сприяє і підвищенню
конкурентоздатності підприємства.
BASIC DEVELOPMENT STAGES OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
OF PRODUCTS FOR VETERINARY MEDICINЕ
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With the development of market relation target management system of product quality
becomes more urgent. Appropriate question, is such system needed to the producers of products for
veterinary medіcinе? There are two purposes of the management system development: first and main
is an orientation and optimization of enterprise work, providing of its capability and, that it is very
important and priority - providing of the competitiveness of products and services, providing of
corresponding quality. Second purpose - to show to the potential consumers, that the enterprise of
veterinary medicine produces the products of corresponding quality and consistently produces
appropriate quality and safety, one that meets their requirements Both for realization first and the
second purposes it is necessary to specialize one of main links of enterprise on a management of the
internals of products with the certain corresponding parameters of activity of this service in the system
of quality.
Keywords: SYSTEM, MANAGEMENT, ENTERPRISE, QUALITY OF PRODUCTS,
VETERINARY MEDICINE.
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АННОТАЦИЯ

С развитием рыночных отношений все большей актуальности приобретает система
целевого менеджмента качества продукции. Закономерный вопрос, нужна ли такая система
производителям продукции для ветмедицины? Существует две цели разработки системы
менеджмента: первая и главная – направленность и оптимизация работы предприятия,
обеспечение его дееспособности и, что очень важно и приоритетно - конкурентоспособности
продукции и услуг, обеспечение соответствующего качества. Вторая цель – показать
потенциальным потребителям, что предприятие ветмедицины стабильно выпускает
продукцию соответствующего качества и беспечности, то есть такую, которая удовлетворяет
их требования. Как для реализации первой, так и второй цели необходимо в системе качества
предприятия одно из главных звеньев специализировать на менеджменте качества продукции
с определенными соответствующими параметрами деятельности этой службы.
Ключевые слова: СИСТЕМА, МЕНЕДЖМЕНТ, ПРЕДПРИЯТИЕ, КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ, ВЕТМЕДИЦИНА.
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Значне збільшення виробництва риби та продукції з неї можливе через вирощування її
у внутрішніх водоймах, шляхом інтенсифікації виробництва, а також впровадження
індустріальних методів. Інтенсифікація рибництва – неминучий процес, який диктується
зростаючими потребами населення в живій і охолодженій рибі і зменшенням вилову
океанічної і морської риби. Важливим моментом в цьому процесі є накреслення основних
шляхів та вирішення поставлених завдань. Хоча, як ми розуміємо, основою повинна бути,
екологічна концепція інтенсифікації рибництва, що дозволяє виробляти чіткі принципи, якими
необхідно керуватись. Реалізація основних її положень на практиці приведе до створення
нової, біонічної технології вирощування риби, зміни привичного обліку ставів, рибоводних
ємностей, інкубаційних цехів, транспортних засобів для перевезення риби, створення нового
класу самокерованих механізмів, кормороздавачів, вапнувачів, аераційних установок,
вдосконалення виробничих процесів, засобів для профілактики і лікування захворювань тощо.
Ключові слова: РИБА, ВОДОЙМИ, КОРМИ, КОМБІКОРМИ, ПРОДУКТИВНІСТЬ,
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ.
Одним з основних принципів екологічної концепції інтенсифікації рибництва та
вирішальним кроком різкого підвищення біологічної продуктивності ставів, стала годівля
риби штучними кормами. Застосування в практиці рибництва штучних кормів дозволило на
порядок підвищити щільність посадки коропа проти нормативної, тобто до такої при якій риба
досягала стандартної маси тільки за рахунок природного корму. При цьому зберігалась
попередня кількість продукції. Хоча зростаючі щільності посадки риби і використання в
зв’язку з цим все більшої кількості кормів приводять до нової межі на шляху досягнення більш
високої рибопродуктивності. При щільності посадки коропа 4-5 тис. шт./га в окремі періоди,
особливо в кінці вегетаційного періоду вирощування, харчові потреби риби перевищують
біологічні особливості водойми до самоочищення.
Як відомо в непроточні, або слабо проточні стави при одно-триразовій годівлі риби
можна щодобово вносити в середньому 100 кг/га штучних кормів. Перевищення цієї величини
приводить до порушення продукційно-деструкційних процесів у водоймі, погіршення
екологічних умов вирощування риби і в кінцевому результаті до її загибелі. Таким чином на
шляху підвищення інтенсифікації ставового рибництва встає перепона прогресуючого
погіршення якості водного середовища перевищення біологічної властивості водойми до
самоочищення. При достатньо високій щільності посадки коропа, щоб виростити рибу
стандартної маси, необхідно кількість корму на годівлю наближувати до межі можливості
ставу до самоочищення. Але сама можливість очищення не є величиною постійною, вона
змінюється в залежності від температури води, рівня розвитку фітопланктону та інших
факторів. Ситуація ускладнюється і тим, що навіть при багаторазовій нормованій годівлі
коропа гранульованим кормом риба не споживає значну частину (35-42 %) корму. Надалі
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залишки корму поволі мінералізуються і більше забруднюють воду як екскременти риб [1].
Тому завідоме зменшення норми годівлі по відношенню до можливості самоочищення
ставу означає зниження економічної ефективності вирощуваної від недогодівлі риби,
перевищення можливості темпу її росту. Тут потрібно згадати, що в природних умовах між
біомасою кормових організмів і іхтіомасою існують як прямі, так і зворотні зв’язки. Масовий
розвиток кормових організмів призводить до росту іхтіомаси. Зростаючий трофічний прес
риби знижується. Проходить саморегуляція системи. У цьому випадку потрібно створити
зворотну систему, щоб риби могли регулювати кількість корму, що поступає в водойму. На
цьому принципі створено так званий біологічний метод годівлі з участю автоматизованих
годівниць, з яких риба може їсти скільки і коли завгодно.
Найбільш ефективною та оригінальною виявилась годівниця «Рефлекс», яка дозволяє
скоротити втрати кормів до мінімуму, здійснювати годівлю риби в відповідності до біоритмів,
а екосистемі ставу залишатись саморегулюючою. При автоматизованій годівлі коропа раціон
риби може перевищувати в окремі дні біологічну властивість ставу до самоочищення. В
результаті погіршуються екологічні умови вирощування: зменшується концентрація кисню в
воді, накопичуються екзаметаболіти та ін. У період, коли апетит риби погіршується і потреба
в кормі знижується, біологічна властивість ставу до самоочищення зростає, умови середовища
покращуються. Це, в свою чергу, приводить до зростання раціону риби. Таким чином,
проходить постійне коливання споживання корму по відношенні межі ставу до самоочищення.
Автоматизована годівниця виступає в ролі регулятора-оптимізатора раціону риб і умов
середовища. Таким чином, автоматизована годівля, як найбільш близький до природного
екологічно коректний спосіб годівлі риби, дозволяє екосистемі ставу залишатись
саморегулюючою-врівноваженою. Хоча, як відомо, в більшості рибних господарств
біологічну продуктивність ставів підвищують шляхом удобрення, вапнування, збільшення
проточності, аерацією, а також зарибнення в полікультурі тощо [2].
Годівля збалансованими кормами
При інтенсивних технологіях вирощування, рибництво повинно базуватись виключно
на штучних кормах. При цьому виникає небезпека порушення обміну речовин і поява
аліментарних захворювань, що тісно пов’язано з наявністю природних кормів в раціоні. Тому,
що природна кормова база водойм найбільш повно задовольняє потребу риби у всіх
необхідних поживних речовинах. Висока ефективність природних кормів у порівнянні з
штучними полягає у їх повноцінності в зв’язку з тим, що в їх складі є білки, жири, вуглеводи,
мінеральні речовини, оптимальне співвідношення макро- і мікроелементів та різноманітні
вітаміни. Тому при виготовленні штучних кормів для риби обов’язково доводиться
вирішувати два взаємно протилежних завдання – корми повинні бути максимально
повноцінними і мати мінімальну ціну.
Ще в 1927 році при зародженні інтенсивного рибництва Г. Девіс відзначив, що крім
водопостачання ні один фактор не є на стільки важливим в досягненні успіху при вирощуванні
риби як корми. По мірі інтенсифікації рибництва, особливо з його переходом до садкового та
басейнового методів вирощування, є загроза виникнення аліментарних захворювань,
основною причиною яких є неповноцінність кормів або їх недоброякісність [3].
Хоча в рослиноїдних і всеїдних риб незбалансованість дієти та нестача в ній вітамінів
частково компенсується за рахунок діяльності синтезуючої вітаміни мікрофлори кишечника і
власної властивості до синтезу деяких амінокислот і вітамінів, які хижаки отримують тільки з
кормом.
Як відомо, найбільш важливим і дорогим компонентом у кормах є білки.
Незбалансованість білків в раціоні по незамінимих амінокислотах веде до ожиріння, так як на
синтез тканин витрачається тільки та кількість амінокислот яка може бути зв’язана не
замінимою кислотою що знаходиться в дефіциті. Надлишок всіх інших амінокислот
найчастіше йде на енергетичні затрати і утворення жиру, який накопичується головним чином
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в печінці. Ожиріння печінки, особливо жирове переродження всього органу, викликає велику
небезпеку для здоров’я риби. Неповноцінний по амінокислотному складу білок може в значній
частині перетворитися в жир, навіть при загальному дефіциті білка в організмі.
Дуже небезпечне порушення в раціоні хижих риб (лососевих і канального сома)
співвідношення між ізолейцином і лейцином. Воно веде до токсикозу печінки і
спостерігаються в лососевих при нестачі, або відсутності в дієті триптофану. Зміни ці
характеризуються головним чином в порушенні розвитку кісткової і хрящової тканин
лордозах і сколіозах, атрофії лімфоїдної тканини [4].
Риба, яка вирощується в штучних умовах, дуже чутлива до кількості і якості згодованих
їй кормів. Надлишок жирів у дієті лососевих (форелі), викликає ожиріння печінки і її жирове
(ліпоїдне) переродження.
У коропів, які утримуються на дієті з відсутністю ліноленової і лінолевої кислот
(незамінимих жирних кислот), вже через декілька тижнів спостерігається відставання в рості і
симптоми м’язової дистрофії та порушення ліпогенезу в печінці. Коропи більш стійкі, ніж
лососеві до надлишку в кормах жирів і вуглеводів, однак в них при годівлі виключно
вуглеводами спостерігається загальне ожиріння, анемія і жирове переродження печінки [5].
Рибі для нормального живлення необхідні також мінеральні речовини, що і
теплокровним тваринам. Багато з необхідних мінеральних речовин риби можуть адсорбувати
безпосередньо з води через зябра і шкіру [6, 7]. При вирощуванні риби в м’якій, бідній
мінеральними речовинами воді нестачу їх необхідно поповнювати за рахунок мікроелементів
з кормом [8].
Дефіцит кальцію в воді і дієті риби може привести до помутніння кришталика і
недорозвитку зяберних кришок. Особливо небезпечна нестача кальцію в дієтах, яка має в собі
невелику кількість рибофлавіну, вітаміну А, триптофану, гістидину і фенілаланіну. Нестача
фосфору в дієті коропа викликає зниження темпу росту, сповільнення розвитку кісток,
потворства. Дефіцит магнію викликає в молоді коропа втрату апетиту, сповільнення росту,
в’ялість, судоми, підвищену смертність. Нестача кобальту в оточуючій воді і в їжі риби
сповільнює темпи їх росту, знижує вміст білка в сироватці крові та кількість гемоглобіну,
викликає ожиріння печінки. Надлишок кобальту в риби проявляється сильною токсичною
дією, в крові зменшується кількість лімфоцитів і підвищується число моноцитів і
поліморфноядерних лейкоцитів [9].
Підвищений вміст кухонної солі в кормах вище 2,7 % приводить до значного
пошкодження шлунково-кишкового тракту риб, особливо лососевих, набряку нирок і
запалення кишечника.
Відомо також, що рибі, як і всім тваринам, для нормальної життєдіяльності необхідні
вітаміни [10, 11]. Відсутність одного з вітамінів в дієті веде до меншої, або більшої ступені
ослаблення життєвих процесів в організмі – авітамінозу. Авітамінози включають в себе
синдроми і аномалії, які є результатом нестачі одного з багатьох вітамінів. Встановлено, що
порушення в обміні речовин риби при годівлі їх комбікормами, бідними вітамінами, бувають
більшими як при їх повному голодуванні.
Із водорозчинних вітамінів особливе значення для риби мають вітаміни групи В. При
нестачі їх в дієті у риб знижується апетит, виникають порушення в секреції харчо-травних
залоз, анемія, втрата рівноваги, крововиливи в очах, витрішкуватість, руйнування
плавникових мембран, порушення слизовиділення покривів тіла, різкий ріст смертності риби.
Крім авітамінозів, у риби реєструються гіпервітамінози. Оскільки надлишок
водорозчинних вітамінів А, Д, Е легко виводиться з організму риби, гіпервітамінози у випадку
з такими вітамінами не реєструються. Надлишок жиророзчинних вітамінів поволі виводиться
з організму риби і може служити причиною отруєнь, що проявляється комплексом
патологічних симптомів [12, 13].
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Годівля незбалансованими кормами
По мірі інтенсифікації рибництва і особливо при значних щільностях вирощування,
основне місце відводиться неповноцінності кормів, або їх недоброякісності. Таким чином
незбалансовані корми, дуже часто на початкових етапах годівлі спричиняють загальні
симптоми, а надалі патологічні процеси які супроводжуються зниженням апетиту і темпу
росту риби, значною смертністю, порушенням пігментації, нервовими розладами,
геморагіями, виразками зовнішніх покривів, ожирінням печінки (гепатопанкреасу),
підвищеною сприйнятливістю до інфекційних та інвазійних захворювань.
Хоча найбільш загальним із цих симптомів, а відповідно найбільш часто реєструється
у риби при інтенсивному вирощуванні, є порушення жирового обміну і в першу чергу
спостерігаються зміни в печінці – ожиріння печінки – жирова дистрофія, жирова, або ліпоїдна
дегенерація печінки. Крім того відомо, що у риби, яка живиться природними кормами, в
залежності від її біології і фізіологічного стану, в печінці може накопичуватись більша або
менша кількість депонованого жиру [14].
Хвороби риб, викликані недоброякісними кормами
Переважна більшість аліментарних захворювань інтенсивно вирощуваних риб і в
першу чергу ті з них, які викликані недоброякісними кормами чи вмістом в них токсичних
преміксів можуть і повинні бути усунені простими профілактичними заходами – такі корми ні
при яких умовах не можна згодовувати рибі. Найчастіше від аліментарних захворювань
страждають холодноводні (лососеві), без певних збитків, хоча часто з видимою користю для
риби є голодування протягом декількох діб. У той же час навіть одноразове згодовування
недоброякісних з вмістом токсичних речовин кормів може викликати масову загибель риби,
або їх довге тяжке захворювання
Профілактика аліментарних захворювань риби, викликаних недоброякісними кормами
в значній мірі утруднюється в силу економічних умов. У зв’язку з цим необхідне балансування
межі допустимого мінімуму найбільш цінних і дорогих компонентів штучних кормів, таких як
вітаміни, незамінимі амінокислоти, жирні кислоти, з врахуванням вікових і сезонних змін
потреби риби. Диференціювання складу кормів, залежно від вікової, видової групи і
призначення вирощуваної риби, становлення більш або менш небезпечних для здоров’я риб
симптомів харчової недостатності могли би дати значний економічний ефект [15] .
Крім того, при вирощуванні риби в сучасних умовах, серйозним стримуючим фактором
можуть бути хвороби, які нерідко викликають їх загибель або втрату рибою товарного виду і
значне зниження темпів росту. Тому в результаті виникаючих складних епізоотичних процесів
у водоймах проходить неефективна витрата кормів. Крім того відомо, що хвороби впливають
на популяцію риби, що проявляється зміною деяких фізіологічних і морфологічних показників
особин, їх поведінкою, різницею в харчуванні і засвоюванні корму.
Основним елементом у комплексі заходів боротьби з хворобами риб є профілактика. В
останні роки, поряд з загальними санітарно-рибоводними заходами, велике значення
надається хіміопрофілактиці, при якій здійснюється спеціальна обробка риби безпосередньо в
ставах: внесення хімічних препаратів в воду ставів, або їх згодовування разом з кормами.
Централізоване виготовлення гранульованих комбікормів з різного роду препаратами
та вдосконалення методів їх приготування з метою пролонгування активності цих препаратів
в комбікормах, зберігання і згодовування є дуже актуальними питаннями.
Вченими багатьох країн рекомендовані комбікорми, збагачені різними препаратами та
профілактично-лікувальними добавками для згодовування рибі. Звичайно препарати по мірі
необхідності включаються в сипучі комбікорми безпосередньо в господарствах і у
тістоподібному вигляді згодовуються рибі. Неточність дозування препаратів при недостатніх
технологічних можливостях, часто ускладнює своєчасне і якісне проведення лікувальнопрофілактичних заходів, обмежує широке впровадження нових методів боротьби з хворобами
риб [16].
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Впровадження у виробництво гранульованих комбікормів для риб з профілактичнолікувальними препаратами значно підвищить економічну ефективність ставового рибництва,
дозволить не тільки вдосконалити технологію виробничих процесів, механізувати і
автоматизувати трудомісткі процеси, але і здійснювати в господарствах з інтенсивним
веденням рибництва планові протиепізоотичні заходи шляхом застосування радикальних
методів хіміопрофілактики.
Як у нашій країні, так і за кордоном відомі комбікорми для риби: тістоподібні, сухого
пресування з введенням речовин, що зв’язують чи утворюють плівку при допомозі інгредієнтів
тонкого помолу, вологого пресування, брикетування [17].
Тістоподібні комбікорми. У переважній більшості ставових рибних господарств
тістоподібні корми застосовуються в зв’язку з виробничою необхідністю та простотою їх
приготування. Вони добре поїдаються рибою всіх вікових груп, завжди є свіжими, тому що
готуються безпосередньо перед згодовуванням. Недоліком цих комбікормів є їх невисока
водостійкість. Профілактично-лікувальні та збагачувальні добавки, а також пасти з зеленої
рослинності швидко вимиваються з тістоподібного корму водою. Крім того, введення
збагачуючих та зв’язуючи речовин технологічно неможливе, з-за трудності порційного
дозування та подальшого транспортування.
Брикетовані комбікорми. Застосовуються переважно для годівлі с.-г. тварин, рідше
риби. Ці комбікорми володіють кращими характеристиками від розсипних: при зберіганні і
перевезенні не збільшується їх маса в об’ємі, виключається само сортування, зменшується
гігроскопічність. Брикетовані комбікорми виготовляються з розсипних компонентів, які
постачаються с/г виробництвами та підприємствами харчової промисловості, різних місцевих
відходів, пасти з зеленої рослинності, відходів профільних підприємств. Брикетовані
комбікорми при згодовуванні на 18 % економічніші від тістоподібних і на 1 2% -від
комбікормів сухого пресування. Вимивання поживних речовин у брикетованих комбікормах
у 2 рази менша, як в тістоподібних і в 1,6 рази менша, як в комбікормів сухого пресування.
Комбікорми сухого пресування. Гранули комбікормів сухого пресування мають
невисоку вологостійкість, швидко розпадаються в воді. Загальні втрати поживних речовин під
час перебування гранул в воді, за рахунок екстрагування і механічного руйнування доходить
до 44 %. Для підвищення міцності гранул застосовують зв’язуючі речовини: меласу, соєвий
фосфатний концентрат, декстрин, суху молочну сироватку, бентонітову глину, технічний
альбумін крові, відвар філофору, крохмаль, солевий гідроль та ін. Водостійкість комбікормів
із зв’язуючими речовинами підвищується з 0,3 до 2 годин, а економія їх, в порівнянні з
гранулами сухого пресування, підвищується на 5-10 %. Також значний ефект можна одержати
при введенні в комбікорми шроту чи макухи в більшій,ніж передбачено рецептом, кількості, а
також при введенні жирів від 3 до 7 % від загальної кількості передбаченої рецептурою.
Нанесення водозахисних покривів на гранули – один із способів підвищення
ефективності гранульованих комбікормів сухого пресування. Захисні покриття не повинні
містити шкідливі і токсичні речовини, не повинні відлякувати рибу запахом. Водостійкість
гранул підвищують в основному за рахунок покриття їх захисною плівкою жиру,
полівінілового спирту, бентонітових глин тощо. Встановлено також, що тонке подрібнення
інгредієнтів перед пресуванням підвищує міцність і водостійкість гранул комбікормів.
Комбікорми вологого пресування. Вологе гранулювання комбікормів підвищує
водостійкість гранул, та економію корму на 6 %, в порівнянні з гранулами сухого пресування
і на 12 %, в порівнянні з тістоподібними кормами. При згодовуванні таких комбікормів
найнижчі затрати на одиницю приросту риби і найвища рибопродуктивність; економія їх в
порівнянні з тістоподібними кормами складає 24 %, а в порівнянні з гранулами сухого
пресування – 18-21 %.
Виробництво комбікормів за кордоном. У ряді країн Європи та світу виробництво
комбікормів у переважній більшості здійснюють шляхом сухого та вологого пресування з
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додаванням жиру, меласи та інших зв’язуючих та плівкоутворюючих речовин. Хоча сьогодні
переважає виробництво комбікормів вологого гранулювання та широко використовується
метод вологого гранулювання з наступним заморожуванням і висушуванням комбікормів, в
яких зберігається смак і властивості первинних продуктів, випускаючи висушені гранули, які
далі покривають захисною плівкою [18, 19].
ВИСНОВКИ
1. Промислове рибництво потребує подальшого вдосконалення технології та
покращення якості і кількості комбікормів для риби, а також створення спеціалізованих цехів
та комбікормових заводів.
2. З кожним роком підвищується потреба в спеціалізованих комбікормах для риб в
зв’язку з інтенсифікацією ставового рибництва. В зростанні вимог до якості живої товарної
риби все більшого значення будуть набирати профілактика та лікування хвороб ставової риби
лікувальними комбікормами.
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SUMMARY
A significant increase in fish production and the production of it possible by growing it in
inland waters through intensification of production and the introduction of industrial methods.
Intensification of fish farming - an inevitable process that is dictated by the needs of the growing
population in live and chilled fish catches and a decrease in oceanic and marine fish. The important
point in this process is fundamental ways and shapes the task. While we under-stand the basis should
be the environmental concept of intensification of fish farming, to produce clear principles that should
guide. The implementation of its main provisions in practice lead to the creation of new bionic
technologies of growing fish, changing the usual accounting ponds, breeding tanks, hatching plants,
vehicles for transportation of fish, a new class of self-driving mechanisms, feeder, aeration systems,
improving production processes, tools to prevent and treat diseases and others.
Keywords: FISH, PONDS, FEED, FODDER, PRODUCTIVITY, INTENSIFICATION.
ПРИМЕНЕНИЕ КОРМОВ В РЫБОВОДСТВЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ ВОДОЕМОВ
Л. М. Дармограй, В. И. Божык, В. В. Сенечин
Львовский национальный университет ветеринарной медицины
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АННОТАЦИЯ
Значительное увеличение производства рыбы и продукции из нее возможно через
выращивание ее во внутренних водоемах, путем интенсификации производства, а также
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внедрение индустриальных методов. Интенсификация рыбоводства - неизбежный процесс,
который диктуется возрастающими потребностями населения в живой и охлажденной рыбе и
уменьшением вылова океанической и морской рыбы. Важным моментом в этом процессе
является начертание основных путей и решения поставленных задач. Хотя, как мы понимаем,
основой должна быть экологическая концепция интенсификации рыбоводства, что позволяет
производить четкие принципы, которыми необходимо руководствоваться. Реализация
основных ее положений на практике приведет к созданию новой, бионической технологии
выращивания рыбы, изменения привычного учета прудов, рыбоводных емкостей,
инкубационных цехов, транспортных средств для перевозки рыбы, создание нового класса
самоуправляемых механизмов, кормораздатчиков, известковых агрегатов, аэрационных
установок, совершенствования производственных процессов, средств для профилактики и
лечения заболеваний и др.
Ключевые
слова:
РЫБА,
ВОДОЕМ,
КОРМ,
КОМБИКОРМА,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ИНТЕНСИФИКАЦИЯ.
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та кормових добавок
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Проведено аналіз загальних підходів до лабораторних досліджень жирів та рослинних
олій, актуальних критеріїв оцінки якості кормових добавок, які містять жир. Відзначено
фактори, які мають вплив на зберігання та технологічне застосування жировмісних
кормових добавок. Раціональна організація комплексної оцінки жирів є гарантією
збалансованої та безпечної годівлі сільськогосподарських тварин.
Ключові слова ׃ЖИРНІ КИСЛОТИ, ПЕРОКСИДИ, ГІДРОПЕРОКСИДИ,
АЛЬДЕГІДИ, ІНДЕКС СТАБІЛЬНОСТІ.
Жири та олії – органічні речовини, які широко застосовуються в годівлі тварин. У
живих організмах ліпіди виконують ряд важливих функцій: входять до структури мембран, є
основою нервової тканини, акумулюють і депонують енергію, виконують захисну роль, є
основою біологічно активних речовин, таких як гормони, вітаміни та є джерелом незамінних
жирних кислот. Ліпіди сприяють всмоктуванню, транспорту і депонуванню жиророзчинних
вітамінів та ферментів. Жирам притаманна взаємодія з амінокислотами, виражена в
збереженні їх витрат на енергетичні цілі організму та спрямуванні їх на синтез білків.
Жирні кислоти, як і глюкоза, є важливим субстратом окиснення, що дає 25-35 % потреб
організму в енергії. Від вмісту жирних кислот залежить харчова та біологічна цінність і
технологічні характеристики продуктів. Насичені жирні кислоти у рослинних жирах
представлені пальмітиновою кислотою, концентрація якої може досягати 10 %, концентрація
стеаринової кислоти в оліях рідко перевищує 5 %.
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Рослинні олії можна класифікувати за вмістом в них ненасичених кислот. Так, вміст
лінолевої кислоти є високим в соняшниковій олії - 65,7 %, у соєвій – 51 %, кукурудзяній – 58
%. Вміст ліноленової кислоти в них незначний, а у лляній олії вона складає 50 %. Арахісова і
сезамова олії містять велику кількість олеїнової та ліноленової кислоти.
Використання рослинних олій в натуральному і частково гідрогенізованому виді має
важливе значення, оскільки вони відносно стійкі до процесів окиснення, не потребують
додавання антиоксидантів, маючи у своєму складі природні антиоксиданти, такі як
токофероли. Рафінація олії знижує її антиокиснювальні властивості.
Окиснення жирів – це процес взаємодії з реактивною формою кисню, наприклад, з
гідроксилом – НО, перекисом – RОО чи алкоксилом – RО. Фактично, окиснення є ланцюговою
реакцією, в результаті якої на кожній стадії утворюються вільні радикали, які каталізують
реакцію на наступній стадії. Цей процес є незворотним, в результаті утворюються пероксиди,
гідропероксиди, альдегіди, оксикислоти, кетони, які мають у своєму складі карбонільну групу,
легко всмоктуються в кишечнику, мають токсичну дію, погіршують органолептичні
властивості жирів, надаючи їм неприємний прогірклий запах, знижують їх біологічну цінність.
Поріг чутливості тварин до деяких продуктів окиснення складає всього кілька
міліграмів на 1 тонну корму, тому одним із негативних наслідків окиснення жирів, які можуть
проявлятися в різноманітних формах, є погіршення споживання кормів або повна відмова від
них.
На практиці про ступінь окиснення жирів констатують, виходячи з рівня кислотного і
перекисного числа жиру, що, в принципі, є не зовсім правильно. Ступінь окиснення
характеризується тільки перекисним числом, а кислотне число характеризує ступінь гідролізу
жиру. Поширеним є твердження про те, що низький рівень перекисного числа жиру свідчить
про хорошу його якість, однак, із динаміки кислотного, перекисного, альдегідного та
тіобарбітурового чисел випливає, що перекисне число може відповідати допустимій нормі як
у жирі нормальної якості, так і в неякісному продукті. Відокремлена характеристика за
перекисним числом жиру є недостатньою і повинна бути доповненою іншими аналізами.
Важливим показником є індекс стабільності жиру, що характеризує стабільність перекисного
числа жиру за певний проміжок часу. Для несвіжої соняшникової олії індекс стабільності
складає 0,1 годин, а для свіжої - 9,95 годин.
Якість жирів залежить від багатьох факторів: співвідношення насичених і ненасичених
жирних кислот (чим більше в складі ненасичених жирних кислот, тим більша ймовірність його
окислення), температури, світла, вологості, терміну зберігання, наявності хімічних сполук.
Контакт жирів із водою викликає їх гідроліз, що сприяє утворенню вільних жирних кислот, які
не є шкідливими для здоров'я тварин та людини, однак, вони мають нижчу енергетичну
цінність і більшу схильність до окиснення. Критичним рівнем вологи у жирах є 0,1 %, жири
хорошої якості повинні містити не більше десяти відсотків вільних жирних кислот від
загальної маси.
Важливим фактором, який впливає на якість жирів, є наявність сполук, які сприяють
окисненню – прооксидантів, зокрема, іонів заліза, міді і марганцю, які завжди присутні в
преміксах. Іони міді і заліза збільшують перекисне число жиру у кілька разів, тому
рекомендовано застосування хелатів іонів металів, зокрема, лимонної кислоти, з метою
сповільнення процесів окиснення.
Окиснення жирів веде до зниження кормової цінності раціонів, так, обмінна енергія
окисненої соєвої олії є на 12 % нижчою, ніж свіжої. Недоотримання тваринами та птицею
обмінної енергії призводить до зниження їх росту та продуктивності, а токсичні продукти
окиснення - до погіршення стану здоров´я. Враховуючи той факт, що жировмісні корми дорогі,
то прямі економічні збитки є очевидними. Особливо великі втрати мають місце в раціонах із
високим вмістом жиру, зокрема, для бройлерів, ремонтного молодняку, високопродуктивних
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курей-несучок у стартерному періоді. Це пояснюється прямою кореляцією між вмістом жиру
та ймовірністю його псування.
Споживання окиснених жирів негативно впливає на мікрофлору шлунково-кишкового
тракту, пригнічуючи розвиток молочнокислих бактерій і сприяючи розвитку кишкової
палички. Це, в свою чергу, призводить до погіршення процесів травлення та патологій травної
системи.
Негативно впливає на процес псування жиру змішування якісних жирів з окисненими,
вільні радикали окисеного жиру інтенсивно запускають процес окиснення. Така ситуація часто
спостерігається на практиці, коли жири одного з інгредієнтів комбікорму окиснені, наприклад,
макухи чи м’ясо-кісткового борошна, в результаті короткого часу псується і якість жиру, і
якість комбікорму в цілому. Тому важливою технологічною ланкою є стабілізація жирів і
жировмісних компонентів корму з використанням антиоксидантів на більш ранній стадії,
зокрема, при виробництві рибного та м’ясо-кісткового борошна рекомендовано додавати
антиоксиданти до початку процесу термообробки.
ВИСНОВКИ
Таким чином, необхідно здійснювати комплексний підхід при оцінці якості кормів,
дотримуватись термінів та належних умов зберігання жировмісної сировини, преміксів та
білково-мінеральних добавок.
CRITERIA OF ESTIMATION OF FORAGE LIPIDS AND OILS QUALITY
T. R. Levytskyi, G. J. Bojko, T. I. Sharyi
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The analysis of the general approaches to the laboratory researches of lipids and vegetable
oils, actual criteria of internals estimation of forage additions that contain lipids is conducted. Factors
that have an influence on storage and technological application of forage additions that contain lipids
are marked. Rational organization of complex estimation of lipids is the guarantee of the balanced
and safe feeding of agricultural animals.
Keywords: LIPID ACIDS, PEROXIDES, HYDRO-PEROXIDES, ALDEHYDES, INDEX
OF STABILITY.
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АННОТАЦИЯ
Проанализированы общие подходы к лабораторным исследованиям жиров и
растительных масел, актуальные критерии оценки качества кормовых добавок, которые
содержат жир. Отмечены факторы, которые влияют на сохранение и технологическое
использование жиросодержащих кормовых добавок. Рациональная организация комплексной
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оценки жиров служит гарантией сбалансированного и безопасного кормления
сельскохозяйственных животных и птицы.
Ключевые слова: ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, ПЕРОКСИДЫ, ГИДРОПЕРОКСИДЫ,
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У статті наведені дані літературних джерел щодо епізоотології, розповсюдження,
класифікації, клінічних ознак, патогенезу, патолого-анатомічних змін, лабораторних
досліджень заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби. Проведена оцінка
ризику заносу вірусу заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби на територію
України та зроблений прогноз. Висвітлені фактори розповсюдження та заходи по ліквідації
захворювання. Надані рекомендації щодо імпорту великої рогатої худоби з країн
благополучних по вузликовому дерматиту великої рогатої худоби, країн не благополучних по
вузликовому дерматиту великої рогатої худоби та з країн, які інфіковані вузликовим
дерматитом у відношенні великої рогатої худоби.
Ключові слова: ЗАРАЗНИЙ ВУЗЛИКОВИЙ ДЕРМАТИТ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ
ХУДОБИ, ОЦІНКА РИЗИКУ, РЕКОМЕНДАЦІЇ, КОНТРОЛЬ, ІРАДИКАЦІЯ.
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Заразний вузликовий дерматит великої рогатої худоби (Lumpy skin disease, Dermatitis
nodularis bovum, Dermatitis nodulares, шкірна бугорчатка, вузликова екзантема, рос.
нодулярный дерматит крупного рогатого скота, кожная бугорчатка, узелковая экзантема,
заразный узелковый дерматит, бугорчатка кожи крупного рогатого скота, узелковая сыпь
крупного рогатого скота, лоскутная болезнь кожи, болезнь кожного отека) - контагіозне
вірусне інфекційне захворювання, що характеризується лихоманкою, ураженням лімфатичної
системи, набряками підшкірної клітковини і внутрішніх органів, утворенням шкірних
вузликів, ураженням очей і слизових оболонок органів дихання та травлення [1–3].
Характеризується значними економічними збитками, зумовленими відсутністю
лікування, різким зменшенням молочної продуктивності, зменшенням живої ваги, абортами
та мертвородами, безплідністю, пошкодженням шкіри, загибеллю тварин від секундарних
інфекцій, запровадженням спеціального режиму для господарств, витратами на проведення
моніторингових та діагностичних досліджень, організацію профілактичних та ліквідаційних
заходів в разі загрози чи виникнення, а також торговельними обмеженнями, що
запроваджуються для недопущення її розповсюдження [1–4].
Вперше захворювання було виявлено в Замбії у 1929 р., як алергічна реакція на
множинні укуси комах [4].
Збудник. Заразний вузликовий дерматит ВРХ – це ДНК-вмісний вірус із роду
Capripoxvirus, родини Poxviridae, віріони діаметром 170-350 нм, кубічної симетрії. Вірус
заразного вузликового дерматиту ВРХ антигенно споріднений вірусам віспи овець та кіз. За
ознакою патогенності вірус розділяється на три групи: BLD, Allerton, Neethling. Вірус
заразного вузликового дерматиту ВРХ зберігається в уражених ділянках шкіри та слизових
оболонках до 39 днів, крові - 5-22 дні, молоці та спермі – 42-60 днів, слині – 15-18 днів, носових
виділеннях – 12-21 днів, з очей – 15 днів від інфікованих тварин. Вірус зберігається при 4°С
впродовж 6 місяців [3, 5].
Вірус інактивується при 55 °С впродовж 2 годин, а при 65 °С – 30 хвилин. Збудник
стійкий при рН 6,6-8,6. Вірус інактивується 1 % розчинами формаліну, 2 % - фенолу, 2 %
віркону, сполук йоду (1:33), 2-3 % гіпохлориду натрію, лугами, хлорвмісними препаратами.
[1, 3].
Вірус чутливий до сонячного світла і детергентів, що містять ліпідні розчинники, але в
умовах недостатнього освітлення навколишнього середовища, таких як приміщення для
утримання тварин, він може зберігатися впродовж багатьох місяців [1, 3, 6].
Епізоотологія і розповсюдження. До вірусу сприйнятливі ВРХ, зебу, буйволи. Тварини
інших видів та людина не сприйнятливі.
Інкубаційний період визначено в 28 днів («Кодекс здоров’я наземних тварин МЕБ
2015 р.»). При експериментальному зараженні тварин інкубаційний період складає 6-10 днів.
При первинних спалахах хворіють від 50 до 100 % тварин. Летальність від 10 до 45% ( зазвичай
від 1 до 5 %). Природне одужання тварин наступає у 90 % випадків. Хвороба триває 4 тижні.
У тварин, що перехворіли, формується стійкий імунітет до повторного зараження.
Джерело збудника – хворі та перехворілі тварини. У довкілля вірус потрапляє з
відторгнутими шматочками ураженої шкіри, спермою, слиною та кров’ю. Вірус передається
трансмісивно кровосисними комахами, а також статевим шляхом, через молоко. У
розповсюдженні збудника можуть приймати участь птахи.
В організм тварини вірус потрапляє через шкіру, слизові оболонки органів дихання,
травлення та кон’юнктиви очей. Вірус переноситься по лімфатичних судинах в лімфатичні
вузли, там розмножується та з током крові розповсюджується по всьому організму,
викликаючи специфічні для хвороби вузликові ураження.
Факторами розповсюдження збудника заразного вузликового дерматиту ВРХ є:
- міграція диких тварин (інфіковане поголів’я, комахи, кліщі);
- завіз інфікованих тварин або їх генетичного матеріалу;
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- проведення ветеринарних обробок тварин (відбори зразків біоматеріалу, ін’єкції),
- антропогенна дія на довкілля, збільшення вантажо- і пасажиропотоків, зміна
кліматичних умов, яка впливає на розповсюдження і кількість комах-переносників.
Занесення контамінованих (заражених) матеріалів відбувається в теплу пору року, коли
цьому сприяють умови (волога, температура тощо). Збудник захворювання може також
поширюватись через контаміновані корми, воду, обладнання та інвентар.
Історичний нозоареал заразного вузликового дерматиту ВРХ розповсюджується на
країни Південної та Східної Африки (Гвінея, Мозамбік, Ботсвана, Зімбабве, ПАР) і Північної
Африки ( Єгипет, Бахрейн, Оман та інші).
У період з 2013-2014 рр. Туреччина повідомила МЕБ про 325 спалахів захворювання.
У цей час хвороба реєструвалась в Ізраїлі, Лівані, Йорданії, Палестині, Іраку, Єгипті. За
даними ЗМІ у 2014 р. захворювання ВРХ заразним вузликовим дерматитом відмічалось у 12
районах Азербайджану.
У 2015 р. заразний вузликовий дерматит був виявлений у Кувейті, Саудівській Аравії,
Греції, Росії. Надалі спостерігається швидке розповсюдження вірусу, який у попередніх
епізоотіях накопив достатню біологічну масу і вірулентність.
За 7 місяців 2016 року захворювання охопило Вірменію, Грецію, Болгарію, Македонію,
Росію, Сербію, Намібію, Саудівську Аравію, Албанію, Казахстан, Чорногорію [7, 8].
Клінічні ознаки. Підвищення температури тіла, депресія, риніт, кон’юнктивіт. На шкірі
різних частин тіла з’являються тверді, круглі вузлики з діаметром 0,5-0,7 см (рис. 1, 2). На
деяких ділянках тіла вузлики зливаються. Іноді вузлики можна виявити лише пальпацією. По
краях вузликів епідерміс відокремлюється, а у центрі тканина некротизується, утворюючи
характерну западину, оточену валиком із грануляційної тканини. Через деякий час
некротизована тканина підсихає та відпадає, а деякі вузлики затвердівають і можуть
зберігатися до року. При асептичному перебігу захворювання западина швидко заповнюється
грануляційною тканиною і заростає волоссям зі зміненим кольором. Лімфатичні вузли
збільшені. У лактуючих корів спостерігають ураження вимені (поява вузликів), молоко густе,
рожевого кольору. При важкому перебігу захворювання уражаються органи дихання та
шлунково-кишкового тракту.

Рис. 1-2. Клінічні ознаки заразного вузликового дерматиту ВРХ у визгляді твердих круглих вузликів.

Іноді ураження очей може призвести до часткової або повної втрати зору. Виразки в
дихальних шляхах викликають сильний набряк і тварина гине від задухи (рис.3-4).
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Рис. 3-4. Клінічні ознаки заразного вузликового дерматиту ВРХ (ураження очей та виразки
в дихальних шляхах).

Паталого-анатомічні зміни. Вузлики у шкірі та м’язах, лімфовузли збільшені,
набряклі; під плеврою, у носових раковинах, під капсулою селезінки, в печінці та у слизовій
оболонці кишечника – крововиливи. На слизових оболонках носової порожнини, гортані та
трахеї – виразки та ерозіїї. Легені набряклі, слизова оболонка сичуга набрякла, з виразками.
Діагноз. Ставиться на основі даних епізоотологічного обстеження, клінічного огляду,
патологічних змін, результатів лабораторного дослідження.
Для проведення досліджень використовують уражені ділянки шкіри, слизових
оболонок чи підшкірної клітковини. Поряд з цим використовують витіки з носа, уражених
очей, слину.
Лабораторні дослідження. Вірус ізолюють у культурі клітин, враховуючи характерні
цитопатичні зміни та утворення еозинофільних цитоплазматичних тілець-включень.
Ідентифікацію груп вірусів проводять за характером ЦПД та за результатами РН. З
діагностичною метою використовують також електронну мікроскопію.
Діагноз на заразний вузликовий дерматит ВРХ вважають встановленим, якщо у пробах
від хворих чи підозрілих у захворюванні виявлено вірус заразного вузликового дерматиту ВРХ
чи його антиген і геном. З цією метою використовують ПЛР-класичний та ПЛР в режимі
реального часу («ARP American Research Products, Inc, Real Time PCR Kits for Lumpy Skin
Disease Virus, Product Code: FR084, Product: Lumpy Skin Disease Virus, Fluorgenic Real Time
PCR» «Lumpy Skin Disease Virus PCR kit», Shanghai ZJ Bio Tech Co, Ltd, China та інших
виробників),
Диференційна діагностика: відрізняють від шкірної форми туберкульозу,
стрептококової інфекції, демодекозу, ящуру, контагіозного пустульозного стоматиту,
кропив’янки (Urticaria), гіподерматозу ВРХ, герпесвірусу ВРХ-2, дерматофільозу, віспи,
алергії на укуси комарів.
Заходи при підозрі на заразний вузликовий дерматит ВРХ:
- при підозрі на заразний вузликовий дерматит ВРХ (виявлення у тварин характерних
для заразного вузликового дерматиту клінічних ознак та патологоанатомічних змін) власники
тварин зобов’язані негайно повідомити ветеринарному фахівцю про підозру;
- ізолювати підозрюваних та контактних тварин;
- заборонити всі переміщення та перегрупування ВРХ;
- виключити можливість контакту персоналу, який обслуговує хворих та підозрілих
тварин з іншими тваринами.
- виключити винос вірусу з молоком, спермою, транспортом, кормами, інструментом
та обладнанням;
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- ветеринарним фахівцям державних установ району терміново виїхати у господарство
та провести епізоотологічне обстеження з клінічним оглядом тварин. Встановити можливі
шляхи занесення джерела збудника та розповсюдження збудника НД;
- організувати відбір зразків для доставки в діагностичну лабораторію;
- повідомити про результати обстеження керівнику обласної служби;
Заходи по ліквідації захворювання.
- вводяться карантинні обмеження, забороняється ввіз та вивіз тварин;
- забезпечується охорона території спалаху;
- розробляється комплекс заходів по ліквідації спалаху НД;
- хворих тварин забивають безкровним методом;
- трупи загиблих та забитих тварин, залишки кормів та підстилку утилізують в межах
неблагополучного пункту;
- молоко отримане від тварин у осередку знезаражують пастеризацією при 85 °С
протягом 30 хвилин або кип’ятінням не менше 5 хвилин;
- навколо вогнища захворювання визначають загрозливу зону (3 км) та зону
спостереження (10 км), в яких проводять активний та пасивний моніторинг;
- в загрозливі зоні переміщення тварин забороняється;
- ВРХ обробляють репелентами та інсектицидами;
- в приміщенні, де утримуються хворі тварини проводять дезінсекцію, дезінфекцію та
дератизацію;
- забороняють виїзд автотранспорту без дезінфекції;
- проводять просвітницьку роботу з ветеринарними фахівцями та населенням яке
утримує тварин;
- карантин знімають через 30 днів після вилучення останньої тварини у
епізоотичному вогнищі та проведенні інших протиепізоотичних заходів;
- після зняття карантину протягом року забороняється вивозити тварин (ВРХ) за межі
неблагополучного пункту, крім поставок для забою на м’ясокомбінат;
- на території бувшого неблагополучного пункту впродовж року за 1 місяць до
початку льоту комах, проводять вакцинацію ВРХ відповідно до інструкції на вакцину.
Методи профілактики.
З метою специфічної профілактики проти заразного вузликового дерматиту ВРХ
рекомендується застосовувати вакцину проти віспи овець, збільшивши дозу у 3-10 разів або
вакцину з штаму вірусу вузликового дерматиту ВРХ (гомологічну).
Оцінка ризику.
Ідентифікація небезпеки показана у наших моніторингових дослідженнях (випуски
щотижневиків та щомісячників по інфекційних захворюваннях). Так, лише за 7 місяців 2016
року у 13 щотижневиках (з 29) було зареєстровано циркуляцію вірусу вузликового дерматиту
ВРХ у різних країнах, а у щомісячниках – у 5 (з 7). Такий стан визначає потенційну небезпеку
при імпорті ВРХ, а також міграції диких тварин, переносників.
При визначенні схильності враховували, що збудник уражує не тільки ВРХ, але і
буйволів. При визначенні наслідків брали до уваги, що занесений новий штам вірусу може
виявитися дуже вірулентним і широко розповсюдитися на не вакцинованому поголів’ї ВРХ.
Також необхідні фінансові затрати на проведення карантинних заходів, забій тварин.
Повідомлення про ризик оформляли у інформаційних щотижневиках та щомісячниках.
Беручи до уваги кількість великої рогатої худоби на території України (3 884 000 голів)
їх щільність (6,43 на км2), відсутність вакцинації проти вузликового дерматиту ВРХ, широкого
розповсюдження захворювання у сусідніх країнах, кліматичні умови ( суха, жарка погода, що
не сприяє розвитку великої кількості переносників) вважаємо, що існує середній ступінь
ризику заносу вірусу вузликового дерматиту ВРХ в Україну у 2016 році.
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ВИСНОВКИ
Зважаючи на зовнішній чинник ( присутність захворювання на вузликовий дерматиту
ВРХ у країнах, що межують з Україною) та внутрішній чинник (не вакциноване поголів’я,
наявність великої кількості господарств з низьким біологічним захистом), вважаємо, що
прогноз щодо виникнення вузликового дерматиту ВРХ в Україні впродовж 2 років
несприятливий.
За результатами аналізу пропонуємо рекомендації по імпорту з країни, благополучної
по вузликовому дерматиту ВРХ у відношенні ВРХ:
- ветеринарні органи повинні вимагати пред’явлення міжнародного ветеринарного
сертифікату підтверджуючого, що тварини:
1) в день відправки не мали клінічних ознак вузликового дерматиту ВРХ ;
2) походять з країни, благополучної щодо вузликового дерматиту ВРХ .
Рекомендації по імпорту з країни, інфікованої вузликового дерматиту ВРХ у
відношенні ВРХ:
- ветеринарні органи повинні вимагати пред’явлення міжнародного ветеринарного
сертифікату підтверджуючого, що тварини :
1) в день відправки не мали клінічних ознак вузликового дерматиту ВРХ ;
2) або а) не вакцинувалась проти вузликового дерматиту ВРХ та піддавались
лабораторному дослідженні на виявлення вірусу вузликового дерматиту ВРХ відповідно
стандартів НР в продовж 14 днів перед відправкою, або
б) були вакциновані проти вузликового дерматиту ВРХ за 30-60- днів перед
відправкою;
3) або а) утримувались з народження або останні 28 днів в господарстві, де за цей
період офіційно не було зареєстровано ні одного випадку вузликового дерматиту ВРХ , або
б) 28 днів утримувались перед відправкою на карантинній станції.
Рекомендації по імпорту з країни, не інфікованої вірусом вузликового дерматиту ВРХ
у відношенні продукції тваринного походження (з ВРХ), призначених до використання у
сільському господарстві або промисловості:
- ветеринарні органи повинні вимагати пред’явлення міжнародного ветеринарного
сертифікату підтверджуючого, що ці продукти отримані з тварин, котрі не виїжджали з країни,
благополучної з вузликового дерматиту ВРХ , з народження або найменше 28 днів.
Рекомендації по імпорту з країни, інфікованої вірусом вузликового дерматиту ВРХ у
відношенні продукції тваринного походження (з ВРХ), призначених до використання у
сільському господарстві або промисловості:
- ветеринарні органи повинні вимагати пред’явлення міжнародного ветеринарного
сертифікату підтверджуючого, що ці продукти були оброблені по технології, яка гарантує
знищення вірусу вузликового дерматиту ВРХ.
LUMPY SKIN DISEASE (RISK ASSESSMENT FOR UKRAINE IN 2016 MEASURES FOR
THE CONTROL AND ERADICATION)
O. M. Nevolko ,V. A. Pryskoka , L. V. Marushchak
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary
and Sanitary Expertise
30, Donetska str., Kyiv-151, 03151, Ukraine
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SUMMARY
In this article provides data on the literature of epidemiology, distribution, classification,
clinical symptoms, pathogenesis, of pathological changes, laboratory investigations of Lumpy skin
disease. Assessment of the risk analysis and prognosis of introduction of the Lumpy skin disease virus
on the territory of Ukraine. Distribution factors and measures to eliminate the disease are shown.
Recommendations are given for the importation of cattle from countries free of Lumpy skin disease,
countries of disadvantaged by Lumpy skin disease and from countries which have outbreaks of
Lumpy skin disease in relation to cattle.
Keywords: LUMPY SKIN DISEASE, RISK ASSESSMENT, CONTROL, ERADICATION.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные литературных источников по эпизоотологии,
распространение,
классификации,
клинических
признаков,
патогенеза,
патологоанатомических изменений, лабораторных исследований нодулярного дерматита
крупного рогатого скота. Проведена оценка риска заноса вируса нодулярного дерматита
крупного рогатого скота на территорию Украины и сделан прогноз. Освещены факторы
распространения и меры по ликвидации заболевания. Даны рекомендации по импорту
крупного рогатого скота из стран благополучных по нодулярному дерматиту крупного
рогатого скота, стран неблагополучных по нодулярному дерматиту крупного рогатого скота и
из стран, которые инфицированы нодулярным дерматитом в отношении крупного рогатого
скота.
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Виважене і помірковане застосування антибіотиків у практиці ветеринарної
медицини є одним із шляхів попередження резистентності мікроорганізмів. Аналіз звітів
Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (ОІЕ), Державного реєстру ветеринарних
препаратів дозволив обрати напрямки і параметри моніторингу обігу та застосування
протимікробних ветеринарних препаратів. На основі проаналізованих даних, вивчення
рекомендацій Всесвітньої організації здоров’я тварин, ВООЗ, Європейської програми нагляду
за споживанням протимікробних ветеринарних препаратів (ESVAC), Комітету по
ветеринарних препаратах запропоновано способи моніторингу використання антибіотиків у
практиці ветеринарної медицини в Україні з можливим подальшим представленням
результатів до уповноважених міжнародних організацій.
Ключові слова: МОНІТОРИНГ ОБСЯГІВ ПРОДАЖІВ І ЗАСТОСУВАННЯ
АНТИБІОТИКІВ,
РЕЗИСТЕНТНІСТЬ
МІКРООРГАНІЗМІВ,
ПРОБЛЕМА
РЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ В УКРАЇНІ І ДЕРЖАВАХ СВІТУ, ПРИЧИНИ
ВИНИКНЕННЯ, ПРОТИМІКРОБНІ ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ.
У практиці ветеринарної медицини протимікробні ветеринарні препарати мають кілька
напрямків застосування [1-3, 6]. Один із них як і в гуманній медицині – для лікування
захворювань, але є ще один аспект їх застосування як стимуляторів росту тварин, що на
сьогодні становить загрозу шкідливого впливу на здоров’я людей, внаслідок контакту з
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препаратами чи контамінації довкілля (переважно 90% антибіотиків елімінують з сечею; 75 %
– з фекаліями), які впливають на поширення резистентних штамів мікроорганізмів [2, 5, 7].
Практично 60 % збудників інфекційних захворювань небезпечних для людини мають тваринне
походження, а також відомо, що резистентні мікроорганізми можуть потрапляти до людини
при безпосередньому контакті з тваринами і, звичайно, при споживанні продуктів, отриманих
від тварин [11].
Однією із причин резистентності мікроорганізмів є використання препаратів, що
містять як активно діючі речовини хімічні сполуки, що належать до одних і тих самих груп
антибіотиків. Проаналізувавши протимікробні ветеринарні препарати, які застосовують у
ветеринарній медицині у багатьох країнах світу встановлено, що із 27 груп протимікробних
речовин лише 9 застосовуються виключно для лікування захворювань тварин [11]. У 2009 році
топ-продажів ветеринарних препаратів у світі становили препарати, які належать до груп
макролідів (обсяги продажів 600 млн. дол.), пеніцилінів та тетрациклінів (обсяги продажів 600
та 500 млн. дол., відповідно). Ці групи є критично важливими і для гуманної медицини [13].
За аналізом груп антибіотиків та окремих їх представників [2], які застосовують в Україні для
лікування інфекційних захворювань людей і тварин встановлено, що 29 представників з 11
груп протимікробних препаратів використовуються одночасно як в гуманній, так і у
ветеринарній медицині. Лише 20 препаратів за міжнародними непатентованими назвами, які
представляють 12 груп протимікробних речовин використовують тільки у складі активно
діючих компонентів ветеринарних препаратів, проте інші представники із цих визначених 12
груп протимікробних речовин одночасно використовують й в гуманній медицині. Попередні
дослідження, які проводились за кордоном вказують на виявлені негативні наслідки
застосування антибіотиків у ветеринарній медицині, причиною яких є: 1) застосування
протимікробних засобів не за призначенням (“off-label use”); 2) застосування для стимуляції
росту та продуктивності; 3) використання у субтерапевтичних дозах, яке часто допускається у
тих державах, де ці препарати відпускаються без рецепта, а дія їх у таких дозах подібна, як при
стимуляції росту тварин; 4) відсутність національного законодавства, яке регулює обіг та
застосування ветеринарних препаратів [6, 8].
Необґрунтований спосіб застосування протимікробних препаратів у ветеринарній
медицині спричинив розвиток резистентності мікроорганізмів, який сьогодні становить
серйозну загрозу для екобезпеки, здоров’я людей і тварин, і є важливою проблемою світового
масштабу. Глобалізація процесу торгівлі продуктами харчування, звичайний та медичний
туризм сприяють резистентним бактеріям можливість колонізувати усю земну кулю,
незважаючи на превентивні заходи, які проводяться на місцевому рівні, так наприклад,
ризикована поведінка однієї країни може поставити під загрозу ефективність і доступність
антибіотиків у всьому світі [12]. Зазначені причини, які зумовлюють резистентність
мікроорганізмів стимулюють до виваженого і поміркованого застосування антибіотиків у
ветеринарній медицині.
Першочерговим заходом до обґрунтованого застосування протимікробних
ветеринарних препаратів є заборона використання їх для стимуляції росту та продуктивності
тварин, яке було найбільш поширеним при вирощуванні свиней, ВРХ та птиці. Першою
державою у Європі була Швеція, яка ще у 1986 р. заборонила використання протимікробних
препаратів з цією метою. Її приклад наслідували й інші держави спочатку Північної Європи, а
потім усі члени ЄС (з 01.01.2006 р.) [1, 5]. Основною причиною таких заходів є й була
антибіотикорезистентність.
Дослідженнями
підтверджено,
що
авопарцин,
який
застосовувався як стимулятор росту у тварин в Австралії та Європі, спричинює резистентність
людей до ванкоміцину (препарати із групи глікопептидів, які подібні й за хімічною будовою)
[5]. Авопарцин заборонений в Данії від 1995 р., у Німеччині – від 1996 р. [8] і на даний час у
багатьох країна світу, проте важливо зазначити, що він ніколи не був дозволений до
застосування у США.
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Одним із важливих заходів, який регулює ринок і умови застосування ветеринарних
препаратів є їх моніторинг на етапах виробництва, обігу, імпорту, застосування у ветеринарній
медицині. Для біобезпеки потрібно регламентувати правила утилізації невикористаних
ветеринарних препаратів, а також зменшення негативного впливу залишків та їх метаболітів у
ґрунті, воді, повітрі.
Метою роботи є обґрунтування і визначення параметрів моніторингу застосування
протимікробних ветеринарних препаратів на основі вимог Всесвітньої організації здоров’я
тварин (ОІЕ), Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та опрацювання національних
стандартів обґрунтованого і поміркованого застосування протимікробних ветеринарних
препаратів, гармонізованих із міжнародними вимогами.
Матеріали і методи. Інформаційно-пошуковий аналіз із звітів ESAC-Net, ESVAC,
EMEA, CVMP, OIE, ВООЗ та Державного реєстру ветеринарних препаратів України.
Застосовані методи дослідження структурного аналізу, побудови алгоритму, шаблону звіту
для формування електронної бази даних.
Результати й обговорення. Застосування протимікробних ветеринарних препаратів у
сучасній практиці ветеринарної медицини повинно базуватись на принципах оцінки ризику
безпека/користь, від якого залежить подальша доцільність застосування їх для лікування
інфекційних захворювань тварин [11, 12].
Впродовж кількох десятиліть Всесвітня організація здоров’я тварин активно
досліджувала умови та принципи застосування протимікробних ветеринарних препаратів у
багатьох державах світу та опрацювала стратегію своєї діяльності у цій галузі [1, 8, 11].
У 2008 році Європейська Рада, беручи до уваги звіти та висновки Ради з питань
резистентності
до
протимікробних
препаратів,
відзначила
зростання
антибіотикорезистентності. Добре відомий приклад бактерії Staphylococcus aureus, стійкої до
низки антибіотиків (MRSA), що привело до виникнення захворювань, які важко піддаються
лікуванню у всіх країнах ЄС. Резистентність до протимікробних препаратів є зростаючою
проблемою як у людей, так і тварин, оскільки вона може передаватися від тварин до людей
через харчовий ланцюг або при безпосередньому контакті. Тому Європейська Рада закликала
держави-члени ЄС зміцнити системи моніторингу і підвищити якість збору даних по
резистентності до антибіотиків та щодо споживання протимікробних препаратів як у гуманній,
так і у ветеринарній медицині. Європейська комісія рекомендувала Європейському агентству
з лікарських засобів (ЕМЕА), взяти на себе провідну роль у зборі даних про продажі
ветеринарних протимікробних препаратів в державах-членах ЄС. Для того щоб гарантувати
комплексний підхід, Агентству було запропоновано провести консультації з Європейським
центром з профілактики та боротьби із захворюваннями (ECDC), Європейським відомством з
безпеки харчових продуктів (EFSA) та референс-лабораторії ЄС щодо резистентності
протимікробних препаратів до мікроорганізмів (EURL-AR).
Резистентність мікроорганізмів до різних груп протимікробних препаратів змінюється
залежно від виду тварин [9]. Зокрема, виявлена висока резистентність Salmonella у країнах
Європи до тетрацикліну у птиці (4-85)% та свиней (72-91)%;
до сульфаніламідів у птиці (5-85)% та свиней (76-91)%;
до ампіциліну у птиці (5-98)% та свиней (77-87)%;
до цефалоспоринів у птиці (0-10)% та свиней (0-1)%.
Наведені дані [9] вказують на те, що у свиней більший відсоток резистентності до
протимікробних препаратів, хоча вужчий діапазон значень порівняно із птицею.
За даними National Antibiotic Resistance Monitoring System (NARMS), 2011 р. у США
резистентність у птиці була найвищою для сульфаніламідних препаратів (55%), а до
протимікробних препаратів з груп хінолонів та феніколів – найнижчою (0-2)%, що вказує на
неоднозначні підходи до лікування захворювань тварин у Європі і США та застосування
різних груп протимікробних препаратів. Незважаючи на загрозу виникнення резистентності
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мікроорганізмів протимікробні засоби застосовуються не тільки при вирощуванні наземних,
але й водних тварин. Зокрема, є дані, що препарати з групи фторхінолонів застосовують при
вирощуванні лосося [9], що загрожує розвитку протимікробної резистентності риби, яка
розмножується природним способом, оскільки поширюється на довкілля.
Всесвітня організація здоров’я тварин (ОІЕ) та ВООЗ вимагають від усіх держав
дотримання міжнародних та національних стандартів застосування антибіотиків для потреб як
гуманної, так ветеринарної медицини [11, 12] та опрацювання відповідних законодавчих
матеріалів, які регламентують використання, нагляд, якість і умови обігу, включаючи
транспортування і зберігання протимікробних лікарських засобів та ветеринарних препаратів,
що базуються на досвіді Всесвітнього партнерства з антибіотикорезистентності (Global
Antibiotic Resistance Partnership - GARP).
Перш за все для боротьби з резистентністю мікроорганізмів необхідні спільні
гармонізовані всеохоплюючі програми діяльності із ВООЗ, Європейською комісією,
Європейським центром профілактики захворювань і контролю, Європейською організацією з
безпеки харчових продуктів, а також Transatlantic Task Force on Antimicrobial Resistance
Externa (TATFAR) (заснована за підсумками саміту ЄС-США в листопаді 2009 року) [12].
Окрім того, від 2010 року ОІЕ, разом з ВООЗ і FAO, займаються реалізацією тристоронньої
(людина-тварина-екосистема) концепції «Єдине Здоров’я», яка не обмежується лише
міжнародним рівнем, а вимагає поглибленої співпраці на національних рівнях щодо зниження
ризиків, пов'язаних з потенційно зоонозними захворюваннями в тому числі захворюваннями
харчового походження у людей і важкими хворобами тварин [10].
Запропонувавши ключові дії, які будуть реалізовані протягом найближчих п'яти-десяти
років, глобальний План дій щодо подолання резистентності мікроорганізмів підкреслює
важливість міждержавних стандартів ОІЕ і підтримує формування глобальної бази даних ОІЕ
про використання протимікробних ветеринарних препаратів [11]. Усі 180 країн-членів ОІЕ у
резолюції, прийнятій одноголосно в травні 2015 року, висловили підтримку цього Плану.
Ще у 2009 р. розпочато проект Європейська програма нагляду (моніторингу) за
споживанням протимікробних ветеринарних препаратів (Програма ESVAC). Агентство взяло
на себе такі функції:
– виявлення існуючих систем даних/спостереження, що встановлені для збору обсягу
продажів і використання протимікробних препаратів в державах-членах ЄС;
– розробка узгодженого підходу для збору і представлення даних на основі
національних показників продажів, в поєднанні з оцінками використання для основних видів
тварин (свійська птиця, свині, телята, інші жуйні тварини, домашні тварини і риби);
– для збору даних від держав-членів ЄС і управління базою даних;
– розробка і опублікування зведеного річного звіту за даними з держав-членів ЄС.
На даний час Програма ESVAC збирає дані з продажів ветеринарних протимікробних
препаратів від держав-членів ЄС і Європейської економічної зони.
Від червня 2015 року у США Управління з харчових продуктів та лікарських засобів
(FDA) здійснює заходи до поміркованого застосування протимікробних ветеринарних
препаратів, шляхом встановлення системи нормативних відносин між лікарем ветеринарної
медицини – клієнтом (власником тварин) – пацієнтом (твариною), які регулюються
Директивою (Veterinary Feed Directive (VFD), June 2, 2015). Передумовою цього стало
прийняття у грудні 2013 року керівного документу для виробників протимікробних
препаратів, яким забороняється вказувати на етикетках препаратів можливість застосування їх
для стимуляції росту тварин. Документ обмежує використання протимікробних ветеринарних
препаратів лише з лікувальною метою. Виробники надали згоду виконувати цю Директиву
(Veterinary Feed Directive). Повністю Закон, згідно якого заборонятиметься використання
протимікробних препаратів як стимуляторів росту та відбуватиметься відпуск їх тільки за
рецептами ліцензованих лікарів ветеринарної медицини, у США вступить в дію від 2018 року.
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У програмах нагляду (моніторингу) за споживанням ветеринарних препаратів повинні
брати участь не тільки компетентні органи держав та їх регіональні відділення, але й
виробники ветеринарних препаратів, які планують обсяги випуску, залежно від потреб, і лікарі
ветеринарної медицини, які використовують ці препарати на практиці. Варто залучити до
програм моніторингу і фермерів, що дозволить підвищити їх відповідальність за використання
протимікробних ветеринарних препаратів з етичних міркувань.
На початку 2016 року Україну, як члена ОІЕ запросили долучитись до світової (ОІЕ) та
європейської програм моніторингу споживання протимікробних ветеринарних препаратів
(ESVAC). Для цього необхідно надати дані щодо обсягів реалізації та застосування
протимікробних ветеринарних препаратів в нашій країні. Система моніторингу та
спостереження повинна бути гармонізована з подібними системами держав-членів ЄС, для
того, щоб зібрати порівнювальні дані по країнах і видах тварин, і таким чином, дозволити
порівняння з даними гуманної медицини.
Згідно із Кодексом здоров’я наземних тварин (Розділ 6.8. Моніторинг кількостей і
характеру використання антимікробних препаратів, які застосовуються для продуктивних
тварин), важливою частиною є система звітності про обіг та використання протимікробних
ветеринарних препаратів для продуктивних та непродуктивних тварин і систематизація
даних.
Всесвітня організація здоров’я тварин прагне зібрати дані про використання
антимікробних препаратів для тварин від усіх держав-членів ОІЕ за гармонізованою
системою. За допомогою спеціальних шаблонів (OIE шаблони), використовуючи поетапний
підхід; ОІЕ спочатку буде зосереджуватися на обсягах продажів (реалізації)9 протимікробних
препаратів, призначених для використання тваринам, як показника їх фактичного
використання. Слід повідомляти про усі протимікробні препарати, призначені для
використання тваринам і наведені у Переліку ОІЕ [10].
Необхідно надавати відомості щодо протимікробних препаратів, які мають важливе
значення для ветеринарної медицини10, а також додатково про деякі протимікробні препарати,
які використовують як стимулятори росту. Виняток становлять іонофори, які переважно
застосовуються для боротьби з паразитами, тому про них не потрібно повідомляти як про
використані протимікробні препарати.
Найвищим пріоритетом у звітності за вимогами ОІЕ є використання протимікробних
препаратів для продуктивних тварин, однак можна повідомляти дані й для усіх інших тварин.
Звітність повинна подаватися за групами протимікробних препаратів, і, в одному випадку – на
рівні підгрупи.
З метою представлення даних про кількості протимікробних препаратів (обсяги
проданих або імпортованих) для використання у тварин, виражаються в кг протимікробного
препарату (хімічної сполуки як було зазначено на етикетці препарату), що повинно
обчислюватись згідно доступної інформації). Для подання даних у звітах тварин потрібно
групувати у таких рубриках, як «усі види тварин», «усі продуктивні тварини», «наземні
продуктивні тварини» та «водні продуктивні організми».
Шаблон подання інформації про обіг і застосування протимікробних ветеринарних
препаратів, запропонований OIE наведений нижче:

‘ПРОДАЖІ’ в контексті OIE збору даних про протимікробні препарати, які
використовуються для тварин повинні бути інтерпретовані так, щоб вони включали дані й про
імпортні ветеринарні протимікробні препарати.
10
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/Eng_OIE_List_
antimicrobials_May2015.pdf
9
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Назва поля

Інформація, яка повинна бути
представлена

Контактний пункт для збору даних
Ім’я
ОІЕ
Організація
Адреса
Телефон
Електронна пошта
Рік, протягом якого зібрані дані
Країна
Чи дозволені до застосування стимулятори росту у вашій країні?
Перелік дозволений до застосування стимуляторів росту, якщо відповідь
на попереднє питання була «Так»
Джерела даних
Роз’яснення щодо джерел даних
Чи наявні кількісні дані про обсяги продажів?
Передбачуване охоплення доступних даних про загальні обсяги продажів
(у %)
Чи інформація є екстрапольованою від репрезентативної вибірки?
Пояснення оцінки охоплення і екстраполяції, яка була проведена
Групи тварин, які охоплені у даних звіту
Тварини, яких вирощують у вашій країні і належать до «продуктивних»
тварин
Роз’яснення, які види тварин вважаються продуктивними
Національний звіт, доступний в Інтернеті

Беручи до уваги міжнародний досвід роботи з моніторингу, нами запропоновано
принцип конфіденційності при зборі даних у виробників, власників аптек, лікарів
ветеринарної медицини, фермерів та інших осіб.
Перелік необхідної інформації, який надає виробник протимікробних ветеринарних
препаратів включає дані, а саме:
1. Назва препарату.
2. Назва діючої(их) речовин(и).
3. Кількість діючої речовини у препараті (як зазначено на етикетці).
4. ATC-vet класифікаційний код.
5. Група, до якої належить протимікробна(і) речовина(и).
6. Лікарська форма ветеринарного препарату.
7. Вид тварин, для яких застосовують препарат.
8. Шлях (спосіб) введення.
9. Форма випуску.
10. Кількість активно діючої речовини в одиниці форми випуску.
11. Кількість проданої продукції (на внутрішньому та зовнішньому ринках).
12. Назва власника реєстраційного посвідчення та виробника готової продукції.
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Джерела, які надають інформацію про обіг ветеринарних протимікробних препаратів
до Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок поділяють на:
1. Основні джерела (дані поступають від митної служби по імпорту/експорту
ветеринарних препаратів)
2. Прямі джерела (дані поступають від установ, які здійснюють гуртову (оптову) та
роздрібну торгівлю, аптек, підприємств по виготовленню кормів тощо). Можливим
виконавчим механізмом для збору цієї інформації є зобов’язання виробника протимікробного
ветеринарного препарату вказувати необхідні дані при реєстрації цього препарату.
3. Джерела на останній стадії використання (дані поступають від лікарів ветеринарної
медицини та виробників продуктів харчування тваринного походження - фермерів). Такі
джерела можуть бути корисні, у разі коли основні (або прямі) джерела не дозволяють
отримувати інформацію регулярно або коли потрібна більш точна і спеціальна інформація
(наприклад, використання не за призначенням).
Періодичний збір інформації такого типу може вважатися достатнім.
Збір, зберігання та обробка даних, що надходять від користувачів, повинні вестися
ретельно, уважно піддаватися обробці, інформація повинна бути точною, конкретною і
зберігатись на електронних та паперових носіях.
4. Інші джерела. Інформація з нових джерел (реалізація протимікробних препаратів
через інтернет-сайти) може також прийматися до відома в разі доступності.
Збір інформації про реалізацію та застосування протимікробних ветеринарних
препаратів буде проводитись протягом року та опубліковуватись після їх ретельної обробки та
аналізу через 2 роки.
Залучення України до Європейської програми нагляду (спостереження) за
споживанням антимікробних ветеринарних препаратів (ESVAC) та світової (ОІЕ) надає
можливість для виробників, лікарів ветеринарної медицини та контролюючих органів оцінити
ринок протимікробних препаратів, виявити незареєстровані ветеринарні препарати, що
можуть застосовуватись на практиці та встановити випадки використання зареєстрованих
антибіотиків не за призначенням (для інших видів тварин та у дозах, які не вказані у листівцівкладці), оцінити ризик виникнення стійкості мікроорганізмів до тих чи інших груп
протимікробних препаратів, а також у співпраці з референт-лабораторією встановити штами
резистентних мікроорганізмів.
Держави-члени ОІЕ, які прийняли міжнародні стандарти щодо раціонального
застосування протимікробних ветеринарних препаратів та погодження оцінок ризиків, беруть
на себе зобов’язання їх реалізувати. Міжнародне співробітництво має вирішальне значення
для надання допомоги країнам, що розвиваються, тим більше, що в короткостроковій
перспективі виробництво продуктів тваринництва, як очікується, зросте більш ніж на 50% за
рахунок ширшого використання інтенсивних виробничих систем в цих країнах.
ВИСНОВКИ
1. Проблема резистентності мікроорганізмів вимагає від фахівців ветеринарної
медицини комплексного підходу до виваженого і поміркованого використання
протимікробних ветеринарних препаратів, складовою якого є моніторинг їх обігу та
застосування.
2. Налагодження на національному рівні обліку та контролю за використанням
протимікробних ветеринарних препаратів, включаючи виробництво, обіг та застосування для
лікування тварин при інфекційних захворюваннях, є важливим елементом виконання вимог у
міжнародній співпраці з подолання проблеми резистентності мікроорганізмів.
3. Запропонований Всесвітньою організацією здоров’я тварин (ОІЕ) шаблон
представлення звіту є прикладом міжнародного стандарту, за яким необхідно проводити збір
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даних під час моніторування процесу використання протимікробних ветеринарних препаратів,
що має важливе значення для оцінки співвідношення користь/ризик при визначенні корисності
і доцільності цієї практики у ветеринарній медицині
4. Опрацювання національних стандартів застосування протимікробних препаратів
гармонізованих, відповідно рекомендацій ОІЕ, ВООЗ, регламентів ЄС є невід’ємною
складовою ефективної співпраці державних компетентних органів (Національного агентства
ветеринарних препаратів та кормових добавок) з міжнародними організаціями, яка потрібна
для розробки національної системи нормативно-правового регулювання цього процесу.
Перспективи досліджень. Планується впровадити моніторинг використання
протимікробних ветеринарних препаратів у практиці ветеринарної медицини в Україні із
залученням до цього процесу виробників протимікробних ветеринарних препаратів та лікарів
ветеринарної медицини, котрі застосовують ці препарати для лікування захворювань
сільськогосподарських, домашніх тварин та птиці і описати отримані результати.
MONITORING OF ANTIBIOTIC USAGE IN VETERINARY MEDICINE AS STEP TO
SOLVING PROBLEM OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE
N. V. Ostapiv, Yu. M. Kosenko, L. E. Zaruma
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
National Agency of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
Excessive or inappropriate use of antibiotics over the past century in food animals, humans,
and the environment has provided substantial selective pressure for enrichment of resistance
genotypes in each of their associated microbiomes. The globalization of food trade process, regular
and medical tourism can contribute to resistant bacteria colonizing the opportunity around the world,
despite the preventive measures carried out locally; risky behavior in one country could jeopardize
the efficiency and availability of antibiotics worldwide. Responsible and prudent use of antimicrobial
veterinary medicines in accordance with intergovernmental standards in veterinary practice is one of
the ways to prevent microbial resistance. The problem of monitoring the process of consumption of
antimicrobial veterinary preparations is considered in this article. One of the important measures
regulating the market of veterinary medicines and conditions for their use is monitoring the stages of
production, distribution, import, and consuming.
Keywords: MONITORING OF SALES AND ANTIBIOTIC CONSUMPTION,
MICROBIAL RESISTANCE, PROBLEM OF THE MICROORGANISMS RESISTANCE IN
UKRAINE AND OTHER STATES IN THE WORLD, OCCURRENCE FACTORS,
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АННОТАЦИЯ
Взвешенное и умеренное применение антибиотиков в практике ветеринарной
медицины является одним из путей предупреждения резистентности микроорганизмов.
Анализ отчетов Всемирной организации здравоохранения животных (ОІЕ), Государственного
реестра ветеринарных препаратов позволил выбрать направления и параметры мониторинга
оборота и применения противомикробных ветеринарных препаратов. На основе
проанализированных данных, изучения рекомендаций Всемирной организации здоровья
животных, ВОЗ, Европейской программы надзора за потреблением противомикробным
ветеринарных препаратов (ESVAC), Комитета по ветеринарным препаратам предложены
способы мониторинга использования антибиотиков в практике ветеринарной медицины в
Украине с возможным последующим предоставлением результатов в уполномоченные
международные организации.
Ключевые слова: МОНИТОРИНГ ОБЪЁМОВ ПРОДАЖИ И ПРИМЕНЕНИЯ
АНТИБИОТИКОВ,
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
МИКРООРГАНИЗМОВ,
ПРОБЛЕМА
РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ В УКРАИНЕ И ГОСУДАРСТВАХ МИРА,
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
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ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ ЛІКІВ
ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇЇ ЗМІНИ ПІД ВПЛИВОМ РІЗНИХ ФАКТОРІВ
Н. В. Слюсар
Подільський державний аграрно-технічний університет
вул. Шевченка, 13, Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, 32316, Україна
Кожна лікарська речовина, біотрансформуючись в організмі, втрачає свої специфічні
властивості, а її метаболіти продовжують володіти фармакокінетикою. Перетворення
ліків відбувається під впливом різних факторів, і, зокрема, ендогенних, які через індуктори та
інгібітори ферментів сприяють каталізу їх біотрансформації. Мікрофлора кишечника
також суттєво впливає на метаболізм багатьох лікарських препаратів і на кінетику
біотрансформації також.
Ключові слова: ЛІКИ, БІОТРАНСФОРМАЦІЯ, КІНЕТИКА, ХІМІЧНІ СПОЛУКИ,
ФАКТОРИ.
Вивчення і розкриття механізмів та особливостей перетворення і кінетики
біотрансформації ліків являється актуальним завданням сучасної експериментальної та
клінічної фармакології. Щоб оцінити стан організму і поведінку в ньому лікарської речовини
визначається динаміка концентрації препарату в крові та інших біологічних субстратах.
Вивчаються, при цьому, механізми перетворення хімічних сполук, в т. ч. й лікарських
речовин. Біотрансформація лікарських препаратів, здебільшого, відбувається під впливом
ферментів, проте, в окремих випадках можливе й неферментативне їх перетворення.
Метаболізуючі ферменти, в основному, локалізовані в печінці, проте суттєву роль у
метаболізмі ліків, можуть відігравати ферменти кишок, легень, нирок, плаценти, крові та
інших тканин. Чимало фармакологічних препаратів та їх метаболітів піддаються
біотрансформації під впливом ферментів мікрофлори кишечника. У процесі біотрансформації
лікарських речовин, під впливом різних факторів, можуть утворюватись більш активні, у
фармакологічному відношенні, сполуки, або токсичні речовини [1, 2].
Метою даної роботи є обгрунтування механізмів кінетики біотрансформації ліків, її
особливостей та змін за впливів різних факторів.
Всю сукупність процесів, яким піддаються лікарські речовини в організмі, можна
розділити на три основні категорії:
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1 – транспорт через біологічні барʼєри та середовища організму;
2 – звʼязування з компонентами крові та тканин;
3 – хімічні перетворення зі зміною початкової структури ( біотрансформація).
Отже, до біотрансформації відносяться найбільш важливі категорії процесів у загальній
фармакокінетиці.
Процеси біотрансформації вивчаються з кінетичним дослідженням та кількісним
описуванням. Як і в фармакокінетиці в цілому, для кількісного опису кінетики
біотрансформації використовують метод математичного моделювання, складність його
залежить від складності досліджуваних реальних систем. Досить часто біотрансформація
характеризується кількістю метаболітів, наприклад, в добовій сечі. Перетворення ліків, їх
якість і швидкість залежать від різних чинників як екзогенного так і ендогенного походження
[1, 2].
На кінетику біотрансформації впливають такі фактори:
1. Комплексоутворення ліків з білками і часті зміни концентрації середовища, що
змінюють кінетику біотрансформації в органах.
2. Індуктори ферментів, що каталізують біотрансформацію.
3. Інгібітори ферментів, що каталізують біотрансформацію.
4. Особливості кінетики біотрансформації хімічних сполук під впливом мікрофлори
шлунково-кишкового тракту.
5. Вплив годівлі на біотрансформацію ліків, тощо.
Зміна кінетики біотрансформації під впливом лікарських речовин. Кінетику
біотрансформації вивчають у дослідах in vitro, при цьому враховують співвідношення об`ємів
середовища і ізольованого органу, швидкість перфузії та розподіл між клітинами тканин і
середовищем, а також безперервну зміну концентрації лікарської речовини та процеси
транспорту і зв`язування (комплексоутворення), які впливають на неї в результаті
біотрансформації.
Одним із найбільш важливих механізмів дії на біотрансформацію ліків та кінетику
біотрансформації є вплив на активність ферментів, що метаболізують лікарські речовини. При
цьому, або підвищується активність цих ферментів, головним чином в мікросомах печінки, і
як наслідок прискорюється метаболізм ліків, або знижується активність ферментів, що, в свою
чергу, призводить до сповільнення біотрансформації даних сполук [1, 2, 4, 5].
Індуктори ферментів, що каталізують біотрансформацію. Відомо вже понад дві сотні
речовин, що індукують мікросомальні ферменти, які каталізують біотрансформацію ліків,
вони абсолютно відрізняються як за хімічною структурою так і механізмом дії. При цьому,
може проявлятись посилення очікуваного ефекту, а іноді небажані токсичні властивості
препарату (алергічні реакції, мутагенна дія, некроз тканин, утворення пухлин, тощо).
Хотілось би виділити такі токсичні сполуки:
1) галоїд-похідні, які утворюють епоксиди, що конʼюгують з SH-групами і
нуклеїновими кислотами;
2) аріламіни, які утворюють N-похідні з наступним перетворенням їх у глюкуроніди,
сульфати і фосфати;
3) хіноїни, вони утворюють високоактивні семіхінони;
4) галоалкани, які розщеплюються із утворенням вільних радикалів.
Ці речовини можуть пошкоджувати не тільки печінку, але й легені (бромбензол), нирки
(хлороформ), сімʼяники (фурацилін), кістковий мозок (бензол), еритроцити (ацетанілід).
Індукторами мікросомальних ферментів можуть бути антибіотики, особливо при їх тривалому
застосуванні.
Отже, під впливом метаболізуючих ферментів може наступити як прискорення
знешкодження лікарських речовин, так і утворення більш активних і токсичних метаболітів.
Тому завданням фармакології та клінічної експериментальної фармакології є вивчення нових
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високоактивних і нетоксичних індукторів ферментів, які би каталізували біотрансформацію
лікарських речовин [1, 3, 5].
Інгібітори ферментів, що каталізують біотрансформацію. Велика кількість
лікарських речовин, можуть знижувати, або пригнічувати активність ферментів, які
метаболізують хімічні, в тому числі й фармакологічні сполуки. Більшість із них пролонгують
дію ліків, до них відносять:
а) інгібітори моноаміноксидази (МАО) та близькі до них інтерферон індукуючі
фактори;
б) інгібітори ксантиноксидази;
в) сполуки, що містять алкільні групи;
г) сполуки важких металів;
д) продукти моря, виділені в чистому вигляді (наприклад: із червоних морських
водоростей).
Таким чином, велика кількість лікарських речовин знижує активність метаболізуючих
ферментів і їх можна віднести до інгібіторів біотрансформа ції, вони абсолютно різні за
хімічною структурою та за механізмом дії, деякі з них застосовують з іншою метою, але вони
є актуальними при вивченні взаємодії із іншими ліками, а деякі інгібітори метаболізуючих
ферментів ще не знайшли свого застосування в практичних умова 1, 4, 7.
Особливості кінетики біотрансформації хімічних сполук під впливом мікрофлори
шлунково-кишкового тракту. Існують аксіомічні дані щодо метаболізму під впливом
мікроорганізмів у шлунково-кишковому каналі хімічних сполук, які суттєво впливають на
всмоктування, звʼязування з білком крові, розподілом, подальші перетворення і виведення, а
отже й на фармакодинаміку речовин у організмі. Мікрофлора шлунково - кишкового тракту в
різних його відділах є різною, а тому має свої особливості, вона може суттєво змінюватись під
впливом різних факторів. Кишкову мікрофлору змінюють такі фактори, як: вік, корми, різні
захворювання, хімічні сполуки в тому числі й лікарські речовини. Мікроорганізми кишечника
суттєво змінюють рух речовин в ентеропечінковому кровотоці. Кишкові бактерії можуть
гідролізувати велику кількість лікарських речовин (серцеві глікозиди, деякі
гормонопрепарати, амінокислоти, психотропні, тощо) 5, 6. Вони беруть участь у метаболізмі
азотних і ліпідорозчинних сполук, альдегідів, кетонів, редукції алкоголів, та впливають на
ацетилювання.
Можливі й інші шляхи біотрансформації ліків шлунково-кишковими бактеріями.
Мікрофлора кишечника здійснює велику кількість метаболічних перетворень, в одних
випадках відбуваються прості, а в інших – складні зміни. Виділено понад сотню штамів
бактерій, що впливають на метаболізм ліків [1, 4, 5].
Вплив годівлі на біотрансформацію ліків. Якісні та кількісні особливості годівлі
можуть змінювати властивість лікарських речовин у кишечнику, це: зрушення в динаміці
всмоктування, звʼязування з білками крові, розподіл, метаболізм та виведення з організму.
Процес біотрансформації лікарських речовин та токсинів, у переважній більшості,
каталізується ферментами і відбувається у ендоплазматичному ретикулумі гепатоцитів.
Знешкодження біологічно-активних речовин, токсинів та лікарських речовини
ферментативним шляхом у гепатоцитах проходить у два етапи:
1 етап – окисно-відновні реакції (реакції мікросомального окиснення, реакції
немікросомального окиснення);
2 етап – реакції конʼюгації, або комплексоутворення 5.
Надзвичайно важливим є вплив ферментних і неферментних факторів, впливом різних
компонентів корму. Велика роль відводиться цитохрому Р-450, концентрація якого тісно
повʼязана зі вживанням корму.
Високочутливою щодо складу корму є уридиндифосфатглюкуронозил-трансфераза,
яка відіграє важливу роль у регуляції перетворень багатьох лікарських речовин. При зміні
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якісних і кількісних показників корму змінюється і активність багатьох ферментів, що
каталізують біотрансформацію. А ксенобіотики, які потрапляють в організм, не можуть бути
використаними організмом через відсутність відповідних ферментів, також сповільнюють
процеси окиснення особливо при білковому голодуванні. В дослідах на щурах було
встановлено, що при вживанні ними 8 % казеїну спостерігалось зниження реакції Nдиметилювання антипірину, а в морських свинок, яким давали неповноцінний білок,
біотрансформація препарату ліндану була активнішою, ніж у тварин, яким давали з кормом
казеїн.
Дефіцит білка в кормах, може бути першочерговою причиною зниження
біотрансформації і кінетики біотрансформації фармакологічних засобів, в результаті чого
послаблюється фармакодинаміка і підвищується токсичність його метаболітів. Суттєвий
вплив на кінетику біотрансформації ліків проявляють мінеральні речовини корму (кальцій,
магній, залізо, алюміній), які можуть взаємодіяти з лікарськими речовинами в кишечнику,
утворюючи нерозчинні комплекси та комплекси, які не мають здатності всмоктуватись [3, 4].
ВИСНОВКИ
1. Метаболізуючі ферменти, впливаючи на кінетику біотрансформації, можуть
прискорювати знезараження ліків, або сприяти утворенню більш активних і токсичних
продуктів.
2. У залежності від багатьох чинників, одні лікарські препарати є стимуляторами, інші
– інгібіторами мікросомальних ферментів тощо.
3. Мікрофлора шлунково-кишкового тракту здійснює велику кількість метаболічних
перетворень, особливо при пероральному застосуванні ліків.
4. Кишкова мікрофлора змінює метаболізм і кінетику біотрансформації лікарських
речовин.
Перспективи досліджень. Дослідження в контексті даної проблематики триватимуть.
FEATURES OF KINETICS OF MEDICINEʹS BIOTRANSFORMATION AND
POSSIBILITI OF ITS CHANGES UNDER THE INFLUENCE OF VARIORUS FACTORS
N. V. Slusar
Podillya State Agricultural and Technical University
13, Shevchenko str., Kamyanets-Podilskyi, Khmelnytsk area, 32316, Ukraine
SUMMARY
Every medicinal substance transforming in an organism, loses the specific properties, and her
metabolits continue to own a pharmako-kinetics. Transformation of medications takes place under act
of different factors, and, in particular, endogenous that through inductors and inhibitors of enzymes
assist the catalysis of their biotransformation. The microflora of bowels also substantially influences
on metabolism of many medicinal preparations and on kinetics of biotransformation also.
Keywords: MEDICATIONS, BIOTRANSFORMATION, KINETICS, COMPOUNDS,
FACTORS.
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ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ БИОТРАНСФОРМАЦИИ ЛЕКАРСТВ
И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЁ ИЗМЕНЕНИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
Н. В. Слюсар
Подольский государственный аграрно-технический университет
ул. Шевченко, 13, Каменец-Подольский, Хмельницкая область, 32316, Украина
АННОТАЦИЯ
Каждое лекарственное вещество биотрансформируясь в организме, теряет свои
специфические свойства, но фармакокинетика её метаболитов остается. Превращение
лекарственных веществ осуществляется под влиянием различных факторов, в т. ч. и
эндогенных, которые через индукторы и ингибиторы ферментов способствуют катализу их
биотрансформации. Микрофлора кишечника также существенно влияет на метаболизм многих
лекарственных веществ и на кинетику биотрансформации.
Ключевые
слова:
ЛЕКАРСТВА,
БИОТРАНСФОРМАЦИЯ,
КИНЕТИКА,
ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ФАКТОРЫ.
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ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ «GMP – GDP – GPP»
У ВЕТЕРИНАРНІЙ ФАРМАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ РОЛЬ У БОРОТЬБІ
ІЗ ФАЛЬСИФІКАЦІЄЮ ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
С. М. Темненко11, старший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Головною умовою успіху у боротьбі із фальсифікацією ветеринарних лікарських засобів
є наявність політичної волі у державі та дієва нормативна база. Міжнародний досвід
демонструє, що найбільший ефект у боротьбі із фальсифікацією дають належне
ліцензування та інспектування виробництва, усіх процесів дистрибуції і реалізації
ветеринарних лікарських засобів, а також контроль імпорту. У статті наводяться основні
фактори, що провокують або стримують ріст кількості фальсифікату всередині держави.
Коротко наводиться класифікація фальсифікованих засобів та їх основні ознаки.
Розглядається життєвий цикл фармацевтичної продукції, стисло наводяться головні
принципи належних практик галузі, серед яких виокремлюється ланцюг «GMP – GDP – GPP»,
як ключовий у боротьбі із фальсифікацією ветеринарних лікарських засобів.
Ключові слова: ВЕТЕРИНАРНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ФАЛЬСИФІКАЦІЯ,
СТАНДАРТИ ЯКОСТІ, СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ, НАЛЕЖНІ ПРАКТИКИ,
ВИРОБНИЦТВО, ДИСТРИБУЦІЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ.
У сучасних умовах функціонування галузі ветеринарної фармації України постала
потреба приведення її у відповідність до європейських стандартів якості, зокрема стандартів
належної виробничої практики (Good manufacturing practice – GMP), належної практики
дистрибуції (Good distribution practice – GDP) та належної практики реалізації (або належної
аптечної практики) (Good Pharmacy Practice – GPP).
У той час, коли питання відповідності виробництва вимогам GMP широко
висвітлюються у літературі та жваво обговорюються у професійних колах, проблема
оптимізації системи оптової торгівлі ветеринарними лікарськими засобами (ВЛЗ) та
приведення її у відповідність до вимог GDP та GPP часто залишається поза увагою [1].
Причиною цього є відсутність відповідного нормативно-правового поля та недосконалість
нормативно-технічної бази у ветеринарній медицині України.
Сьогодні дослідженню питань організації дистриб’юторської системи у фармації для
гуманної медицини та проблемам фальсифікації лікарських засобів присвячено багато
наукових праць відомих учених А. І. Гризодуба, А. М. Спасокукоцького, Т. К. Єфімцевої,
С. В. Сура, І. М. Перцева та ін. [2, 4, 5], однак аналізу проблем функціонування вітчизняної
галузі ветеринарної фармації приділено значно менше уваги.
Мета статті полягає у розгляді найбільш актуальних проблем впровадження у практику
норм належних практик, а також розглядаються питання вагомості дотримання норм GDP у
контексті боротьби із фальсифікацією ветеринарних лікарських засобів у ланцюгу «GMP –
GDP – GPP».
Науковий керівник – П. М. Музика, д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки
підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І. В. Поповича Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Гжицького
11
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Фармацевтична промисловість Європейського Союзу функціонує згідно із стандартами
якості, що регламентують усі етапи життєвого циклу фармацевтичної продукції, яку умовно
можна розділити на наступні стадії: фармацевтична розробка, доклінічні дослідження, клінічні
випробування, виробництво, дистрибуція, зберігання, транспортування, реалізація,
застосування, утилізація. Вимоги кожного етапу циклу (петлі якості) відображені у
відповідних Належних практиках (GхP), а саме: Настанова з якості, Фармацевтична розробка,
Належна лабораторна практика (GLP), Належна клінічна практика (GCP), Реєстрація або
ліцензування (перереєстрація) ЛЗ (Good Practice Registration — GPR), Належна виробнича
практика (GMP), Належна практика контрольних лабораторій (Good Practices for National Drug
Control Laboratories – GPCL), Належна практика зберігання фармацевтичної продукції (Guide
to good storage practices for pharmaceuticals — GSP), Належна практика дистрибуції (GDP),
Належна аптечна практика (GPP) (рис. 1).
Фармацевтична розробка

GLP Належна лабораторна практика (доклінічні дослідження)

GCP Належна клінічна практика (клінічні випробування)

Реєстрація (перереєстрація)

GMP Належна практика виробництва

GPCL Належна практика контрольних лабораторій

GSP Належна практика зберігання

GDP Належна практика дистрибуції

GPP Належна аптечна практика
Рис. 1. Система забезпечення якості лікарських засобів.

З упевненістю можна стверджувати, що саме ланки GMP – GDP – GPP є ключовими у
системі забезпечення якості лікарських засобів під час їх обігу. Окрім цього, саме на
вищезазначених етапах найчастіше виявляються фальсифіковані ветеринарні лікарські засоби.
Зрозуміло, що для виробництва фальсифікованих ВЛЗ необхідні приміщення,
персонал, обладнання, сировина (активнодіючі та допоміжні речовини), технологія
виробництва, система доставки та збуту. Це вимагає значних капіталовкладень (тому немає
змісту фальсифікувати дешеві ВЛЗ). При цьому виготовлення складних лікарських форм
вигідно здійснювати не у «підвалах», а на легальних підприємствах.
Умовно можна виділити «чорні» та «білі» фальсифікати лікарських засобів.
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«Білі» фальсифікати – якісний та кількісний склад препарату відповідає його
маркуванню. Як правило, фальсифікується торгова марка виробника. Може не дотримуватися
кількісний склад (наприклад використовуються інші допоміжні речовини). Як показує досвід
європейських країн, якість «білого» фальсифікату прямо пропорційно залежить від рівня
державного контролю в країні. Прибуток фальсифікатори отримують, як правило, за рахунок
порушення авторських прав, невиплатах податків та економії коштів на реєстрації та контролі
якості [2].
«Чорні» фальсифікати – якісний та кількісний склад таких препаратів не відповідає
маркуванню (невідповідність кількості діючої речовини (найчастіше значно менша), іноді
замість заявленої діючої речовини використовується більш дешевий аналог, а часом діюча
речовина взагалі відсутня). Найпростіший спосіб фальсифікації – переклеювання етикеток
дорожчого ВЛЗ із вищим дозуванням діючої речовини на флакони із дешевими препаратами
у нижчих дозах).
«Чорні» фальсифікати дають найбільший разовий прибуток (прибуток як у «білих»
фальсифікатів + прибуток за рахунок порушення складу препарату). Однак, чорний
фальсифікат виявити значно легше, тому і ризик для фальсифікаторів є значно вищим [2].

Фактори, що стримують
виготовлення ФЛЗ

Фактори, що провокують
виготовлення ФЛЗ

• Низька собівартість виробництва ЛЗ
всередині країни за наявності
розвинутої місцевої фармацевтичної
промисловості

• Відсутність системи GMP-GDP-GPP,
наявність неконтрольованих
виробництв та торгівельних точок
• Висока ціна ЛЗ вигідна для «білих»
ФЛЗ
• Низька купівельна спроможність
населення провокую високу потребу у
дешевих ЛЗ
• Слабка законодавча база та
відсутність контролю за дотриманням
законодавста
• Широкий ввіз в країну “in bulk”

• Легкість та дешевизна розробrи,
реєстрації та виробництва ЛЗ
всередині країни (даний пункт
характерний для країн, що
розвиваються) (у сукупності з
попереднім пунктами, це робить
невигідною «білу фальсифікацію).

Рис. 2. Фактори, що впливають на обіг фальсифіковані 77ЛЗ.

У системі гарантування якості GMP – GDP – GPP належна практика дистрибуції, займає
проміжну ланку, тобто дотримання її норм дозволяє виявити фальсифіковані ВЛЗ на етапі їх
оптової реалізації.
Відповідно до вимог цього стандарту, акредитація дистриб’юторів можлива лише при
дотриманні ними системи забезпечення якості ВЛЗ, яка повинна гарантувати:
– ВЛЗ, що реалізуються, зареєстровані в Україні;
– проведення контролю за якістю ВЛЗ, в т. ч. при прийманні, зберіганні та оптовій
реалізації;
– дотримання термінів та умов зберігання.
Як показує практика європейських країн, чітке дотримання норм GDP, а також
виважений контроль з боку держави, значною мірою дозволяє мінімізувати можливість
потрапляння у роздрібну мережу фальсифікованих лікарських засобів.
Дотримання норм належної аптечної практики (GPP) дозволяють виявити
фальсифіковані лікарські засоби на кінцевому етапі їх обігу, тобто безпосередньо перед
потраплянням до споживача. Головними аспектами, які регулюють вищеназвані норми, є:
– відпуск ветеринарних лікарських препаратів і виробів ветеринарного призначення
належної якості;
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– надання достовірної і об’єктивної інформації про властивості й належне
використання лікарських засобів, пропаганда раціонального призначення ВЛЗ і правильного
їх використання;
– належне надання фармацевтичних послуг.
У той час слід зазначити, що усі ці норми є ефективними та дієвими лише за умови, що
у державі ведеться суворий контроль за якістю виробництва ВЛЗ а також моніторинг
підприємств-дистриб’юторів, та аптечних мереж.
Не можна не згадати, що останнім часом все більшого поширення набув інший спосіб
потрапляння фальсифікату до споживача – це замовлення через Інтернет та пошту. Як показує
практика, кожен другий лікарський засіб, придбаний через Інтернет є фальсифікованим [3].
У той час, як купівля фальсифікованого ВЛЗ через аптечну мережу легко
відслідковується із вилученням фальсифікованих серій та покаранням винних, замовлення
через Інтернет та пошту дуже важко піддаються контролю, оскільки надходять безпосередньо
до споживача, оминаючи ланцюг систем GMP – GDP – GPP. Партії ВЛЗ, що надходять таким
чином, дуже невеликі (кілька упаковок), а замовлення численні, що робить практично
неможливим контроль їх якості [2]. Тому серед можливих засобів боротьби із подібним видом
збуту фальсифікованих ВЛЗ можна назвати ліцензування поштових та Інтернет-продажів в
Україні.
ВИСНОВКИ
Розвинута та добре налагоджена в країні система якості «GMP – GDP – GPP» є одним
із найвагоміших факторів, що запобігають потраплянню до споживача низькоякісних чи
фальсифікованих ВЛЗ. Адже саме впровадження належних практик із виробництва, імпорту,
реалізації є суттєвою передумовою забезпечення якості ВЛЗ на всіх етапах їх обігу - від
виробництва до застосування. У той час слід зазначити, що природа та розмір фальсифікації,
а також фактори, що її підтримують, не є сталими. Вони змінюються і не існує єдиного
простого та універсального методу, який би дозволив повністю ліквідувати цю проблему. Саме
тому, не забуваючи про досвід європейських країн, Україна повинна розробити свою власну
стратегію, виходячи з її власної ситуації, беручи до уваги масштаби проблеми та наявну
інфраструктуру, а також людські та інші ресурси.
Перспективи досліджень. Планується проведення поглибленого аналізу проблем у
боротьбі із фальсифікацією ВЛЗ. Планується окреме дослідження імпорту ВЛЗ в Україну та
розробка комплексних заходів, що дозволять зменшити потрапляння фальсифікату на
вітчизняний ринок ветеринарних препаратів.
STANDARDS «GMP – GDP – GPP» APPLICATION IN VETERINARY PHARMACY
OF UKRAINE AND THEIR ROLE IN ABATEMENT OF FALSIFICATION
OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS
S. M. Temnenko
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The main condition of success in abatement of the counterfeiting of veterinary medicinal
products is the political will in the country and effective regulatory framework. International
experience shows that the most effective in the fight against counterfeiting give proper licensing and
inspection of manufacturing, all distribution and sale processes and import control. The article
presents the main factors that encourage or hinder growth in the number of counterfeit within the
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country. Briefly provides a classification of counterfeit products and their main features. Considers
the life cycle of pharmaceutical products, briefly describes the main principles of good practices in
the field, among which is the chain «GMP - GDP - GPP», as a key in the fight against the falsification
of veterinary medicinal products.
Keywords: VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS, FALSIFICATION, QUALITY
STANDARDS, QUALITY GUARANTEE SYSTEM, GOOD PRACTICES, MANUFACTURING,
DISTRIBUTION, SELLING.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ «GMP – GDP – GPP» В ВЕТЕРИНАРНОЙ
ФАРМАЦИИ УКРАИНЫ И ИХ РОЛЬ В БОРЬБЕ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ
ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
С. Н. Темненко
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Главным условием успеха в борьбе с фальсификацией ветеринарных лекарственных
средств является политическая воля государства и эффективная нормативная база.
Международный опыт демонстрирует, что наибольший эффект в борьбе с фальсификацией
дают качественное лицензирование и инспекции производства, всех процессов дистрибуции и
реализации ветеринарных лекарственных средств, а также контроль их импорта. В статье
приведены основные факторы, которые провоцируют или сдерживают рост количества
фальсификата внутри страны. Коротко описывается классификация фальсифицированных
средств и их основные признаки. Рассматривается жизненный цикл фармацевтической
продукции, сжато приводятся главные принципы надлежащих практик отрасли, среди
которых выделяется цепь «GMP – GDP – GPP», как ключевая в борьбе с фальсификацией
ветеринарных лекарственных средств.
Ключевые
слова:
ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА,
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА, СИСТЕМА ГАРАНТИРОВАНИЯ
КАЧЕСТВА, НАДЛЕЖАЩИЕ ПРАКТИКИ, ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЯ,
РЕАЛІЗАЦИЯ.
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АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ІНТЕРНЕТ-РИНКУ
ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
У. І. Тесарівська, канд. вет. наук,
І. Р. Дума, старший науковий співробітник,
Р. О. Ривак, здобувач,
М. І. Савка, молодший науковий співробітник,
Т. Є. Сенишина, старший лаборант
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Проведено моніторинг асортименту продукції для ветеринарної медицини на
вітчизняному ринку в інтернет-аптеках України. На сьогодні ринок ветеринарних препаратів
представлений майже 3000 різновидами продукції. У статті проаналізовано баланс
асортименту продукції із використанням класифікації за кодом ATC vet. Найбільша кількість
різновидів налічується серед протимікробних, протипаразитарних ветеринарних препаратів
та препаратів, які впливають на систему травлення і метаболізм, найменша - ветеринарних
препаратів, які впливають на респіраторну систему, на систему крові, гемопоез та серцевосудинну систему, а також імуномодулюючі ветеринарні препарати. Інтернет-ринок України
представлений широким асортиментом косметичних та гігієнічних засобів для тварин.
Кількість різновидів асортименту продукції для ветеринарної медицини залежить виключно
від спеціалізації інтернет-аптеки.
Ключові слова: ІНТЕРНЕТ-АПТЕКА, МОНІТОРИНГ, ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ,
АСОРТИМЕНТ.
Економічна ефективність сільськогосподарського тваринництва залежить від
продуктивних якостей та необхідної репродуктивної здатності кожної особини. Основною
умовою збереження здорового поголів’я тварин є виробництво фармацевтичної продукції,
призначеної для потреб ветеринарної медицини.
Наукові працівники Державного науково-дослідного контрольного інституту
ветеринарних препаратів та кормових добавок системно здійснюють моніторинг асортименту
ветеринарних препаратів, кормових добавок та преміксів як вітчизняного так і зарубіжного
виробництва, відслідковують законність представлення продукції для ветмедицини і
тваринництва в обіг на ринок України. Так протягом 6-ти місяців було проведено черговий
моніторинг обігу ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок в мережі ветеринарних
інтернет-аптек.
Метою досліджень є аналіз вітчизняного ринку продукції для ветеринарної медицини в
інтернет-аптеках України.
Основні методи: аналізу, синтезу, порівняння та статистичні методи обробки
інформації.
Пошукові дослідження проводились у двох напрямках, зокрема:
аналіз асортименту продукції для ветеринарної медицини в інтернет-аптеках;
класифікація ветеринарних препаратів за кодом ATC vet (%).
Дослідження асортименту ринку продукції для ветеринарної медицини полягало у
визначенні відсоткової кількості ветеринарних препаратів за їх використанням різними
інтернет-аптеками, які були довільно вибрані з числа інтернет-аптек що діють в Україні.
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Аналіз асортименту ветеринарних препаратів проводили, використовуючи інформацію
що є на сайтах таких інтернет-аптек: «Ветеринарний Маркет», Зооаптека «Рижий Кіт»,
«Zooparadise»,
«Onvet»,
«ВетАптека»,
«Mika-Vet»,
Харківська
ветклініка,
«Укрзооветпромпостач», «ВетАптека», «Доктор Зоо», «ЮснаСуперБіо», «Укрветком».
Розподіл асортименту ветпрепаратів в досліджуваних аптеках наведено в таблиці.
На інтернет-ринку України найбільша кількість ветеринарних препаратів, які
використовуються, як засоби при захворюваннях системи травлення, становить 37 штук
(26,81 % Зооаптека «Рижий Кіт»), найменша 2 (1,45 % «Ветеринарний Маркет»). Вітамінномінеральні препарати — 424 (23,36 % Харківська ветлікарня), 19 (1,04 % «Zooparadize»).
Пробіотики — 4 (57,14 % Зооаптека «Рижий Кіт»), 3 (42,86 % «ЮснаСуперБіо»). Ветеринарні
препарати, які впливають на систему крові і гемопоез та серцево-судинну систему — 27 (37,5
% «Укрзооветпромпостач»), 2 (2,77% «Ветaптека» та «ЮснаСуперБіо»). Дерматологічні
ветеринарні препарати — 220 (25,97% «Укрзооветпромпостач»), 3 (0,35 % «Міка-Vет»). Засоби
при захворюваннях сечостатевої системи — 31 (29, 24% «ЮснаСуперБіо»), 1 (0,94 % «МікаVет»). Гормони статевих залоз — 34 (19,43 % «Доктор Зоо»), 1 (0,57 % «Onvet» та
«Ветаптека»). Ветпрепарати для вимені — 39 (23,64 % «ЮснаСуперБіо»), 1 (0,6 % Зооаптека
«Рижий Кіт»). Ветеринарні препарати гормонів для системного застосування — 56 (41,18 %
Харківська ветклініка), 10 (7,35 % «Укрветком»). Імунологічні препарати (вакцини) — 165
(23,04 % Харківська ветклініка), 7 (0,98 % «Ветаптека»). Імунологічні препарати (сироватки)
— 59 (81,94 % «Укрзооветпромпостач»), 2 (2,78 % Харківська ветклініка та «Укрветком»).
Протимікробні ветеринарні препарати (антибіотики) — 511 (39,07 % Харківська ветклініка),
15 (1,15 % «Ветаптека»). Протимікробні ветеринарні препарати (противірусні) — 14 (40 %
«ЮснаСуперБіо»), 1 (2,86 % «Ветаптека»). Протимікробні ветеринарні препарати
(сульфаніламіди) — 81 (43,78 % «ЮснаСуперБіо»), 10 (5,4 % «Ветаптека»). Протимікробні
ветеринарні препарати (антибактеріальні) — 240 (24,72 % «Укрзооветпромпостач»), 26 (2,68 %
«Доктор Зоо»). Імуномодулюючі ветеринарні препарати — 29 (59,18 % Зооаптека «Рижий
Кіт»), 1 (2,04 % «Onvet»). Ветеринарні препарати, які впливають на опорно-руховий апарат 38 (16,52 % «Onvet» та «ЮснаСуперБіо»). Ветеринарні препарати, які впливають на нервову
систему — 36 (29,27 % «Укрветком»), 1 (0,81 % «Onvet»). Протипаразитарні ветеринарні
препарати — 802 (25,48 % Харківська ветклініка), 13 (0,41 % «Zooparadize»). Ветеринарні
препарати, які впливають на респіраторну систему — 1 (100 % Зооаптека «Рижий Кіт»).
Ветеринарні препарати, які впливають на органи чуття — 42 (35,9 % Зооаптека «Рижий Кіт»),
7 (5,98 % «Укрветком»). Препарати різних груп (діагностикуми) — 1 (100 % Зооаптека «Рижий
Кіт»). Препарати різних груп (препарати для штучного осіменіння) — 12 (80 % «ВетАптека»),
1 (6,67 % «Укрветком»). Препарати різних груп (для дератизації) — 39 (50,65 %
«Укрзооветпромпостач»), 38 (49,35 % «Onvet»). Препарати різних груп (технічні
дезінфектанти) — 122 (55.2 % «Укрзооветпромпостач»), 2 (0,9 % «ВетАптека»). Препарати
різних груп (протипухлинні) — 84 (84,85 % «Укрзооветпромпостач»), 2 (2,02 % «Onvet»).
Препарати різних груп (гомеопатичні) — 89 (25 % Харківська ветклініка), 12 (3,37 %
«Укрветком»). Косметичні та гігієнічні засоби для тварин — 741 (59,42 % Зооаптека «Рижий
Кіт»), 9 (0,72 % «ВетAптека»).
Найпотужнішими серед перечислених інтернет-аптек є Харківська ветклініка (2399 шт.)
«Укрзооветпромпостач» (2005 шт.), Зооаптека «Рижий Кіт» (1466 шт.), «ЮснаСуперБіо» (1456
шт.). Варто зауважити, що Зооаптека «Рижий Кіт» реалізує найбільшу кількість косметичних
і гігієнічних засобів і співвідношення до асортименту ветеринарних препаратів становить 1:1.
До аптек з найменшим асортиментом продукції для ветмедицини можна віднести «Міка-Vет»
(111 шт.), «Zooparadize» (262 шт.) та «ВетАптека» (383 шт.). Асортимент продажу їх продукції
залежить виключно від спеціалізації аптеки.
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Таблиця

ЮснаСуперБіо

Укрветком

28

-

-

10

6

6

-

20,29

-

-

7,25

4,34

4,34

424

260

46

164

125

204

2,53

9,03

6,89

11,24

Доктор Зоо

ВетАптека

-

Харківська ветклініка

Onvet

Zooparadise

Зооаптека «Рижий Кіт»

Укрзооветпромпостач

засоби при захворюваннях системи травлення

1.2

вітамінно-мінеральні препарати

1.3

пробіотики

шт.
шт.

37

1,45 26,81
465/
14,38

12

34

8,69 24,64 2,17

176

161

19

138

98

-

%

9,7

8,87

1,04

7,6

5,4

-

шт.

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

%

-

57,14

-

-

-

-

-

-

-

-

42,86

-

27/
0,83

-

6

6

-

2

-

4

27

-

6

2

19

-

8,33

8,33

-

2,77

-

5,55

37,5

-

8,33

2,77

26,39

220/
6,80

15

78

16

47

10

3

148

220

10

176

45

79

1,77

9,21

1,89

5,55

1,18

-

19

6

8

8

1

-

-

-

-

17,92

5,66

7,55

7,55

0,94

-

-

-

18

17

30

1

1

5

-

23

-

0,57

2,86

-

13,14

-

2

ВП, які впливають на систему крові і гемопоез
ВП, які впливають на серцево-судинну систему

шт.

3

Дерматологічні ВП (хіміотерапевтичні ВП місцевого
застосування; ВП із захисною та пом'якшувальною дією;
протигрибкові ВП; ВП для лікування ран, антисептики)

шт.

QD

4

2

%

QB
QC

QG

Mika-Vet

в
т. ч.

3

ВП, які впливають на систему травлення і метаболізм
1.1

QA

Ветаптека

1

Інтернет-аптеки

Ветеринарний Маркет

Групи ветеринарних препаратів (ВП)

Aсортимент (найбільщий
різновид, кількість, шт./%)

Код
№
ATC vet за/п

Одиниці

Асортимент продукції для ветеринарної медицини в інтернет-аптеках України (за кодом ATC vet)

%

%

23,36 14,32

0,35 17,47 25,97

1,18

20,78 5,31

9,33

ВП, які впливають на сечостатеву систему
4.1

засоби при захворюваннях сечостатевої системи

4.2

гормони статевих залоз

в
т. ч.

шт.
%

100/
3,09

шт.
%

10,28 9,71

351

17,14 0,57

27

31

25,47 29,24
34

31

19,43 17,71

6
5,66
15
8,57

4.3
QH

QI

шт.

15

1

-

%

9,09

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

30

61

158

7

-

6,28

4,19

шт.

-

6

3

-

-

-

%

-

8,33

4,17

-

-

-

2,78 81,94

шт.

119

30

22

137

-

-

511

%

9,1

2,29

-

-

-

-

-

-

1

-

9

-

6

-

14

5

-

-

-

-

2,86

-

25,71

-

17,14

-

40

14,28

шт.

-

-

-

-

-

-

-

76

10

-

81

18

%

-

-

-

-

-

-

-

41,08

5,4

-

43,78

9,73

шт.

180

-

-

72

-

36

57

240

169

26

122

69

%

18,54

-

-

7,41

-

3,71

29/
0,89

-

29

-

-

1

-

-

-

-

-

17

2

-

59,18

-

-

2,04

-

-

-

-

-

34,69

4,08

38/
1,17

4

37

-

38

5

2

28

-

28

31

38

19

5

ВП гормонів для системного застосування (крім
статевих гормонів)

шт.

6

Імунологічні ВП

шт.

6.1

Вакцини

6.2

Сироватки

в
т. ч.

7

QJ

ветпрепарати для вимені

Протимікробні ВП
7.1

Антибіотики

7.2

противірусні

7.3

сульфаніламіди

7.4

антибактеріальні

в
т. ч.

%

56/
1,73

шт.
%

224/
6,92

37

2

22,42 1,21

8,52 22,07 0,98

-

-

34

23

20,6 13,94
56

27

41,18 19,85
165

79

23,04 11,03
2

59

11

-

39

3

6,29

-

23,64

1,82

13

-

30

10

9,56

-

22,06

7,35

35

42

61

33

4,89

5,86

8,52

4,61

-

-

-

2

-

-

-

2,78

15

110

203

96

шт.

шт.
%

шт.

QL

8

Імуномодулюючі ВП

QM

9

ВП, які впливають на опорно-руховий апарат
(протиревматичні, протизапальні, ветеринарні препарати
для місцевого усунення болю в суглобах і м´язах)

шт.

%

%

QN

10

ВП, які впливають на нервову систему (анестетики,
аналгетики, психоаналептики, седативні та ін.)

шт.

11

Протипаразитарні ВП (протипаразитарні загальні,
антипротозойні, антигельмінті, ектопаразициди
(інсектициди і репеленти))

шт.

QP
QR

12

ВП, які впливають на респіраторну систему

шт.

%
%

420/
26,16

36/
1,11

1,74 16,07
7

352

-

-

16,52 2,17

39,07 4,97

5,87 24,72

0,87 12,17

4

-

1

-

3,25

-

0,81

-

202

13

156

60

53

6,42

0,41

4,96

1,91

1

-

-

-

5,69 15,48

802/ 269
24.81 8,55
1/

19

1,68 10,47

65

18

12

14,63 9,76
802

539

1,68 25,48 17,13
-

-

-

1,15

17,4

8,41 15,52

2,68 12,56

12,17 13,48 16,52
-

20

6

16,26 4,88

7,11

8,26
36
29,27

107

119

3,4

3,78 14,58 11,69

-

-

459

7,34

-

368

-

QS

13

ВП, які впливають на органи чуття

14

ВП різних груп
14.1 Діагностикуми
14.2 Препарати для штучного осіменіння

QV

14.3 Для дератизації
в
т. ч.
14.4 Технічні дезінфектанти
14.5 Протипухлинні
14.6
15

Гомеопатичні

Косметичні та гігієнічні засоби

Всього різновидів продукції для ветмедицини в розрізі интернет-аптек

%

0,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

шт.
%

16
42
42/
1,29 13,67 35,9

22

-

19

11

-

-

-

-

-

7

18,8

-

16,24

9,4

-

-

-

-

-

5,98

шт.

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

шт.

-

-

-

-

-

-

2

-

12

-

-

1

%

-

-

-

-

-

-

13,33

-

80

-

-

6,67

шт.

-

-

-

38

-

-

-

39

-

-

-

-

-

-

-

49,35

-

-

-

50,65

-

-

-

-

19

-

-

21

2

-

5

122

5

-

47

-

%

8,6

-

-

9,5

0,9

-

2,26

55,2

2,26

-

21,27

-

шт.

-

5

-

-

2

-

-

84

-

-

-

8

%

-

5,05

-

-

2,02

-

-

84,85

-

-

-

8,08

шт.

-

-

48

-

14

-

89

38

-

42

53

12

%

-

-

13,48

-

3,93

-

25

10,67

-

102

741

-

27

148

-

17

72

9

16

43

72

-

1,36

5,77

0,72

1,28

3,45

5,77

2399 2005

476

823

1456

1090

%
шт.

шт.
%
шт.

347/
10,73

741

X

353

-

100

8,18 59,42
987

1466

262

2,16 11,87
912

383

111

11,8 14,89

3,37

Проведено асортиментно-структурний аналіз ветеринарної продукції за класифікацією
відповідно до коду ATC vet (за групами ветеринарних препаратів). Для аналізу вибирали
найбільшу кількість різновидів продукції тої чи іншої групи з наявного асортименту в
представлених інтернет-аптеках (в таблиці найбільший показник виділено кольором).
За результатами аналізу представленої на ринку України продукції для ветмедицини
виявлено сумарно 2807 різновидів ветеринарних препаратів та 741 косметичний та гігієнічний
засоби. Значну частину асортименту становлять: протимікробні ветеринарні препарати (26,16
%), протипаразитарні ветеринарні препарати (24,80 %); ветпрепарати, які впливають на
систему травлення та метаболізм (14,38 %). Менший різновид асортименту таких груп
ветеринарних препаратів, як: ветеринарні препарати, які впливають на респіраторну систему
(0,03 %), ветеринарні препарати, які впливають на систему крові та гемопоез, серцево-судинну
систему (0,83 %), імуномодулюючі ветеринарні препарати (0,89 %). Значний асортимент
становлять косметичні та гігієнічні засоби для тварин. Основу асортименту ветеринарних
лікарських засобів становлять рідкі лікарські форми (ін'єкційні, дезінфекційні розчини).
Аналіз асортименту продукції для ветеринарної медицини проводився, з метою
одержання об’єктивної інформації про реальну ситуацію на ринку та виявлення груп
ветеринарних препаратів які користуються попитом у практичній ветеринарії, оскільки відомо,
що поставка продукції і товарні запаси прямо залежать від її попиту.
Треба відзначити, що у своїй більшості, продукція вітчизняних виробників уже
впевнено конкурує на ринку. Результати аналізу ринку свідчать і про те, що на споживчий вибір
впливають, в першу чергу, якість продукту та порівняно невелика ціна. Саме в цьому
позитивним є те, що виробнича політика вітчизняних підприємств ветмедицини орієнтується
на розробку нових, ефективних препаратів та кормових добавок та забезпечення їх стабільної
якості. Дуже великі і відповідальні випробування чекають наші підприємства ветмедицини у
зв'язку із підготовкою їх до сертифікації на належну виробничу практику (GMP), а це, у свою
чергу, зробить конкуренцію між виробниками як вітчизняними, так і зарубіжними, більш
жорсткою що позначиться як на асортименті, так і на якості та ціні продукції для ветмедицини
всіх учасників українського ринку.
ВИСНОВКИ
1. Асортимент продажу продукції для ветеринарної медицини залежить виключно від
спеціалізації інтернет-аптеки. Найпотужнішими серед досліджених інтернет-аптек є Зооаптека
«Рижий Кіт», «Укрзооветпромпостач», Харківська ветклініка.
2. За результатами проведеного моніторингу переважаючі в асортименті ветеринарних
препаратів є протимікробні, протипаразитарні та препарати, які впливають на систему
травлення і метаболізм.
3. Найменша кількість різновидів ветеринарних препаратів на інтернет-ринку України
представлена такими групами: ветеринарні препарати, які впливають на систему крові,
гемопоез, серцево-судинну систему та імуномодулюючі ветеринарні препарати. Одним
лікарським засобом представлена група ветеринарних препаратів, які впливають на
респіраторну систему.
4. На інтернет-ринку України представлений широкий асортимент косметичних та
гігієнічних засобів для тварин.
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S U M MARY
A monitoring range of products for veterinary medicine in the domestic market in Ukraine
online pharmacies. Today the market of veterinary drugs represented about 3,000 kinds of products.
The article analyzes the balance of the product range using the classification code ATC vet. The
greatest number of species has antibacterial, anti-parasitic veterinary drugs and drugs that affect the
digestive system and metabolism, the lowest - veterinary drugs that affect the respiratory system,
blood system, blood forming organs and the cardiovascular system as immunomodulatory veterinary
medicines. Internet Ukraine market a wide range of cosmetics and hygiene products for pets. Number
of species range of products for veterinary medicine depends entirely on online pharmacy
specialization.
Keywords: ONLINE PHARMACY, MONITORING, VETERINARY MEDICINAL
PRODUCTS, ASSORTMENT.
АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТ-РЫНКА
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
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АННОТАЦИЯ
Проведен мониторинг ассортимента продукции для ветеринарной медицины на
отечественном рынке в интернет-аптеках Украины. На сегодня рынок ветеринарных
препаратов представлен около 3000 разновидностями продукции. В статье проанализированы
баланс ассортимента продукции с использованием классификации по коду ATC vet.
Наибольшее количество разновидностей насчитывается среди противомикробным,
противопаразитарных ветеринарных препаратов и препаратов, влияющих на систему
пищеварения и метаболизм, наименьшая - ветеринарных препаратов, влияющих на
респираторную систему, на систему крови, гемопоэз и сердечно-сосудистую систему, а также
иммуномодулирующие ветеринарные препараты. Интернет-рынок Украины представлен
широким ассортиментом косметических и гигиенических средств для животных. Количество
разновидностей ассортимента продукции для ветеринарной медицины зависит исключительно
от специализации интернет-аптеки.
Ключевые слова: ИНТЕРНЕТ-АПТЕКА, МОНИТОРИНГ, ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, АССОРТИМЕНТ.
Рецензент — В. О. Величко, д. вет. н., ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.
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ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ ВІРУЛІЦИДНОЇ ДІЇ НА РИНКУ УКРАЇНИ
О. Л. Тішин, д-р вет. наук
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Р. В. Хом’як, старший науковий співробітник
Г. Т. Копійчук, провідний лікар ветмедицини
С. А. Пономарьова, науковий співробітник
М. М. Данко, канд. вет. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У сучасних умовах ведення тваринництва на промисловій основі, з метою недопущення
інфекційних, інвазійних і, особливо, антропозоонозних хвороб, важливе місце в комплексі
заходів займає дезінфекція. Вона має вирішальне значення та залишається найбільш дешевим,
доступним, відносно простим і, головне, надійним засобом в неспецифічній профілактиці
захворювань сільськогосподарських тварин і птиці. У статті вказані групи хімічних сполук,
які використовують для дезінфекції в практиці ветеринарної медицини, та дана
характеристика як деззасобам, так і їх діючим речовинам. Поданий матеріал в широкому
діапазоні дезінфікуючих засобів, як імпортного так і вітчизняного виробництва, які
володіють віруліцидною дією, зокрема на вірус АЧС, і зареєстровані в Україні, а також подані
найбільш ефективні із них, які розроблені вченими Державного науково-дослідного
контрольного інституту (ДНДКІ) ветеринарних препаратів та кормових добавок спільно з
фахівцями ТОВ «Інтер-Синтез».
Ключові слова: ДЕЗЗАСОБИ, ХЛОРАКТИВНІ СПОЛУКИ, ПЕРЕКИСНІ СПОЛУКИ,
АЛЬДЕГІДИ ТА ДИАЛЬДЕГІДИ, ЧЕТВЕРТИННІ АМОНІЄВІ СПОЛУКИ, ПОХІДНІ
ГУАНІДИНУ.
Захист території України від масового поширення небезпечних інфекційних
захворювань бактеріальної та вірусної етіології які характеризуються швидким поширенням і
високим рівнем захворюваності та загибелі тварин, а також небезпечних для людей на даний
час, є першочерговим завданням служби ветеринарної медицини.
У сучасних умовах ведення тваринництва на промисловій основі, що передбачає
скупчення значної кількості поголів’я тварин на обмеженій території і, в той же час, посиленні
вимог до підвищення якості виробництва екологічно чистої тваринницької продукції, та з
метою недопущення інфекційних, інвазійних і, особливо, антропозоонозних хвороб, важливе
місце в комплексі заходів займає дезінфекція. Вона має вирішальне значення та залишається
найбільш дешевим, доступним, відносно простим і, головне, надійним засобом в
неспецифічній профілактиці захворювань сільськогосподарських тварин і птиці.
В рецептурі дезінфектантів на ринку України нині використовують різні хімічні
сполуки. які застосовують для дезінфекції в практиці ветеринарної медицини, а саме:
- хлорактивні сполуки органічної та неорганічної природи (хлорамін, хлорантоїн,
хлорне вапно, хлорпохідні гідантоїну, гіпохлорити, похідні ціанурової кислоти);
- перекисні сполуки (пероксид водню, надацетатні кислоти та їхні солі);
- кислоти, луги та їхні солі (фосфорна кислота, каустична та кальцинована сода);
- альдегіди та диальдегіди – формальдегід, гліоксалевий та глутаровий альдегіди;
- четвертинні амонієві сполуки (ЧАС), похідні гуанідину [1].
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Ці речовини мають неоднакові спектри антимікробної та віруліцидної дії, різні ступені
активності, різну токсичність та корозійну активність і, як наслідок, різні призначення та
сфери застосування.
Хлорактивні засоби є традиційними засобами дезінфекції. Вони порівняно дешеві,
мають високу активність до всіх видів патогенних мікроорганізмів. Проте, активний хлор
подразнює слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів і легенів, викликає корозію
металів, а за певних умов, вибухонебезпечний засіб. Засоби на основі активного хлору
завдають серйозну екологічну шкоду при потраплянні у навколишнє середовище [1, 2].
Дезінфектанти на основі пероксиду водню мають високі бактерицидні, вірулецидні,
туберкулоцидні, фунгіцидні та спороцидні властивості. Ефективні за короткого часу контакту.
Проте діючі речовини швидко розкладаються, внаслідок чого знижується ефективність
дезінфекції. Засоби цього класу (особливо на основі надацетатної кислоти) потужні окисники,
з виділенням гідроген пероксиду, вибухонебезпечні, викликають корозію металів, є сильними
подразниками, мають різкий запах, виражену токсичну та сильну канцерогенну дію [1, 2].
Дезінфекція за допомогою кислот, лугів і їхніх солей потребує особливих заходів
безпеки під час роботи, підвищеної температури розчинів і високого вмісту діючих речовин.
Розчини цих дезінфектантів добре відмивають жирові та білкові забруднення, тому є
ефективними під час попередньої «брудної» обробки, що передує подальшій «чистій», однак
їх не рекомендується використовувати для контролю небезпечних вірусних захворювань [1].
З групи альдегідів для дезінфекції використовують формальдегід, гліоксалевий та
глутаровий диальдегід. Альдегідам притаманна сильна бактерицидна, туберкулоцидна,
вірулецидна, фунгіцидна та спороцидна дія. Їх активність зумовлена алкілюванням меркапто, гідроксі-, карбоксі- й аміногруп рибонуклеїнової кислоти (РНК) і ДНК та білків мікробів, що
призводить до пригнічення синтезу білків і нездатності до розмноження, а в результаті – до
загибелі мікроорганізму. Застосування формальдегіду обмежується через його
подразнювальний вплив на слизові оболонки (навіть за дуже низьких концентрацій).
Перерахованих недоліків позбавлені гліоксалевий та глутаровий альдегіди. Глутаровий
альдегід є основною діючою речовиною багатьох закордонних і вітчизняних засобів для
дезінфекції. Глутаровий альдегід у наднизьких концентраціях (0,20 %) інактивує вірус АЧС
навіть у присутності органіки. Гліоксалевий альдегід у водних розчинах перебуває у
гідролізованому стані й у газову фазу не переходить, а леткість глутарового альдегіду зовсім
незначна. Засоби на основі диальдегідів виявляють активність за наявності органічних
речовин, не мають корозійної активності, не псують виробів з гуми, дерева і пластмаси. Але
такі засоби сильно залежать від температури (інактивуються холодом), потребують тривалого
часу контакту, мають подразнювальну дію, ймовірні астмогени [1, 2, 3].
Деззасоби на основі четвертинних амонієвих сполук і полімерів із гуанідиновими
групами досить поширені. Вони характеризуються хорошою розчинністю та мийним ефектом,
антикорозійними й антистатичними властивостями. ЧАС безпечні, не подразнюють
епітеліальні покриви. Серед ЧАС найуживаніші – алкілдиметилбензиламонію хлорид,
диоктилдиметиламонію хлорид, дидецилметиламонію хлорид. Ці сполуки входять до складу
більшості сучасних найпоширеніших дезінфектантів і антисептиків та становлять основу
більшої частини нових сучасних розробок як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Їх
дія полягає у здатності проникати в цитоплазматичну мембрану мікроорганізмів, що
супроводжується незворотними змінами властивостей і структури нейтральних та кислих
мембранних ліпідів, що призводить до підвищення проникності цитоплазматичної мембрани,
витоку назовні цитоплазматичних компонентів з клітини, зниження активності ферментних
систем. Ефективніше, краще ніж деякі окиснювачі з хлором і йодом, руйнують ДНК-вмісні
оболонкові віруси (у тому числі АЧС). Проте, активність цих засобів швидко знижується за
умов органічного забруднення. Для забезпечення вираженого знезаражуваного ефекту
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необхідні високі концентрації ЧАС і тривалий час впливу. Водночас у комбінації з іншими
діючими речовинами ЧАС утворюють дуже цікаві та перспективні сполуки [1, 2, 4].
Засоби на основі похідних гуанідину – полігексаметиленгуанідину гідрохлорид,
полігексаметиленгуанідину гідрофосфат мають вищу, ніж у ЧАС бактерицидну активність
(стосовно грампозитивних і грамнегативних бактерій, аеробних й анаеробних
мікроорганізмів), туберкулоцидну, вірулецидну та фунгіцидну дію. Антимікробні властивості
цих засобів проявляються як за низьких, так і за високих температур робочих розчинів. На
оброблених поверхнях дезінфекційний засіб на основі сполук гуанідину утворює полімерну
плівку. Сучасні деззасоби цього класу синтезуються виключно на похідних бігуанідину,
активність яких втричі-вчетверо переважає активність аналогічних сполук гуанідину.
Механізм дії полігексаметиленбігуанідину подібний до механізму дії ЧАС, але дія першого
виявляється у нижчих концентраціях. При активних концентраціях ПГМБ (бактерицидний
рівень) дестабілізовані ліпідні зони мембрани розчиняються та агрегуються у фазі, викликаній
надлишком ПГМБ (бігуанідинова група, як основа вступає у кислотно-основну взаємодію з
кислими фосфороліпідами, а нейтральні фосфоліпіди реагують з гексаметиленовими ланками
ПГМБ), з повною втратою функцій мембрани, що призводить до лізису клітини і до загибелі.
При набагато нижчих (на два порядки) концентраціях, що відповідають бактеріостатичному
рівню, ПГМБ у поєднанні з ЧАС є дуже ефективними синергетиками диальдегідів. Вони
полегшують проникнення останніх в клітину через мембрану з недостатніми
функціональними можливостями [1, 2, 4].
Державний науково-дослідний контрольний інститут (ДНДКІ) ветеринарних
препаратів та кормових добавок спільно з фахівцями ТОВ «Інтер-Синтез» розробив ряд нових
високоефективних композиційних дезінфікуючих засобів. Зокрема, «Кристал–1000» на основі
ЧАС, диальдегідів та бігуанідину. Кожен компонент «Кристалу–1000» не лише виконує свої
функції, а й підсилює та доповнює дію інших компонентів препарату. Так, введення до його
складу бігуанідину, дало можливість зменшити бактерицидну концентрацію робочого розчину
та здешевити вартість обробки 1 м² площі дезінфекції. Введення в рецептуру ПГМБ підсилило
ефективність діючих речовин (ДР) – концентрація робочих розчинів при дезінфекції становить
0,3 %, а туберкулоцидну та спороцидну дії мають 2 % робочі розчини. Крім того, як
вказувалося, він має пролонговану дію за рахунок утворення полімерної плівки. Перевагою
деззасобу є універсальність як щодо об’єктів застосування, так і щодо збудників інфекції. Він
у 2 % концентрації володіє високою нематодоцидною ефективністю. Цей деззасіб проявляє
високу віруліцидну дію та активно використовується [4].
Розроблений і впроваджений у серійне виробництво деззасіб «Неодез-Екстра» є
синергічним комплексом з широким спектром біоцидної дії, що проявляє туберкулоцидну,
віруліцидну, бактерицидну, фунгіцидну, дезінвазійну дії. Він екологічно безпечний, добре
розчинний у воді, володіє пролонгованою дією, не містить високотоксичних сполук,
гарантійний термін зберігання – 3 роки [5].
У 2015 році у ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок було зареєстровано
15 імпортних та 20 вітчизняних дезінфікуючих засобів, які проявляють загальну сильно
виражену віруліцидну дію (табл. 1, 2).
Із зареєстрованих імпортних дезінфікуючих засобів, деззасоби «ДЖІПІСІ8» фірми
«Еванс Ванодайн Інтернешнл» (Велика Британія), «Віроцид» фірми «Сід Сід ЛАЙНС НВ»
(Бельгія), «ГАН» фірми «Ніта–Фарма» (Російська Федерація) мають конкретну дію на вірус
африканської чуми свиней. Високу віруліцидну активність мають деззасоби «Біоклін біоцид»
фірми «Дімер» (Словаччина), «ТН 4+» фірми «СОЖЕВАЛЬ Лабораторіес» (Франція),
«Кілкокс Екстра»
фірми
«Кілко (Інтернешнл) Лтд.»
(Велика Британія),
«Герміцидан ФФ Плюс» фірми «Анти-Герм» (Австрія), «СІД 20» фірми «Сід ЛАЙНС НВ/СА»
(Бельгія), «Агріжерм» фірми «Лабораторієс СЕЄТАЛЬ» (Франція) (табл. 1).
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Таблиця 1
Перелік імпортних дезінфікуючих засобів з віруліцидною дією,
які були зареєстровані у 2015 році в Україні
Концентрація
робочого
розчину,
розхід на 1 м2,
експозиція
0,5 %
500 мл/м2
30-60 хв

Орієнтовна
вартість
робочого
розчину для
обробки 1 м2
0,52 грн

№
n/
n

Назва
препарату,
фірма

1

Віроцид
СІД ЛАЙНС
НВ
(Бельгія)

алкілдиметилбензиламонію хлорид,
дидецилдіметиламонію хлорид,
глутаральдегід

2

Септодор
Форте
Дорвет Лтд
(Ізраїль)

алкілдиметилбензиламонію хлорид,
оксилдецилдиметиламонію хлорид,
дідецилдиметиламонію хлорид,
діоктилдиметиламонію хлорид

3

Біоклін біоцид
Дімер
(Словаччина)

дідецилдиметиламонію хлорид,
дідецилдиметилбензиламонію
хлорид,
глутаральдегід, ізопропанол

0,25-0,5-1,01,5 %
0,25-0,5 мл/м2
60-360 хв

4

ТН 4+
СОЖЕВАЛЬ
Лабораторіес
(Франція)

0,5-1,0-2,0 %
300-400 мл/м2
1–6 год

5

Максисан
Балтхемі ОУ
(Естонія), ЗАТ
«Український
наукововиробничий
центр проблем
дезінфекції»
(Україна)
Бромосепт 50
%
АБІК
(Ізраіль)
Дезосан вігор
Джі Ейч Джі
з.о.о. (Польща)
ВЕТ-АМІН
ДОPKИ Д&Д
Лтд.
(Ізраїль)

дідецилдиметиламонію хлорид,
діоктилдиметиламонію хлорид,
октилдецилдиметиламонію хлорид,
алкілдиметилбензиламонію хлорид,
глутаровий альдегід
четвертинні амонієві сполуки

0,05-1,0 %
250 мл/м2
60 хв

віруліцидна,
бактерицидна
(в т.ч.
туберкулоцидна),
фунгіцидна

1,5 грн

дідецилдиметиламонію бромід

0,07-0,05-0,10,2 %
3 год

віруліцидна,
бактерицидна,
фунгіцидна, грип
птахів
бактерицидна,
віруліцидна

0,82 грн

6

7
8

9
10

Халамід®
Аксентів САРЛ
(Франція)
Кілкокс Екстра
Кілко (Інтернешнл) Лтд.
Вел. Британія

Діюча речовина

0,05-0,3 %
0,3-1,0 л/м2
30-60 хв

100 г/м2
2 год

хлорамін 0,2 %
біс(3-амінопропіл) додециламін

тозілхлорамід натрію
(хлорамін–Т) - 100 %

0,02-0,05 %
0,1-0,3 л/м2
1-3 год
аерозоль 0,2 %
5-10 мл/м3
0,5 %
0,3 л/м2
30-60 хв
1,0-3,0 %
0,3 л/м2
30-60 хв

парахлорметакрезол,
глутаровий альдегід,
бензалконію хлорид
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Дія на
мікроорганізми
віруліцидна,
бактерицидна
(в т.ч.
туберкулоцидна),
фунгіцидна
віруліцидна,
бактерицидна
(в т.ч.
туберкулоцидна),
фунгіцидна
віруліцидна,
бактерицидна
(в т.ч.
туберкулоцидна),
фунгіцидна,
спороцидна
віруліцидна,
бактерицидна,
фунгіцидна

віруліцидна,
бактерицидна
(в т.ч.
туберкулоцидна),
фунгіцидна,
спороцидна
віруліцидна,
бактерицидна,
фунгіцидна
віруліцидна,
бактерицидна,
фунгіцидна,
антипротозойна

1,1 грн

1,0 грн

1,8 грн

4,0 грн

1,0 грн

11

12

13

14

15

Герміцидан ФФ
Плюс
Анти-Герм
(Австрія)
СІД 20
СІД ЛАЙНС
НВ/СА
(Бельгія)
ГАН
Ніта-Фарма
(Російська
Федерація)

дідецилдиметиламонію хлорид,
глутаральдегід

0,25-0,5-1,0 %
0,3 л/м2
30-60 хв

віруліцидна,
бактерицидна,
фунгіцидна

алкілдиметилбензиламонію хлорид,
глутаральдегід,
формальдегід,
гліоксаль
глутаровий альдегід,
гліоксаль

0,25-0,5-1,0 %
0,3 л/м2
40 хв.-до 3 год

бактерицидна,
віруліцидна,
фунгіцидна,
спороцидна
бактерицидна,
віруліцидна,
фунгіцидна,
спороцидна

Джіпісі 8
Еванс
Ванодайн
Інтернешнл
(Велика
Британія)
Агріжерм
Лабораторієс
СЕЄТАЛЬ
(Франція)

глутаровий альдегід,
дідецилдиметиламонію хлорид

алкілдиметилбензиламонію хлорид,
дідецилдиметиламонію хлорид,
глутаровий альдегід

0,5–1,0 %
0,3-0,5 л/м2
від 3 до 24 год
аерозоль 10 %
25-50 мл/м3
24 год
0,5-1,0 %
0,3-0,5 л/м2
2 год.
аерозоль 2,0 %
10 мл/м3
2 год
0,25-1,25 %
300 500 мл/м2
30 хв.-до 3 год

бактерицидна,
віруліцидна,
фунгіцидна

0,8 грн

1,0 грн

бактерицидна,
віруліцидна,
фунгіцидна
Таблиця 2

Перелік вітчизняних дезінфікуючих засобів з віруліцидною дією, які зареєстровані у 2015 році в Україні
№
n/
n

Назва
препарату,
фірма

1

Полідез - 20
ЗАТ
«Українські
екологічні
технології»
м. Київ
(Україна)
Біодез П
ВАТ
«Укрзооветпро
мпостач»
м. Київ
(Україна)
Бровадез-20
ТОВ
Бровафарма
м. Бровари
(Україна)

полігексаметиленгуанідин
гілрохлорид

ДезЕкон
ЗАТ «Український НВЦ
проблем
дезінфекції»
м. Київ
(Україна)

2

3

4

Концентрація
робочого
розчину, розхід
на 1 м2,
експозиція
0,4-2,0 %,
300-500 мл/м2
1-3 год.
аерозоль 1,03,0 %
2-3 год

Діюча речовина

Дія на
мікроорганізми
віруліцидна,
бактерицидна
(в т.ч.
туберкулоцидна),
фунгіцидна

Орієнтовна
вартість
робочого
розчину для
обробки 1 м2
2,0 грн

полігексаметиленгуанідин
гідрохлорид

0,5-4,0 %
100-300 мл/м2
30-120 хв

віруліцидна,
бактерицидна
(в т.ч.
туберкулоцидна),
фунгіцидна

0,6 грн

бензилалконію хлорид

1,0 %
300-500 мл/м2
2 год

0,9 грн

четвертинноамонієві сполуки

0,5-1,0 %
100-250 мл/м2
60 хв

віруліцидна,
бактерицидна,
фунгіцидна,
спороцидна, має
дезінвазійні
властивості
віруліцидна,
бактерицидна
(в т.ч.
туберкулоцидна),
фунгіцидна
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0,7 грн

5

Кристал-1000
ТОВ «ІнтерСинтез»
м. Борислав
(Україна)

глутаровий альдегід,
гліоксалевий альдегід,
бензалконію хлорид,
полігексаметиленбігуанідин
гідрохлорид

6

Бровадез Плюс
ТОВ
Бровафарма
м. Бровари
(Україна)
Кристал-900
ТОВ «ІнтерСинтез»
м. Борислав
(Україна)

діметилдалкіламонію хлорид,
дідецилдіметиламонію хлорид

Бі-дез
ТОВ
«Бровафарма»
м. Бровари
(Україна)
Санфорт-Дез
ТОВ «СанфортП»
м. Київ
(Україна)

полігексаметиленгуанідин
гідрохлорид,
додецилдіпропілен триамін

ОКСІН®
ФОРТЕ
ТОВ
«Українські
Хімічні
Технології
Лтд»,
м. Київ
(Україна)
Респур
ТОВ «ВІК-А»
м. Київ
(Україна)

надоцтова (пероцтова) кислота,
пероксид водню,
оцтова кислота

алкілдіметилбензиламонію хлорид,
дідецилдиметиламонію хлорид,
біс(3-амінопропіл) додециламін,
полігексаметилгуанідину
гідрохлорид

0,05-0,5-1,0 %
0,3-0,5 л/м2
30 хв - 3 год

Ласепт Форте
ТОВ
«Лабораторія
антисептики»
м. Харків
(Україна)
Біоконтакт
ПП «Кронос
Агро»
м. Київ
(Україна)

алкілдиметилбензиламонію хлорид,
глутаровий альдегід,
дідецилдиметиламонію хлорид

0,25-0,5-1,0 %
0,25-0,35 л/м2
30 хв - 2 год

Епідез
Дослідна
станція
епізоотології

полігексаметиленгуанідин
гідрохлорид

7

8

9

10

11

12

13

14

0,2-0,3-2,0 %
300-500
мл/м2, 3 год
аерозоль 0,2
%
2 мл/м3 30 хв
0,05-2,0 %
5-200 мл/м2

глутаровий альдегід,
гліоксаль,
бензалконію хлорид

0,3-0,5 %
300-500 мл/м2

0,1-3,0 %
0,3-0,4 л/м2
30 хв - 2 год

глютаровий альдегід,
диметилдідециламонію хлорид,
формальдегід

глутаровий альдегід,
гліоксалевий альдегід,
четвертинноамонієві сполуки,
полігексаметиленгуанідин
гідрохлорид

0,5-1,0-1,25 %
0,3-0,5 л/м2
30 хв - 2 год
аерозоль 50 %
1,5 мл/м3,
6 год
0,2-0,5-1,0 %
0,3-0,5 л/м2
30 хв - 2 год

0,1-0,3-0,5 %,
0,3-0,5 л/м2
15 хв - 2 год
аерозоль 10,0
%
5 л/1000 м3
0,05-0,2-1,0 %
(профілактична
) 1-2 год
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віруліцидна,
бактерицидна
(в т.ч.
туберкулоцидна),
фунгіцидна,
спороцидна, має
пролонговану дію
бактерицидна,
віруліцидна,
фунгіцидна,
спороцидна,
ангацидна
віруліцидна,
бактерицидна
(в т.ч.
туберкулоцидна),
фунгіцидна,
спороцидна
бактерицидна,
віруліцидна,
фунгіцидна,
спороцидна,
антипротозойна
бактерицидна,
віруліцидна,
фунгіцидна,
спороцидна

0,3 грн

бактерицидна,
віруліцидна,
фунгіцидна,
спороцидна

1,1 грн

віруліцидна,
бактерицидна
(в т.ч.
туберкулоцидна),
фунгіцидна,
спороцидна
бактерицидна,
віруліцидна,
фунгіцидна,
спороцидна,
антипротозойна

1,5 грн

бактерицидна,
віруліцидна,
фунгіцидна,
спороцидна,
антипротозойна

0,8 грн

бактерицидна,
віруліцидна,
фунгіцидна

0,7 грн

0,5 грн

0,8 грн

0,6 грн

15

16

17

18

19

20

ІВМ НААН,
м. Рівне
(Україна)
Геоцид
ТОВ «НВП
«Екологічний
капітал», м.
Київ (Україна)
Мультістеріл
Альденін
ТОВ «БІЗНЕС
ГРУПА
«КАПІТАЛ»
м. Київ
(Україна)
ВіросанТОВ
НВП
«Біо-ТестЛабораторія»,
м. Київ
(Україна)
Неодез Екстра
ТОВ «ІнтерСинтез»
м. Борислав
(Україна)
Хлорантоїн
НВ ТОВ
«Фармакос»
м. Київ
(Україна)
ВІРОКСАЛ
ТОВ
«ШАХБАМЕД»
м Харків
(Україна)

2,0-5,0 %
(вимушена)
12-24 год
0,2-0,3-0,5 %
0,2-0,5 л/м2
1-2 год

бензалконію хлорид,
полігексаметиленгуанідин
гідрохлорид,
дельтаметрин
глутаровий альдегід,
бензалконію хлорид

0,5-1 %, 0-2,03,0 %
0,2-0,5 л/м2,
1-2 год.
аерозоль 25,0 %
4 л/1000 м3,
60 хв.
алкілдиметилбензиламонію хлорид, 0,1-0,25-0,5 %
глютараровий альдегід

додецилпропан-1,3-діамін,
полігексаметиленбігуанідину
гідрохлорид

1,0 %
200 мл/м2

діхлорантин

0,5-2,0 %
0,3-0,5 мл/м2

алкілдіметилбензиламонію хлорид,
дідецилдиметиламонію хлорид,
глютаровий альдегід,
ізопропіловий спирт

бактерицидна,
віруліцидна,
фунгіцидна,
спороцидна,
акарицидна,
інсектицидна
бактерицидна,
віруліцидна,
фунгіцидна

бактерицидна,
віруліцидна,
фунгіцидна

віруліцидна,
бактерицидна,
фунгіцидна

віруліцидна,
бактерицидна
(в т.ч.
туберкулоцидна),
фунгіцидна
0,5–1,0 %,
бактерицидна,
0,25 -0,4 л/м2
віруліцидна,
60 хв - 2 год
фунгіцидна,
аерозоль 20,0 %
спороцидна
5 мл/м3, 3 год

0,35 грн

0,50 грн

Із зареєстрованих вітчизняних дезінфікуючих засобів деззасоби «Кристал–900»,
«Кристал–1000» і «Неодез Екстра» виробництва ТОВ «Інтер-Синтез» м. Борислав, «СанфортДез»
виробництва
ТОВ «Санфорт-П»
м. Київ,
«Ласепт Форте»
виробництва
ТОВ «Лабораторія антисептики» м. Харків, «Біоконтакт» виробництва ПП «Кронос Агро»
м. Київ, «Мультістеріл Альденін» виробництва ТОВ «БІЗНЕС ГРУПА «КАПІТАЛ» м. Київ,
«Віросан»
виробництва
ТОВ НВП «Біо-Тест-Лабораторія» м. Київ;
«ВІРОКСАЛ»
виробництва ТОВ «ШАХБАМЕД» м. Харків проявляють високу віруліцидну активність
(табл. 2).
Щорічні обсяги виробництва і застосування дезінфікуючих засобів у світі мають
тенденцію до постійного збільшення. В Україні за три квартали 2016 року було
перереєстровано 16 і зареєстровано 2 дезінфікуючі засоби, а саме: «Омніцид» виробництва
фірми «Ковентрі Кемікалз Лімітед» (Велика Британія), на основі глутарового альдегіду та
кокобензилдиметиламонію хлориду, «Гермідез» виробництва ТОВ «Санфорт-П» м. Київ
(Україна) на основі глутарового альдегіду, диметилдидециламонію хлориду і формальдегіду,
які володіють віруліцидною дією.
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ВИСНОВКИ
В Україні в останні роки на ринку представлений досить великий асортимент
ефективних дезінфікуючих засобів як вітчизняного, так і імпортного виробництва, які
використовуються у практиці ветеринарної медицини та володіють віруліцидною дією,
зокрема на вірус АЧС, а також проводиться розробка нових високоефективних комплексних
засобів, які володіють знезаражуючою дією.
Перспективи досліджень. Зважаючи на те, що дезінфекція є одним із найважливіших
напрямів у комплексі заходів з боротьби із заразними хворобами, – і надалі буде проводитися
аналіз та контроль розроблених для ветеринарної медицини нових високоефективних
дезінфікуючих засобів.
VIRUCIDAL DISINFECTANTS MARKET OF UKRAINE
O. L. Tishyn, V. O. Velychko, R. V. Khomyak, G. T. Kopijchuk, S. A. Ponomariova, M. M. Danko
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Fodder Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
In modern conditions of animal industries on basic livestock, in order to avoid infectious,
parasitic and especially anthroponotic diseases, important place in the complex occupies disinfection
measures. It is crucial and remains the cheapest, affordable, relatively easy and, most importantly, a
reliable means of nonspecific prevention of diseases of farm animals and poultry. The article listed a
group of chemicals used for disinfection in the practice of veterinary medicine, and this characteristic
as disinfectants and their active ingredients. The submitted material in a wide range of disinfectants,
both imported and domestic production, which have virucidal action, including the virus ASF and
registered in Ukraine, and also provides the most effective of them, developed by scientists of the
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
together with specialists of «Inter-Syntez».
Keywords:
DISINFECTANTS,
CHLORACTIVE
COMPOUNDS,
PEROXIDE
COMPOUNDS, ALDEHYDES AND DIALDEHYDES, QUATERNARY AMMONIUM
COMPOUNDS, GUANIDINE DERIVATIVES.
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ВИРУЛЕЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ
НА РЫНКЕ УКРАИНЫ
А. Л. Тишин, В. А. Величко, Р. В. Хомяк, Г. Т. Копийчук, С. А. Пономарева, Н. Н. Данко
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В современных условиях ведения животноводства на промышленной основе, с целью
недопущения инфекционных, инвазионных и, особенно, антропозоонозных болезней, важное
место в комплексе мероприятий занимает дезинфекция. Она имеет решающее значение и
остается наиболее дешевым, доступным, относительно простым и, главное, надежным
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средством в неспецифической профилактике заболеваний сельскохозяйственных животных и
птицы. В статье казаны группы химических соединений, которые используют для
дезинфекции в практике ветеринарной медицины, и дана подробная характеристика как
дезсредствам, так и их действующим веществам. Представлен материал в широком диапазоне
дезинфицирующих средств как импортного, так и отечественного производства, которые
обладают вирулицидным действием, в частности на вирус АЧС и зарегистрированы в
Украине, а также представлены наиболее эффективные из них, которые разработаны учеными
Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных
препаратов и кормовых добавок совместно со специалистами ООО «Интер-Синтез».
Ключевые
слова:
ДЕЗСРЕДСТВА,
ХЛОРАКТИВНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ,
ПЕРЕКИСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, АЛЬДЕГИДЫ И ДИАЛЬДЕГИДЫ, ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ
АММОНИЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОИЗВОДНЫЕ ГУАНИДИНА.
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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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