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ДО 15-ї РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
Робота лікаря ветеринарної медицини – ліку-

вання тварин – нелегка справа, що потребує зо-
середженості, уважності, професійності, а голо-
вне – любові до тварин, яких лікуєш. Саме ці й 
інші позитивні якості виховуються висококвалі-
фікованим колективом викладачів у студентів і 
магістрантів факультету ветеринарної медицини, 
який, до речі, вже понад 15 років готує для галу-
зі сільського господарства лікарів і магістрів ве-
теринарної медицини. 
Наш факультет було створено 1 вересня 1992 

року на базі зооінженерного факультету. До серп-
ня 2000 року на факультеті випускали лікарів 
ветеринарної медицини та зооінженерів, нині – 
лише лікарів і магістрів ветеринарної медицини.  
Першим деканом факультету ветеринарної 

медицини був професор Тендітник Володимир 
Сергійович, який доклав чимало зусиль до орга-
нізації навчального процесу на новоствореному 
факультеті; його оснащення відповідним облад-
нанням, навчальною та науковою літературою, 
забезпечив висококваліфікованим викладацьким 
складом та організував перший набір студентів – 
майбутніх лікарів ветеринарної медицини. 
Під керівництвом В.С. Тендітника факультет і 

спеціальність „Ветеринарна медицина” було ак-
редитовано за IV рівнем. 
З 1999 по 2004 рік деканом факультету пра-

цював доцент Шатохін Павло Прокопович, який 
продовжив процес формування факультету, по-
повнення колективу висококваліфікованими ви-
кладачами, окремі з них уже були випускниками 
нашого факультету. Під його керівництвом у 
2003 році було сформовано й відкрито ще одну 
кафедру – в зв’язку з потребою у підготовці фа-
хівців ветеринарної медицини для біологічної 
промисловості.  
У грудні 2004 року факультет очолив канди-

дат ветеринарних наук, доцент Панікар Ігор Іго-
рович, який також багато сил і часу віддає підго-
товці студентської молоді, їх вихованню, збіль-
шенню та покращанню матеріально-технічної 
бази факультету й організації більш широкої та 
всебічної практичної підготовки майбутніх фа-
хівців ветеринарної медицини. 
Керівництво академії, ректорат і особисто рек-

тор – професор Писаренко Віктор Микитович – 

постійно і різнобічно підтримує подальше 
укріплення і розвиток матеріальної бази факуль-
тету, підготовку наукових кадрів, оснащення 
кафедр та філіалів факультету необхідним об-
ладнанням для теоретичної й практичної підго-
товки висококваліфікованих спеціалістів. 
Випускники факультету мають можливість 

отримати відповідне місце роботи, здебільшого 
це – працевлаштування у різних підрозділах 
управління державної ветеринарної медицини 
Полтавщини, яке очолює кандидат ветеринарних 
наук, доцент Аранчій Сергій Васильович – один 
із організаторів і засновників факультету, який 
постійно сприяє його розвитку, матеріально під-
тримує кращих студентів, які щорічно отриму-
ють 5 стипендій обласного управління державної 
ветеринарної медицини.  
На сьогодні колектив викладачів факультету 

впевнено дивиться у майбутнє, постійно підви-
щує свій науково-педагогічний потенціал і вико-
нує кілька наукових тем, пов’язаних із підготов-
кою викладачами відповідних кафедр 5 доктор-
ських і 14 кандидатських дисертацій. За останні 
п’ять років науково-педагогічними працівника-
ми факультету захищено 2 докторські та 12 кан-
дидатських дисертацій, отримано 6 атестатів до-
цента. 
Підводячи підсумок, можна сказати, що за 

п’ятнадцять років на факультеті ветеринарної 
медицини Полтавської державної аграрної ака-
демії створено 6 кафедр, на яких викладають 42 
дисципліни – 5 докторів ветеринарних наук, 
професорів, 36 кандидатів наук, доцентів і 19 
старших викладачів та асистентів. Аудиторний 
фонд складає 5 лекційних залів та 25 аудиторій 
для лабораторно-практичних занять на 625 
місць. Практична підготовка студентів факуль-
тету ведеться на базових сільськогосподарських 
підприємствах, клініках кафедр терапії та хірур-
гії і акушерства, в установах державної ветери-
нарної медицини та господарствах різних форм 
власності Полтавської області. Факультет має 
власний комп’ютерний клас із виходом у Інтер-
нет на 15 робочих місць. За час існування факу-
льтету підготовлено 1050 спеціалістів та 161 ма-
гістр ветеринарної медицини. 
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ЗАСНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ВЕТЕРИНАРНОЇ ОСВІТИ НА ПОЛТАВЩИНІ 
Полтавщина давно сла-

виться родючою землею, 
високими врожаями сіль-
ськогосподарських культур та розвиненим бага-
тогалузевим тваринництвом. Його продуктив-
ність й економічна ефективність значною мірою 
залежать від збереження та стану здоров’я тва-
рин. Належним чином забезпечити це можуть 
лише кваліфіковані спеціалісти ветеринарної 
медицини. Тому питання їх підготовки на тери-
торії Полтавщини декілька разів ставилося гро-
мадськими, сільськогосподарськими й адмініст-
ративними органами. 
У 1803 році міністр внутрішніх справ Російсь-

кої імперії В.П. Кочубей у службовому листі до 
царя Олександра І довів необхідність і запропо-
нував відкрити «три скотолікарські училища» – 
в Санкт-Петербурзі, Москві та Лубнах. Пропо-
зиція була схвалена, але училища відкрили лише 
в Санкт-Петербурзі й Москві. 
У 1899 році член імператорської родини Ве-

ликий князь Дмитро Костянтинович виділив не-
обхідні кошти на створення ветеринарно-
фельдшерської школи при Дібрівському кінному 
заводі Миргородського повіту, власником якого 
він був. Її організатором і керівником понад 25 
років був завідувач ветеринарною частиною 
Полтавського губернського правління Міністер-
ства внутрішніх справ В.Д. Безпечников. До ре-
чі, йому треба додати в заслугу організацію на 
Полтавщині громадської ветеринарії, боєнської 
справи, ветеринарного нагляду за транспорту-
ванням та прогоном скоту. 
У 1906 році було знову піднято питання (що-

правда, без певних наслідків) “Про необхідність 
та відкриття ветеринарно-фельдшерської школи 
губернського земства в м. Полтаві”. 
Наступні спроби організації ветеринарної 

освіти на Полтавщині були вже після Жовтневої 
революції. У звіті губернської економічної нара-
ди за 1921 рік стверджувалося, що професійна 
освіта підвищеного типу здійснювалась у Полта-
ві у сільськогосподарському, межовому та вете-
ринарному технікумах. У аналогічному звіті за 
1922 рік відмічено, що ветеринарний технікум 

реорганізовується у трьо-
хрічні курси. 
На цих курсах свого ча-

су навчалася полтавка Татарко В.Л., яка у 85-річ-
ному віці (в 1993 році) поділилася спогадами з 
автором статті про своє нелегке життя. Її при-
йняли на навчання в 14-річному віці після закін-
чення 7 класів жіночої Маріїнської гімназії 
(м. Полтава). Диплом цього навчального закладу 
дав їй право вступити до Харківського ветери-
нарного інституту. Звідки можна зробити висно-
вок, що це був середній спеціальний навчальний 
заклад, тобто, як вона й стверджує, ветеринар-
ний технікум, розташований по вул. Сковороди. 
Навіть через 70 років Віра Ларионівна із тепло-
тою згадувала своїх викладачів В.В. Кошового, 
І.М. Ендовицького та інших, їх змістовні лекції 
та лабораторні заняття. На жаль, як вона свід-
чить, у 1924 році цей заклад ветеринарної освіти 
розформували. 
Ще одним центром підготовки ветеринарних 

спеціалістів на Полтавщині став Писарівщансь-
кий ветеринарно-зоотехнічний технікум Дикань-
ського району, який функціонував з 1939 по 
1978 роки. Досить повні довідки про нього нам 
дали колишній заступник директора по навчаль-
ній частині 1938-1941 та 1945-1960 років 
М.К. Пойдеменко та один із колишніх директо-
рів В.І. Бойко. Вони свідчили, що технікум за 
станом навчально-матеріальної бази та якості 
педагогічного персоналу був одним із кращих на 
Україні. Він мав у своєму складі міцну навчаль-
ну базу (лабораторії, кабінети, необхідне облад-
нання тощо), навчально-виробниче господарство 
(450 га землі, ферма ВРХ, свино-, коне-, вівце- і 
птахоферми та пасіку), ветеринарну клініку і 
станцію зі штучного осіменіння корів. Спочатку 
технікум готував лише зоотехніків, а в 1939-1941 
та 1943-1978 роках – і ветеринарних фельдшерів, 
ветзоотехніків та ветеринарних санітарів (1 рік 
навчання). Всього за період існування він випус-
тив понад 3000 зоотехнічних і ветеринарних 
працівників, які високо цінилися на виробництві. 
Директорами технікуму були до 1941 року 
Ф.А. Маляренко, П.Й. Клименко, Ю.К. Мохнюк, 

Висвітлено історію заснування та розвитку 
ветеринарної освіти на Полтавщині у XIX-XX 

століттях. 
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а після 1943 року – А.М. Погребовський, 
І.О. Рибчинко, М.О. Дем’яненко, В.І. Бойко, 
С.Л. Гляпа та В.Г. Бужор. В числі кращих були 
викладачі М.П. Настенко, М.П. Мовчан, В.І. Бой-
ко, В.П. Полозький, Г.В. Самійленко та інші. На 
базі технікуму в 1978 році організували профтеху-
чилище.  
Юнаки і дівчата мали можливість одержати 

середню ветеринарну освіту в Хомутецькому 
ветеринарно-зоотехнічному технікумі, що розмі-
стився в приміщеннях колишньої садиби Мурав-
йових-Апостолів. Після декількох попередніх 
метаморфоз – агропрофшкола (1920), технікум 
свинарства (1930), зоотехнічний технікум (1933) – 
він отримав сучасну назву (1960). Технікум готу-
вав зооветтехніків (1957-1966), ветеринарних фе-
льдшерів (із 1967), зоотехніків-організаторів 
(1970-1982); ветеринарних фельдшерів, зоотехні-
ків та зоотехніків-організаторів (із 1990). За 
останні роки директорами технікуму були 
К.Г. Суський, Ю.Д. Януш, В.М. Оленіч, а нині цю 
посаду обіймає М.Ю. Шаров. 
Полтаві везло на талановитих вчених, педаго-

гів, практиків тваринництва, в тому числі й ліка-
рів ветеринарної медицини. Вони сприяли ство-
ренню високого потенціалу ветеринарної думки, 
авторитету цієї спеціальності, повсякденною ді-
яльністю підштовхуючи її до більш високого 
рівня. До числа перших із них слід віднести ди-
ректора Полтавської зональної науково-
дослідної ветеринарної станції (ЗНДВС) доктора 
ветеринарних наук Т.В. Пашова. Він був визна-
ним спеціалістом по досить поширеному серед 
свиней у п’ятидесяті-семидесяті роки попере-
днього століття захворюванню – інфекційному 
атрофічному риніту, користувався великим ав-
торитетом серед практиків тваринництва Украї-
ни і Радянського Союзу, мав велику підтримку з 
боку керівництва високих наукових і партійних 
установ. Враховуючи це, Трифон Васильович 
багато разів піднімав у наукових колах та адмі-
ністративних кабінетах Москви, Києва і Полтави 
питання про створення Полтавського ветеринар-
ного інституту науково-навчального напрямку. 
Результатом його зусиль було створення ним на 
базі Полтавської ЗНДВС науково-практичного 
ветеринарного інституту на громадських засадах. 
У стінах попередника Полтавської державної 

аграрної академії, колишнього сільськогоспо-
дарського інституту (СГІ), студентам плідно 
прививали знання із ветеринарії доктори ветери-
нарних наук, професори Б.Г. Левитський, 
Д.Л. Поручиков, Г.В. Черкасова, К.П. Чепуров; 
кандидати ветеринарних наук, доценти Т.К. Ста-

ров, І.А. Собещук, О.М. Крошев, Л.М. Данілко, 
В.Д. Настенко, М.В. Лисенко, В.О. Мірошніков, 
В.П. Шевцов, А.Л. Самусенко та інші. 
Серед них найбільш колоритною фігурою був 

Костянтин Павлович Чепуров. Він прийшов у 
Полтавський СГІ в 44-річному віці зрілою осо-
бистістю, відомим науковцем і талановитим пе-
дагогом. Його науковий спадок досить повно 
уже висвітлений (1, 3-5). Але треба ще раз із 
вдячністю згадати, що він, як і Т.В. Пашов, не 
раз ставив питання навіть на рівні високих поса-
довців Радянського Союзу про створення в Пол-
тавському СГІ факультету ветеринарної меди-
цини (ФВМ), хоча також безрезультатно. Не до-
помогли цьому його організаторські здібності, 
слава науковця і педагога. Чому? Можливо, то-
му, що, по-перше, Т.В. Пашов і К.П. Чепуров 
були одинаками у вирішенні цього питання, і, 
по-друге, не мали належної підтримки в Полтаві.  
Створення ФВМ успішно відбулося завдяки 

збігу декількох сприятливих факторів. 
По-перше, із 1988 року на посаді ректора ін-

ституту був проф. О.М. Куценко, який до цього 
працював у секторі сільськогосподарської науки 
і навчальних закладів ЦК КПУ.  
Тому він добре знав, що з усіх республік ко-

лишнього Радянського Союзу Україна мала най-
незадовільніший стан забезпечення сільського 
господарства кадрами, особливо лікарями вете-
ринарної медицини, а в ній – Полтавська об-
ласть. Тому Олександр Михайлович, виходячи із 
суто державних інтересів, став ініціатором під-
готовки в СГІ лікарів ветеринарної медицини. 
По-друге, завідувачем кафедри мікробіології 

ПСГІ стала професор Алевтина Федорівна Ка-
ришева, яка почала досить активно шукати мож-
ливостей для реалізації своєї ідеї – створення 
ФВМ у СГІ. 
По-третє, враховуючи, що в 1991 році сільське 

господарство області було забезпечене лікарями 
ветеринарної медицини лише на 40-50%, а зооін-
женерами – на 70-75%, декан зооінженерного 
факультету доцент В.С. Тендітник та проректор 
із навчальної і виховної роботи доцент 
В.М. Нагаєвич також дійшли висновку про не-
обхідність підготовки спеціалістів за обома про-
філями і домоглися підтримки їх думки з боку 
завідувача сільгоспвідділом М.М. Опари, а зго-
дом – і голови Полтавського облвиконкому 
Г.О. Гопея. Однак у Києві попередили, що гро-
шей немає, тому орієнтуйтеся лише на один із 
них. Вибрали ветеринарію, щоправда, із надією, 
що це буде тимчасово. Розрахунок виявився точ-
ним. У 1992-1993 навчальному році студентів на 
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зооінженерну спеціальність не набирали. У на-
ступному навчальному році прийняли дві групи, 
а далі – по три. Вони і склали основу новоство-
реного в 2000 році факультету виробництва і 
переробки продуктів тваринництва. 
По-четверте, 12 листопада 1991 року в Кабі-

нет Міністрів України був направлений лист, 
підписаний Головою Асоціації спеціалістів вете-
ринарної медицини Полтавської області, докто-
ром ветеринарних наук В.П. Бердником, началь-
ником ветеринарного відділу при Полтавському 
облвиконкомі В.П. Ковпаком та ветлікарем цієї 
ж установи В.Г. Педорою, у якому зазначалося, 
що в 271 ветеринарному закладі області повинен 
працювати 1581 ветеринарний лікар. Фактично 
ж є 879 (55%). За останні 4 роки в область було 
направлено 95 ветеринарних лікарів із 8 навча-
льних закладів. Зараз їх залишилося близько по-
ловини, в основному місцеві, а решта поверну-
лися додому. Тому проблема нестачі в області 
ветеринарних кадрів може бути вирішена лише 
одним шляхом – їх підготовкою на місці, тобто в 
Полтавському СГІ. 
Останню крапку в цьому довгому ланцюгу 

подій поставив начальник Головного управління 
ветеринарії Міністерства сільського господарст-
ва України П.П. Достоєвський після того, як 
упевнився на місці, що в Полтавському СГІ є 
належні умови для відкриття ФВМ.  
Таким чином, різнобічній колектив ініціато-

рів, завдячуючи злагодженим діям, нарешті до-
сяг результату: 1 вересня 1992 року – День ство-
рення ФВМ у Полтавському СГІ. 
Новостворений факультет вітали і сприяли йо-

го становленню викладачі СГІ із агрономічного 
факультету професори В.М. Писаренко, Г.П. Же-
мела, П.М. Чапко; доценти П.В. Писаренко, 
Е.Г. Чернявський, П.І. Воронін, П.І. Бондар, 
В.М. Самородов та інші; кафедр зоотехнічного 
профілю професори І.С. Трончук, М.Т. Ноздрін, 
доценти А.К. Кривохижа, М.В. Квашка, Ю.Д. Ко-
ротун, І.С. Лебединський, О.О. Плахотник, 
В.Ф. Вацький та інші й хімії професор Верещака, 
доктор хімічних наук Т.В. Сахно, доценти 
Н.М. Грищенко і Д.В. Федосеєнко, а також Пол-
тавського науково-дослідного інституту свинар-
ства доктор біологічних наук Ю.Г. Курило, який 
першим організував викладання на факультеті 
такої дисципліни, як клінічна біохімія. 
Далі був досить важкий, понад 10-літній, пе-

ріод становлення ФВМ, протягом якого створю-
валися колективи кафедр і факультету, матеріа-
льно-технічна база, удосконалювався навчаль-
ний процес. Робота йшла за планом і під постій-

ною опікою зі сторони ректорів О.М. Куценка і 
В.М. Писаренка та проректора з навчальної і ви-
ховної роботи доцента В.М. Нагаєвича. Відчутну 
матеріально-технічну допомогу факультету да-
вало і продовжує це далі Управління ветеринар-
ної медицини в Полтавській області, зокрема, 
його начальник С.В. Аранчій. З його ініціативи 
Управління та Асоціація спеціалістів ветеринар-
ної медицини Полтавської області виділяють 
іменні стипендії п’яти кращим студентам-від-
мінникам щомісячно по 100 гривень. 
Однак основний тягар організаційних турбот 

ліг на плечі деканів, завідувачів та колективи 
кафедр. Декани – доценти В.С. Тендітник (1992-
1998), П.П. Шатохін (1998-2004) та І.І. Панікар 
(2004 – по нині). 
У 1993 році на базі кафедри годівлі, морфоло-

гії і фізіології створюється кафедра анатомії і 
фізіології сільськогосподарських тварин – заві-
дувач професор В.П. Бердник (1993 – по нині). 
У 1994 році кафедра мікробіології і ветерина-

рії із її базою стає кафедрою інфекційної патоло-
гії – завідувач професор А.Ф. Каришева (1994 – 
по нині). 
Наступним кафедрам, які треба було відкрива-

ти на новоствореному ФВМ, попередниць із ба-
зою уже не було. Бази треба було створювати 
майже з нуля. Проте починали не з нуля, а в пер-
шу чергу, із комплектації майбутньої кафедри 
завідувачем. 
У серпні 1994 року на посаду завідувача кафе-

дри хірургії та акушерства був прийнятий відо-
мий ветеринарний хірург і досвідчений, талано-
витий педагог, професор П.П. Герцен. Він ви-
явився ще й обдарованим організатором-
будівельником. Під його керівництвом просторе 
приміщення профсоюзної організації СГІ було 
перебудоване так, що в ньому з’явилися лекцій-
на зала, аудиторії, кабінети для співробітників, 
два манежі зі станками для фіксації сільськогос-
подарських та дрібних тварин при клінічних об-
стеженнях і будь-яких, у тому числі й складних 
хірургічних операціях, клінічна лабораторія, 
окремо – денник для свійських тварин. Практич-
но за один рік була створена сучасна кафедра з 
ветеринарною клінікою, де можна вести навча-
льний процес на високому методичному рівні. 
Частиною приміщень та манежами тимчасово 
користувалася також і кафедра терапії. Завідува-
чі кафедри хірургії і акушерства – професор 
П.П. Герцен (1994-2000), професор В.Й. Іздеп-
ський (2000-2006), доцент С.М. Кулініч (2006 – 
по нині). 
У 1994 році на посаду завідувача кафедри те-
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рапії був зачислений досвідчений викладач до-
цент П.І. Локес (1994 – по нині). Кафедра розмі-
щувалась спочатку на третьому поверсі навчаль-
ного корпусу № 1, із 1995 року – на кафедрі хі-
рургії і акушерства, з 1998 року перебазувалася 
нарешті на постійне місце, по вулиці Сковороди, 
18. Під керівництвом декана, доцента В.С. Тен-
дітника та доцента П.І. Локеса тут було перебу-
доване просторе двохповерхове приміщення, яке 
належало аграрному технікуму. В ньому також 
обладнані аудиторії, клінічна лабораторія, вете-
ринарна клініка та просторі денники для тварин. 
У навчальному корпусі № 1 розмістилися ка-

федри паразитології – завідувачі професор 
О.Ф. Манжос (1995-1999), доцент – професор 
І.С. Дахно (1999-2005), доцент Ж.О. Передера 
(2005 – по нині) та біотехнології – завідувач до-
цент І.І. Панікар (2003 – по нині). 
Слід зазначити, що ні одна кафедра не ство-

рювалася легко. Навіть із готовою, в основному, 
базою на ній прикладалося чимало здібностей і 
енергії для налагодження навчального процесу 
згідно з вимогами нової якості – умов функціо-
нування ФВМ. Найбільш важким був початко-

вий період становлення факультету, коли його 
деканом став спеціаліст неветеринарної професії 
– зоотехнії, що не всім було зрозуміло. Але Во-
лодимиру Сергійовичу треба віддати належне. 
На час створення факультету він мав 20-річний 
досвід роботи на посаді декана, що дозволяло 
йому успішно вирішувати і такі виробничі пи-
тання, які іншим були б не під силу. Невипадко-
во Асоціація спеціалістів ветеринарної медици-
ни Полтавської області обрала його своїм Почес-
ним членом. До цього таку честь мали доктори 
ветеринарних наук Т.В. Пашов та К.П. Чепурив. 
За час свого існування на факультеті створена 

міцна матеріально-навчальна база; згуртований 
колектив досвідчених викладачів, до складу яко-
го входять 5 докторів наук професорів, 36 кан-
дидатів наук, доцентів та 19 старших викладачів 
і асистентів; підготовлено і випущено 768 ліка-
рів та 118 магістрів ветеринарної медицини; за-
хищено аспірантами та викладачами 20 канди-
датських і 2 докторські дисертації.  
Своє 15-річчя ФВМ зустрічає в якості зрілої 

частини одного із найстаріших сільськогоспо-
дарських навчальних закладів України. 
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АНТИБІОТИКОЧУТЛИВІСТЬ МІКРОФЛОРИ ПЕРЕПЕЛИНИХ ФЕРМ  
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРОФІЛАКТИЦІ БАКТЕРІОЗІВ 

Постановка проблеми. 
Нині перепелівництво 
стало перспективною га-
луззю птахівництва в сві-
ті. Розвитку галузі пере-
пелівництва сприяють 
швидкість росту і висока 
яєчна продуктивність 
птиці, відмінні смакові, 
харчові та лікувальні якості яєць і м’яса. Пере-
пелині ембріони та культури клітин із них 
успішно використовуються в наукових 
дослідженнях та у виробництві вакцин (1, 4, 6-7, 
10-11). Аналіз основних досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання проблеми. 
Про заразні хвороби перепелів є повідомлення із 
багатьох країн світу. Найбільше даних із хвороб 
бактеріальної етіології, також зустрічаються по-
відомлення про хвороби, що викликаються віру-
сами та гельмінтами, тощо (4, 8-9, 12). 
Є ряд повідомлень, що в Україні серед хвороб 

перепелів реєструвалися лише бактеріальні інфек-
ції, що проявлялися відповідними клініко-патоло-
гоанатомічними ознаками, а вірусні хвороби ре-
єструвалися тільки за наявністю антитіл у сирова-
тці крові, хоча клінічно не проявлялися. З лікува-
льно-профілактичною метою при бактеріозах ви-
користовуються антибактеріальні препарати (2-5). 
Мета та завдання. Дослідження проводились 

для встановлення антибіотикочутливості мікро-
флори перепелиних різних ферм, а також із ме-
тою розробки лікувально-профілактичних захо-
дів при бактеріозах птиці та встановлення коре-
ляція її на фермах, що мали виробничі зв’язки. 
Матеріали і методи. Дослідження проводи-

лися протягом 2003-2007 років на перепелиних 
фермах Сумщини, а також одній фермі Київщи-
ни: «Демпург», «Демпург-2» і «Демпург-3», які в 
2003-2005, 2006 та 2007 роках змінювали розта-
шування та приміщення в м. Суми. Інші обсте-
жені нами ферми мали виробничі зв’язки з фер-
мою ООО « Агросоюз Фенікс» (с. Новоселівка 
Макарівського району Київської області та ППС 
«Мир» Конотопського району і Аматор «А.І.» 
Кролевецького району Сумської області). У 
ППС «Мир» завозили перепелів або інкубаційне 

яйце і молодняк висаджу-
вали на своїй фермі, а та-
кож передавали на ферму 
аматора «А.І.». 
Вивчали бактеріальну 

забрудненість повітря пе-
репелятників і чутливість 
ізольованих мікроорганіз-
мів до антибактеріальних 

препаратів із застосуванням відповідних бактері-
ологічних методів. При безпосередньому 
епізоотологічному обстеженні перепелиних ферм 
у кожній області проводився контроль рівня 
бактеріального забруднення повітря 
перепелятників методом седиментації на чашки 
Петрі з МПА та аґаром Ендо для визначення 
кількості мікроорганізмів й наявності 
стафілококів і E. coli. Чутливість до антибактеріальних препаратів 
встановлювали загальноприйнятим методом із 
використанням дисків з антибіотиками.  
Результати досліджень. Вивченням бактеріа-

льної контамінації повітря приміщень, де утри-
мувалися перепели, встановлено, що рівень бак-
теріальної контамінації та наявність тих чи ін-
ших мікроорганізмів мали значні коливання. Бак-
теріальна забрудненість повітря на обстежених 
нами перепелиних фермах, в середньому, була 
204,5±27,24 тисяч мікробних тіл в 1 м3. При спа-
лахах бактеріальних хвороб середня арифметич-
на бактеріальної забрудненості була вищою – 
273,14±15,87 тисяч і більше м.т. в 1м3. 
На усіх перепелиних фермах постійно ізолю-

вали кишкову паличку та стафілококи, а інколи 
й інші мікроорганізми та грибки.  
Кишкова паличка до антибіотиків у 2003-2005 

роках була найчутливішою до байтрилу, енроф-
локсацину, гентаміцину, левоміцетину та тетра-
цикліну, а в 2006-2007 роках – і до кангаміцину 
та амоксицикліну. 
Кокова мікрофлора була чутлива до гентамі-

цину, ампіциліну, левофлоксацину, цефазоліну.  
В останні два роки з’явилися нові антибіоти-

ки, і чутливою мікрофлора перепелиних ферм 
стала до амоксицикліну, ампіциліну, оксациліну, 
цефазоліну, залишившись чутливою до енроф-
локсацину та амікацину.  

На перепелиних фермах України реєструва-
лися спалахи лише бактеріозів. Встановлена 
чутливість мікрофлори і кореляція її на об-
стежених фермах, що мали виробничі 

зв’язки. Необхідно продовжити дослідження 
з метою встановлення антибіотикоґрам мік-
рофлори перепелиних ферм і використання 
найефективніших для профілактики бактері-

озів. 
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1. Чутливість мікрофлори повітря Ферм ООО «Фенікс» та ППС «Мир»  
до антибактеріальних препаратів, мм затримки росту 

ООО «Фенікс» ООО «Фенікс» ППС» Мир» ППС» Мир» 
кишкова паличка кокова мікрофлора кишкова паличка кокова мікрофлора 

- - Ампіцилін – 23 Ампіцилін – 23 
Канаміцин – 20 Амоксициклін – 17 Офлоксацин – 27  Офлоксацин – 0 
Оксацилін – 13 Ципрофлоксацин – 18 Енрофлоксацин – 38 Енрофлоксацин – 0 
Пеніцилін – 16 Канаміцин – 22 Левофлоксацин – 30 Левофлоксацин – 0 

Еритроміцин – 20 Амоксициклін – 17 Оксацилін – 0 Оксацилін – 21 
Цефазолін – 14 Цефазолін – 21 Доксіциклін – 20 Доксіциклін – 27 

 
Була встановлена кореляція чутливості до ряду 

антибіотиків мікрофлори перепелиних ферм із те-
хнологічними зв’язками. Так, спостерігалася коре-
ляція чутливості ізольованих культур мікрооргані-
змів, зокрема до байтрилу, енрофлоксацину, цефа-
золіну на перепелиних фермах м. Сум при компле-
ктуванні кожної нової ферми молодняком. 
Не відмічена кореляція чутливості кишкової 

палички і стафілококів до більшості антибіоти-
ків на перепелиних фермах Київщини ООО «Аг-
росоюз Фенікс» та Сумщини (ППС «Мир»), 
оскільки остання завозила із Київщини інкуба-
ційне перепелине яйце. 
Дані наведені в таблиці. 
Дані таблиці свідчать про відсутність співпа-

дань щодо чутливості мікрофлори до антибакте-
ріальних препаратів. На кожній із перепелиних 
ферм кишкова паличка й стафілококи були чут-
ливі до різних антибактеріальних препаратів, які 
необхідно застосовувати. 
Крім профілактичного використання антибак-

теріальних препаратів необхідно дотримуватися 
таких правил: 

- комплектувати стадо птицею з благополуч-
них щодо хвороб ферм; 

- інкубаційне яйце краще завозити; 
- застосовувати дезінфекцію інкубаційних 

яєць; 
- використовувати ізольоване розміщення та 

утримання різних вікових груп птиці;  
- заповнювати одновіковою птицею зали та 

пташники; 
- в приміщеннях встановлювати примусову 

вентиляцію; 
- практикувати утримання перепелів у клітках; 
- постійно промивати і періодично дезінфіку-

вати напувалки; 
- не допускати скупченості при вирощуванні; 
- дотримуватися високої санітарної культури 

ведення галузі.  
Нами встановлена чутливість збудників бак-

теріозів перепелів до антибіотиків та розроблені 
й перевірені у виробничих умовах заходи з про-
філактики заразних хвороб перепелів. 
На перспективу необхідно розширити дослі-

дження щодо антибіотикочутливості мікрофлори 
кожної перепелиної ферми, а також ферм, що 
мають виробничі зв’язки з метою використання 
для профілактики і лікування. 
Висновки. 
1. Мікрофлора, що ізольована на обстежених 

перепелиних фермах, була чутливою до різних 
антибіотиків. У 2003-2005 рр. вона була найчут-
ливішою до: байтрилу, енрофлоксацину, гента-
міцину, левоміцетину та тетрацикліну, а в 2005-
2007 рр. – до амоксицикліну, оксациліну, цефа-
золіну, залишившись чутливою до енрофлокса-
цину та амікацину. 

2. На перепелиних фермах при комплектуван-
ні ферм молодняком, завезеним із інших ферм, 
виявлена кореляція щодо чутливості ізольованих 
культур мікроорганізмів, зокрема до ампіциліну, 
оксоциліну та препаратів із діючою речовиною 
енрофлоксацин. При завезенні інкубаційного 
яйця такої кореляції не встановлено. 
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НАПРИКІНЦІ XІX–ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ 
Постановка проблеми. 

Славна історія Харківсь-
кої державної зооветери-
нарної академії – це істо-
рія двох, які раніше існували як самостійні, – 
Харківського ветеринарного і Харківського 
зоотехнічного інститутів. Початком першого з 
них вважається 1805 р. – час заснування Хар-
ківського університету. Однією із кафедр цього 
університету була кафедра скотолікування, ор-
ганізована запрошеним із Німеччини професо-
ром Федором Пільгером. З часом ця кафедра в 
1839 р. була трансформована у ветеринарну 
школу, а в 1851 р. – у ветеринарне училище. За 
указом імператора Миколи I, у 1851 р. училище 
отримало статус вищого навчально-практич-
ного закладу Російської імперії і «имело целью 
образование ученых ветеринаров». У 1873 р. 
ветеринарне училище було реорганізоване в 
інститут, який у 1914 р. отримав право іменува-
тись імператорським Миколи I інститутом.  

8 травня 1873 р., згідно з «Высочайшим утвер-
жденным Положением о Харьковском ветерина-
рном институте», при інституті відкрита особли-
ва школа для практичної підготовки ветеринар-
них фельдшерів. Викладання навчальних пред-
метів покладалось на асистентів клініки, поміч-
ника прозектора, лаборанта фармації та вченого 
коваля. Дослідження історії ветеринарної меди-
цини, зокрема, історії Харківського ветеринар-
ного інституту, є актуальною проблемою сього-
дення, особливо на етапі впровадження Болон-
ської угоди у ветеринарну освіту України. 
Матеріал і методи досліджень. Об’єктом до-

слідження є ветеринарно-фельдшерська школа, 
яка функціонувала при Харківському ветеринар-
ному інституті.  
Предметом дослідження є комплекс матеріа-

лів архіву і бібліотеки Харківської державної 
зооветеринарної академії (1-7), Державного ар-
хіву Харківської області (8), інших літературних 
джерел (1, 10-13).  

Результати досліджень. 
У ветеринарно-фельдшер-
ську школу при ХВІ прий-
малися молоді люди з 15-

річного віку, які закінчили 3-4 класи училищ або 
нижчі сільськогосподарські школи, оскільки з 
таким освітнім цензом слухачі досить успішно 
могли засвоювати спеціальні предмети ветери-
нарно-фельдшерських курсів. Прийом у школу 
учнів, які вміли лише читати та писати, було не-
бажаним, оскільки засвоєння спеціальних предме-
тів непідготовленим контингентом малопродукти-
вне. Рада Інституту вирішила приймати до першо-
го класу ветеринарно-фельдшерської школи лише 
тих осіб, які закінчили як мінімум двохкласну 
школу Міністерства Народної Просвіти. 
Із 3 вересня 1902 р. Рада інституту ввела об-

меження на прийом до першого класу – не біль-
ше 25 чоловік і, таким чином, доводилося відмо-
вляти у вступі до школи багатьом бажаючим 
отримати ветеринарну фельдшерську освіту. Тут 
же Рада Інституту (в якості експерименту) вирі-
шила дозволити зарахування відразу до другого 
класу зазначеної школи осіб, які мали звання 
військових ветеринарних фельдшерів. Так, у 
1914-1915 навчальному році до першого класу 
ветеринарно-фельдшерської школи зараховано 
17, а до другого – 6 учнів. 
Вступники подавали такі документи: свідоцт-

во про початкову освіту (не менше двокласних 
училищ Міністерства Народної Освіти), метрич-
не посвідчення про народження, а також сплачу-
вали 3 рублі за навчання в першому півріччі. 
Прийом до школи здійснювали один раз на рік 

– з 15 червня по 20 серпня з таким розрахунком, 
щоб проходження навчання не переривалося 
призовом на військову службу для тих учнів, які 
підлягали такому призову. Учні ветеринарно-
фельдшерської школи на період навчання стипен-
дією і гуртожитком не забезпечувалися. 
Повний курс навчання у ветеринарно-

фельдшерській школі тривав три роки, після чо-

Представлена історія, організаційна і пред-
метна системи ветеринарно-фельдшерської 
школи, відкритої при Харківському ветери-
нарному інституті 8 травня 1873 року. 
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го учні складали випускні іспити й отримували 
диплом ветеринарного фельдшера (згідно ст. 31 
«Положення про Інститут»). Рада ХВІ повсякчас-
но піклувалася про підняття рівня ветеринарно-
фельдшерської освіти на більш високий рівень. 
У зв’язку з цим професор Гордзялковський го-
ворив «устраиваемая ветеринарно-фельдшерская 
школа должна быть в научном отношении наи-
лучшим образом и во всяком случае не хуже 
школ Министерства Внутренних Дел». Щоб кур-
си спеціальних предметів не носили випадкового 
характеру, викладачами Інституту були розроб-
лені (а Радою Інституту 11 травня 1902 р. За-
тверджені) програми дисциплін.  
Навчальний процес забезпечували молоді аси-

стенти інституту, включаючи й лаборанта фар-
мації, які вели теоретичне і практичне викладан-
ня настільки компетентно і професійно, що, як 
показував досвід, повітові й урядові заклади 
брали собі на службу ветеринарних фельдшерів 
переважно з даної школи. 

У ветеринарно-фельд-
шерській школі при 
ХВІ предмет «Священа 
історія Старого і Ново-
го Заповіту» та «Хрис-
тиянський православ-
ний катехізис» із 3 жов-
тня 1873 р. викладав 
священик отець Пан-
кратій, а з 1915 р. – 
протоієрей П.Д. Іванов 
і В.М. Добровольський. 
Він же читав «Элемен-
тарныя граматическия 

начала латинского языка съ упражнениями въ чте-
нии и написании рецептов». 26 вересня 1906 р. 
Рада ХВІ з метою кращого засвоєння учнями вете-
ринарно-фельдшерської школи латинської мови 
збільшила час на викладання цього предмету на 
одну річну годину з винагородою за цю працю ви-
кладача. Російську мову, а також арифметику ви-
кладав І.Є. Лойко.  
Прозектор Д.П. По-

ручиков читав учням 
першого класу описо-
ву анатомію свій-
ських тварин. Заняття 
проводились в анато-
мічному театрі Вете-
ринарного інституту 
(рис. 1) і супрово-
джувалися демон-
страцією анатомічних 

препаратів і розтином трупів великих і дрібних 
тварин. Учням ІІ і ІІІ курсів Д.П. Поручиков чи-
тав акушерство з демонстрацією анатомічних 
препаратів. 

Під час проходження курсу практичної анатомії 
учні школи під керівництвом викладача прово-
дили препарування трупів основних видів тва-
рин, описували особливості топографії органів 
грудної, черевної й тазової порожнин, їх взаємо-
зв’язок і індивідуальні особливості.  
Курс фізіології тварин у першому класі школи 

читав Т.М. Мануйлов по дві години на тиждень. 
У цьому курсі викладалися такі розділи: вчення 
про кров, кровообіг, дихання, травлення, сеча, 
функції шкіри, обмін речовин, м’язи, нервова 
система з органами чуття. Теоретичне викладання 
матеріалу супроводжувалося простими і зро-
зумілими дослідами, що мали прикладний харак-
тер для майбутнього 
ветеринарного фель-
дшера. Після викладу 
того чи іншого розді-
лу фізіології проводи-
лася співбесіда з уч-
нями. При цьому уч-
ням повторно демон-
струвалися рисунки, 
пояснення яких здійс-
нювалося учнями. 
Патологічну ана-

томію із загальною 
патологією викладав 
асистент О.М.Петров 
по дві години на тиждень, причому в осінньому 
семестрі читали патологічну фізіологію, а в вес-
няному семестрі – патологічну анатомію.  
У процесі викладання патологічної фізіології 

зверталась увага на те, щоб даний курс був пов-
ним і водночас зрозумілим для учнів школи. В 
якості навчального посібника з патофізіології 
використовували «Краткий повторительный 
курс общей патологии профессора Тальянцева, 
1910 г.»  
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Теоретичні заняття супроводжувалися демон-
страцією препаратів із музею при патолого-
анатомічному кабінеті інституту. На практичних 
заняттях кожен учень третього класу повинен 
був самостійно провести розтин трупа, причому 
головна увага приділялася техніці розтину.  

Курс епізоотології 
учням третього класу 
читав асистент інфек-
ційної клініки І.А. Іва-
нов протягом двох 
семестрів – осіннього 
і весняного по дві 
години на тиждень. 
Викладання дисцип-
ліни складалось із 
клінічних занять і 
теоретичного пояс-
нення. В курсі час-
тинної епізоотології 

висвітлювалися суть інфекційних хвороб: сибір-
ки, миту, сапу, туберкульозу, ящура, чуми вели-
кої рогатої худоби, повального запалення легень 
великої рогатої худоби, актиномікозу, сказу, ем-
фізематозного карбункула, віспи, правця, беши-
хи свиней, септицемії свиней, чуми свиней і со-
бак, холери птиці, грипу. 
Викладання епізоотології проводилось наступ-

ним чином: викладач пояснював учням суть 
окремих інфекційних хвороб, потім цей матеріал 
повторювався всім класом, причому такі уроки в 
одних випадках носили характер контрольних 
репетицій, в інших – бесіди про вивчену хворобу. 
Клінічні заняття проходили з демонстрацією 

хворих тварин, патологоанатомічних і мікроско-
пічних препаратів, рисунків, схем. На заняттях з 
епізоотології учні ветеринарно-фельдшерської 
школи знайомилися з методикою щеплення та 
інструментами, що застосовуються при цьому, 
бактеріологічними дослідженнями, правилами 
відбору і пересилання патологічного матеріалу 
від інфекційно-хворої тварини. 
На практичних заняттях (якщо в клініці була 

тварина, хвора на уже теоретично вивчену хво-
робу) під керівництвом викладача досліджували 
її, звертаючи увагу на клінічні ознаки та алго-
ритм постановки діагнозу. Велику увагу зверта-
ли на диференційний діагноз, лікування і заходи 
боротьби. Якщо в клініку потрапляв випадковий 
матеріал, то учні, незалежно від розкладу, за-
прошувались в інфекційну клініку для ознайом-
лення з ним у вільний від занять час. Учням до-
датково читались ті інфекційні хвороби, які зу-
стрічалися в клініці, але не ввійшли до програми 

викладання даної дисципліни. 
Екстер’єр свійських тварин у ветеринарно-

фельдшерській школі учням другого і третього 
класів викладали асис-
тент клініки дрібних тва-
рин Р.В. Куницький і 
К.А. Арбузов. На перше 
місце були поставлені 
практичні заняття, на 
яких учні оцінювали 
придатність тварин (час-
тіше коня) для господар-
ського використання. 
Зверталась увага учнів 
на «обманах при прода-
же лошадей», а також на 
вчення порід коней, їх господарське і спортивне 
значення. 
На теоретичних заняттях викладач пояснював 

методи розведення сільськогосподарських тва-
рин, технологію годівлі, властивості найважли-
віших кормів, викладав основи здоров’я свійсь-
ких тварин. Викладання курсу «Екстер’єр свій-
ських тварин» супроводжувалося демонстрацією 
рисунків, таблиць, креслень, муляжів, препара-
тів, а також хворих тварин у клініці інституту. 
Спеціальну патологію і терапію з фармаколо-

гією учням других і третіх класів читав асистент 
терапевтичної клініки В.І. Попов. У цьому курсі 
учням викладалися дані про внутрішні хвороби 
домашніх тварин. На клінічних заняттях учні 
знайомилися з методами дослідження та ліку-
вання хворих тварин. 

 Для лікування і догляду за хворими тварина-
ми в стаціонар терапевтичної клініки признача-
лись куратори – учні другого класу ветеринарно-
фельдшерської школи. В курсі фармакології учні 
вивчали дію та способи застосування лікарських 
препаратів. Оскільки учні ветеринарно-фельд-
шерської школи не проходили курсу хімії, то 
фармакологію викладали із загально-терапевтич-
них позицій. 
Всі три роки навчання у ветеринарно-

фельдшерській школі її учні проходили навчан-
ня в аптеці інституту (рис. 3).  
Теоретичні і практичні заняття з учнями пер-

ших-третіх класів проводив лаборант фармації, 
провізор Н.К. Кіяшкін. В аптеці учні ознайом-
лювалися з лікарськими речовинами, аптечними 
терезами, з рецептурними формами та приготу-
ваннями ліків за рецептами клініки інституту. 
Теорію підковування, хвороби копит, основи за-

гальної, частинної й оперативної хірургії учням 
других-третіх класів викладав приват-доцент,
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Рис. 2. Загальний вигляд клінік ХВІ (1914 р.) 

 
Рис. 4. Кузня Харківського ветеринарного інституту (1914 р.)

 
Рис. 3. Аптека ХВІ (1914 р.) 

а з 1909 р. – професор М.І. Самодєлкін (завіду-
вач кафедри хірургії з 1909 по 1930 рр.) та асис-
тент хірургічної клініки Л.В. Паращук. Теорети-
чне викладання матеріалу супроводжувалося 
демонстрацією різних препаратів, підков, ін-
струментів, а також тварин з патологією копит. 
Для практичного засвоєння методики підкову-
вання коней учні школи відвідували кузню при 
ветеринарному інституті (рис. 4). Під час клініч-
них занять вони опановували методи досліджен-
ня і лікування хірургічно-хворих тварин. Їм де-

монстрували інструменти, зразки нормальних і 
патологічних копит, різні типи підков, виявляли 
вплив постанови кінцівок на копита, демонстру-
валися наявні в кузні рисунки. Крім того, по го-
дині на тиждень учням читали головні розділи 
загальної, частинної та оперативної хірургії, а 
учнів третього класу призначали нічними черго-
вими, а також кураторами хворих тварин хірур-
гічної клініки інституту. 
Суттєвим недолі-

ком ветеринарно-
фельдшерської 
школи і всього ін-
ституту була відсу-
тність достатньої 
кількості навчаль-
них і господарських 
приміщень. Із 1854 
р. (протягом 50 ро-
ків) інститут не 
одержував асигну-
вань на розширення 
навчальних і допо-
міжних закладів. 
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Наявні приміщення не могли вмістити всіх сту-
дентів для практичних занять у клініках. У 
зв’язку з цим заняття учнів ветеринарно-
фельдшерської школи проходили в аудиторіях, 
вільних від занять, секційних залах і, навіть, у 
залі урочистих засідань ради інституту. 
Власний штатний персонал школи обмежува-

вся законоучителем-священиком. Спеціальних 
посадових осіб – адміністраторів, викладачів і, 
навіть, обслуговуючого персоналу штатним роз-
писом передбачено не було. Навчальний процес 
забезпечували викладачі інституту безкоштовно. 
Лише після призначення колишнього директора 
інституту, професора А.А. Раєвського Головою 
ветеринарного комітету Міністерства внутрішніх 
справ, інститут з 1902 р. почав отримувати суб-
сидію від Міністерства внутрішніх справ у роз-
мірі 1500 рублів на винагороди викладачам вете-
ринарно-фельдшерської школи. На утримання 
самої школи асигнувань не виділялося. Такі змі-
ни дали можливість вести практичні заняття у 
повному обсязі, а теоретичні курси викладати 
детальніше. Разом із тим невеликі оклади асис-
тентів було підвищено на 200 рублів на рік. Мі-
ністерство внутрішніх справ, задовольняючи 
клопотання, вказувало, що зазначених субсидій 
буде мало для високого рівня викладання у вете-
ринарно-фельдшерській школі, але принесе де-
які покращання в дану справу. Лише в 1911 р. 
адміністрація ХВІ звернулася до Уряду з про-
ханням про виділення кредиту на будівництво 
спеціального навчального корпусу і коштів на 
утримання ветеринарно-фельдшерської школи. 
Бібліотекою ветеринарного інституту, окрім 

професорів і викладачів, користувалися її сту-
денти, учні ветеринарно-фельдшерської школи 
та прикомандировані до інституту лікарі. В 

1910-1911 навчальному році послугами бібліо-
теки скористалися 23 (47%) учнів ветеринарно-
фельдшерської школи, які отримали для корис-
тування 174 книги; в 1912-1913 навчальному 
році – 42 (57%) учні, які, відповідно, отримали 
274 книги. Кількість учнів школи на 1.01.1910 
року складала 57, 1911 р. – 48, 1912 р. – 42, 1914 
р. – 55 чол. В 1911 р. закінчили ветеринарно-
фельдшерську школу 20 осіб. 
Із 3 липня 1913 р. при інституті відкрито 

«Общество вспоможения нуждающимся студен-
там», яке діяло на основі власного Статуту і на-
давало допомогу малозабезпеченим студентам. 
Крім того, інститут надавав допомогу хворим 
студентам консультаціями і випискою рецептів 
інститутським лікарем. За 1915 р. безкоштовну 
лікарську допомогу отримали 392 чол., у т.ч. 267 
студентів, 29 учнів фельдшерської школи, 96 
нижчих службовців. Прийом і огляд хворих 
здійснювався тричі на тиждень (вранці і ввечері) 
в кабінеті інститутського лікаря. Тяжко хворі 
студенти розміщувалися в місцевій лікарні за 
рахунок інституту. 
У справі надання медичної допомоги значну 

роль відігравало «Общество помощи больнім 
студентам в вісших учебніх заведениях г. Харь-
кова», яке виділило студентам інституту 100 ру-
блів (1915 р.). 
Висновки. Для збереження кращих націона-

льних традицій ветеринарної освіти, у відповід-
ності до вимог Болонської угоди, необхідно до-
сконало досліджувати кращі здобутки навчаль-
но-науково-методичної системи, в т.ч. Харків-
ського ветеринарного інституту – одного з най-
старіших вузів даного профілю – і врахувати їх 
при підготовці стандартів ветеринарної освіти. 
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ПАТОГЕНЕЗ, СИМПТОМИ ТА ЛІКУВАННЯ УВЕЇТІВ У ТВАРИН 
Постановка проблеми. 

Увеїти (запалення судин-
ного тракту – tractus uv-
eus) у тварин діагностуються відносно рідко, не 
дивлячись на певну частоту захворювання (8-
10% від усіх хвороб очей (1)). Це зумовлено не-
достатньою обізнаністю ветеринарних спеціаліс-
тів із вказаним захворюванням, що знижує ефек-
тивність лікування хвороб очей у тварин. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. В 
Україні лише в останні роки почалося поглибле-
не вивчення ветеринарно-медичної офтальмопа-
тології, розробки окремих лікувально-
профілактичних заходів, пов’язаних, в основно-
му, з кон’юнктивітами і кератитами (4, 6-7). До-
слідження більш складних патологічних проце-
сів у зоровому аналізаторі, зокрема увеїтів, 
представлено лише в окремих фрагментарних 
публікаціях (1, 11). 
Мета роботи – з’ясувати патогенез, симптоми 

і розробити методи лікування увеїтів. 
Матеріал і методи. Проведено клінічне (в то-

му числі офтальмоскопічне (3, 9-10)), а також 
патологоанатомічне (в тому числі гістологічне (5, 
8)) дослідження уражених очних яблук від 5-ти 
коней, 11-ти голів великої рогатої худоби, 8-ми 
собак і 4-х котів із діагнозом “увеїт”. Проведено 
лікування хвороби. 
Результати досліджень. Запалення судинної 

оболонки очного яблука зумовлено, передусім, 
наявністю великої кількості судин у різних її 
відділах. Капіляри багатократно анастомозують 
між собою, створюючи густу судинну сітку. 
Внаслідок вираженого розгалуження судин зни-
жує швидкість кровоточу, що сприяє осіданню 
та фіксації бактеріальних і токсичних агентів.  
Роздільне кровопостачання переднього (рай-

дужка і війкове тіло) і заднього (власне судинна 
оболонка, або хоріоїдея) відділів короткими пе-
редніми і довгими задніми артеріями зумовлю-
ють ізольований перебіг переднього увеїту (іри-

доцикліту) і заднього уве-
їту (хоріоідиту); генералі-
зоване ураження (іридо-

циклохоріоідит) зустрічається відносно рідко.  
Ураженню різних сегментів судинної оболон-

ки також сприяють особливості їх інервація. 
Райдужка і війкове тіло отримують рясну інер-
вацію від першої гілки трійчастого нерва, безпо-
середньо від ціліарних нервів. Хоріоїдея чутли-
вої інервації не має.  
Панувеіт і задній увеїт реєструються відносно 

рідко, – набагато частіше спостерігається перед-
ній увеїт, або іридоцикліт. Співвідношення час-
тоти різних форм увеїтів – переднього, заднього, 
периферичного і панувеїта – визначається як 
5:2:1:0,5, тобто панувеїт зустрічається в 10 разів 
рідше, ніж передній увеїт.  
Найчастіше діагностували передні увеїти (іри-

доцикліти). Переважали ексудативні форми за-
палення. За характером ексудату виділяли серо-
зний, фібринозний, геморагічний та гнійний уве-
їт.  
Оскільки райдужка доступна огляду, клінічно 

стверджується діагноз іриту, але патологоанато-
мічно у більшості випадків запалення райдужки 
супроводжувалося запальними змінами і війко-
вого тіла (цикліт).  
При іриті райдужка набрякає, нівелюється її 

ажурний рисунок, на поверхні райдужки і в її 
кріптах відкладається ексудат. Еритроцити ексу-
дату руйнуються й гемоглобін зазнає розпаду, 
перетворюючись у гемосидерин, який має зеле-
нувате забарвлення; міняється колір райдужки 
(брудно-зелений, коричневий, іржавий відтінок).  
Набряк і гіперемія райдужки призводять до 

звуження зіниці. У зв’язку з ексудацією мутніє 
волога передньої камери.  
При гнійному іриті в камерах ока накопичу-

ється гнійний ексудат (гіпопіон); при геморагіч-
ному – виявляється кров (гіфема).  
Фібринозна ексудація супроводжується спай-

ками райдужки з передньою капсулою кришта-

Проведені вивчення перебігу запалення судин-
ної оболонки очного яблука (увеїту), з’ясовані 
ускладнення, представлені методи лікування. 
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лика (задня синехія). Якщо одночасно в процес 
втягується і війкове тіло (іридоцикліт), то клініч-
на картина стає більш вираженою. Збільшується 
набряк і гіперемія повік, з’являється біль при 
пальпації війкового тіла, що зумовлено наявніс-
тю в райдужці і війковому тілі значної кількості 
чутливих нервових закінчень. Про втягнення в 
процес війкового тіла свідчать преципітати на 
задній поверхні рогівки і помутніння в склоподіб-
ному тілі. Преципітати складаються з клітинних 
елементів крові та фібрину. Колір преципітатів 
білий або сірувато-білий. Вони здебільшого по-
ступово зникають внаслідок резорбції і фагоци-
тозу. Зрідка преципітати відкладаються на пе-
редній і задній поверхні кришталика.  
Якщо відсутнє належне лікування, або має міс-

це складний перебіг захворювання, райдужка 
може виявитися спаяною з кришталиком по її 
зіничному краю – зрощення зіниці. При рясній 
фібринозній ексудації з часом може настати за-
рощення зіниці.  
Зрощення і зарощення зіниці ведуть до пору-

шення сполучення між задньою і передньою ка-
мерами. Внутрішньоочна рідина, збираючись у 
задній камері ока, призводить до випинання рай-
дужки наперед. При цьому передня камера на 
рівні райдужки мілка, а на рівні зіниці – глибока. 
Порушення відтоку внутрішньоочної рідини 
ускладнюється глаукомою.  
Хоріоїдіти (задні увеїти) супроводжуються 

ознаками запалення сітківки (хоріоретиніт), що 
виявляється офтальмоскопічно. Ураження про-
являється виникненням вогнищ інфільтрацій 
округлої форми жовтувато-сірого кольору. Сіт-
ківка стає набряклою, в зв’язку з чим частина її 
судин стає невидимими. У задньому відділі 
склоподібного тіла виникають помутніння, які 
прилягають до сітківки. На задньому погранич-
ному шарі склоподібного тіла можуть утворюва-
тися преципітати.  
У зону запальної ділянки мігрує пігментний 

епітелій сітківки. На місці інфільтрата хоріоїдеї, 
що поступово розсмоктується, скупчується піг-
мент темно-коричневого кольору.  
Рідко за хронічного перебігу процесу виника-

ють запальні гранульоми сіро-зеленого кольору, 
які іноді ускладнюються ексудативним відшару-
ванням сітківки.  
Гострий хоріоїдит може перебігати як мета-

статична офтальмія гнійного характеру. Причи-
ною є занесення в капіляри хоріоїдеї або сітківки 
мікроорганізмів із гнійних вогнищ (пневмонія, 
отит, пульпіт тощо). Хвороба швидко поширю-
ється на війкове тіло і райдужку, в результаті 

чого виникає прогресуючий іридоциклохоріої-
дит (панувеіт). Хвороба ускладнюється гнійним 
панофтольмітом.  
Увеїти ускладнюються помутнінням кришта-

лика (катаракта), підвищенням внутрішньоочно-
го тиску (вторинна глаукома); остання зумовле-
на порушенням відтікання внутрішньоочної рі-
дини, надходженням ексудату (у зв’язку із сине-
хіями), порушенням евакуації рідини в куті пе-
редньої камери внаслідок набряку корнеоскле-
ральної трабекули.  
У ряді випадків за глибоких дистрофічних 

процесів у війковому тілі має місце внутрішньо-
очна гіпотензія, що призводить до атрофії очно-
го яблука.  
Як ускладнення хоріоїдиту, в сітківці виника-

ють застійні явища, ексудація, крововиливи. У 
склоподібному тілі виявляються грубі шварти з 
явищами фракційного відшарування сітківки. 
Може виникнути запалення диску очного нерва 
(неврит), що супроводжується порушенням зо-
рової функції.  
Важким ускладненням переднього увеїту є де-

генерація рогівки.  
Оскільки увеїт загрожує втратою зору, то не-

обхідно проводити енергійне лікування. Лікар-
ськими препаратами передусім залишається за-
стосування мідріатиків – засобів, які розширю-
ють зіницю. Найчастіше використовується 1% 
розчин атропіну сульфату. Мідріатики створю-
ють спокій райдужки, зменшують гіперемію, 
ексудацію, запобігають утворенню синеній і мо-
жливості зарощення зіниці. Якщо внаслідок знач-
ного кровонаповнення райдужки у зв’язку з іри-
доциклітом не вдається досягти максимального 
розширення зіниці, атропін слід призначати в 
поєднанні з 0,1% розчином адреналіну, який ви-
кликає збудження ділятатора зіниці і посилює 
ефект атропінізації.  
У випадку виникнення задніх сінехій доцільно 

застосовувати фібринолізин у суміші з мідріати-
ком, субкон’юнктивальні ін’єкції розчину папаї-
ну. Ефективними є використання протизапаль-
них і протиалергічних засобів, переважно корти-
костероїдів. В око щоденно 5-6 разів на день за-
капують 0,5% розчин кортизону, парабульбарно 
і субкон’юнктивально ін’єкуємо 2,5% суспензію 
кортизону або гідрокортизону по 0,5-1 мл двічі 
на тиждень. 
Оскільки відносно частою причиною виникнен-

ня уветїв є мікробний фактор, то необхідно засто-
совувати парабульбарні ін’єкції антибіотиків ши-
рокого спектру дії (цефазолін, цефуроксим та ін.) 
або фторхінолони (енроксил, байтрил тощо).  
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Результати лікування увеїтів у тварин 
Етіотропна терапія Комплексна терапія Види тварин Кількість  

тварин хворих вилікувано хворих вилікувано 
Коні 5 2 1 3 2 

Велика рогата худоба 11 4 2 7 5 
Собаки 8 3 1 5 4 
Коти 4 2 1 2 2 
Всього 28 11 5 17 13 

 
В якості патогенетичної терапії слід застосо-

вувати кортикостероїди, алое, лідазу, вітаміно-
терапію (аскорутин, ундивіт, вітаміни групи В), 
теплові процедури, осмотерапію (у вигляді внут-
рішньовенних ін’єкцій 10% розчину гексамети-
лентетраміну, глюкози, хлориду натрію тощо).  
У дослідах провели порівняння етіотропної 

терапії (застосування атропіну та антисептиків) 
із комплексним лікуванням (етіотропне лікуван-
ня у поєднанні з використанням кортикостерої-
дів, гексаметилентетраміну, тепла, вітамінів). 
Результати подано в таблиці. 
Як видно із даних таблиці, при застосуванні 

лише етіотропного лікування (атропін з антисеп-
тиками) з 11 хворих тварин вилікувано 5 (45%), 
при використанні комплексного лікування з 17 

хворих тварин вилікувано 13 (76%). 
Висновки. 1. У тварин реєструються передні 

(ірити, іридоцикліти), задні (хоріоїдити) і гене-
ралізовані (іридо-цикло-хоріоїдити) увеїти. 

2. Ускладнюючись глаукомою, катарактою, 
ретинітом, відшаруванням сітківки, увеїти при-
зводять до втрати зору. 

3. Лікуючи увеїти, слід застосовувати мідріа-
тики (зокрема 1% розчин атропіну), антисептич-
ні засоби, кортикостероїди гексакметилентетра-
мін, вітаміни. 

4. При застосуванні лише етіотропної терапії 
(атропін та антисептики) вилікували 45% хворих 
на увеїт тварин; використовуючи комплексну 
терапію (етіотропна та патогенетична) – 76%. 
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АСОЦІАТИВНИХ ІНВАЗІЙ СВИНЕЙ  
В УМОВАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ ТА СТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. 
За останні роки в Україні 
спостерігається тенденція 
до стабільного зростання 
виробництва продуктів 
тваринництва, зокрема, 
свинарства. Серед причин, 
що стримують розвиток 
галузі свинарства, – паразитарні хвороби, які 
набули широкого розповсюдження і завдають 
значних економічних збитків. Молодняк свиней 
на дорощуванні та відгодівлі під впливом пара-
зитарної інвазії позбувається від 20 до 60% до-
бового приросту. Водночас зростає (від 25 до 
100%) затрата кормових одиниць на приріст ма-
си тіла, а термін відгодівлі подовжується на 2-2,5 
місяці (2, 7). 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Гельмінтози тварин поширені скрізь і зустріча-
ються у всіх країнах світу. У свиней може пара-
зитувати понад 70 видів гельмінтів, ектопарази-
тів та найпростіших (5-6, 10-11). Так, у процесі 
вивчення кишкових гельмінтозів у Харківській, 
Полтавській та Донецькій областях, були вияв-
лені нематоди трьох видів: A. suum, O. dentatum, 
Tr. suis, які зустрічались як у вигляді моно-, так і 
поліінвазій (9). Окремі дослідники до основних 
паразитозів, які зустрічаються в Україні, відно-
сять: аскароз, езофагостомоз, трихуроз, стронгі-
лоїдоз, метастронгільоз, ехінококоз, цистицер-
коз, балантидіоз, еймеріоз та ізоспороз, трихо-
маноз, саркоптоз та демодекоз (1). 
Багато дослідників вказують на те, що з-поміж 

інвазійних хвороб свиней, які реєструються у 
господарствах різних типів, найбільшого розпо-
всюдження набули аскароз, трихуроз, езофагос-
томоз і саркоптоз (3-4, 8). 
Враховуючи вищезазначене, необхідно вивча-

ти поширення основних паразитозів свиней у 
господарствах різних регіонів нашої країни. 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Метою досліджень 
було вивчення епізоотич-
ної ситуації та видового 
складу збудників асоціа-
тивних інвазій свиней в 
умовах лісостепової та 
степової зон України. 
Робота виконувалася 

протягом 2005-2007 років. Копроскопічні дослі-
дження проводили на базі лабораторії кафедри 
паразитології Полтавської державної аграрної 
академії. Вивчення епізоотичної ситуації асоціа-
тивних інвазій свиней проводили в 26 господар-
ствах Київської, Кіровоградської та Полтавської 
областей. Всього досліджено 649 тварин. Лабо-
раторні дослідження проводили з використанням 
комбінованого методу гельмінтоовоскопії, стан-
дартизованого Г.О. Котельниковим та В.М. Хре-
новим. Цисти та трофозоїти балантидій виявляли 
шляхом мікроскопії осаду в досліджуваних про-
бах. Ступінь ураження оцінювали за двома показ-
никами – екстенсивністю інвазії (ЕІ) та інтенсив-
ністю інвазії (ІІ). 
Результати досліджень. У ході вивчення ви-

дового складу паразитів у господарствах Полтав-
ської, Кіровоградської та Київської областей 
встановлено, що свині уражені трьома видами 
нематод: A.suum, O.dentatum, Tr.suis, найпрості-
шими з роду Eimeria і Balantidium та свербуно-
вими кліщами роду Sarcoptes (табл.1). 
Аскарозну інвазію реєстрували в поросят, по-

чинаючи з народження (в середньому 
ЕІ=13,75%). Далі відсоток ураження зростав від-
повідно віку тварин: від 32,07 до 40,48% (2-4 – 4-
6 місяців) і досягав максимуму в поросят віком 
6-9 місяців (ЕІ=75,74%). Свиноматки та хряки 
мали невисоку екстенсивність інвазії, яка не пе-
ревищувала 35,0%. Езофагостомозну інвазію, 
навпаки, виявляли найбільше у дорослих тварин 
(43,25-53,36%) та підсисних поросят (30,0%). У 
всіх інших досліджуваних статево-вікових гру-
пах тварин інвазованість коливалася в межах 

Встановлено видовий склад збудників асоціа-
тивних хвороб свиней у господарствах Пол-
тавської, Кіровоградської та Київської обла-
стей. Визначені основні асоціації паразитів в 
умовах лісостепової та степової зон Украї-
ни: аскариси + езофагостоми + еймерії + 

балантидії, аскариси + еймерії + балантидії, 
езофагостоми + балантидії. 
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1. Екстенсивність паразитозів свиней у господарствах лісостепової  
та степової зон України 

Екстенсивність інвазії (М), % Статево-вікові 
групи аскароз езофагостомоз трихуроз еймеріоз балантидіоз саркоптоз 

0-2 міс. 13,75 30,00 0 25,83 39,86 8,33 
2-4 міс. 32,07 11,88 2,78 19,83 44,10 18,71 
4-6 міс. 40,48 19,54 19,86 50,40 32,33 11,80 
6-9 міс. 75,74 4,16 27,49 10,00 57,72 16,00 

рем. свинки 33,33 8,33 0 12,50 91,67 4,17 
свиноматки 34,34 53,36 10,08 26,39 53,96 7,64 

хряки 22,23 43,25 1,78 39,12 58,35 29,36 

2. Інтенсивність паразитозів свиней в господарствах лісостепової 
та степової зон України 

Інтенсивність інвазії, М±m Назва хвороби 
мінімальна максимальна 

Аскароз 4,71±3,94 20,41±12,04 
Езофагостомоз 2,37±1,74 18,71±11,63 

Трихуроз 1,88±1,0 7,7±6,0 
Еймеріоз 9,75±3,63 54,69±27,02 

Балантидіоз 1,16±0,3 6,7±1,61 
Саркоптоз 0,34±0,1 1,33±1,51 

3. Асоціації паразитів свиней у господарствах лісостепової 
та степової зон України 

Комбінації паразитів ЕІ, % 
Аскариси + езофагостоми + еймерії + балантидії 11,1 

Езофагостоми + балантидії 7,8 
Аскариси + еймерії + балантидії 6,7 

Аскариси + езофагостоми + балантидії 5,6 
Аскариси + трихуріси + еймерії + балантидії 5,6 

Еймерії + балантидії 4,4 
Аскариси + езофагостоми + трихуріси + еймерії + балантидії 4,4 

Аскариси + трихуріси + балантидії + саркоптеси 3,3 
Аскариси + балантидії 3,3 

Аскариси + езофагостоми + еймерії +балантидії + саркоптеси 3,3 
Аскариси + езофагостоми + трихуріси + еймерії + балантидії + саркоптеси 3,3 

Аскариси + балантидії + саркоптеси 2,2 
Аскариси + езофагостоми + трихуріси + балантидії 2,2 
Аскариси + еймерії + балантидії + саркоптеси 2,2 

Езофагостоми + еймерії 1,1 
Аскариси + езофагостоми + саркоптеси 1,1 
Аскариси + трихуріси + балантидії 1,1 

Езофагостоми + еймерії + балантидії + саркоптеси 1,1 
Аскариси + езофагостоми + трихуріси 1,1 
Езофагостоми + трихуріси + балантидії 1,1 

Трихуріси + еймерії + балантидії 1,1 
Езофагостоми + трихуріси + еймерії + балантидії + саркоптеси 1,1 

Аскариси + езофагостоми + балантидії + саркоптеси 1,1 
Еймерії +балантидії + саркоптеси 1,1 

Езофагостоми + балантидії + саркоптеси 1,1 
Трихуріси + балантидії 1,1 
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від 4,16 до 19,54%. Ураженість свиней збудни-
ками трихурозу була дещо нижчою: 27,49 та 
19,86% – у поросят віком 6-9 та 4-6 місяців, 
10,08% – у свиноматок, 2,78% – у молодняку 
віком 2-4 місяці, 1,78% – у хряків. У новонаро-
джених поросят трихуроз не реєстрували. Ейме-
ріоз і балантидіоз виявляли у всіх досліджуваних 
свиней з екстенсивністю інвазії від 10,0 до 
50,40% і від 32,33 до 91,67%, відповідно. Інвазо-
ваність саркоптесами була найвищою в хряків 
(ЕІ=29,36%), дещо меншою – в поросят-
відлучників та на відгодівлі (ЕІ=11,80-18,71%) і 
мінімальну кількість хворих тварин виявляли в 
групі поросят віком 0-2 місяці, ремонтних сви-
нок і свиноматок (ЕІ=8,33%, 4,17% та 7,64%, ві-
дповідно). 
Інтенсивність інвазії (табл. 2) була невисокою 

при саркоптозі (від 0,34±0,1 до 1,33±1,51 екзем-
плярів в одній краплині флотаційної рідини), 
балантидіозі та трихурозі (від 1,16±0,3 до 
1,16±0,3 та від 1,88±1,0 до 7,7±6,0 екз/1 кр.). 
Найвищу кількість збудників знаходили при ас-
карозі та еймеріозі: від 4,71±3,94 та 9,75±3,63 до 
20,41±12,04 та 54,69±27,02 екз/1 кр. 
Серед тварин, що досліджувалися, балантиді-

озну моноінвазію було діагностовано у 10,0% 

голів, аскарозну – у 1,1%, еймеріозну – в 1,1%.  
Нами встановлено 26 різних видових комбіна-

цій змішаної паразитарної інвазії (табл. 3). Най-
частіше зустрічалися: аскариси – езофагостоми – 
еймерії – балантидії (11,1%), езофагостоми – ба-
лантидії (7,8%), аскариси – еймерії – балантидії 
(6,7%). Найчастіше виявляли асоціації, що скла-
далися з трьох видів паразитів, – 30,39%, чоти-
рьох – 27,02% і двох – 18,01%. Рідше діагносту-
вали комбінації з п’яти та шести збудників – ві-
дповідно 9,01% та 3,38%. 
Висновки: 
1. На території лісостепової та сепової зон 

України виявлені основні збудники паразитів 
свиней, які представлені трьома видами нематод: 
A. suum, O. dentatum, Tr. suis, найпростішими з 
роду Eimeria і Balantidium та свербуновими клі-
щами роду Sarcoptes. 

2. Паразитози свиней здебільшого проявля-
лись у вигляді поліінвазій (87,8%), за наявності 
від 2-х (17,8%) до 6-ти (3,3%) видів паразитів у 
однієї тварини. 

3. Найвищу екстенсивність інвазії спостеріга-
ли при балантидіозі (близько 91,67%) та аскарозі 
(до 75,74%). 
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ВМІСТ МАЛОНОВОГО ДІАЛЬДЕГІДУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ  
МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ  

ҐРАНУЛ АМІНОКИСЛОТ 
Постановка проблеми. 

На рівень секреції гормо-
нів в організмі молодняку 
великої рогатої худоби 
значний вплив має харак-
тер живлення тварин, 
оскільки поживні речови-
ни корму стимулюють се-
крецію окремих гормонів, які, в свою чергу, 
впливають на засвоєння поживних речовин ор-
ганізмом. Такий тісний зв'язок між аліментарни-
ми факторами та функціонуванням ендокринних 
залоз сприяє оптимізації обміну речовин відпо-
відно до рівня і характеру живлення.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Раніше ми повідомляли про вплив імплантова-
них гранул амінокислот лізину, аргініну, метіо-
ніну та тирозину на рівень гормону росту та ін-
суліну в крові молодняку великої рогатої худоби 
(4-5). Обидва гормони мають значний вплив на 
інтенсивність обміну речовин в організмі (7).  
Однією з головних умов підтримки нормаль-

ного фізіологічного стану живого організму є 
його здатність до регуляції процесів адаптації на 
клітинному та мембранному рівнях. До ключо-
вих регуляторних систем організму належить і 
антиоксидантна система захисту, що протидіє 
переокисненню ліпідів біологічних мембран, 
сприяючи збереженню їх структурних характе-
ристик. Перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) – 
процес виникнення та розвитку реакцій вільно-
радикального окиснення в біологічних системах. 
Воно зумовлене контактом розчиненого у ріди-
нах організму молекулярного кисню з легко окис-
нювальними сполуками вуглецю, що містяться в 
ліпідах біологічних мембран, й відбувається за 
умови наявності активних форм кисню перокси-
дантних радикалів та Н2О2. Деякий час перекис-
не окиснення ліпідів розглядалось як процес, 
характерний для різних видів патології, що су-
проводжуються ушкодженням біологічних мем-

бран. Згодом було встано-
влено, що цей процес є 
нормальним фізіологічним 
явищем, необхідним для 
оновлення клітинних мем-
бран та синтезу ряду біо-
логічно активних сполук у 
живому організмі. 

Малоновий діальдегід є кінцевим продуктом 
ПОЛ; його рівень зростає при активізації процесів 
анаболізму та збільшенні інтенсивності перекис-
ного окиснення ліпідів. Збільшення концентрації 
малонового діальдегіду (МДА) на кілька порядків, 
спостерігається як при виникненні окремих захво-
рювань (3, 6), так і при зростанні інтенсивності 
обміну речовин в організмі тварин (2). 
Матеріали і методи досліджень. Метою на-

ших досліджень було вивчення вмісту малонового 
діальдегіду в сироватці крові телят після імпланта-
ції їм гранул лізину, аргініну і метіоніну. Досліди 
проводили на молодняку великої рогатої худоби 
симентальської породи. За методом аналогів були 
сформовані чотири групи тварин: І група – конт-
рольна, а тваринам ІІ, ІІІ та ІV груп імплантували 
підшкірно гранули лізину, аргініну та метіоніну, 
відповідно. Кров для досліджень брали з яремної 
вени від п’яти голів із кожної групи до введення 
амінокислот та на 15-й і 30-й дні експерименту. В 
основі визначення вмісту малонового діальдегіду 
лежать реакції тіобарбітурової кислоти (ТБК) із 
вторинними продуктами ПОЛ, у результаті чого 
утворюються речовини з максимальним поглинан-
ням оптичного випромінювання при довжині хвилі 
535 нм (1). 
Результати досліджень. Зміна кількісних по-

казників малонового діальдегіду після введення 
молодняку великої рогатої худоби гранул аміно-
кислот представлена в таблиці. 
Наведені в таблиці результати ілюструють 

зміни вмісту в cироватці крові тварин малоново-
го діальдегіду. У молодняку до імплантації гра-
нул амінокислот лізину, аргініну та метіоніну

Підшкірна імплантація гранул амінокислот 
лізину, аргініну та метіоніну молодняку вели-
кої рогатої худоби викликала вірогідне збіль-
шення вмісту малонового діальдегіду в сиро-
ватці крові у тварин дослідних груп на почат-
ку досліду, а в кінці експерименту його конце-
нтрація була такою, як і в тварин дослідної 

групи. 
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Динаміка показників вмісту малонового діальдегіду в сироватці крові молодняку після 
імплантації амінокислот в дозі 500 мг (n= 5) 

Вміст малонового діальдегіду, мкмоль/л Група тварин до початку досліду 15-й день досліджень 30-й день досліджень 
Біометричний показник Lim M±m Lim M±m Lim M±m 

Контрольна – I 2,99 – 3,90 3,43 ± 0,20 3,51 – 5,22 3,98 ± 0,34 3,03 – 5,25 3,92 ± 0,37
Лізин – ІІ 3,43 – 4,00 3,70 ± 0,10 3,85 – 5,14 4,56 ± 0,27* 3,00 – 4,77 4,04 ± 0,30

Аргінін – ІІІ 3,22 – 4,57 3,56 ± 0,25 3,41 – 5,09 4,51 ± 0,30* 2,94 – 5,35 4,12 ± 0,32
Метіонін – IV 3,26 – 4,60 3,55 ± 0,27 3,87 – 5,09 4,46 ± 0,20* 2,99 – 5,15 4,00 ± 0,30

Примітка: * – р < 0,05, порівняно з початком досліду  
 

середні значення цього показника не перевищу-
вали 3,43±0,20–3,56±0,25 мкмоль/л, тобто, сут-
тєво не відрізнялися по групах тварин.  
На 15-й день експерименту вміст МДА вірогід-

но збільшився у тварин, яким вводили гранули 
лізину, аргініну та метіоніну до 4,57±0,27; 
4,51±0,30 та 4,46±0,20 мкмоль/л, або був вірогід-
но більшим, – у порівнянні з переддослідним на 
23,8%; 26,6 та 25,6% відповідно (р<0,05).  
На 30-й день експерименту нами спостеріга-

лося зниження концентрації малонового діальде-
гіду в крові тварин дослідних груп, однак його 
вміст був більшим, аніж у переддослідний пері-
од. Зауважимо, що це збільшення вже не було 
вірогідним. Концентрація малонового діальдегі-
ду в сироватці крові тварин контрольної групи 
упродовж експерименту була майже однаковою і 
не зазнала вірогідних змін. 
У ході дослідження нами встановлено позитив-

ну корелятивну залежність між рівнем СТГ та 
МДА, яка після введення лізину становила 
r=0,473, аргініну r=0,456 та метіоніну r=0,362. 
Таким чином, у сироватці крові молодняку вели-
кої рогатої худоби після імплантації гранул амі-
нокислот лізину, аргініну та метіоніну вміст ма-

лонового діальдегіду змінювався неоднаково.  
У перші 15 днів експерименту спостерігається 

вірогідне зростання концентрації малонового 
діальдегіду, що можна пояснити збільшенням 
інтенсивності обміну речовин у тварин дослід-
них груп та накопиченням названого метаболіту 
в їх організмі. З часом, на 30-й день досліджень, 
спостерігалося незначне зростання концентрації 
МДА, проте доречно зауважити, що воно не бу-
ло вірогідним. Причиною цього явища, на нашу 
думку, є активація антиоксидантних ферментів в 
організмі тварин дослідних груп, і каталази зок-
рема, яка зрештою призводить до зменшення 
вмісту в організмі та у сироватці крові продуктів 
перекисного окиснення ліпідів, у тому числі й 
малонового діальдегіду. 
Висновки: 
1. Під впливом імплантації амінокислот лізи-

ну, аргініну та метіоніну вірогідно зростає вміст 
малонового діальдегіду в сироватки крові у тва-
рин дослідних груп на початку експерименту. 

2. З часом концентрація малонового діальдегі-
ду в сироватці крові дослідних тварин знижуєть-
ся до рівня цього метаболіту в сироватці тварин 
контрольної групи. 

БІБЛІОГРАФІЯ 
1. Андреева Л.И., Кожемякин Л.А. Модификация 
метода определения перекисей липидов в тесте с 
тиобарбитуровой кислотой // Лабор. дело. – 
1988. – № 1. – С. 41-43. 
2. Волчегорский И.А., Васильков А.Ю., Павлов 
Е.В. Индекс массы тела и содержание продуктов 
перекисного окисления липидов в крови как вза-
имосвязанные маркеры состояния нейтрофилов 
и уровня иммуноглобулинов // Российский фи-
зиологический журнал. – 2003. – Т. 89. – № 5. – 
С. 551-556. 
3. Кармолиев Р.Х. Биохимические процессы при 
свободнорадикальном окислении и антиоксида-
нтной защите. Профилактика окислительного 
стресса у животных // С.-х. биология. – 2002, – 
№ 2. – С. 19-28.  

4. Ніщеменко М.П., Мазуркевич А.Й. Динаміка 
соматотропного гормону гіпофізу в плазмі крові 
у телят після імплантації амінокислот // Вісник 
Сумського націон. ун-ту. – Суми, 2003. – Вип. 9. 
– С. 151-154.  
5. Ніщеменко М.П., Мазуркевич А.Й. Вплив амі-
нокислот на рівень інсуліну в крові телят // Віс-
ник аграрної науки. – К., 2004. – № 4. – С. 35-37.  
6. Рецкий М.И., Бузлама В.С., Каверин Н.Н. Пе-
рекисное окисление липидов и система антиок-
сидантной защиты в период ранней постнаталь-
ной адаптации телят // С.-х. биология. – 2004. – 
№ 2. – С. 56-60. 
7. Теппермен Дж., Теппермен Х. Физиология об-
мена веществ и эндокринной системы. – М.: 
Мир, 1989. – 656 с.  



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

№ 3 • 2007 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 27

УДК 547.192:615.015.35 
© 2007 

Панасенко О.І., Книш Є.Г., доктори фармацевтичних наук, 
Парченко В.В., Каплаушенко А.Г., кандидати фармацевтичних наук, 

Гоцуля А.С., Маковик Ю.В., асистенти, 
Куліш С.М., аспірант*, 

Запорізький державний медичний університет, 

Іздепський В.Й., доктор ветеринарних наук, 
Луганський національний аграрний університет, 

Киричко Б.П., кандидат ветеринарних наук,  
Полтавська державна аграрна академія 

СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 
СОЛЕЙ 2-(5-R'-4-R-1,2,4-ТРІАЗОЛ-3-ІЛТІО) АЦЕТАТНИХ КИСЛОТ 

Постановка проблеми. 
Похідні 1,2,4-тріазолу, як 
потенційно біологічно ак-
тивні сполуки, виклика-
ють неабиякий інтерес 
серед науковців фармацев-
тичної галузі.  
Огляд джерел. Різнобічна біологічна дія по-

ряд із незначною токсичністю створюють під-
ґрунтя для отримання нових сполук із вираже-
ною фармакологічною активністю. Тому ми 
вважали за доцільне синтезувати й вивчити біо-
логічну активність деяких похідних 1,2,4-
тріазол-3-тіону (1-4). 
Кислоти являють собою кристалічні речовини 

білого кольору, важкорозчинні у воді, розчинні у 
розчинах мінеральних кислот та органічних роз-
чинниках, а також у розчинах карбонатів лужних 
металів (6-7). 
Матеріали і методи. Солі вказаних кислот 

одержано взаємодією 2-(5-R')-4-R-1,2,4-тріазол-
3-ілтіо)-ацетатних кислот (де R' = метил; феніл; 
фуран-2-іл; 2-,(3-,4-)-нітрофеніл; піридин-2-іл; 
піридин-3-іл; R = 2-метоксифеніл; феніл) із на-
трію та калію гідрокарбонатом, магнію оксидом, 
кальцію карбонатом, розчином аміаку у водному 
середовищі, диетиламіном, моноетаноламіном, 
диетаноламіном, морфоліном, піперидином, ди-
метиламіном, диетилетаноламіном у середовищі 
пропанолу. 
Отримані таким чином солі являють собою бі-

лі кристалічні речовини, важкорозчинні в орга-
нічних розчинниках і легкорозчинні у воді. 
Для перекристалізації сполук були використа-

ні наступні розчинники: ізопропанол, суміш ета-

нол-вода (2:1), вода, су-
міш діоксан : вода (3:1), 
етанол. 
Будова синтезованих 

сполук підтверджувалася 
нами за допомогою еле-

ментного аналізу, УФ-, ІЧ-спектроскопій, а їх 
індивідуальність – за допомогою тонкошарової 
хроматографії. В ІЧ спектрах сполук наявні сму-
ги поглинання СОО-груп у межах 1750-1720 см-

1. 
Результати досліджень. У результаті прове-

дених досліджень відпрацьовані схеми синтезу 
деяких біологічно активних сполук: 

2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетатні 
кислоти. 
До розчину 0,01 М NаОН у 25 мл води додають 

0,01 М 5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-тіону і 0,01 М мо-
нохлорацетатної кислоти. Суміш кип’ятять до 
нейтрального середовища (дві години), осад від-
фільтровують, промивають водою й висушують. 
Натрієва сіль 2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-

ілтіо) ацетатної кислоти. 
До розчину 0,01 М NaHCO3 у 30 мл води до-

дають 0,01 М 2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) аце-
татної кислоти. Суміш підігрівають до повного 
розчиненння кислоти, охолоджують, розчин ви-
паровують. 
Калієва сіль 2-(5-(метил-2-іл)-4-R-1,2,4-

тріазол-3-ілтіо) ацетатної кислоти. 
До розчину 0,01 М КHCO3 у 30 мл води дода-

ють 0,01 М 2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) аце-
татної кислоти. Суміш підігрівають до повного 
розчинення кислоти, охолоджують, розчин ви-
паровують. 

__________________ 
* Керівник – доктор фармацевтичних наук  Книш Є.Г. 

Вивчені фізико-хімічні властивості синтезо-
ваних солей 2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) 
ацетатних кислот. Будова отриманих сполук 
підтверджена за допомогою елементного 
аналізу УФ-, ІЧ – спектроскопій. Вивчені 

окремі види біологічної дії. 



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 3 • 2007 28 

Кальцієва сіль 2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-
ілтіо) ацетатної кислоти. 
До 0,005 М СаСО3 у 30 мл води додають 0,01 

М 2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетатної 
кислоти. Суміш кип’ятять 2 години, охо-
лоджують, розчин випаровують. 
Магнієва сіль 2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-

ілтіо) ацетатної кислоти. 
До 0,005 М МgО у 30 мл води додають 0,01 М 

2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетатної кис-
лоти. Суміш кип’ятять дві години, охолоджують, 
розчин випаровують. 
Амонієва сіль 2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-

ілтіо) ацетатної кислоти. 
До розчину 0,01 М 25% NH4OH у 15 мл води 

додають 0,01 М 2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) 
ацетатної кислоти. Суміш підігрівають до пов-
ного розчинення кислоти, охолоджують, розчин 
випаровують. 
Органічні cолі 2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-

ілтіо) ацетатної кислоти. 
До розчину 0,01 М 2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-

ілтіо) ацетатної кислоти у 30 мл пропанолу до-
дають 0,01 М органічної основи. Суміш підігрі-
вають до повного розчинення, розчин залиша-
ють до випадання осаду відповідної солі.  
Нами вивчено протимікробну, протигрибкову, 

антиоксидантну, гепатопротекторну, імуности-
мулюючу та протизапальну активності солей. 
Вивчення протимікробної й протигрибкової ак-
тивності проводили на окремих тест-мікробах 
(представниках грампозитивних і грамнегатив-
них бактерій). Для вирощування грибків викори-
стовували середовище Сабуро (рН 6,6-6,8). На-
вантаження їх становило 50000 репродуктивних 

тілець в 1 мл. Антимікробна активність оціню-
валася за мінімальною бактеріостатичною 
(МБсК) або мінімальною мікостатичною 
(ММсК) концентрацією хімічної сполуки 
мкг/мл. При цьому встановлено, що вказані спо-
луки за своєю активністю не перевищують ета-
лонів порівняння.  
Протизапальну активність синтезованих спо-

лук ми вивчали на білих щурах вагою 120-150 г. 
Запалення викликали шляхом введення внутрі-
шньом’язово в одну із кінцівок 0,1 мл 2,5% роз-
чину формаліну за методом Ю. В.Стрельнікова 
(5). Так, при дослідженні протизапальної актив-
ності серед отриманих речовин необхідно виді-
лити морфолінієву та амонієву солі 2-(5-феніл-4-
(2-метоксифеніл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетатої 
кислоти, моноетаноламонієва сіль 2-(5-феніл-4-
(2-метоксифеніл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетатної 
кислоти. Ці сполуки за силою своєї дії наближа-
ються до індометацину, а остання перевищує її. 
Заслуговує на увагу вивчення антиоксидантної, 

гепатопротекторної та імуностимулюючої актив-
ності. Встановлено, що піперидинієва сіль 2-(5-(2-
фурил)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетатної ки-
слоти, згідно з цими видами активності, перевищує 
дію відомого препарату тіотриазоліну. 
Висновок. Здійснено синтез нових сполук, 

похідних 2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) аце-
татних кислот, будову яких підтверджено за до-
помогою елементного аналізу УФ-, ІЧ – спект-
роскопій. Вивчено антимікробну, протигрибко-
ву, антиоксидантну, гепатопротекторну, імуно-
стимулюючу та протизапальну активності нових 
сполук. 
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ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ α -ІНТЕРФЕРОНУ  
В РЕАКЦІЇ МІКРОНЕЙТРАЛІЗАЦІЇ У СИРОВАТЦІ КРОВІ КРОЛІВ,  
ЗАРАЖЕНИХ ВІРУСОМ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ  

Постановка проблеми. 
Серед повільних хвороб 
сільськогосподарських 
тварин лейкоз великої ро-
гатої худоби займає одне з 
провідних місць. Наукові 
дослідження, обґрунтовані 
на порівнянні загальної 
організації геному основ-
них представників онкорнавірусів, дають змогу 
виділити ВЛ ВРХ і вірус Т-клітинного лейкозу 
людини в окрему групу – як тип „Е” (8). 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Створений Р.В. Петровим зі співавторами систем-
но-функціональний підхід до оцінки імунного ста-
тусу організму, висунув проблему імуномодуляції 
на якісно новий рівень (6). Ключовими ланками 
цитокінової системи вважаються інтерлейкін-1 
(ІЛ-1), фактор некрозу пухлин (ФНП-а), а також 
система інтерферону (ІНФ) (2, 7). 
Інтерферони (родина білків та глікопротеїнів, 

які продукуються клітинами у відповідь, голо-
вним чином, на вірусну інфекцію, а також на 
синтетичні та природні індуктори) одержали 
свою назву завдяки загальній властивості, харак-
терній для всіх представників цієї родини, а са-
ме, противірусному ефекту, що проявляється 
при взаємодії вірусу з клітинами. ІНФ викликає 
в останніх посилення синтезу захисних фермен-
тів, здатних пригнічувати розмноження вірусів 
(3). 
Механізм дії ІНФ при хронічному лейкозі до 

кінця не вивчений, хоча є низка публікацій 
останніх років, присвячених уточненню його 
впливу на лейкозний процес, які переконують у 
можливості отримання тривалих цитогенетичних 
і гематологічних ремісій, підтверджених за до-
помогою полімеразної ланцюгової реакції (9). 
Постановка дослідів для вирішення даної про-

блеми на великій рогатій худобі економічно не-
ефективна.  
Експериментально М.І. Гулюкін та ін. (5) під-

твердили можливість за-
раження ВЛВРХ кролів – 
виду, філогенетично ціл-
ком віддаленого від при-
родного господаря цього 
вірусу, причому не тільки 
при параентеральному 
введенні крові інфікованої 
тварини, але й з молоком 

(через шлунково-кишковий тракт). Результати 
експерименту Н.С. Мандигри, І.В. Степаняка та ін. 
(1) на вівцях і кролях, яким вводили лімфоцити 
хворої корови, показали, що застосування інтерфе-
рону викликає короткочасне підвищення імунобі-
ологічної реактивності організму, що призводить 
до підвищення рівня титрів вірусоспецифічних 
антитіл і гетерогемаглютинінів. 
Видоспецифічність ІНФ не абсолютна; відомі 

випадки перехресної чутливості клітин інших 
видів тварин до ІНФ певної видової специфічно-
сті (10). 
Повідомлень про біологічну активність α-

інтерферону в сироватці крові кролів, обробле-
них комбіфероном у різні періоди до заражених 
клітинами перещеплювальної культури ембріона 
вівці (FLK), що продукує вірус хронічного лей-
козу великої рогатої худоби, в доступних нам 
літературних джерелах ми не зустріли. 
Завдання дослідження: визначити біологічну 

активність α-інтерферону в сироватці крові при 
відтворенні інфекції лейкозу великої рогатої ху-
доби у кролів, яким попередньо застосували 
комбіферон.  
Матеріали і методи. У досліді використали 

16 кролів масою 1,5-2 кг віком 3-4 місяці. Зара-
ження лабораторних тварин проводили культу-
рою клітин ембріона вівці (FLK), що продукує 
вірус лейкозу великої рогатої худоби. Концент-
рація клітин культури FLK – 60-80 тис. клітин в 
1 см3. Застосовували препарат – комбіферон із 
біологічною активністю α-ІНФ 1 млн. МО/см3,  
γ-ІНФ 100 тис. МО/см3. Кролів розділили на 4 
групи по 4 в кожній: 

Представлена динамічна зміна рівнів інтер-
ферону протягом шести місяців у сироватці 
крові кролів, заражених вірусом лейкозу вели-
кої рогатої худоби. У реакції мікронейтралі-
заціїї виявлено достовірне підвищення показ-
ників біологічної активності α-інтерферону в 
сироватці крові тварин, оброблених комбіфе-
роном за одну та сім діб до зараження віру-

сом лейкозу великої рогатої худоби. 
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1-й групі внутрішньовенно ввели 2,5 см3 куль-
тури клітин; 

2-й групі за 24 години до введення вірусовміс-
ного матеріалу провели внутрішньомязеву 
ін’єкцію 1 см3 комбіферону; 

3-й групі ввели 1 см3 комбіферону за 7 діб до 
зараження; 

4-та група була контрольною. 
У всіх тварин відібрали кров до початку екс-

перименту. Після постановки досліду здійсню-
вали забір крові через 14, 21, 30 діб після зара-
ження, а далі щомісячно протягом 6 місяців. 
Для визначення біологічної активності ІНФ у 

сироватці крові кролів застосовували реакцію 
мікронейтралізації (РН). Компонентами реакції 
були: перещеплювальна культура клітин трахеї 
теляти, герпесвірус коней першого типу (штам 
„Буковина”), адаптований до зазначеної культу-
ри, комбіферон, сироватки крові кролів. РН про-
водили за мікрометодом у 96-лункових мікро-
планшетах із постійною дозою вірусу. Готували 
10-кратні розведення комбіферону на підтриму-
ючому середовищі ГЛА з відомою активністю у 
міжнародних одиницях (МО). Проби дослідних 
сироваток крові титрували у розведеннях від 1:2 
до 1:256 на такому ж підтримуючому середови-
щі. Сироватки крові прогрівали, щоб інактивува-
ти білки системи комплементу та термолабільні 
інгібітори, після чого переносили розведений 
комбіферон і сироватки на плашки з лунками, де 
сформувався 80-100% моношар культури клітин 
трахеї теляти. Через 24 години після внесення 
комбіферону і сироваток крові у кожну лунку 
додавали визначену дозу вірусу. Для контролю 
залишали лунки з культурою клітин без комбі-
ферону та сироватки крові, замінивши в них по-
живне середовище. Мікропланшети інкубували у 
термостаті при температурі 37,5ºС декілька днів.  
Результати досліджень. За 10 діб до початку 

експерименту в кролів контрольної і дослідних 
груп відібрали кров для визначення початкового 
вмісту ІНФ. За титр ІНФ приймали величину, 
зворотню розведенню, при якому культура клі-
тин у 50% була повністю захищена від ЦПД ві-
русу. Найкращим терміном для обліку результа-
тів реакції були 4-6 доба. 
Аналізуючи дію комбіферону в різних розве-

деннях, ми з’ясували, що лунка з титром комбі-
ферону 10-5 остання, в якій нейтралізувалася 
ЦПД вірусу на культурі клітин трахеї теляти. 
Зробивши перерахунок, можна стверджувати, 

що стандартним зразком активності ІНФ у на-
шому досліді буде 10 МО α-інтерферону. Актив-
ність ІНФ (МО) в 1 см3 сироватки крові кролів 
для кожної лабораторної тварини можна розра-
хувати за формулою:  
БАІ = БАК / Т,  
де БАІ – біологічна активність α-інтерферону 

1 см3сироватки крові дослідної тварин, МО; 
БАК – біологічна активність комбіферону (α-

інтерферону) в лунці, в якій культура повністю 
захищена від ЦПД вірусу, МО;  
Т – титр інтерферону в дослідній сироватці. 
Перед початком досліду біологічна активність 

α-ІНФ у сироватці крові всіх кролів становили 
250-350 МО/см3. На такому ж рівні активність 
зберігалась у кролів контрольної групи протягом 
всього досліду. Мінімальні рівні ІНФ у здорових 
кролів і тварин контрольної групи можна пояс-
нити циркуляцією в їх шлунково-кишковому 
тракті грамнегативних бактерій. Дані організми 
активують макрофаги і моноцити крові, які виді-
ляють певні види цитокінів (IL-1; THF), а ці ре-
човини стимулюють утворення інтерферонів (4). 
У трьох кролів із різних дослідних груп (у 1-й 

групі – протягом 85-110, у 2-й – 54-63, у 3-й – 
28-37 діб після зараження) відмічалися клінічні 
ознаки хвороби: схуднення, кон'юктивіти, рині-
ти, пневмонія; їм проводили лікування антибіо-
тиками цефалоспорінового ряду, однак усі вони 
загинули. 
Спочатку визначили титри ІНФ у сироватках 

крові кролів, враховуючи прояв ЦПД вірусу. Ре-
зультати досліджень динаміки титрів ІНФ у си-
роватці крові кролів представлені на рисунку 1.  
На графіку помітно, що криві динаміки титрів 

ІНФ першої і третьої груп перетинаються, у тва-
рин першої групи рівень інтерферону зростав до 
30 доби і тримався на рівні 2-5 log2 протягом ще 
90 діб. Максимальні показники відмічалися на 
30-60 добу. Підвищення титрів ІНФ у тварин 
третьої групи спостерігалося на 14-21-у добу.  
У кролів другої групи титри ІНФ реєстрували-

ся на найвищому рівні (6 log2) і трималися до 
120-ї доби. Встановлена достовірна різниця у 
вмісті ІНФ на 21-у і 30-у добу після зараження у 
порівнянні з тваринами інших груп. 
Титри ІНФ у кролів, яким комбіферон ввели 

за тиждень до зараження, до 120-ї доби зрівня-
лися з рівнем ІНФ тварин контрольної групи; 
подібне відбулося у 1-й і 2-й групах відповідно, 
лише на 150-у і 180-у добу.  
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Рис. 1. Результати досліджень сироватки крові  кролів на вміст ІНФ  

у реакції мікронейтралізації 

1. Динаміка біологічної активності α-інтерферону в сироватці крові кролів,  
МО в 1 мл (М±м, °n=4, °°n=3) 

Термін дослідження, діб № 
групи 14 21 30 60 90 120 150 180 

1 °450±  
125,83 °700± 100* °2822,58±

403,23*** 
°2419,35±
465,61** 

°1003,23±
203,23* 

°°804,30±  
404,30 

°°266,67±  
66,67 

°°266,67±
66,67 

2 °2016,13±  
403,23** 

°3629,03±  
1014,76* 

°7157,26±
1936,43* 

°4032,26±
1396,82* 

°°3763,44±
1422,45 

°°1208,60±  
404,30 

°°403,33±  
228,06 

°°270±  
130 

3 °1409,68±  
203,23** 

°2822,58±  
403,23*** 

°2619,35±
1291,71 

°°1341,94±
270,97** 

°°533,33±
133,33 

°°333,33±  
66,67 

°°266,67±  
66,67 

°°266,67±
66,67 

4 °300±  
57,74 

°300±  
57,74 

°250±  
50 

°250±  
50 

°300±  
57,74 

°250±  
50 

°350±  
50 

°250±  
50 

Примітка: х* - Р≤0,05, х** - Р≤0,01, х*** - Р≤0,001, де Р розрахований відносно контрольної групи 
 
Підвищення титрів ІНФ у тварин третьої гру-

пи спостерігалося на 14-21-у добу. Титри ІНФ у 
кролів, яким комбіферон ввели за тиждень до 
зараження, до 120-ї доби зрівнялися з рівнем 
ІНФ тварин контрольної групи; у 1-й і 2-й гру-
пах подібне відбулося, відповідно, лише на 150-у 
і 180-у добу.  
Ми перерахували визначені титри ІНФ у си-

роватках крові кролів у показники біологічної 
активності α-інтерферону, керуючись вище вка-
заною формулою. Результати представлені у 
таблиці 1. 
Із даних таблиці 1 видно, що максимальні по-

казники біологічної активності сироватки крові 
кролів 1-ї і 3-ї груп досить подібні й становлять 
на 30-у добу після зараження 2619-2822 МО/см3. 
Дані свідчать про відсутність суттєвих змін ак-
тивності α -інтерферону в організмі тварин при 
введенні комбіферону за тиждень до зараження 

кролів вірусом хронічного лейкозу великої рога-
тої худоби. 
У тварин другої дослідної групи відмічали пі-

двищення біологічної активності α-інтерферону 
до 7157 МО/см3 на 30-у добу, з поступовим зни-
женням активності з 21-ї по 90-у добу. 
Отримані дані вказують на те, що вірус лейкозу 

великої рогатої худоби зумовлює активацію іму-
нної системи організму кролів і сприяє вироблен-
ню лейкоцитами крові високого рівня інтерферо-
ну. Таку динаміку біологічної активності α -
інтерферону пояснюємо реакцією імунної систе-
ми на циркуляцію вірусу лейкозу великої рогатої 
худоби в організмі кролів, а також антивірусною 
та імуномоделюючою дією комбіферону. 
Висновки. 1. Модифікована РН дозволяє 

встановити зміну біологічної активності α-ІНФ у 
сироватці крові кролів, заражених вірусом лей-
козу великої рогатої худоби . 
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2. Введення комбіферону кролям за 7 діб до 
зараження суттєво не впливає на активність ІНФ. 
У дослідних тварин першої і третьої груп рівень 
α-інтерферону коливався в межах 1000-2800 
МО/см3 протягом 60 діб. 

3. Застосування комбіферону кролям за добу до 
зараження сприяло формуванню високого рівня 
α-інтерферону (3600-7157 МО/см3) з 21-ї по 90-у 
добу з поступовим зниженням його активності. 
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КОНЦЕПЦІЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОСТАТНОСТІ  
ТА ЇЇ НАСЛІДКИ В БОРОТЬБІ З ҐЕЛЬМІНТОЗАМИ ТВАРИН 

Постановка проблеми. 
Ситуація у хіміотерапії 
паразитарних хвороб ві-
дображає конфлікт між 
прогресуючим оновлен-
ням арсеналу фармаколо-
гічних засобів боротьби з 
інвазією (у світовій вете-
ринарній практиці відомо понад 1500 протипара-
зитарних препаратів та похідних лікарських 
форм) й наслідками їх впливу на організм тварин 
і популяцію збудників (1-2). У реальних умовах 
видається неможливим повністю ліквідувати 
паразитози та їх збудників, доступним вважаєть-
ся лише зниження ступеню інтенсивності цирку-
ляції паразитів до рівня невідчутності від них 
економічного збитку – концепція розумної еко-
номічної достатності. Таким чином, зумовлю-
ється можливість виживання 5-15% популяції 
паразитів (3). Це призводить до змін у природ-
ному співвідношенні темпів еволюції паразитів 
та їх хазяїв, розвитку резистентності у наступних 
генераціях збудників інвазій (4-5). Успіх у засто-
суванні антигельмінтиків є комплексом інтегро-
ваних протипаразитарних заходів та дієвого 
впливу хіміопрепарату на систему „паразит-
хазяїн”. Створення цього комплексу є надзви-
чайно важкою справою через ряд об’єктивних 
(наприклад, протипаразитарна ефективність 
препаратів-аналогів різних виробників відрізня-
ється на 5-20%) і суб’єктивних причин (серед 
яких і застосування концепції розумної економі-
чної достатності) (3, 6). Таким чином, для пара-
зитології сучасності надзвичайно актуальним є 
питання безкомпромісної боротьби з паразито-
зами, без огляду на можливість їх тимчасового 
подолання при досягненні максимального еко-
номічного зиску.  
Завдання досліджень: вивчити та оцінити 

ефективність застосування й спектр дії антиге-
льмінтика при полінематодозній інвазії різнові-
кових груп свиней на прикладі бровермектину в 

дозі 0,3 см3 на 10 кг маси 
тіла. 
Матеріали і методи 

досліджень. Робота вико-
нана на дослідній фермі та 
у лабораторіях ДАУ. Було 
сформовано три групи 
свиней великої білої по-

роди – контрольна (клінічно здорові тварини ві-
ком 18 місяців n=4) та дві дослідні (перша тва-
рина – віком 18 місяців, n=4, і друга тварина – 6-
місячного віку, n=5), спонтанно уражені немато-
дозами. Умови утримання та годівля – однакові. 
Бровермектин застосовували дослідним групам 
за рекомендованою виробником схемою – одно-
разово ін’єкційно (0,3 см3 на 10 кг маси тіла). 
Перед початком досліду, на 16 і 28 добу, від усіх 
трьох груп (та на 90 добу від першої групи) від-
бирали проби фекалій, що досліджували за ме-
тодом Фюллеборна, і крові. 
Результати досліджень. За результатами вла-

сних досліджень, у дослідних груп свиней вста-
новлено наявність полінематодозної інвазії (ас-
кароз, езофагостомоз, трихуроз та метастронгі-
льоз) різного ступеня інтенсивності (ÍÍ) та екстен-
сивності (ЕÍ) залежно від вікової групи (табл. 1). 
Так, за 100% інвазованості аскаридами та езофа-
гостомами тварин обох груп, ÍÍ 6-місячних під-
свинків аскаридами перевищувала ÍÍ другої гру-
пи у 3,59 разу, а езофагостомами, навпаки, була 
нижчою на 1,71% (p>0,05). Початкова зараже-
ність (ЕÍ) метастронгілами та трихоцефалами 
першої молодшої групи становила 60%, а другої 
групи, відповідно, 100 та 75%, що свідчить про 
наявність вікового цензу для тварин-хазяїв у цих 
гельмінтів. Втім, ÍÍ метастронгілами не має сут-
тєвої вірогідної різниці для різновікових груп 
свиней. Аналогічний показник по трихоцефальо-
зу має вікові особливості – рівень ÍÍ у свиней у 
18 місяців перевищує ÍÍ 6-місячних у 3,59 разу 
(p>0,05). 

Наведені результати наукових досліджень 
вікових особливостей формування полінема-
тодозної інвазії свиней та відзначено про-
блему наслідування концепції обґрунтованої 
економічної достатності у боротьбі з гель-
мінтозами на прикладі застосування бровер-
мектину (з розрахунку 0,3 см3 на 10 кг маси 

тіла).  
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1. Характеристика гельмінтологічного пейзажу у різновікових групах свиней 
№ групи тварин; 

вік, місяців; день спостереження 
Ascaris 
suum 

Oesophagostoma
dentatum 

Metastrongilus 
elongatus 

Trichochepha-
lus suis 

Екстенсивність інвазії, % 
Перша група, 6 місяців, n=5 100 100 60 60 
Друга група, 18 місяців, n=4 100 100 100 75 

Інтенсивність інвазії, екземплярів яєць в 1 г фекалій 
Перша група, 6 місяців, n=5 27,8±11,86 8,6±2,27 3,2±1,53 1,6±0,68 

до дегельмінтизації 7,75±1,8 8,75±1,84 2,75±0,85 5,75±2,02 Друга гру-
па, 18 мі-
сяців, n=4 

через 90 діб після 
дегельмінтизації 0,5±0,29* 1,75±0,75* 0,5±0,29* 0,25±0,25* 

Примітка: х* – Р<0,05 – порівняно з даними до дегельмінтизації.  
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1 – перша група; 2 – друга група 

Рис. 1. Показники ефективності застосування бровермектину при полінематодозній  
інвазії свиней у динаміці на 16-у та 28-у добу. 

Подальші копроовоскопічні дослідження за-
свідчили максимальний гельмінтоцидний ефект 

бровермектину (екстенсефективність (ЕЕ) та ін-
тенсефективінсть (ÍЕ) дегельмінтизації на рівні 
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100%) щодо збудників езофагостомозу (друга 
група), трихоцефальозу та метастронгільозу, 
який досягається на 28 добу після введення 
(рис.1). Стосовно ж збудників аскаридозу свиней 
результати наших досліджень виявили супереч-
ливу динаміку – при ÍЕ у 98,56% для першої групи 
та 93,55% для другої, ЕЕ становить на 28-му добу 
від постановки досліду лише 60 та 50% відповід-
но. Аналогічний результат маємо по першій групі 
стосовно езофагостомозу – ЕЕ 60%, ÍЕ 95,35%. 
Це свідчить про виживання від 6,45-1,44% попу-
ляції паразитів доволі рівномірно розподілених у 
групах після проведеної дегельмінтизації. Саме 
це явище і входить до проблеми концепції об-
ґрунтованої економічної достатності, адже згід-
но з проведеними нами морфологічними та біо-
хімічними дослідженнями крові, спостережень 
за клінічним станом тварин, динамікою наро-
щення приросту живої ваги економічна та гос-
подарська ефективність проведеного заходу є 
оптимальною – препарат малотоксичний, пози-
тивно впливає на організм тварин, відзначається 
економічністю та зручною схемою застосування 
у виробничих умовах. Навіть через три місяці ÍÍ 
у оброблених нами тварин вірогідно залишаєть-
ся незначною – на рівні 1,75±0,75 – 0,25±0,25 
екз. в 1г фекалій. Проте саме такий підхід дає 
паразитам шанс до стрімкої еволюційної перева-
ги над організмом свого господаря, роблячи сис-
тему самозахисту тварин беззахисною перед но-
вими мутованими генераціями паразитів. 
Висновки: 

Встановлено вікові особливості формування 
полінематодозної інвазії свиней: складові мікст-
інвазії 6-місячних підсвинків, порівнюючи з до-
рослими свиньми, розподілені більш нерівномір-
но. У піврічних тварин домінантними виявля-
ються збудники аскаридозу, а в півторарічних – 
езофагостоми, при значній долі аскарид та мета-
стронгіл.  
Бровермектин, як антигельмінтик широкого 

спектру дії, при терапії полінематодозної інвазії 
свиней досягає максимальної ефективності на 
28-у добу після введення та є високоефективним 
препаратом при метастронгільозі і трихоцефа-
льозі з низьким токсичним впливом на організм 
тварин. 
Застосування бровермектину одноразово 

ін’єкційно (0,3 см3 на 10 кг маси тіла) виявляєть-
ся недостатнім для 100% звільнення організму 
свиней від аскарид (ІЕ та ЕЕ становить залежно 
від вікової групи тварин 98,56-93,55% та 60-50% 
відповідно) й езофагостом у 6-місячних тварин 
(ІЕ – 95,35%, ЕЕ – 60%).  
Вказана схема застосування бровермектину 

потребує удосконалення для запобігання вижи-
вання окремих особин із популяції аскарид та 
езофагостом і розсіювання інвазійного початку у 
біотопах. Варіантом такого удосконалення, роз-
робка якого входить у перспективу наших пода-
льших досліджень, може виступити інтегроване 
поєднання застосування антигельмінтика з іму-
ностимулятором та дезінвазії навколишнього 
простору й предметів тваринницького вжитку. 
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ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ПЛАЦЕНТІ ТА КРОВІ КОРІВ  
Постановка проблеми. 

Дослідження впливу мік-
роелементів (МЕ) на пере-
біг стадій тільності корів 
має важливе значення. До 
МЕ належать хімічні спо-
луки, що містяться в рос-
линних і тваринних організмах у концентрації 
1:1000000 і менше (1). З існуючих 92 МЕ в орга-
нізмі тварин виявлено 81. Роль мікроелементів 
полягає у виконанні функції біологічних актива-
торів процесів внутрішньої секреції, кровотво-
рення, функції серцево-судинної, нервової, трав-
ної та статевої систем у складі гормонів, ферме-
нтів і деяких вітамінів (3). 
Накопичення МЕ в тканинах і органах плоду 

викликає зменшення їх вмісту в організмі матері, 
що негативно впливає на стан її здоров’я, зокре-
ма на перебіг отелення та післяотельного пері-
оду (5, 9). 
Аніліз досліджень. Як відомо, Житомирська 

область належить до північно-східної біогеохі-
мічної зони України, що характеризується не-
стачею окремих мікроелементів у ґрунтах і воді 
(9). В окремих регіонах області забезпеченість 
раціону тварин МЕ становить 30-70% від норми 
(6). 
Важливе значення МЕ для внутрішньоутроб-

ного розвитку плоду, ефективність якого зале-
жить від функціонування плаценти та їх проник-
нення через плацентарний бар’єр (2, 4). Перебіг 
тільності та забезпеченість МЕ плода, який пе-
ребуває в стадії інтенсивного росту, залежить від 
достатнього їх надходження до організму корів у 
період тільності (7). У зв’язку з цим визначення 
оптимального рівня надходження основних МЕ 
до організму тільних корів та їх вміст в організмі 
набуває особливого значення. 
Мета роботи – визначити вміст окремих мік-

роелементів у крові, материнській і плодовій ча-
стинах плаценти корів після отелу. 
Матеріали і методи. Дослідження були про-

ведені протягом стійлового періоду в ПСП 
“Україна” Попільнянського району Житомирсь-

кої області. Матеріалом 
для виконання досліджень 
були кров від корів при 
нормальному перебігу 
отелення і патології тре-
тьої стадії отелення, карун-
кули, екстерповані через 

дві години після народження теляти при норма-
льному отеленні та за патології третьої стадії 
отелення при відділенні посліду через 24 години 
після народження теляти, і котиледони. В кожній 
групі було по 5 корів (табл.). 
У лабораторії Житомирського обласного держав-

ного проектно-технологічного центру охорони ро-
дючості ґрунтів і якості продукції “Облдерж-
родючість” у карункулах, котиледонах і крові 
визначали вміст міді, свинцю, кадмію, цинку, 
марганцю, кобальту, заліза, кальцію, магнію, 
калію та фосфору. 
Результати досліджень. Нами встановлено, 

що в крові тварин із нормальним перебігом оте-
лу та з патологією третьої стадії отелення кон-
центрація мікроелементів різна. Так, у корів із 
нормальним перебігом отелення вміст міді (від 
0,82 до 0,77 мг/кг), заліза (від 16,2 до 10,8 мг/кг) 
та фосфору (від 0,062 до 0,048%) був вищим, а 
цинку (від 2,0 до 2,4 мг/кг), магнію (від 0,06 до 
0,41 мг/кг), кобальту (від 0,026 до 0,28 мг/кг), 
кальцію (від 0,261 до 0,321%) меншим, порівня-
но з коровами, у яких спостерігали затримання 
посліду. За вмістом свинцю, кадмію, магнію та 
калію різниці не виявлено (табл.). 
За переходом речовин із крові в плаценту і до 

плода можна визначити їх у материнській і ди-
тячій частинах плаценти (2). 
За нормального перебігу отелу вміст цинку в 

карункулі та котиледоні вищий, ніж у крові: 
кров – 2,0, карункул – 2,96, котиледон – 5,0 
мг/кг. Отже, із крові до карункулу, а з нього до 
котиледону переходить весь цинк. Таким же чи-
ном проникають із крові матері до котиледонів 
кобальт та магній. Вміст міді в крові дещо ви-
щий, ніж в карункулі і котиледоні. 

Подано результати досліджень мікроеле-
ментного складу плаценти та крові корів при 
нормальному отеленні та за патології тре-
тьої стадії отелення. Встановлено, що пла-
центарний бар’єр має значення в реґуляції 
переходу мікроелементів із крові матері 

 до плода. 
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Вміст мікроелементів у субстратах, відібраних від корів (n=5) 
Вміст, мг/кг Вміст, % Вид тканини Cu Pb Cd Zn Mn Co Fe Ca Mg K P 

Котиледон 0,76 1,26 0,015 5,0 1,04 0,04 42,8 0,19 0,032 0,07 0,057 
Котиледон (ЗП) 1,04 1,20 0,014 6,66 0,1 0,046 19,8 0,019 0,007 0,054 0,073 

Карункул 0,76 0,45 0,044 2,96 0,24 0,024 10,4 0,051 0,034 0,13 0,049 
Карункул (ЗП) 1,04 0,44 0,042 5,2 0,1 0,024 12,0 0,065 0,026 0,115 0,068 

Кров  0,82 0,04 0,022 2,0 0,06 0,026 16,2 0,261 0,042 0,12 0,062 
Кров (ЗП) 0,77 0,04 0,020 2,4 0,41 0,28 10,8 0,321 0,046 0,10 0,048 

Примітка: ЗП – тварини із затримкою посліду. 
 
Вміст заліза в крові вищий, ніж в карункулі на 

35,8%, але майже в 2,5 рази менший, ніж в коти-
ледоні (16,2 та 42,1 мг/кг, відповідно). Порівняно 
з умістом кальцію в карбункулі, в крові його 
вп’ятеро більше (0,261 та 0,19%, відповідно). 
Спостерігається незначна тенденція до змен-
шення умісту фосфору та магнію у карункулі та 
котиледоні, порівняно з кров’ю (0,042, 0,034 та 
0,032% та 0,062, 0,049 та 0,057% відповідно). 
При вмісті в крові 0,04 мг/кг свинцю його 

вміст у карункулі становить 0,45 мг/кг, а в коти-
ледоні – 1,26 мг/кг. Такий стан можна пояснити 
тим, що свинець із крові тільних корів перехо-
дить у плаценту, накопичується в материнській 
частині, але проникає в фетальну частину, а там 
затримується, тобто плацента як бар’єр між ор-
ганізмом матері і плоду затримує свинець. 
При затриманні навколоплідних оболонок 

концентрація в крові міді була меншою на 6,1%, 
в порівнянні з нормальним отеленням, у карун-
кулі та котиледоні вищою на 26,9%. Вміст свин-
цю в крові при затриманні посліду та нормаль-
ному отеленні був однаковий, а в плаценті ви-
щий: у карункулі майже вдесятеро, в котиледоні 
– в 30 разів. Рівень кадмію в крові залишався 
майже однаковим, тоді як у карункулі підвищу-
вався вдвічі, а в котиледоні знижувався на 25%. 
Вміст цинку в крові корів із затриманням по-

сліду був дещо вищий, порівняно з його вмістом 
у крові корів із нормальним перебігом отелення 
(2,4 та 2,0 мг/кг, відповідно), хоча був на 18,9% 
нижчий у карункулі та вдвічі – в котиледоні. 
При затримці посліду його вміст у карункулі був 
вдвічі, а в котиледоні – майже в 2,5 разу вище, 
ніж у крові. 
За вмістом марганцю кров від тварин із затрим-

кою посліду значно переважала всі інші показ-
ники, окрім вмісту його в котиледонах тварин із 
нормальним перебігом отелення. Така ж картина 

виявилася і з умістом кобальту, з тією лише різ-
ницею, що вміст кобальту в котиледонах тварин 
із затриманням посліду був майже вдвоє вищий 
від інших показників. 
Вміст заліза в крові тварин із затримкою по-

сліду становив 10,8 мг/кг, у карбункулі – 12,0 
мг/кг, у котиледоні – 19,8 мг/кг, водночас, порів-
няно з нормальним перебігом отелення, вміст 
його в крові вищий на 33,3%, у карункулі майже 
однаковий, а в котиледоні його міститься майже 
в 4 рази більше, ніж у крові тварин із затриман-
ням посліду.  
Рівень кальцію в крові тварин із затриманням 

посліду був вищий, ніж у плаценті, від 18% до 
17 разів. Перевищував також наведені показники 
і вміст магнію в крові тварин із затримкою по-
сліду. Вміст калію майже у всіх субстратах був 
однаковим, окрім значного зниження в котиле-
донах тварин із нормальним перебігом отелення 
(0,07) та із затриманням посліду (0,054). 
Уміст кальцію в крові тварин із затримкою 

посліду був найнижчий за більшості інших пока-
зників. 
Висновки: 
1. За фізіологічного перебігу отелення через 

плацентарний бар’єр у напрямку кров матері 
→карункул →котиледон проникають, накопи-
чуючись при цьому до певної концентрації в ка-
рункулі, Pb, Zn та Mn, а Cd затримується в карун-
кулі. 

2. При затриманні посліду в карункулі накопи-
чується менше Mn та Mg і більше Zn, Cu, Fe, P. 
Перспективи подальших досліджень. Ре-

зультати досліджень будуть використані для ро-
зробки методів доклінічної профілактики пато-
логії третьої стадії отелення і регуляції проник-
ливості фетоплацентарного бар’єру з викорис-
танням мікроелементів. 
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 Полтавська державна аграрна академія  

ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РАФЕНЗОЛУ ЗА ФАСЦІОЛЬОЗУ,  
ПАРАМФІСТОМОЗУ ТА СТРОНҐІЛЯТОЗІВ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ  

У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 
Постановка проблеми. 

Серед паразитарних хво-
роб, які часто реєструються 
у великої рогатої худоби, є 
фасціольоз, дикроцеліоз та 
стронгілятози органів трав-
лення і дихання (5). Останнім часом на території 
України поширення набуває парамфістомоз. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Гельмінтози частіше виявляються у тварин, які 
випасаються на зволожених, низинних та забо-
лочених пасовищах (3). Це пов’язано з викорис-
танням деякими видами гельмінтів у своєму роз-
витку проміжних хазяїв (трематоди використо-
вують молюсків – водних або суходольних). У 
інших видів гельмінтів, наприклад, стронгілят, 
личинки більш стійкі до факторів довкілля на 
зволожених пасовищах, де вони легко перезимо-
вують. При цьому гельмінти, паразитуючи в ор-
ганізмі тварини (фасціоли і дикроцелії – в жовч-
них ходах печінки, парамфістоми – у стінці тон-
кого кишечнику та в рубці й сітці, стронгіляти – 
в органах травлення та дихання), завдають знач-
них економічних збитків й негативно впливають 
на функціональний стан імунної системи. 
Враховуючи вищесказане, ветеринарна служба 

Сумщини приділяє важливу увагу питанням боро-
тьби з даними гельмінтозами. Велике значення 
мають лікувальні дегельмінтизації при наявності 
високоефективних, малотоксичних і зручних у ви-
користанні антигельмінтиків. Виходячи з цього, 
використання нових препаратів широкого спектру 
дії, які одночасно діяли б не тільки на декілька ви-
дів гельмінтів, а й на личинкові та імагінальні ста-
дії паразитів, залишається однією з основних задач 
ветеринарної гельмінтології (1-2, 4). 
Перед нами було поставлено завдання визна-

чити в експериментальних умовах лікувальну 

ефективність рафензолу за 
фасціольозу, парамфісто-
мозу і стронгілятозів ор-
ганів травлення та вплив 
препарату на біохімічні 
процеси, які відбуваються 

в організмі великої рогатої худоби після дегель-
мінтизації. 
Матеріали і методи. Визначення лікувальної 

ефективності рафензолу при фасціольозі, парам-
фістомозі та стронгілятозах органів травлення 
проводили у березні-квітні 2007 року в стаціонар-
но неблагополучному з цих гельмінтозів госпо-
дарстві «Будильське» Лебединського району, 
Сумської області на 10-ти головах телиць пару-
вального віку. 
Дослідних тварин (кожна – вагою 250-300 кг) 

досліджували копроовоскопічно методами по-
слідовних промивань та Котельникова-Хренова. 
За результатами проведених досліджень тварин 
розділили на дві групи по 5 голів у кожній. Те-
лиць першої групи дегельмінтизували рафензо-
лом у дозі 1 мл на 10 кг маси тіла. Препарат да-
вали індивідуально вимушено через рот із 
300 мл води. Тварини другої групи були контро-
льними і препаратів не отримували. 
Під час досліду тварини знаходилися в анало-

гічних умовах утримання, а їх годівля здійсню-
валася за зоотехнічними нормами. 
Лікувальну ефективність рафензолу визначали 

за даними копроовоскопічних досліджень тварин 
дослідної і контрольної груп через 25 і 35 днів 
після дегельмінтизації. 
Гематологічні дослідження проводили через 5 

і 15 днів після застосування препарату тваринам 
дослідної групи. В ці ж строки досліджували 
тварин контрольної групи. Кров від телиць від-
бирали з яремної вени і визначали у плазмі: ка-
ротин – фотометричним методом; білок – 

Встановлено, що рафензол забезпечує стовід-
соткову ефективність при ураженні великої 
рогатої худоби фасціолами, парамфісто-
мами і стронгілятами органів травлення й 
позитивно впливає на біохімічні процеси  

в організмі тварин після його застосування. 
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1. Лікувальна ефективність рафензолу за фасціольозу, парамфістомозу і стронгілятозів 
органів травлення у великої рогатої худоби 
До дегельмінтизації 

ЕІ, % ІІ, екз./яєць в 1 крап-
лі Групи тварин 

Ф. П. С. Ф. П. С. 

Препарат (доза) 

дослідна 1 
контрольна 2 

20 
10 

30 
30 

100 
100 

1,7 
1,5 

2,8 
2,0 

6,1 
4,0 

Рафензол (1 мл по 10 кг маси тіла) 
- 

Продовження 
Після дегельмінтизації через 25 і 35 днів 

ЕІ, % ІІ, екз/яєць в 1 краплі ЕЕ, % ІЕ, % 

Ф. П. С. Ф. П. С. Ф. П. С. Ф. П. С. 
0 

10 
0 

30 
0 

100 
0 

1,6 
0 

2,0 
0 

4,0 
100 

- 
100 

- 
100 

- 
100 

- 
100 

- 
100 

- 
Примітка: Ф – фасціоли, П – парамфістоми, С – стронгіляти органів травлення. 

2. Гематологічні показники тварин після дегельмінтизації 
Через 5 днів Через 15 днів 

 дослідна група 
(рафензол) контрольна дослідна група 

(рафензол) контрольна Норма 

 Каротин, мг/100 см3 
М±m 0,036 ± 0,01 0,072 ± 0,01 0,16 ± 0,03 0,09 ± 0,01 0,4-1,0 
Р< * нд - нд -  

 Білок, г/100 см3 
М±m 5,74 ± 0,18 6,17 ± 0,31 6,89 ± 0,07 6,17 ± 0,31 7,2-8,6 
Р< * нд - нд -  

 Фосфор, мг/100 см3 
М±m 3,06 ± 0,16 3,02 ± 0,10 3,38 ± 0,14 3,02 ± 0,10 4,5-6,0 
Р< * нд - нд -  

 Кальцій, мг/100 см3 
М±m 5,44 ± 0,29 6,24 ± 0,67 7,16 ± 0,46 6,24 ± 0,67 10-12,5 
Р< * нд - нд -  

 Лужний резерв, мг/100 см3 
М±m 578 ± 23,75 508 ± 44,99 684 ± 36 508 ± 44,99 230-380
Р< * нд - р<0,015 -  

 В-ліпопротеїди, г/л 
М±m 4,08 ± 0,42 5,6 ± 0,68 1,47 ± 0,23 5,5 ± 0,68 2,8-6,0 
Р< * нд - р<0,001 -  

 Холестерол, ммоль/л 
М±m 3,75 ± 0,08 3,85 ± 0,06 1,96 ± 0,33 3,91 ± 0,04 2,3-4,0 
Р< * нд - р<0,001 -  

 Креатинін, мкмоль/л 
М±m 66,8 ± 1,24 85,4 ± 8,41 82 ± 6,98 88,4 ± 8,31 70-110 
Р< * нд - нд -  

 АЛАТ, од./л 
М±m 30,4 ± 0,51 34,6 ± 0,68 23 ± 1,41 34,4 ± 0,75 10-30 
Р< * р < 0,001 - р<0,001 -  

* у порівнянні з контролем. 
рефрактометричним методом; фосфор – із вико-
ристанням ванадій молібденового реактиву; ка-
льцій – трилонометричним методом; лужний 

резерв – за методом Большакова-Беляєва; β-
ліпопротеїди – турбометричним методом; холес-
терол – за методом Златкіс-Зака; креатинін – за 
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методом Яффе; АЛАТ – за методом Рейтмана-
Френкеля. Отримані результати досліджень об-
роблялися статистичним методом. 
Результати досліджень. До дегельмінтизації 

ураженість тварин дослідної групи становила: 
фасціолами – 20%, парамфістомами – 30% і 
стронгілятами органів травлення – 100%, а в кон-
трольній групі, відповідно, 10%, 30% і 100% 
(табл. 1). Через 25 і 35 днів після застосування 
рафензолу, за даними копроовоскопічних дослі-
джень, яєць гельмінтів у тварин не виявляли. 
У телиць контрольної групи показники екстен-

сивності та інтенсивності інвазій фасціолами, 
парамфістомами та стронгілятами органів трав-
лення залишалися на попередньому рівні. 
Гематологічні дослідження показали, що в 

тварин, яких дегельмінтизували рафензолом, 
підвищувався синтез каротину і білка. Вже на 
15-й день вміст каротину в крові тварин становив 
0,16 мг/100см3, а білка – 6,89 г/100см3 при показ-
никах у контролі, відповідно, 0,09 мг/100 см3 та 
6,17 г/100 см3 (табл. 2). Отже, у дегельмінтизова-
них тварин відновлювалася паренхіма печінки. 
Зниження рівня білка у телиць контрольної гру-
пи свідчило про негативну дію фасціол на печін-
ку та зниження її білоксинтезуючої функції. 
Зменшення у крові тварин дослідної групи хо-

лестеролу (попередника стероїдних гормонів), 
що достовірно на 15-й день після дегельмінтиза-
ції, вказувало на відновлення функції кишечни-
ка, а отже, звільнення організму тварин від па-

рамфістом та стронгілят органів травлення. 
Враховуючи те, що синтез холестеролу відбу-

вається в печінці, а частково – у кишечнику, фун-
кція цих органів відновлювалася. 
Наявність високого рівня кальцію і фосфору в 

крові дослідної групи тварин свідчила про змен-
шення прояву ниркового ацидозу та ниркової 
недостатності. 
Проте у тварин, яким застосовували рафензол, 

на високому рівні залишався лужний резерв, що 
вказувало на наявність у печінці запальних про-
цесів та пошкодження гапатоцитів. Препарат за 
такий короткий час не зміг повністю відновити 
функцію печінки. Підтвердженням цього є висо-
ка активність аланінамінотрансферази внаслідок 
пошкодження гепатоцитів та виходу ферменту в 
циркулюючу кров. 
Таким чином, препарат рафензол забезпечував 

високу лікувальну ефективність за фасціольозу, 
парамфістомозу і стронгілятозах органів трав-
лення й позитивно впливав на біохімічні проце-
си в організмі тварин після дегельмінтизації. 
Висновки. 1. Лікувальна ефективність рафен-

золу за фасціольозу, парамфістомозу та стронгі-
лятозах органів травлення у великої рогатої ху-
доби становить 100%. 

2. Рафензол забезпечує відновлення функції 
печінки і кишечнику й позитивно впливає на бі-
охімічні процеси в організмі великої рогатої ху-
доби після дегельмінтизації. 
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ВПЛИВ МЕТІОНІНУ ТА ЛІЗИНУ НА ОБМІННІ ПРОЦЕСИ 
 В ОРГАНІЗМІ ТЕЛЯТ 

Постановка проблеми. 
Здатність тварин проявляти 
високі продуктивні якості у 
значній мірі залежить від 
умов їх пре- та постнаталь-
ного розвитку. З огляду на 
це, важливого значення набувають питання фор-
мування рубцевого травлення у телят. 
Аналіз літературних даних свідчить, що спе-

цифіка травлення у телят раннього неонатально-
го періоду характеризується переходом від жив-
лення молозивом на рослинний корм. Цей період 
життя телят є критичним (2-3), оскільки суттєво 
знижується надходження білків із молозивом, і 
характеризується несформованою системою руб-
цевого травлення. Це досить важливо, оскільки 
жуйні тварини споживають у середньому 84-
85% грубих кормів і забезпечуються на 30-35% 
повноцінним білком за рахунок мікробіальної 
маси. Особливо актуальним в цей час є забезпе-
чення телят незамінними амінокислотами. 
Потреба мікроорганізмів рубця в амінокисло-

тах, необхідних для їх росту, забезпечується, з 
одного боку, шляхом розщеплювання наявного в 
кормах протеїну, а з іншого – шляхом їх синтезу 
de novo (5-6). 
Окремі дослідники вважають за необхідність 

надавати значної уваги проблемі амінокислотно-
го живлення телят (1, 4). Зазначена проблема 
залишилася поза увагою науковців, що й обумо-
вило наші дослідження. 

Матеріали і методи 
досліджень. Для прове-
дення досліджень нами 
були сформовані три гру-
пи телят-аналогів 30-
денного віку. Дослід три-

вав до 120-денного віку телят. Раціони їх годівлі 
за цей період за складом, структурою та кіль-
кістю кормів практично не відрізнялися. У раці-
оні містилось у середньому 2,5-2,6 к.од., 2,6-
2,7 кг сухої речовини. Різниця була лише у за-
безпеченні телят метіоніном та лізином. Це до-
сягалося за рахунок використання синтетичних 
препаратів даних амінокислот. 
У раціоні телят І групи (контроль) вміст меті-

оніну складав 4,12 г; в ІІ – 10,23 г; у ІІІ групі – 
10,1 г. Вміст лізину у раціоні телят контрольної 
та дослідних груп, відповідно, становив: 23,6 г; 
24,0 г та 34,2 г. Відсоток вмісту метіоніну від 
сирого протеїну становив 0,79% у контролі та 
1,9-1,98% – у раціоні телят дослідних груп. 
Із лізину даний показник, відповідно, стано-

вив: 4,49%, 4,45% та 6,7%. Вміст вищезазначе-
них амінокислот у плазмі крові визначали на 
амінокислотному аналізаторі на 30-у та 120-у 
добу досліджень. 
Результати досліджень. Проведені нами до-

слідження свідчать про позитивний вплив неза-
мінних амінокислот (метіоніну та лізину) на ор-
ганізм телят й на приріст маси тіла тварин 
(табл. 1). 

1. Динаміка маси тіла тварин у дослідний період 
Групи Показники І ІІ ІІІ 

Маса тіла телят на початку досліду, кг 52,3±2,17 49,2±0,76 45,6±2,14 
Маса тіла телят у кінці досліду, кг 120±5,1 121,7±1,57 124,2±3,43 
Приріст за період досліду, кг/гол. 67,7±3,38 72,5±2,16 78,2±1,98 

Середньодобовий приріст, г 825,2±41,2 900,4±24,4 907,0±21,2 

Висвітлено питання про забезпечення телят 
незамінними амінокислотами (метіоніном та 
лізином) у період формування рубцевого тра-
влення. Встановлено, що забезпечувати те-
лят даними амінокислотами найдоцільніше у 
ранній неонатальний період їх життя. 



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

№ 3 • 2007 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 43

2. Вміст метіоніну та лізину у крові телят (мг %) 
Вік тварин (30 діб) Вік тварин (120 діб) Групи тварин метіонін лізин метіонін лізин 

І – контрольна 0,38±0,05 2,49±0,21 0,31±0,11 1,50±0,46 
ІІ – дослідна 0,62±0,15∗∗∗ 2,68±0,14 0,38±0,02∗∗ 1,65±0,12∗∗ 
ІІІ – дослідна 0,85±0,16∗∗∗ 2,92±0,20∗ 0,42±0,13∗∗∗ 1,93±0,13∗∗∗ 

Примітка: ∗∗∗р < 0,001;∗∗ р < 0,01; ∗ р < 0,05. 
 

Дані, наведені у таблиці, свідчать про те, що за 
дослідний період приріст маси тіла телят дослід-
них груп був на 4,8±0,24 та 10,5±0,5 кг більшим, 
ніж у контролі. Середньодобовий приріст у телят 
контрольної групи становив 825,2±41,2 г. У тва-
рин дослідних груп показник виявився на 
75,2±1,22 та 81,8±2,04 г вищим. На нашу думку, 
цьому сприяв більш високий рівень обміну амі-
нокислот в організмі телят. Так, вміст метіоніну в 
плазмі крові телят контрольної групи на 30-у та 
120-у добу досліджень становив 0,38±0,05 та 
0,31±0,11 мг %. Вміст лізину, відповідно, досягав 
2,49±0,21 та 1,50±0,46 мг % (табл. 2). 
У телят другої дослідної групи вміст метіоні-

ну у крові на 30-у добу досліджень виявився в 
1,5 рази (р < 0,001) вищим, ніж у контролі. У те-
лят третьої дослідної групи даний показник ви-
явився в 2,26 рази (р < 0,001) вищим, ніж у конт-
ролі, та в 1,37 рази (р > 0,001), ніж у телят другої 
дослідної групи. На 120-у добу досліджень вміст 
метіоніну та лізину у крові телят дослідних груп 
залишався вірогідно вищим, ніж у контролі. 
Результати досліджень свідчать, що телята у 

період формування рубцевого травлення най-
більш ефективно використовують синтетичні 
амінокислоти. З часом, на 120-ту добу життя, 
телята стають менш вразливі на надходження 
даних амінокислот. Це ми пов’язуємо з форму-
ванням рубцевого травлення та забезпеченням 
організму амінокислотами за рахунок мікробіа-
льного білку та ефективного їх використання у 
процесі живлення. 

Свідченням цього є такі дані: на 30-ту добу 
досліджень вміст метіоніну у крові телят конт-
рольної групи становив 0,38±0,05 мг %, а на 120-
у добу – 0,31±0,11 мг %. У той же час у телят 
дослідних груп даний показник виявився ниж-
чим на 120-у добу досліджень.  
Динаміка вмісту лізину у крові телят повто-

рює динаміку змін метіоніну. На 30-у добу до-
сліджень вміст лізину в крові телят контрольної 
групи становив 2,49±0,21 мг %; у телят другої 
дослідної групи він виявився значно вищим, а у 
телят третьої дослідної групи – вищим у 1,13 
рази (р < 0,05). 
Подібна ж динаміка вмісту лізину у крові те-

лят нами встановлена на 120-у добу досліджень. 
У цей період вміст лізину у крові телят дослід-

них груп виявився в 1,28-1,30 вищим, ніж у кон-
тролі (р < 0,01). 
У перспективі дослідження цієї проблеми до-

зволить виявити найбільш критичні періоди у 
житті телят після народження та ефективно ко-
регувати амінокислотний обмін у тварин. 
Висновки. 1. Додаткове введення до раціону 

телят синтетичних препаратів метіоніну та лізи-
ну позитивно впливає на обмінні процеси в ор-
ганізмі. 

2. Використання синтетичних препаратів ме-
тіоніну та лізину у живленні телят необхідно 
проводити в період формування рубцевого трав-
лення. 
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ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ З РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ХВОРОБ 
ПЕРЕПЕЛІВ У РІЗНИХ РЕҐІОНАХ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. 
Нині перепелівництво 
стало перспективною га-
луззю птахівництва в сві-
ті. Перепели та їх яйця 
мають високі дієтичні, 
поживні й лікувальні вла-
стивості. Перепелині яйця 
за вмістом поживних ре-
човин переважають курячі: в них більше калію, 
фосфору, заліза, вітамінів В1 і В2. Вони активі-
зують процеси обміну речовин, виведення шла-
ків, солей, радіонуклідів з організму людини, 
стимулюють одужання людини після перенесе-
них хвороб та операцій, підвищують захисні фу-
нкції організму, його здатність протистояти різ-
ним хворобам та дії різних стресових факторів 
(1, 4, 6, 9). Перепелині ембріони та культури клі-
тин із них успішно використовуються в науко-
вих дослідженнях та у виробництві вакцин. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. За 
кордоном зареєстровані бактеріальні, вірусні та 
інші хвороби перепелів, що проявлялися клініч-
но. Найпоширеніша в усіх видів птиці була нью-
каслська хвороба. Дещо менше повідомлень про 
інфекційний бронхіт перепелів – із США, Індії, 
Німеччини. Є повідомлення про інфлюенцу 
(грип) перепелів із США, Індії, Англії та про аде-
новіруси, що ізольовані від перепелів. Про віспу 
перепелів є теж повідомлення із Італії, Польщі, 
США та Індії (5, 7-12). В Україні зустрічається 
інформація про те, що серед хвороб перепелів 
реєструвалися лише бактеріальні інфекції. Вірус-
ні хвороби перепелів на фермах України мали 
латентний перебіг та діагностувалися лише за пі-
двищеними титрами антитіл (2-4). 
Виходячи із вищевказаного, наші дослідження 

спрямовані на з’ясування епізоотичної ситуації 
на перепелиних фермах України протягом деся-
ти останніх років. 
Матеріали і методи дослідження. Для ви-

вчення епізоотичної ситуації з заразних хвороб 
перепелів у різних країнах світу використовува-
ли повідомлення в журналах, працях наукових 

конференцій та з мережі 
Інтернету. Епізоотичну 
ситуацію з хвороб перепе-
лів в Україні вивчали на 
перепелиних фермах пта-
хогосподарств різних 
форм власності. Викорис-
товувався метод епізоото-
логічного обстеження та 

експерименту. Враховували як дані статистики 
установ державної ветеринарної медицини, так і 
одержані при обстеженні перепелиних ферм різ-
них областей України – центральної, північної, 
східної та південної зон. Вивчали наявність та 
титри противірусних антитіл. При встановленні 
титрів антитіл використовували РНГА, двократ-
ні розведення сироваток крові перепелів та пере-
раховували їх у log2. 
Результати дослідження. На всіх перепели-

них фермах постійно ізолювали кишкову палич-
ку, стафілококи й стрептококи. 
Спалахи бактеріозів перепелів спостерігалися 

тільки на окремих фермах Полтавщини, Сумщи-
ни, Донеччини, Харківщини. Хвороби вірусної 
етіології на всіх, окрім ферм Харківщини і Луган-
щини, перебігали в латентній формі й виявляли-
ся лише за підвищеними титрами антитіл. 
Дані серологічних досліджень сироватки крові 

перепелів великих ферм обстежених нами реґіонів 
України за 1998-2007 роки наведені в таблиці 1. 
Дані таблиці 1 свідчать, що противірусні ан-

титіла знайдені проти різних хвороб.  
Серологічні дослідження показали, що майже 

на всіх фермах обстежених областей у сироват-
ках крові перепелів знайдені антитіла проти ін-
фекційного бронхіту, інфекційного ларинготра-
хеїту, віспи та аденовірусної інфекції птиці. 
Противірусні антитіла щодо аденовірусної інфек-
ції знайдені в сироватках перепелів із Полтавсь-
кої, Сумської, Одеської, Київської, Дніпропет-
ровської областей та АР Крим. 
Щодо інших антитіл, то вони реєструвалися в 

сироватках крові тільки на окремих перепелиних 
фермах. На фермах Сумщини і Київщини знай-
дені антитіла проти віспи. 

Перепелівництво набуває широкої популярно-
сті в багатьох країнах світу, у тім числі і в 
Україні. Вивчено епізоотологію хвороб пере-
пелів вірусної етіології. Спалахів вірозів в 

Україні не зареєстровано, проте в дослідних 
сироватках крові перепелів із різних ферм 
встановлені противірусні антитіла проти 

багатьох вірозів птиці. Антиліл проти вірусів 
грипу та хвороби Ньюкасла не виявлено. 
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1. Титри противірусних антитіл сироватки крові перепелів  
на фермах окремих областей України  

Рівень (log2) антивірусних 
антитіл проти збудників: Обстежені ферми 

областей інфекційно-
го бронхіту

інфекційно-
го ларинго-
трахеїту 

віспи 
хвороби  
Ньюкас-

ла 

грипу H5 
та H7 

аденовірус-
ної інфекції

Полтавська 6,0±1,0 3,0±0,50 0 0 0 4,6±1,2 
Сумська 3,33±0,44 3,33±0,35 3,33±0,39 0 0 2,50±0,28 
Донецька 2,0±0,72 2,0±1,25 3,50±0,63 0 0 1,5±0,94 
Київська 0 4,00±0,0 4,00±0,0 0 0 5,00±0,0 
Харківська 0 0 0 0 0 1,67±0,39 
Луганська 1,33±0,39 1,5±0,63 0 0 0 0 

Дніпропетровська 1,5±0,94 2,0±1,25 0 0 0 7,0±0,0 
Одеська 1,6±0,30 2,5±0,36 3,50±0,63 0 0 3,0 
АР Крим 3,8±1,1 2,5±0,72 2,67±1,38 0 0 5,6±0,70 

 
На фермах Харківщини, Одещини і Дніпропет-

ровщини антитіла проти інфекційного бронхіту, 
інфекційного ларинготрахеїту були в низьких 
титрах. Слід відмітити відсутність противірус-
них антитіл або низький їх титр у сироватках 
крові перепелів із двох ферм Луганщини. 
Показово, що антитіл проти хвороби Ньюкас-

ла і грипу в сироватці крові перепелів на всіх 
обстежених фермах України не виявлено. 
На перспективу необхідно розширити наукові 

дослідження епізоотичної ситуації на перепели-
них фермах, зокрема з питань можливості ізоля-
ції збудників вірозів на культурах клітин із ку-
рячих та перепелиних ембріонів, а також із ви-
користанням новітніх серологічних методів до-
сліджень. 
Висновки. 
На фермах України вірусні хвороби перепелів 

мали латентний перебіг і діагностувалися лише 
за підвищеними титрами антитіл. 
Серологічні дослідження показали, що антиті-

ла проти різних вірусних хвороб знайдені в си-
роватках крові перепелів майже на всіх фермах 
обстежених областей і АР Крим. 
Антитіла проти інфекційного бронхіту, інфек-

ційного ларинготрахеїту, віспи та аденовірусної 
інфекції птиці знайдені в сироватках крові пере-
пелів більшості областей України. 
Противірусні антитіла відсутні або знаходять-

ся в низькому титрі, що встановлено при дослі-
дженнях сироваток крові перепелів на фермах 
Луганщини. 
На усіх обстежених фермах України антитіл 

проти грипу і хвороби Ньюкасла в сироватці 
крові перепелів не виявлено.  
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МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПРИ ХЛАМІДІОЗІ В СЕРЦІ ТА ЛЕГЕНЯХ 
ПОРОСЯТ ВІКОМ ДО ДВОХ МІСЯЦІВ 

Постановка проблеми. 
Хламідійні інфекції тва-
рин в останні роки отри-
мали широке розповсю-
дження в усьому світі, в 
тому числі на Україні. Ін-
фіковані свині тривалий 
час (можливо пожиттєво) 
залишаються хламідієно-
сіями.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Зниження природної резистентності свиней, як 
показують дослідження, супроводжується по-
явою клінічних ознак хвороби (5). Так, у молод-
няку розвиваються бронхопневмонія, кон’юнкти-
віти, артрити, ураження шлунково-кишкового 
тракту. Це свідчить про те, що збудник уражує 
практично увесь організм. Інтенсивність прояву і 
комбінація цих синдромів залежить від віку тва-
рини, стану його природної резистентності та 
факторів навколишнього середовища (6). 
Мета та завдання дослідження. Метою до-

слідження було вивчення морфологічних і ґісто-
логічних змін у серці та легенях поросят віком 
до двох місяців, які загинули від хламідіозу.  
Матеріал і методи. Досліди проводили про-

тягом 2005-2007 рр. на базі окремих господарств 
Центральної України. У трупів поросят за допо-
могою лабораторних методів досліджень, у тому 
числі й за допомогою полімеразної ланцюгової 
реакції, був виявлений збудник хламідіозу. Па-
толого-анатомічний розтин проводили методом 
часткової евісцерації (1). Для ґістологічних до-
сліджень шматочки з різних відділів легень і 
серця фіксували в 10% нейтральному розчині 
формаліну, зневоджували в спиртах зростаючої 
концентрації та через хлороформ, заливали в па-
рафін. Одержані препарати фарбували ґематок-
силіном Караці та еозином (2-4) і вивчали під 
мікроскопом Біолам Р-15 при збільшеннях 70-
840 х. 
Результати дослідження. Близько 90% випа-

дків загибелі поросят від хламідійної інфекції 
супроводжуються ураженням серця: верхівка 
серця видовжена, права половина значно вида-

ється над загальною пове-
рхнею, борозна між шлу-
ночками добре виражена, 
орган набуває щільної 
консистенції. Відбуваєть-
ся деформація серця за 
рахунок значного потов-
щення стінок шлуночків, 
переважно лівого, співвід-
ношення товщини правої 

стінки до лівої складає, відповідно, 1 до 5 або 1 
до 6. Потовщення міокарду носить концентрич-
ний характер, при цьому відбувається значне 
звуження просвітів порожнин шлуночків, міо-
кард – тьмяний, сірого чи сіро-рожевого кольо-
ру, структура тканини – нечітка. Перикард – 
прозорий, сіро-білого кольору, помірно зволо-
жений. Епікард – дифузного плямистого блідо-
рожевого або сіро-глинистого забарвлення. Ен-
докард без змін. 
Ґістологічним дослідженням в міокарді вста-

новлено виразний набряк сполучної тканини 
строми та окремих груп м’язових волокон лівого 
шлуночка. Кардіоміоцити збільшені в об’ємі й 
деформовані, ядра видовженої форми, формують 
ланцюги від 2-х до 5-ти, в яких добре спостері-
гається хроматин. Усі без винятку кардіоміоцити 
перебувають у стані зернистої дистрофії; реєст-
рується некроз окремих м’язових волокон, який 
охоплює 4-7 сусідніх кардіоміоцитів. Міжм’язо-
ва сполучна тканина містить поодинокі еозино-
філи, в паренхімі та в стромі зустрічаються тіль-
ця хламідій. Набряк міокарда правої частини се-
рця виражений слабо. 
Легені – нерівномірного забарвлення, мають 

ділянки синюватого, темно-червоного та сірува-
то-жовтого кольорів. Судини – кровонаповнені, 
в альвеолах – незначна кількість пінистої, сіро-
солом’яної рідини. В 60% випадків виражена 
бугруватість поверхні легень, ділянки потов-
щення м’ясистої консистенції, червоного або 
жовто-білого кольору. Зареєстровано поодинокі 
крововиливи на поверхні та в товщі органу. 
На ґістологічному рівні в легеневій тканині 

міжальвеолярні перегородки потовщені за раху-
нок розширення й переповнення кров’ю капіля-

 У поросят віком до двох місяців, хворих на 
хламідіоз, легені містять сіро-білі, м’ясистої 
консистенції ділянки, що виступають над 
загальною поверхнею органу; на ґістологіч-
ному рівні зареєстровано набряк та інфільт-
рацію лімфоцитами і моноцитами міжчас-
точкової сполучної тканини, серозний ексу-
дат в альвеолах. У серці характерними є кон-
центричний набряк міокарду, зерниста дис-

трофія та некроз міокардіоцитів.  
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рів та інфільтрації моноцитами або невеликою 
кількістю лімфоцитів, поодинокими нейтрофі-
лами, еозинофілами. Паренхіма містить емфізе-
матозні ділянки, міжчасточкова сполучна ткани-
на набрякла, слабо і помірно інфільтрована лім-
фоцитами та моноцитами.  
У бронхах (у більшості випадків) зміни відсут-

ні, інколи спостерігається помірний набряк сли-
зової оболонки, руйнування якої не є характер-
ним. 
У ряді випадків зареєстровано осередки сероз-

ної пневмонії, міжальвеолярні перегородки по-
товщені, набряклі, в альвеолах міститься значна 
кількість серозного ексудату, в окремих бронхах 
виявлено напівзруйновані клітини та клітинний 
детрит. Міжчасточкова сполучна тканина досить 
набрякла. 
Близько 10% від досліджених випадків хламі-

дійної інфекції, при важких ураженнях, серед 
поросят до двох місяців, у легенях у однієї тва-
рини одночасно спостерігалися пневмонії різних 
видів (як ексудативного, так і проліферативного 
характеру) вогнища некрозу. Так, для осередків 
із негнійними запаленням характерними є пери-
васкулярні набряки (як кровоносних, так і лім-
фатичних судин), в альвеолах злущений епітелій 
та ексудат, до складу якого входять лімфоїдні 
клітини. Базальна мембрана альвеол збережена. 
В усьому полі зору добре видно хламідій, чима-
ло також альвеолярних макрофагів.  
У тих ділянках, де відбувається розплавлення 

стінки альвеол і структура легень відсутня, запа-
лення носить фібринозний та гнійний характер, 
окрім того спостерігаються явища проліферації 

лімфоїдних клітин, ділянки зі значною кількістю 
фібробластів і фіброцитів, які утворюють щільну 
сполучну тканину. Окремі кровоносні судини 
містять обтуруючі тромби з ознаками каналіза-
ції. 
При важких ураженнях характерними є пери-

бронхіти. Стінка середніх бронхів потовщена, 
інфільтрована негнійним ексудатом, у просвіті 
бронхів спостерігається скупчення гнійного ек-
судату. Встановлено розплавлення хрящової 
пластинки бронхів, відсутність охрястя, залишки 
м’язової пластинки, епітелію, фібрину, лейкоци-
тів. Венозні кровоносні судини мають значне 
кровонаповнення.  
Висновки: 
1. У серці поросят до двохмісячного віку, які 

загинули від хламідіозу, характерним є концент-
ричний набряк міокарду, який більш виражений 
у лівому шлуночку, зерниста дистрофія та нек-
роз міокардіоцитів.  

2. Наявність еозинофілів та набряку сполучної 
тканини міокарду й легень вказує на алергічний 
компонент у патогенезі хламідійної інфекції.  

3. Венозний застій кровоносних судин легень 
свідчить про лівошлуночкову серцеву недостат-
ність, а тромбоз судин з явищами каналізації – 
про хронічний характер патологічного процесу.  

4. Характерними є інфільтрація стінок альвеол 
та міжчасточкової сполучної тканини моноцита-
ми і незначною кількістю лімфоцитів, поодино-
кими нейтрофілами та еозинофілами. Значно 
рідше спостерігаються пневмонії фібринозно-
гнійного характеру з явищами проліферації. 
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ФАГОЦИТАРНА АКТИВНІСТЬ ЛЕЙКОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ  
У КОРІВ, ХВОРИХ НА ГНІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДІЛЯНЦІ ПАЛЬЦЯ 

Постановка проблеми. 
Відомо, що в процесі роз-
витку інфекції інгібуються 
як гуморальні, так і клі-
тинні фактори резистент-
ності, проте, згідно з літе-
ратурними даними, при грибковій патології зде-
більшого спостерігається недостатність клітин-
ного імунітету та зниження активності фагоци-
тозу (4). На жаль, на сьогодні відомості про стан 
фагоцитозу у корів із грибковими ураженнями 
копитець є епізодичними й розрізненими. До 
сьогодні залишаються не з’ясованими окремі 
питання патогенезу грибкових інфекцій (2). 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. У 
розвитку захворювання, як відомо, значне місце 
відводиться пригніченню природної резистент-
ності організму – зниженню фагоцитарної та хе-
мотаксичної активності лейкоцитів. Нейтрофіли 
першими з’являються в осередку запалення і від-
повідають за знищення та елімінацію більшості 
мікроорганізмів (1). Найбільш важливими мета-
болітами нейтрофільних ґранулоцитів є МПО 
(мієлопероксидаза) та глікоген (3). Перша є 
складовою частиною ряду ензимів, що забезпе-
чують розвиток четвертої фази фагоцитозу – пе-
реварювання об’єкту. Глікоген же є основним 
джерелом внутрішньоклітинної енерґії.  
Мета і завдання роботи полягали у з’ясуванні 

функціональної активності поліморфноядерних 
лейкоцитів у корів, хворих на гнійні процеси у 
дистальному відділі кінцівок. 
Матеріали і методи досліджень. У хворих ко-

рів кожної дослідної групи та здорових корів конт-
рольної групи відбирали проби периферичної кро-
ві з яремної вени. При цьому дотримувалися пра-
вил асептики й антисептики. Місце уколу стериль-
ної голки ретельно протирали ватним тампоном, 
змоченим 70% спиртом. У корів кров відбирали 
вранці, через чотири години після годівлі. 
Після цього в умовах лабораторії визначали 

фагоцитарну активність нейтрофілів, для чого в 
пробірку наливали 0,1 мл 3,8% лимонно-кислого 
натрію, 0,2 мл досліджуваної крові та 0,1 мл су-
міші тест-мікроба (лабораторний штам стафіло-

кока №209). Пробірку з 
добре перемішаною суміш-
шю поміщали на 30 хв. у 
термостат при температурі 
37 градусів Цельсія. Після 
інкубації її центрифуґува-

ли протягом трьох хвилин при 1000 обертів за 
хвилину. Далі з верхнього шару готували мазки, 
які фіксували сумішшю Нікіфорова (спирт і ефір 
1:1) й фарбували за Романовським-Гімзе. Під 
мікроскопом розглядали 100 нейтрофілів і отри-
мували кількість поглинутих ними мікробів. При 
цьому визначали фагоцитарний індекс (кількість 
мікробів, у середньому, поглинутих одним нейт-
рофілом) та фагоцитарну активність лейкоцитів 
(кількість нейтрофілів із 100, що проявили фаго-
цитарну активність). 
Результати досліджень оброблені статистично 

за допомогою комп’ютера з використанням про-
грами „Exsel”. 
Результати роботи. Аналізуючи дані показ-

ників функціональної активності нейтрофілів у 
хворих корів ДП НДГ „Ювілейний”, можемо 
констатувати, що розвиток гнійного запалення 
призводить до зниження їх функціональної ак-
тивності в усіх дослідних групах. Водночас зни-
ження це було вірогідним із різним ступенем, 
відповідно, при пододерматитах, флегмонах 
(р<0,05) та артритах пальцевих суглобів та іншій 
патології в ділянці пальця (р<0,01). У даних гру-
пах зниження функціональної активності поєд-
нувалося з одночасним зниженням фагоцитарно-
го індексу, відповідно, при пододерматитах на 
14,09%, флегмонах – на 28,9%, артритах – на 
54,2% та 14,3% – при інших патологіях (табл 1). 
Аналізуючи дані таблиці 2, ми можемо зроби-

ти висновок, що у сільськогосподарському цеху 
„Джерело” патологія в ділянці пальця супрово-
джувалася змінами фагоцитарної активності та 
індексу нейтрофілів. Так, глибокі ураження ос-
нови шкіри підошви супроводжувалися вірогід-
ним (р<0,05) зниженням активності поліморфно-
ядерних лейкоцитів при одночасному зниженні 
на 19,7% індексу. Із показників інших груп слід 
відмітити зростання поглинальної активності 

Встановлена функціональна активність по-
ліморфноядерних лейкоцитів у чорно-рябих 
корів, які належать ДП НДГ „Ювілейний” 
та сільськогосподарському цеху „Джерело”, 
які страждали на гнійно-некротичні процеси 

в ділянці пальця. 
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1. Показники фагоцитарної активності, індексу нейтрофілів у тварин із гнійними 
процесами в ділянці пальця (ДП НДГ „Ювілейний”) 

Групи тварин ФАН ФІ 
Клінічно здорові тварини, n=10 40,3±1,2 2,18±0,33 

Поверхневий та глибокий пододерматит, n=32 37,75±0,42○ 1,88±0,06 
Тварини з ранами та виразками тканин міжпаль-

цевої щілини, n=12 37,92±0,69 2,3±0,06 

Флеґмона вінчика та м’якуша, n=8 35,89±1,46○ 1,55±0,1 
Тілома, n=5 37,14±2,1 2,04±0,21 

Артрити вінцевого і копитного суглобів, n=2 35,5±0,88● 1,2±0,88 
Інша патологія  

(дерматити, виразка Рустергольца), n=15 35,57±1,21● 1,87±0,16 

де: ○-р<0,05, ●-р<0,01,* -р<0,001  

2. Показники фагоцитарної активності, індексу нейтрофілів у тварин із гнійними 
процесами в ділянці пальця (сільськогосподарський цех „Джерело”)  
Групи тварин ФАН ФІ 

Клінічно здорові тварини, n=5 40,8±0,9 1,98±0,2 
Поверхневий та глибокий пододерматит, 

n=6 36,42±1,3○ 1,59±0,2 

Тварини з ранами та виразками тканин 
міжпальцевої щілини, n=2 39,7±1,0 2,1±0,4 

Флегмона вінчика та м’якуша, n=2 39,42±1,4 1,7±0,6 
Гнійні рани в області пальців, n=8 46.57±1,6● 2.14±0,4 

Гнійні артрити суглобів пальців, n=2 30,71±1,4* 1.39±0,3 
де: ○- р<0,05, ●- р<0,01,* - р<0,001  

лейкоцитів (р<0,01) при гнійних ранах. На нашу 
думку, таке зростання активності, яке поєднува-
лося одночасно з невірогідним зростанням фаго-
цитарної активності, обумовлене формуванням 
гострої запальної реакції. В інших дослідних 
групах показники змінювалися невірогідно. 
Висновок. Виходячи з вищевикладеного, мо-

жемо зробити висновок про те, що розвиток гній-

ного запалення призводить до зниження (із різним 
ступенем вірогідності) актиновності поліморфноя-
дерних лейкоцитів. При цьому зміни функціональ-
ного стану лейкоцитів у хворих корів сільськогос-
подарського цеху „Джерело” близькі до тих, що 
реєстрували у ДП НДГ „Ювілейний”.  
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ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ 
МОЛОДНЯКУ КОРІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ТА ЇХ НАСТУПНОЇ  

МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 
Постановка проблеми. 

Вирощування потенційно 
низькопродуктивних тва-
рин, у тому числі і в галузі 
молочного скотарства, 
нині завдає господарствам 
України чималі економічні збитки, на що вказує 
ряд дослідників (3, 8-9, 11, 13-18).  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Відомо, що кожна тварина, заводська лінія, по-
рода, тобто дискретний «генотип», характеризу-
ється індивідуальністю інтенсивності власного 
росту та розвитку (4, 11-12, 17). Доречно згадати 
й те, що чимало вчених (1-2, 4, 6-7, 19, 22-24) 
вказує на зв’язок між характером росту телиць 
та їх майбутньою молочною продуктивністю, 
пропонуючи різні методики оцінки цих процесів, 
встановлюючи впливові фактори та породні, 
конституціональні, вікові особливості (6, 12, 21). 

 Разом із тим, в останні роки в окремих галу-
зях тваринництва (9, 19) набула поширення ме-
тодика генетико-математичної оцінки та моде-
лювання динамічних процесів у організмів за 
допомогою рівняння Т. Бріджеса, тоді як у мо-
лочному скотарстві вона допоки що не знайшла 
масового поширення. З огляду на це й була ви-
значена мета наших досліджень. 
Матеріали і методи дослідження. В умовах 

кращих племінних заводів півдня України було 
проведено дослідження на коровах п’яти гено-
типів – червоної степової (ЧС), української чер-
воної молочної голштинізованого (УЧМгт) і жир-
номолочного (УЧМжт) типів, української чорно-
рябої молочної (УЧРМ) та голштинської (Г). 
Групи тварин рандомізовано й оцінено за живою 
масою у віці народження (3, 6, 9, 12, 15 і 18 міс.), 
а також за надоєм із розрахунку на 305 днів лак-
тації (першої і вищої) та жирністю молока (%, 
кг). Аналіз змін живої маси телиць здійснено за 
параметрами абсолютного приросту (кг), абсо-
лютного середньодобового приросту (кг), віднос-
ної швидкості росту (за Броді, %) та напруги ро-
сту (за коефіцієнтом приросту, %). Математичне 

моделювання кривих рос-
ту телиць та їх лактацій-
них кривих (у статусі ко-
рів) різних генотипів у 
залежності від порядку 
отелення здійснювали за 

допомогою моделі Т. Бріджеса (9, 19). У роботі 
використано двохфакторний дисперсійний без 
повторення (за Шеффе) та кореляційний аналізи, 
проведено апроксимацію останнього з визначен-
ням коефіцієнтів фенотипової кореляції (rf±Srf) 
та детермінації (R2) із залученням прикладних 
програм MS Office. 
Результати досліджень. Встановлено, що най-

більша фактична мінливість живої маси і власне її 
рівень у молочної худоби характерний у вік наро-
дження з перевагою за голштинською худобою 
(39±0,4 кг, 15%). Телички обох зональних типів 
УЧМ породи мають подібні рівні розвитку ознаки 
й остання є min, порівняно зі своїми аналогами, 
упродовж постнатального онтогенезу до віку 9 міс. 
із вищими показниками варіабельності. Для корів 
ЧС та УЧРМ порід характерна тотожна тенденція 
змін і рівнів живої маси за всі вікові періоди. Та-
кож у кінці досліджуваного періоду жива маса між 
молочною худобою відповідала встановленій на 
час народження, з перевагою голштинів (478±4 кг). 
Використання дисперсійного аналізу фактичних 
даних живої маси телиць, вірогідно, підтвердило 
залежність ознаки від генотипів на рівні 3,31% та 
від віку – на 93,57%.  
Найвищий абсолютний приріст живої маси за 

всі вікові періоди (окрім віку 0-3 міс.) постійно 
мали голштинські телички, тоді як в інших по-
родах і типах ці характеристики змінювалися 
протягом вирощування тварин. 
Кореляційний аналіз змін абсолютного приро-

сту і молочної продуктивності встановив (табл. 
1), що з трьох- до п’ятнадцятимісячного віку за-
лежність параметрів посилюється за надоєм 
(0,70±0,23…0,95±0,04%; R2=0,5731…0,9045) у 
першу та вищу лактації (при від’ємній залежнос-
ті за період 0-3 міс – -0,27±0,42...-0,38±0,38%). 
Жирність молока має криволінійну і переважно

Наведені результати дослідження зв’язку 
процесів раннього постнатального онтогене-
зу телиць з їх наступною молочною продук-
тивністю. Встановлено вірогідну високу то-
чність оцінки процесів змін живої маси і на-
ступної молочної продуктивності тварин. 
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1. Показники динаміки кривих росту та молочної продуктивності корів різних генотипів 
Ознаки молочної продуктивності 

перша лактація 
(X±Sx) 

вища лактація 
(X±Sx) 

жирність молока жирність молока 

Параметри динаміки (X±Sx) кривої росту 
(за живою масою, кг) за період, міс. Гено-

тип n надій за 
305 днів 
лактації, 

кг 
% кг 

надій за 
305 днів
лактації, 

кг 
% кг 0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 

Абсолютний приріст живої маси, кг 
ЧС 41 4117±169 3,81±0,02 157±6 5349±138 3,79±0,01 203±5 75±1,2 57±1,4 70±2,4 49±1,8 50±3,0 53±2,7

УЧМгт 50 4337±122 3,82±0,02 168±5 5696±116 3,75±0,01 214±4 58±1,5 63±1,9 47±1,7 64±3,3 42±6,6 14±2,6
УЧМжт 34 3669±127 3,83±0,02 141±5 5013±183 3,77±0,02 169±12 56±1,5 63±2,4 57±5,3 55±4,9 43±4,9 37±6,7
УЧРМ 40 4343±211 3,78±0,01 165±8 5185±185 3,78±0,01 196±7 89±0,7 53±1,6 56±1,9 53±2,8 54±3,1 50±2,8
Г 250 7631±85 3,83±0,10 292±3 8688±99 3,93±0,02 340±4 58±1,1 72±1,1 78±1,1 81±1,0 78±1,0 76±2,6

-0,27± 
0,42/ 

0,3880 

-0,97± 
0,03/ 

0,9357 

-0,28± 
0,41/ 

0,3165 

-0,38± 
0,38/ 

0,1511 

-0,22± 
0,43/ 

0,5153 

-0,29± 
0,41/ 

0,2188 
х - - - - - 

0,74± 
0,20/ 

0,7402 

0,85± 
0,12/ 

0,7971 

0,76± 
0,19/ 

0,7158 

0,82± 
0,15/ 

0,6731 

0,70± 
0,23/ 

0,8283 

0,76± 
0,19/ 

0,6951 
- х - - - - 

0,70± 
0,23/ 

0,5731 

0,25± 
0,42/ 

0,0673 

0,69± 
0,23/ 

0,5881 

0,69± 
0,23/ 

0,6000 

0,86± 
0,12/ 

0,9186 

0,69± 
0,23/ 

0,5478 
- - х - - - 

0,91± 
0,08/ 

0,8278 

0,53± 
0,32/ 

0,4219 

0,92± 
0,06/ 

0,8387 

0,93± 
0,06/ 

0,8836 

0,80± 
0,16/ 

0,9982 

0,91± 
0,08/ 

0,8408 
- - - х - - 

0,95± 
0,04/ 

0,9045 

0,13± 
0,44/ 

0,1749 

0,94± 
0,05/ 

0,8984 

0,91± 
0,08/ 

0,8855 

0,97± 
0,02/ 

0,9537 

0,92± 
0,07/ 

0,8755 
- - - - х - 

rf±Srf / R2 

0,71± 
0,22/ 

0,5445 

-0,01± 
0,45/ 

0,1118 

0,70± 
0,23/ 

0,5548 

0,66± 
0,25/ 

0,6927 

0,86± 
0,12/ 

0,9917 

0,66± 
0,25/ 

0,5451 
- - - - - х 

Абсолютний середньодобовий приріст живої маси, кг 

ЧС 41 4117±169 3,81±0,02 157±6 5349±138 3,79±0,01 203±5 0,831±
0,014

0,628±
0,016

0,775± 
0,027 

0,548± 
0,020 

0,560±
0,034

0,587± 
0,030 

УЧМгт 50 4337±122 3,82±0,02 168±5 5696±116 3,75±0,01 214±4 0,627±
0,021

0,705±
0,021

0,508± 
0,023 

0,585± 
0,052 

0,429±
0,078

0,086± 
0,031 

УЧМжт 34 3669±127 3,83±0,02 141±5 5013±183 3,77±0,02 169±12 0,626±
0,017

0,697±
0,027

0,637± 
0,059 

0,575± 
0,058 

0,413±
0,064

0,264± 
0,072 

УЧРМ 40 4343±211 3,78±0,01 165±8 5185±185 3,78±0,01 196±7 0,986±
0,008

0,592±
0,018

0,625± 
0,021 

0,590± 
0,031 

0,596±
0,034

0,560± 
0,031 

Г 250 7631±85 3,83±0,10 292±3 8688±99 3,93±0,02 340±4 0,643±
0,012

0,795±
0,013

0,861± 
0,012 

0,897± 
0,011 

0,863±
0,011

0,848± 
0,029 

-0,26± 
0,42/ 

0,3426 

-0,96± 
0,04/ 

0,9153 

-0,28± 
0,41/ 

0,2750 

-0,38± 
0,38/ 

0,1570 

-0,20± 
0,43/ 

0,5480 

-0,29± 
0,41/ 

0,1894 
х - - - - - 

0,74± 
0,20/ 

0,7067 

0,84± 
0,13/ 

0,7842 

0,75± 
0,19/ 

0,6840 

0,81± 
0,15/ 

0,6630 

0,68± 
0,24/ 

0,8518 

0,75± 
0,19/ 

0,6718 
- х - - - - 

0,68± 
0,24/ 

0,5566 

0,23± 
0,42/ 

0,0611 

0,67± 
0,25/ 

0,5753 

0,67± 
0,25/ 

0,5986 

0,84± 
0,13/ 

0,9308 

0,67± 
0,25/ 

0,5288 
- - х - - - 

0,98± 
0,01/ 

0,9900 

0,40± 
0,38/ 

0,3750 

0,99± 
0,01/ 

0,9901 

0,98± 
0,02/ 

0,9886 

0,96± 
0,04/ 

0,9895 

0,96± 
0,03/ 

0,9879 
- - - х - - 

0,92± 
0,07/ 

0,8588 

0,03± 
0,45/ 

0,1005 

0,92± 
0,07/ 

0,8403 

0,88± 
0,10/ 

0,7996 

0,95± 
0,05/ 

0,9162 

0,90± 
0,08/ 

0,8152 
- - - - х - 

rf±Srf / R2 

0,72± 
0,22/ 

0,5128 

-0,12± 
0,44/ 

0,0754 

0,70± 
0,23/ 

0,5005 

0,65± 
0,26/ 

0,5701 

0,84± 
0,14/ 

0,9577 

0,68± 
0,24/ 

0,4861 
- - - - - х 
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Продовження таблиці 1 
Відносна швидкість росту живої маси (Броді), % 

111±0,7 43±1,0 36±1,1 19±0,6 19±0,6 17±1,0 3,79±0,01 203±5       
109±1,4 56±1,4 27±1,1 23±2,0 15±2,8 3±0,9 3,75±0,01 214±4       
107±1,6 56±1,9 36±5,3 23±2,2 13±2,3 8±2,0 3,77±0,02 169±12       
120±0,6 37±0,8 28±1,1 21±0,9 18±1,1 14±0,8 3,78±0,01 196±7       
85±1,0 54±0,6 38±0,6 28±0,4 22±0,3 17±0,4 3,93±0,02 340±4       

- - - - - 
-0,87± 
0,11/ 

0,8773 
      

х - - - - 
0,25± 
0,42/ 

0,1765 
      

- х - - - 
0,41± 
0,37/ 

0,5456 
      

- - х - - 
0,81± 
0,16/ 

0,7972 
      

- - - х - 
0,80± 
0,16/ 

0,6874 
      

х 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - - - х 
0,45± 
0,36/ 

0,2082 
      

Напруга росту живої маси за коефіцієнтом приросту, % 
ЧС 41 4117±169 3,81±0,02 157±6 5349±138 3,79±0,01 203±5 252±4 55±2 44±2 21±1 18±1 16±1 

УЧМгт 50 4337±122 3,82±0,02 168±5 5696±116 3,75±0,01 214±4 243±7 79±3 32±1 30±2 18±3 5±1 
УЧМжт 34 3669±127 3,83±0,02 141±5 5013±183 3,77±0,02 169±12 236±7 79±4 37±2 29±3 17±3 13±2 
УЧРМ 40 4343±211 3,78±0,01 165±8 5185±185 3,78±0,01 196±7 301±4 45±1 33±2 23±1 20±1 15±1 
Г 250 7631±85 3,83±0,10 292±3 8688±99 3,93±0,02 340±4 154±3 77±2 47±1 33±1 24±0,4 19±1 

-0,82± 
0,15/ 

0,8446 

-0,81± 
0,16/ 

0,6841 

-0,82± 
0,14/ 

0,8301 

-0,88± 
0,10/ 

0,7798 

-0,82± 
0,15/ 

0,8112 

-0,83± 
0,14/ 

0,7964 
х - - - - - 

0,27± 
0,41/ 

0,3314 

0,92± 
0,07/ 

0,8694 

0,29± 
0,41/ 

0,2653 

0,38± 
0,38/ 

0,1537 

0,20± 
0,43/ 

0,6228 

0,29± 
0,41/ 

0,2057 
- х - - - - 

0,65± 
0,30/ 

0,5519 

0,43± 
0,36/ 

0,1922 

0,64± 
0,26/ 

0,5672 

0,67± 
0,25/ 

0,5134 

0,80± 
0,16/ 

0,7551 

0,66± 
0,25/ 

0,4967 
- - х - - - 

0,47± 
0,35/ 

0,2377 

0,68± 
0,24/ 

0,5400 

0,48± 
0,34/ 

0,2365 

0,54± 
0,32/ 

0,3632 

0,29± 
0,41/ 

0,9617 

0,48± 
0,34/ 

0,2469 
- - - х - - 

0,96± 
0,04/ 

0,9336 

0,05± 
0,45/ 

0,1990 

0,95± 
0,04/ 

0,9198 

0,91± 
0,08/ 

0,8444 

0,92± 
0,07/ 

0,8589 

0,93± 
0,06/ 

0,8661 
- - - - х - 

rf±Srf / R2 

0,53± 
0,32/ 

0,3685 

-0,07± 
0,44/ 

0,1178 

0,51± 
0,33/ 

0,4035 

0,47± 
0,35/ 

0,6452 

0,72± 
0,21/ 

0,9755 

0,47± 
0,35/ 

0,3988 
- - - - - х 

 

вірогідну (причому, високу за вищу лактацію) 
співвідносну мінливість із характером змін жи-
вої маси. Аналіз динаміки абсолютного серед-
ньодобового приросту, відносної швидкості і 
напруги росту живої маси встановив подібні до 
вищенаведених залежності, як і за тенденціями 
характеру змін фенотипової кореляції з наступ-
ною молочною продуктивністю корів (табл. 1). 
Дисперсійний аналіз цих даних вірогідно 

встановив переважний вплив спадковості порід і 

типів худоби на абсолютні параметри та вікових 
характеристик – на відносні показники динаміки 
живої маси. Оцінка кривих росту телиць за рів-
нянням Т. Бріджеса дали змогу встановити, що 
найвища кінетична швидкість нарощування (λ) 
живої маси (табл. 2) характерна для найбільш 
продуктивних голштинських корів (2,526), як і 
відношення кінетичної та експоненційної конс-
тант (λ/µ = 217,024). Цій породі властиво і min 
рівень швидкості спаду (µ) живої маси. Обидва 
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типи ЧМ породи мали близькі константи змін рос-
ту, а мінімальну швидкість (1,244) приростів (од-
ночасно з високим їх спадом; µ = 0,112) виявлено у 
телиць української чорно-рябої молочної породи, 
що відповідає вищенаведеним традиційним мето-
дикам моніторингу живої маси (табл. 1).  
Оцінка відхилення (Sr) теоретичної і фактич-

ної кривих (табл. 3) вказує, що застосування мо-
делі Т. Бріджеса забезпечує за всіма оціненими 
генотипами рівень 2,715 (Г) – 5,717% (УЧРМ) за 
фактичними даними та 2,403 (УЧМжт) – 5,717% 
(УЧРМ) за прогнозованою кривою росту, при-
чому специфічно для конкретної породи чи за-
водського типу. limSr за оцінені вікові етапи он-
тогенезу телиць мав різні характеристики, але з 
перевагою за ЧС та УЧРМ породами. 
Варто зазначити й те, що кінетична швидкість рос-
ту живої маси та відношення констант мали вірогі-
дно високу прямолінійну кореляційну залежність з 

ознаками молочної продуктивності худоби, тоді як 
співвідносна мінливість µ з надоєм і жирністю мо-
лока віргідно була оберненою і досить високою (за 
винятком вмісту жиру в молоці за першу лактацію 
– -0,35±0,39%, R2 = 0,5560). Порівняння ж фактич-
ної кривої росту моделі та прогнозованої високові-
рогідно (R2 = 0,8957…0,9941) підтвердило їх тото-
жність (rf±Srf = 0,81±0,15…1,00±0,00), що дозволяє 
стверджувати про можливість моделювання про-
цесів росту молочної худоби та прогнозування 
(спираючись на дані фенотипової кореляцій конс-
тант моделі з ознаками, табл. 2) рівнів молочної 
продуктивності.  
Нами проведено і порівняльний аналіз констант 

математичної моделі за кривими росту та щоміся-
чних надоїв корів різних генотипів (табл. 4). Вста-
новлена вірогідна невисока пряма фенотипова 
кореляція за λ та µ між параметрами-аналогами 
різних онтогенетичних процесів молочної

2. Параметри моделі кривих росту Т.Бріджеса та молочної продуктивності корів  
різних генотипів 

Ознаки молочної продуктивності Константи математичної моделі 
перша лактація (X±Sx) вища лактація (X±Sx) фактична крива росту прогнозована крива росту

жирність молока жирність молокаГенотип n надій за 
305 днів 
лактації, 

кг 
% кг 

надій за 
305 днів
лактації, 

кг 
% кг λ µ λ/µ Sr λ µ λ/µ Sr 

ЧС 41 4117±169 3,81±0,02 157±6 5349±138 3,79±0,01 203±5 1,563 0,072 21,598 4,997 1,131 0,143 7,872 4,965
УЧМгт 50 4337±122 3,82±0,02 168±5 5696±116 3,75±0,01 214±4 1,765 0,098 18,020 2,850 1,513 0,138 10,955 3,864
УЧМжт 34 3669±127 3,83±0,02 141±5 5013±183 3,77±0,02 169±12 1,796 0,086 20,910 2,211 1,586 0,111 14,279 2,403
УЧРМ 40 4343±211 3,78±0,01 165±8 5185±185 3,78±0,01 196±7 1,244 0,112 11,114 5,717 1,244 0,112 11,114 5,717
Г 250 7631±85 3,83±0,10 292±3 8688±99 3,93±0,02 340±4 2,526 0,012 217,024 2,715 2,104 0,027 77,056 3,374

0,83± 
0,14/ 

0,8485 

0,80± 
0,16/ 

0,6986 

0,84± 
0,13/ 

0,8335 

0,89± 
0,09/ 

0,7957 

0,81± 
0,015/ 
0,8567 

0,84± 
0,13/ 

0,8126
х - - - - - - - 

-0,88± 
0,10/ 

0,8855 

-0,60± 
0,28/ 

0,3865 

-0,88± 
0,010/ 
0,8863 

-0,91± 
0,06/ 

0,8533 

-0,93± 
0,06/ 

0,8753 

-0,88±
0,010/ 
0,8592

- х - - - - - - 

0,98± 
0,02/ 

0,9982 

0,47± 
0,35/ 

0,3566 

0,98± 
0,02/ 

0,9983 

0,99± 
0,01/ 

0,9979 

0,98± 
0,02/ 

0,9980 

0,97± 
0,03/ 

0,9985
- - х - - - - - 

0,82± 
0,15/ 

0,8179 

0,68± 
0,024/ 
0,7535 

0,82± 
0,14/ 

0,8032 

0,86± 
0,012/ 
0,7658 

0,80± 
0,18/ 

0,8917 

0,79± 
0,17/ 

0,8235
- - - - х - - - 

-0,91± 
0,07/ 

0,9217 

-0,35± 
0,39/ 

0,5560 

-0,91± 
0,07/ 

0,9231 

-0,90± 
0,09/ 

0,9665 

-0,93± 
0,06/ 

0,8940 

-0,86±
0,12/ 

0,9523
- - - - - х - - 

rf±Srf / R2 

0,97± 
0,02/ 

0,9972 

0,46± 
0,35/ 

0,4118 

0,97± 
0,02/ 

0,9971 

0,98± 
0,02/ 

0,9971 

0,97± 
0,03/ 

0,9927 

0,95± 
0,04/ 

0,9984
- - - - - - х - 

0,94±
0,06/ 

0,8957
- - - х - - - 

- 
0,81±
0,15/ 

0,9162
 - - х - - rf±Srf / R2 

- - 
1,00± 
0,00/ 

0,9941
- - - х - 
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3. Межі максимальної мінливості кривих росту Т.Бріджеса та молочної продуктивності 
корів різних генотипів 

Ознаки молочної продуктивності Константи математичної моделі 
перша лактація 

(X±Sx) 
вища лактація 

(X±Sx) 
фактична крива 

росту 
прогнозована крива 

росту 
жирність молока жирність молока Генотип n надій за 

305 днів 
лактації, 

кг 
% кг 

надій за 
305 днів 
лактації, 

кг 
% кг LimSr Sr LimSr Sr 

ЧС 41 4117±169 3,81±0,02 157±6 5349±138 3,79±0,01 203±5 -8,23 – 11,35 4,997 -4,36- 17,08 4,965
УЧМгт 50 4337±122 3,82±0,02 168±5 5696±116 3,75±0,01 214±4 -5,52 – 4,82 2,850 -0,98 – 9,50 3,864
УЧМжт 34 3669±127 3,83±0,02 141±5 5013±183 3,77±0,02 169±12 -3,35 – 7,29 2,211 -0,52 – 8,22 2,403
УЧРМ 40 4343±211 3,78±0,01 165±8 5185±185 3,78±0,01 196±7 -7,92 – 13,53 5,717 -7,92 – 13,53 5,717
Г 250 7631±85 3,83±0,10 292±3 8688±99 3,93±0,02 340±4 -3,19 – 9,01 2,715 -0,15 – 13,04 3,374

4. Параметри моделей (за Т.Бріджесом) кривих росту та молочної продуктивності корів 
різних генотипів  

Константи математичної моделі росту Константи математичної моделі кривої І лактації 
фактична крива прогнозована крива фактична крива прогнозована крива Гено-

тип n 
λ µ λ/µ Sr λ µ λ/µ Sr λ µ λ/µ Sr λ µ λ/µ Sr 

ЧС 41 1,563 0,072 21,598 4,997 1,131 0,143 7,872 4,965 1,274 0,088 14,499 0,918 1,175 0,103 11,406 2,309
УЧМгт 50 1,765 0,098 18,020 2,850 1,513 0,138 10,955 3,864 1,429 0,062 23,215 1,468 1,247 0,086 14,566 3,343
УЧМжт 34 1,796 0,086 20,910 2,211 1,586 0,111 14,279 2,403 1,354 0,069 19,720 1,264 1,178 0,094 12,540 3,318
УЧРМ 40 1,244 0,112 11,114 5,717 1,244 0,112 11,114 5,717 1,482 0,065 22,713 2,608 1,332 0,084 15,822 3,311
Г 250 2,526 0,012 217,024 2,715 2,104 0,027 77,056 3,374 1,491 0,055 27,008 3,094 1,207 0,093 13,029 5,300

0,29± 
0,41/ 

0,5133 
- - - - - - - х - - - - - - - 

- 
0,27± 
0,41/ 

0,6608 
- - - - - - - х - - - - - - 

- - 
0,64± 
0,26/ 

0,6983 
- - - - - - - х - - - - - 

- - - - 
-0,24±
0,42/

0,0642
- - - - - - - х - - - 

- - - - - 
0,07±
0,45/

0,2358
- - - - - - - х - - 

rf±Srf / R2 

- - - - - - 
-0,12±
0,44/ 

0,0890
- - - - - - - х - 

 
худоби та середня за їх відношенням – λ/µ (rf±Srf 
= 0,64±0,26; R2 = 0,6983) при характеристиці фа-
ктичних даних. Одержані значення констант (λ, 
λ/µ) за прогнозованими процесами онтогенезу 
молочної худоби були від’ємними і низькими. 
Дисперсійний аналіз констант моделей вста-

новив переважну їх залежність від генотипу при 
аналізі процесів росту телиць та типу кривої – 
при характеристиці лактації. 
Висновки. Проведені дослідження дають під-

стави зазначити наступне: 
1. Кінетична та експоненційна константи мо-

делі Т. Бріджеса, їх співвідношення дозволяють 
вірогідно описувати і прогнозувати характер 

змін живої маси у червоних і чорно-рябих порід 
молочної худоби за період їх постнатального 
онтогенезу. 

2. Точність оцінки та прогнозу процесу росту 
має специфічну залежність від генотипових ха-
рактеристик молочної худоби. 

3. Використання констант моделі Т. Бріджеса 
за показниками змін живої маси телиць, їх коре-
ляційних характеристик із головними селекцій-
ними ознаками молочної худоби дозволяє висо-
ковірогідно здійснювати прогноз продуктивних 
характеристик корів. Кінетична швидкість росту 
живої маси та відношення констант мали вірогі-
дно високу сталу прямолінійну кореляційну за-
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лежність з ознаками молочної продуктивності 
худоби, тоді як співвідносна мінливість µ з надо-
єм і жирністю молока вірогідно й стало була 
оберненою і досить високою. 

4. Генетико-метематичне моделювання проце-
сів росту в молочної худоби порівняно з тради-
ційними методиками оцінки цих змін має вищу 

ступінь надійності. 
5. Низька кореляційна залежність між констан-

тами-аналогами математичної моделі Т. Брідже-
са розглянутих онтогенезів росту та лактації, 
очевидно, підтверджує різну обумовленість се-
лекційних ознак за кластерним комплексом кон-
тролюючих їх генів. 
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КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ СХЕМ АНЕСТЕЗІЇ У СОБАК 
 ПРИ ОПЕРАТИВНОМУ ВТРУЧАННІ 

Постановка проблеми. 
Останнім часом у дрібних 
тварин, особливо собак, 
широко використовують 
цілу низку препаратів для 
анестезії та їх комбінацій. 
Серед них – препарати 
ацепромазину (ветранквіл, 
кастран, АСР, комбістрес), 
ксилазину (ромпун, роме-
тар, седак, ксіла), кетаміну, тіопентал натрію, 
фентанілу, діазепаму (реланіум, сибазон). Усі 
зазначені препарати в тій чи іншій мірі негатив-
но впливають (пригнічують) життєво важливі 
системи організму (5-6). 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Намагання знизити токсичність препаратів, що 
використовуються для анестезії, попередити не-
бажані наслідки їхньої дії та зберегти достатньо 
високий рівень знеболювання спонукають ліка-
рів використовувати знижені дози основного 
наркотичного агента в комбінації з різними ней-
ротропними препаратами (1). 
Використання принципу багатокомпонентнос-

ті, при якому забезпечення необхідного рівня 
анестезії і виключення свідомості досягається за 
рахунок потенціювання різними фармакологіч-
ними препаратами – досить сучасний напрям у 
гуманній та ветеринарній анестезіології (3). 
Водночас практично не надається належної 

уваги науковому підходу до раціонального під-
бору оптимальних комбінацій препаратів для 
проведення збалансованої загальної анестезії у 
різних видів тварин, при конкретних оператив-
них втручаннях з урахуванням вісцерального та 
соматичного компонентів болю. Однак відсут-
ність патогенетично обґрунтованих методів та-
кого наркозу у собак потребує вивчення та впро-
вадження схем внутрішньовенної анестезії (4). 
Як саме діятиме та чи інша комбінація препа-

ратів для анестезії цікавить фахівців ветеринар-
ної медицини. Адже одні з препаратів, що засто-
совуються, мають одні властивості впливу на 
організм тварини (гіпотензія, гіпоксія, гіпотермія 
і т. д.), інші можуть бути антагоністами або ж 

підсилювати дію перших 
(2). На жаль, досліджень 
комбінованого впливу, а 
саме схем анестезії на ор-
ганізм тварини при тій чи 
іншій патології у вітчиз-
няній літературі немає, а в 
зарубіжній такі дослі-
дження поодинокі. 
Мета роботи – дати 

клінічну характеристику різним схемам анестезії 
при оперативному втручанні у собак із різним 
типом больової імпульсації. 
Матеріал і методи досліджень. Робота вико-

нана на собаках. Враховуючи характер операти-
вних втручань із переважанням соматичного чи 
вісцерального типу больової реакції, досліджен-
ня проводили у два етапи. На першому дослі-
дження виконували на собаках віком від 2-х до 
10-ти років (80 гол.), проводячи такі абдоміналь-
ні оперативні втручання: герніотомія (35); спле-
нектомія (20); резекція кишечника (20); гастро-
томія (5). Всі тварини, залежно від схеми анесте-
зії, були розподілені на п’ять груп, по 16 голів у 
кожній. 
На другому етапі виконували остеосинтез у 

собак (соматичний тип больової реакції) з пере-
ломами стегнової, плечової, зап’ястних і заплес-
нових кісток. Вік собак – від 1-го до 10-ти років 
(45 гол.). Усі тварини, залежно від схеми анесте-
зії, розподілялися на три групи по 15 голів у кож-
ній. 
На першому етапі досліджень у першій та 

п’ятій групах для премедикації за 15 хв. до 
ін’єкції основного анестетика внутрі-
шньом’язово вводили 1%-ний розчин ацепрома-
зину у дозі 0,5-1мг/кг маси тіла. Тваринам дру-
гої, третьої та четвертої груп за 30 хв. до ін’єкції 
основного анестетика підшкірно вводили 0,1%-
ний розчин атропіну сульфату в дозі 0,03 мг/кг 
маси тіла. У другій та третій групах для преме-
дикації за 15 хв. до ін’єкції основного анестетика 
внутрішньом’язово вводили 2%-ний розчин кси-
лазину в дозі 2 мг/кг маси тіла. Собакам четвер-
тої групи за 25 хв. внутрішньом’язово вводили 
0,25%-ний розчин дроперидолу в дозі 0,2 мг/кг 

Наведені дані по застосуванню розроблених 
автором схем анестезії в собак у залежності 
від типу больової реакції, зокрема при абдо-
мінальній патології та остеосинтезі. Вста-
новлено, що при абдомінальних оперативних 

втручаннях ацепромазин-кетамін-
пропофолова схеми анестезії дає можливість 
досягти адекватної анестезії. У виконанні 
остеосинтезу ефективним є поєднання ацеп-

ромазину кетаміну та буторфанолу.  
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маси тіла.  
Тваринам першої, другої та третьої груп за 

5 хв. до оперативного втручання внутрішньо-
венно вводили 5%-ний розчин кетаміну в дозі 8 
мг/кг маси тіла. За потреби подовження анестезії 
внутрішньовенно вводили повторно кетамін у 
дозі 2,5 мг/кг. У третій групі безпосередньо пе-
ред оперативним втручанням застосовували вну-
трішньовенно повільно 5%-ний розчин тіопента-
лу натрію в дозі 10 мг/кг маси тіла. За потреби 
подовження анестезії внутрішньовенно вводили 
повторно тіопентал натрію у дозі 5 мг/кг. 
Для анестезії тваринам п’ятої дослідної групи 

застосовували запропоновану нами схему зага-
льної внутрішньовенної анестезії: після преме-
дикації ацепромазином безпосередньо перед 
оперативним втручанням внутрішньовенно вво-
дили суміш, яка містила у 1 мл (7,5 мг пропофо-
лу і 12,5 мг кетаміну) в дозі 0,3 мл/кг маси тіла. 
За потреби поглиблення чи подовження анестезії 
суміш ін’єктували в дозі 0,15 мл/кг, для чого пе-
ред операцією тваринам уводили внутрішньо-
венний катетер в одну із судин кінцівок. 
На другому етапі досліджень у зв’язку з підви-

щеною інтенсивністю больової стимуляції (сома-
тичний тип больової реакції) застосовували насту-
пні запропоновані нами схеми анестезії: у першій 
групі для премедикації та анестезії за 15 хв. до 
ін’єкції основного анестетика внутрішньом’язово 
вводили 1%-ний розчин ацепромазину в дозі 0,5 – 
1мг/кг маси тіла у комбінації з 5%-ним кетаміном 
у дозі 8 мг/кг. Безпосередньо перед оперативним 
втручанням застосовували внутрішньовенно пові-
льно 5%-ний розчин тіопенталу натрію в дозі 
5 мг/кг маси тіла. За потреби подовження анестезії 
внутрішньовенно вводили повторно тіопентал на-
трію в дозі 2,5 мг/кг.  
У другій групі для премедикації та анестезії за 

15 хв. до ін’єкції основного анестетика внутрі-
шньом’язово вводили 2%-ний розчин ксилазину 
в дозі 2 мг/кг маси тіла у комбінації з 5%-ним 
кетаміном у дозі 8 мг/кг. Безпосередньо перед 
оперативним втручанням застосовували внут-
рішньовенно повільно 5%-ний розчин тіопента-
лу натрію в дозі 5 мг/кг маси тіла. За потреби 
подовження анестезії внутрішньовенно вводили 
повторно тіопентал натрію в дозі 2,5 мг/кг. 
Тваринам третьої групи для анестезії застосо-

вували запропоновану нами схему загальної 
внутрішньовенної анестезії: за 15 хв. до ін’єкції 
основного анестетика внутрішньом’язово вводи-
ли 1%-ний розчин ацепромазину в дозі 0,5-
1мг/кг маси тіла у комбінації з 0,2%-ним розчи-
ном буторфанолу тартрату в дозі 0,6 мг/кг. За 

5 хв. до оперативного втручання внутрішньо-
венно вводили 5%-ний розчин кетаміну в дозі 8 
мг/кг маси тіла. За потреби подовження анестезії 
внутрішньовенно вводили повторно кетамін у 
дозі 2,5 мг/кг. 
Під час проведення досліджень реєстрували: 

початок анестезії, тривалість анестезії, віднов-
лення після анестезії, вплив на серцево-судинну 
систему (ССС), систему дихання та анальгетич-
ний ефект.  
Результати досліджень. На першому етапі 

досліджень після застосування відповідних схем 
загальної анестезії у тварин реєстрували пригні-
чення центральної нервової системи, втрату сві-
домості, розслаблення скелетних м’язів та анал-
гезію. Слід зауважити, що по часу початок анес-
тезії відрізнявся у залежності від схеми анестезії 
у тій чи іншій групі тварин (табл. 1). Так, у тре-
тій групі собак для досягнення анестезувального 
ефекту потрібно було – 0,56±0,06 хв. після вве-
дення основного анестетика, тоді як у четвертій 
групі, де застосовували дроперідол із кетаміном, 
часу вдвічі більше. 
На другому етапі досліджень у собак із сома-

тичним типом больової реакції початок анестезії 
у першій та другій дослідних групах знаходився 
в межах однієї хвилини, тоді як у третій групі, де 
застосовували ацепромазин із кетаміном та бу-
торфанол, – 1,38±0,06 хв. 
Швидкий початок анестезії у першій та другій 

групах, а також у третій групі на першому етапі 
досліджень ми пов’язуємо з наявністю тіопента-
лу натрію, який викликає анестезію “на кінчику 
голки”. 
Тривалість анестезії на першому етапі дослі-

джень була найдовшою у третій та другій дослі-
дних групах тварин і знаходилася в межах 23 
хвилин. Менш тривалою виявилася анестезія у 
четвертій групі собак, де застосовували дропері-
дол-кетамінову комбінацію, проте найкоротшою 
вона була у тварин першої групи (ацепромазин-
кетамін-пропофол) і становила 11,1±0,45 хв. При 
дослідження тривалості анестезії на другому 
етапі виявилося, що в усіх групах собак вона бу-
ла в межах 29-32 хвилин.  
Слід сказати, що в сучасній анестезії однією з 

основних вимог щодо адекватності анестезії є 
керованість нею. До останнього часу це вдавало-
ся лише при застосуванні інгаляційних анесте-
тиків, однак застосування запропонованої нами 
схеми анестезії із використанням анестетиків 
короткої (кетамін) та ультракороткої (пропофол) 
дії дає можливість досягти доброї керованості 
при внутрішньовенній анестезії. 
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1. Порівняльна характеристика різних схем анестезії у собак при оперативних втручаннях 

Схеми анестезії Початок анес-
тезії, хв 

Тривалість 
анестезії, хв.

Анальне-
тичний 
ефект 

Вплив 
на ди-
хання 

Вплив на 
серцево-
судинну 
систему 

Відновлен-
ня після 
анестезії, 

хв. 
Ацепромазин-кетамін 

(n=16) 1,54±0,08 22,4±0,75 ++ ↑ ↑ 28,2±3,2 

Ксилазин-кетамін (n=16) 1,33±0,07* 23,1±0,7** ++ ↓ ↓ 44,8±3,6* 
Ксилазин-тіопентал на-

трію (n=16) 0,56±0,06* 23,4±0,66** +– ↓↓ ↓↓ 56,4±3,9* 

Дроперідол-кетамін 
(n=16) 1,59±0,08** 19,4±0,69* ++ ↑ ↑ 33,5±3,4**

Ацепромазин-кетамін-
пропофол (n=16) 1,26±0,04* 11,1±0,45* +++ ↑↓ ↑↓ 17,3±2,4* 

Ацепромазин-кетамін-
тіопентал натрію (n=15) 0,5±0,04* 29±0,66* ++ ↑↓ ↑↓ 60,7±4,2* 

Ксилазин-кетамін тіопе-
нтал натрію (n=15) 0,46±0,07* 32,3±0,68* ++ ↑↓ ↑↓ 68,1±4,1* 

Ацепромазин-кетамін-
буторфанол (n=15) 1,38±0,06 30,2±0,59* +++ ↑ ↑ 30,1±3,5**

Примітки: (+–) недостатньо, (++) виразно; (+++) повна; ↑ – стимулює, ↓ – пригнічує, ↓↓ – значне 
пригнічення, ↑↓ – спочатку короткочасно стимулює, а далі пригнічує; *р<0.05; **р>0.05, порівняно 
до першої групи. 

 
Однією з умов досягнення адекватної анестезії 

є аналгезія. За проведеними нами на першому 
етапі дослідженнями встановлено, що рівень 
аналгезії був різним у залежності від її схеми. 
Так, повна аналгезія досягалася лише при засто-
суванні ацепромазин-кетамін-пропофолової ане-
стезії, тоді як у третій групі тварин, де застосо-
вували ксилазин із тіопенталом натрію, вона бу-
ла недостатньою. У першій та другій групах тва-
рин аналгезія була виразною, проте у випадках 
найбільшої больової стимуляції під час оператив-
ного втручання вона виявилася недостатньою.  
Подібна картина спостерігалася й на другому 

етапі досліджень, при виконанні остеосинтезу. 
Однак зауважимо, що при застосуванні ацепро-
мазину з кетаміном у комбінації з анальгетиком 
буторфанолом досягається повна аналгезія.  
Відомо (6), що більшість препаратів, які вико-

ристовуються в анестезіології, володіють нега-
тивним впливом на серцево-судинну систему, 
проте в більшості випадків для досягнення адек-
ватної анестезії ми користуємося не одним яки-
мось препаратом, а їх комбінацією. Саме зважа-
ючи на це, методично доцільніше вивчати вплив 
комбінації препаратів, що застосовуються у тій 
чи іншій ситуації.  
Вплив на серцево-судинну систему на першо-

му етапі досліджень характеризувався стиму-
люючою дією у першій та четвертій групах со-

бак, що ми пов’язуємо з дисоціативною дією ке-
таміну на лімбічні відділи центральної нервової 
системи. У третій групі відмічали значне пригні-
чення ССС, що характеризувалося брадикардією 
та зниженням артеріального тиску і, вірогідно, 
пов’язано з депресивним впливом ксилазину та 
тіопентал натрію. У тварин четвертої групи та 
першої і другої на другому етапі досліджень ре-
єстрували спочатку стимулюючий вплив, що 
обумовлено дією кетаміну та подальший перебіг 
анестезії характеризувався пригніченням ССС 
під дією пропофолу і тіопентал натрію. Комбі-
новане застосування ацепромазину-кетаміну-
буторфанолу призводило до стимулювання ССС, 
адже буторфанол не пригнічує останню. 
Подібний вплив щодо ССС ми реєстрували і 

на систему дихання, де в одних випадках відмі-
чали поверхневе часте грудне дихання, а в інших 
– глибоке помірне грудного-черевного типу, що 
пов’язано, передусім, із пригніченням дихання з 
боку ксилазину, тіопентал натрію та пропофолу.  
Важливим фактором у післяопераційний пері-

од є відновлення функцій центральної нервової 
системи та всього організму. За проведеними 
нами дослідженнями, виявилося, що період від-
новлення після анестезії найкоротшим був у 
групі тварин, де застосовували ацепромазин-
кетамін-пропофолову анестезію, – 17,3±2,4 хв. 
Найтривалішим період відновлення виявився у 
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групі, де застосовували ксилазин-тіопентал на-
трію; він тривав у 3,2 разу довше, ніж у четвер-
тій групі. На другому етапі досліджень період 
відновлення тривав у першій та другій групах 
собак більше години, що ми пов’язуємо з глиби-
ною анестезії, особливостями впливу анестети-
ків на ЦНС та інвазивністю проведених операти-
вних втручань. Поряд із цим у третій групі, де 
застосовували ацепромазин-кетамін-буторфано-
лову схему анестезії, період відновлення стано-
вив лише 30,1±3,5 хв, що пов’язано з мінімаль-
ним седативним впливом ацепромазину і бутор-
фанолу та короткочасною дією кетаміну.  
Таким чином, за проведеними нами дослі-

дженнями, виявилося, що різні схеми анестезії 
мають деякі особливості впливу на організм у 
цілому та його системи зокрема. Визначальним у 
схемах анестезії фактором впливу на організм 
тварини є дія анестетика, проте інші компоненти 
схем анестезії також впливають на цей процес. 
Висновки і перспективи подальшого дослі-

дження. 1. Застосування ацепромазин-кетамін-
пропофолової схеми анестезії дає можливість 
досягти адекватної анестезії при абдомінальних 

операціях у собак. Така анестезія характеризу-
ється достатньою керованістю, мінімальним не-
гативним впливом на життєво важливі системи 
організму, адекватною аналгезією та швидким 
післяопераційним періодом відновлення функцій 
організму тварини. 

2. Для проведення остеосинтезу у собак най-
більш адекватною схемою анестезії є застосу-
вання за 15 хв. до ін’єкції анестетика внутрі-
шньом’язово 1%-ний розчин ацепромазину в 
дозі 0,5-1 мг/кг маси тіла у комбінації з 0,2%-
ним розчином буторфанолу тартрату в дозі 0,6 
мг/кг; за 5 хв. до оперативного втручання внут-
рішньовенно 5%-ний розчин кетаміну в дозі 8 
мг/кг маси тіла; за потреби подовження анестезії 
– внутрішньовенно повторно кетамін у дозі 2,5 
мг/кг. 
Подальші дослідження у цьому напрямку да-

дуть можливість оптимізувати схеми анестезії і 
післянаркозної реабілітації на основі диференці-
йованого застосування анестетиків при різних 
типах (соматичний, вісцеральний) больової ім-
пульсації у собак. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ В СИСТЕМІ 
ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ СВИНЕЙ 

Постановка проблеми. 
Однією з сучасних про-
блем свинарства України є 
сальмонельоз, що спричи-
нює значні збитки. У не-
благополучних із цього 
захворювання господарст-
вах одним із головних за-
собів боротьби залишається специфічна профі-
лактика. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Ефективність вакцинацій залежить від ступеню 
антигенності біопрепаратів та імунореактивності 
щепленого організму (3). Поросята ж на час по-
чатку щеплень проти сальмонельозу (у віці 14-30 
діб) мають низькі рівні показників імунологічної 
реактивності. До 12-14-добового віку в них, вна-
слідок недорозвинення кровотворних і лімфоїд-
них органів, не виробляються антитіла на різні 
бактерійні антигени, а запасу γ-глобулінів, 
отриманих поросятами від свиноматок із моло-
зивом та молоком, вистачає лише до 1-місячного 
віку (2). Тому перед початком щеплень захисна 
система організму поросят потребує підтримки 
та стимуляції. 
За минуле десятиріччя в науковій літературі 

з’явилися повідомлення про використання в яко-
сті імуностимулятора багаторічної лікарсько-
кормової рослини з роду айстрових ехінацеї пур-
пурової (Е.п. (Echinacea (L.) Moench) у тварин-
ництві (5) та ветеринарній медицині (4).  
Раніше нами був встановлений позитивний 

вплив ехінацеї пурпурової на збереженість пого-
лів’я поросят, прирости їх живої маси, на вміст у 
крові гемоглобіну та еритроцитів (1), фагоцитар-
ну активність нейтрофілів (6), на рівні бактери-
цидної, лізоцимної та комплементарної активно-
сті сироватки крові (8), на вміст загального біл-
ку, гама-глобулінів та гомологічних антитіл у 
сироватці крові поросят, щеплених проти саль-
монельозу (7).  
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Метою наших досліджень було підтвер-

дження підвищення ефек-
тивності вакцинопрофіла-
ктики сальмонельозу на 
фоні застосування ехіна-
цеї пурпурової. 
Для досягнення зазна-

ченої мети ми проводили 
вакцинацію поросят проти 

сальмонельозу на фоні застосування до їх раціо-
ну біологічно активної добавки (ехінацеї пурпу-
рової (Е.п.). У досліді були поросята великої бі-
лої породи, з яких сформували 2 групи за мето-
дом аналогів. 
Поросятам першої групи додавали в корм на-

стій із відсівів плодів-сім’янок Е.п. разом із рос-
линною масою по 2 г/кг живої маси тіла на добу 
протягом 7 діб до першої вакцинації та 7 діб піс-
ля неї.  
Добавки згодовували груповим методом, по-

чинаючи з 18-23-добового віку упродовж 14 діб. 
До раціону поросят другої (контрольної) гру-

пи добавки не входили. 
Тваринам робили щеплення формолвакциною 

проти паратифу поросят, виготовленою Сумсь-
кою біофабрикою: перший раз – на 25-30 добу 
життя, другий та третій (ревакцинація) рази – 
через 7 та 14 діб, відповідно. 
У крові та сироватці тварин визначали вміст ге-

моглобіну гемоглобінцианідним методом, кіль-
кість еритроцитів та лейкоцитів – методом підра-
хунку у лічильній камері Горяєва, титри специфіч-
них протисальмонельозних антитіл у сироватці 
крові – за допомогою реакції аглютинації з вико-
ристанням сальмонельозних антигенів. 
Результати досліджень. У результаті дослідів 

було з’ясовано, що вакцинація поросят проти 
сальмонельозу в поєднанні з введенням до раці-
ону ехінацеї пурпурової запобігала захворюван-
ню при спонтанному зараженні на 100 %. 
Таким чином, профілактична ефективність 

щеплення свиней формолвакциною проти саль-
монельозу при додаванні до раціону Е.п. була 
вищою, порівняно з контролем, на 20,5%.  

Обгрунтовано необхідність застосування 
ехінацеї пурпурової в раціон поросятам, вак-
цинованим проти сальмонельозу, з метою 

корекції імунного статусу. 
Запропоновано метод підвищення ефектив-
ності профілактики сальмонельозу свиней 
шляхом застосування добавок в раціон поро-
сятам, вакцинованим проти сальмонельозу.  
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1. Збереженість поголів’я поросят при застосуванні ехінацеї пурпурової 
Дослідні групи тварин Показники  

1 2 
Кількість голів у групі 63 44 

Захворіли на сальмонельоз: гол. - 9 
 % 

З них: 
Загинули від сальмонельозу: гол. 

 % 
Вимушено забиті: гол. 

 % 

- 
 
- 
- 
- 
- 

20,46 
 

4 
44,44 

5 
55,56 

2. Результати вивчення гематологічних показників крові поросят  
при застосуванні ехінацеї пурпурової (М±m, n=5) 

Час відборів крові 
через 7 діб після щеплень Показники Групи 

тварин 
до застосу-
вання доба-

вок 

перед 
початком 
щеплень 1-го 2-го 3-го 

Гемоглобін, 
г/л 

1 
2 

92,4±3,23 
95,0±3,90 

85,8±2,69* 
77,0±2,55 

81,6±1,44* 
75,0±1,58 

83,4±1,89* 
72,4±2,87 

91,6±1,69*** 
77,4±2,18 

Еритроцити, 
Т/л 

1 
2 

6,42±0,34 
6,29±0,14 

6,11±0,36** 
4,68±0,20 

6,52±0,17* 
5,42±0,31 

6,77±0,19** 
5,73±0,18 

6,26±0,40* 
5,12±0,19 

Лейкоцити, 
Г/л 

1 
2 

11,64±0,57 
12,60±0,68 

15,60±1,46 
14,24±1,06 

17,36±0,78 
16,92±1,36 

21,00±1,15 
18,48±2,43 

20,48±1,32 
17,88±1,11 

* — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001.  
 
У дослідних тварин спостерігали динаміку рів-

нів гематологічних та імунологічних показників 
крові. Застосування Е.п. забезпечувало їх під-
тримку на достовірно вищих, порівняно з кон-
тролем, рівнях (Р < 0,05 – Р < 0,001). 
Так, достовірно вищий вміст гемоглобіну в 

крові тварин першої групи відмічали через 7 діб 
згодовування добавок на 11,1% (Р< 0,05), після 
першого щеплення на 8,8% (Р< 0,05), другого – 
на 15,2 (Р< 0,05), третього – на 14,9% (Р < 0,01).  
Кількість еритроцитів була достовірно вищою 

у поросят, яким додавали Е.п., перед першим 

щепленням на 30,6% (Р< 0,01), після першого – 
на 20,3% (Р< 0,05), другого – на 12,4% (Р< 0,05), 
після третього щеплення – на 22,3% (Р < 0,05). 
Достовірної різниці в кількості лейкоцитів у 

досліді не відмічали. 
Відмічали тенденцію зростання середнього 

геометричного титрів специфічних антитіл у 
тварин першої і другої груп через 7 діб після ко-
жного щеплення. У поросят, яким додавали Е.п., 
відмічали достовірно вищі їх титри на 1,2-2,2 
log2  (Р < 0,05 – Р < 0,001).  

 3. Динаміка протисальмонельозних антитіл у сироватці крові поросят при застосуванні 
добавок (середнє геометричне, log2), (М±m, n=5)  

 Час відборів крові 
після щеплень Вид сальмоне-

льоз-ного анти-
гену 

Гру-
пи 
тва-
рин 

до засто- 
сування 
добавок 

перед 
початком 
щеплень 

через 7 діб 
після 1-го

через 7 діб 
після 2-го 

через 7 діб 
після 3-го 

через 30 діб 
після 3-го 

 

S.choleraesuis 1 
2 

0 
0 

0 
0 

4,4±0,40* 
3,2±0,20 

6,8±0,49* 
5,0±0,32 

8,0±0,32** 
5,8±0,37 

6,4±0,25*** 
3,8±0,37 

S.typhimurium 1 
2 

0 
0 

0 
0 

4,2±0,37 
2,2±0,92 

6,6±0,51** 
4,6±0,25 

7,6±0,25** 
5,6±0,51 

6,4±0,25*** 
3,8±0,25 

 * — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001.  
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Через 30 діб після третього щеплення титри 
антитіл у всіх тварин знижувались, проте у по-
росят першої групи вони залишалися на достові-
рно вищих рівнях на 0,6 log2 (Р < 0,001). 
У результаті досліду була відмічена економіч-

на ефективність вакцинації свиней проти саль-
монельозу при застосування ехінацеї пурпурової 
в розмірі 9,02 грн. із розрахунку на 1 грн. затрат.  
Висновки. 1. Профілактична ефективність 

щеплення свиней формолвакциною проти саль-
монельозу на фоні введення до раціону ехінацеї 

пурпурової зростає на 20,5%.  
2. Після введення до раціону поросят, щепле-

них проти сальмонельозу, ехінацеї пурпурової 
спостерігається достовірне збільшення вмісту 
гемоглобіну, кількості еритроцитів та титрів 
специфічних протисальмонельозних антитіл. 

3. Економічний ефект від вакцинації проти са-
льмонельозу на фоні застосування ехінацеї пур-
пурової з розрахунку на 1 грн. затрат склав 9,02 
грн. 
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ВПЛИВ РОЗЧИНУ ПОЛТАВСЬКОГО БІШОФІТУ НА МОРФОЛОГІЧНИЙ  
СТАН ОКРЕМИХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ БІЛИХ МИШЕЙ 

Постановка проблеми. 
На сьогодні є чимало пуб-
лікацій про застосування  
у медицині (1) та ветери-
нарії (2) розчину полтав-
ського бішофіту (РПБ) і 
препаратів виготовлених 
на його основі. Вивчені 
його токсикологічні параметри, вплив на гема-
тологічні, біохімічні та імунологічні показники 
організму, однак недослідженими залишаються 
питання його впливу на внутрішні органи. 
Метою нашого дослідження стало вивчення 

впливу РПБ на морфологічний стан деяких вну-
трішніх органів. 
Матеріали і методи. Дослід проводили на 30 

дорослих білих мишах, яких утримували у віва-
рії Полтавської аграрної академії. З них було 
сформовано 5 груп по 6 голів, аналогічних за 
віком, статтю та живою масою тіла. Мишам 
першої групи РПБ втирали протягом 4-5 хвилин 
у шкіру попередньо вистриженої ділянки на 
спині, площа якої складала близько 6-7% від за-
гальної поверхні тіла. Білим мишам решти груп 
його вводили всередину за допомогою гнучкого 
зонду 14 разів із 24-годинним інтервалом. Тва-
ринам другої групи однократну, третьої – двох- 
кратну та четвертої – чотирьохкратну дози. В 
якості однократної дози брали таку кількість 
РПБ, яка містила добову норму магнію, включа-
ючи 130-200 мг його сухого залишку із розраху-
нку на 1 кг живої маси тіла білої миші. Нативний 
РПБ перед введенням розводили дистильованою 
водою до загального об’єму 0,5 мл.  
За тваринами упродовж місяця встановили по-

стійний клінічний нагляд.  
У мишей вивчали пато-

логоанатомічну картину, 
відбираючи проби серця, 
печінки, шлунка, нирок, 
червоного кісткового моз-
ку та селезінки для гісто-
логічного дослідження 

згідно з прийнятими методиками (1, 3-5, 7). 
Результати досліджень. При застосуванні 

РПБ на шкіру або всередину в одно- чи двохкра-
тній дозах не викликав отруєння та алергізації 
білих мишей, легко всмоктувався через шкіру. 
Протягом досліду в цих тварин спостерігали за-
довільний клінічний стан. При застосуванні 
чотирьохкратної дози у білих мишей з’являлись 
ознаки отруєння та загибель 50% тварин.  
При патологоанатомічному дослідженні за-

гиблих тварин спостерігали кровонаповнення 
судин печінки, селезінки та передсердя. Шлунок 
і кишечник були наповненні жовто-коричневою 
пастоподібною масою. Слизова оболонка шлун-
ка мала набряклість та ерозії.  
Результати зважування внутрішніх органів бі-

лих мишей наведені у таблиці 1. 
Дані таблиці 1 показують, що маса селезінки і 

печінки мишей груп 1 та 4 і нирок групи 1 була 
збільшеною, порівняно з контролем, але недо-
стовірно (р>0,05). 
За допомогою гістологічних методів дослі-

джень внутрішніх органів отримали наступні 
результати: судини епікарду наповнені кров’ю; 
міокард – компактний, дещо розволокнений 
ближче до ендокарду; порожнини серця запов-
нені кров’ю.  

1. Порівняння маси деяких внутрішніх органів білих мишей, М±m, мг 
Органи Групи  

тварин n нирки печінка серце селезінка 
1 6 413±21,0 1652±48,0 148±57,0 440±177,0 
2 6 352±33,0 1597±50,0 119±6,0 226±40,0 
3 6 372±28,0 1597±91,0 131±6,0 194±49,5 
4 3 335±51,0 1637±107,0 112,3±2,6 434±49,5 
5 6 316±37,0 1578±81,0 141±5,0 163±23,0 

При застосуванні РПБ в оптимальних дозах 
не виникає деструктивних змін у внутрішніх 
органах білих мишей, в чотирьохкратній  

(LD50) – спостерігається білкова дистрофія 
ниркових канальців, гломерулонефрит та 

ерозійний гастрит. У селезінці та червоному 
кістковому мозку РПБ викликає стимуляцію 

гемопоезу.  
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2. Порівняння морфометричних даних селезінок білих мишей різних дослідних груп, M±m, 
n=6 

Гру-
пи 
тва-
рин 

Товщи-
на кап-
сули 

Кількість 
трабекул

Кількість 
капілярів 

Кіль-
кість 

фоліку-
лів 

Розміри 
фоліку-
лів (РФ)

Розмір 
ростко-
вої зони 
фолікул 
(РРЗФ) 

Спів-
відно-
шення 
РРЗФ 
: РФ 

ГЦБ Макро-
фаги 

Перева-
жаючий 
вид пуль-

пи 

1 1,40± 
0,17 

3,16± 
0,93 

4,00± 
1,16 

3,00± 
0,57 

43,1± 
3,27* 

25,6± 
3,2*** 1:1,7 3,30± 

1,33 
0,70± 
0,33 біла 

2 2,10± 
0,96 

2,33± 
0,89 

2,00± 
0,58 

5,00± 
0,65 

34,9± 
3,27 

4,1± 
2,40 1:8,5 3,60± 

1,76 
1,0± 
0,58 

збалансо-
вана 

3 1,00±0 3,33± 
0,33 

1,67± 
0,33 

3,33± 
0,67 

44,3± 
3,00** 

6,2± 
3,20 1:7,1 2,70± 

0,33 
0,70± 
0,33 

збалансо-
вана 

4 1,17± 
0,17 

2,33± 
0,33 3,00±0 3,67± 

0,68 
52,4± 
3,40** 

11,6± 
2,96 1:4,5 3,00± 

1,15 0,70±0 червона 

5 1,33± 
0,33 

4,00± 
1,17 

2,33± 
0,33 

2,67± 
0,67 

33,0± 
2,68 

8,8± 
2,16 1:3,7 4,00± 

0,58 
0,7± 
0,33 

збалансо-
вана 

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

3. Порівняння кількості деяких клітин червоного кісткового мозку білих мишей різних 
дослідних груп, M±m, n=6 

Групи тварин ГЦБ і МГЦ Адипоцити 
1 7,67±0,42** 1,33±0,42 
2 4,33±1,26 1,00±0,42 
3 7,00±0,84* 1,33±0,00 
4 7,00±0,84* 1,67±0,84 
5 3,67±0,42 1,33±0,42 
Примітки: 1. ГЦБ – гемоцитобласти, МГЦ – мегакаріоцити; 2. * р < 0,05, ** р < 0,01. 
 
Судини печінки переповнені кров’ю, розши-

рені, гепатоцити місцями дещо набряклі, синусо-
їди вільні.  
У нирках виявили тонку капсулу та помірне 

наповнення кров’ю судин клубочків юксто-
гломерулярної зони і менше – юксто-медулярної 
зони. Епітелій канальців місцями мав невеликі 
дифузні набряки та переповнення кров’ю окре-
мих капілярів. У тварин четвертої групи спосте-
рігали набрякання звивистих канальців, їх зер-
нисту дистрофію, ознаки гломерулонефриту.  
У шлунку слизова оболонка мала рівномірну 

складчастість різної товщини із крайовим злу-
щуванням клітин епітелію, наповнення кров’ю її 
окремих судин. У шлунках мишей 4 групи спо-
стерігали ділянки більш тонкої слизової оболон-
ки, на які нашаровувалася гомогенізована некро-
біотична маса. Його серозна оболонка мала еро-
зії.  
В оптимальних дозах РПБ не викликав змін у 

цих органах.  
У селезінці мишей майже всіх груп спостері-

гали зміни. Морфометрія селезінки представлена 

у таблиці 2.  
Дані таблиці 2 показують, що товщина капсу-

ли, кількість трабекул, капілярів, фолікулів, ге-
моцитобластів (ГЦБ) у селезінці не мали статис-
тично достовірних змін у порівнянні з контро-
лем. У тварин 1-ї, 3-ї і 4-ї груп достовірно 
(р<0,05 – 0,001) збільшувалися розміри фоліку-
лів (РФ) до 44,3±3,0 од. (контроль 33,0±2,68 од.), 
а групи 1 – і їх росткової зони (РРЗФ) – до 
25,6±0,25 од. (контроль 8,8±2,16 од., р<0,001) та 
їх співвідношення – до 1:8,5 (контроль 1:3,7). 
Зміни спостерігались і у червоному кістково-

му мозку (результати досліджень наведені у таб-
лиці 3). 
Дані таблиці 3 свідчать, що у червоному кіст-

ковому мозку білих мишей, яким застосовували 
РПБ, достовірно збільшувалася кількість гемо-
цитобластів (ГЦБ) і мегакаріоцитів (МГЦ) у ми-
шей першої (до 7,67±0,42, р<0,01), третьої (до 
7,00±0,84, р<0,05) та четвертої (до 7,00±0,84 
р<0,05) груп. У будові кісткової тканини, стінок 
судин строми, ретикулярних фібробластів і фіб-
роцитів та співвідношенні кровотворної та  жи-
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рової тканин не виявили гістологічних змін, по-
рівняно з контролем.  
Висновки. 1. При застосуванні РПБ в оптима-

льних дозах у білих мишей спостерігали збіль-
шення маси печінки, селезінки та нирок. Гісто-
логічна будова тканин серця, шлунка, печінки та 
нирок тварин була такою ж, як і в контролі.  

2. У білих мишей, яким задавали чотирьохкрат-
ну дозу РПБ (LD50), виявили білкову дистрофію 

ниркових канальців, ознаки гломерулонефриту, 
ерозійний гастрит. 

3. На гістологічній картині у селезінці тварин, 
яким застосовували РПБ, спостерегали збільшені 
в розмірах фолікули та їх росткові зони, а в чер-
воному кістковому мозку – підвищення числа 
гемоцитобластів та мегакаріоцитів, що свідчить 
про стимуляцію гемопоезу.  
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МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРИ ФІБРОБЛАСТІВ 
 ЕМБРІОНІВ ПЕРЕПЕЛІВ  

ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІРУСНИХ ВАКЦИН 
Постановка проблеми. 

При розробці нових клі-
тинних тест-об’єктів для 
вірусологічного чи біотех-
нологічного використання 
необхідно вивчати їх чут-
ливість до вірусів та про-
дуктивність із урахуван-
ням видового походження, способу вирощуван-
ня, якості живильних середовищ. У кожному 
конкретному випадку виникає необхідність ви-
бору клітинної системи, яка б забезпечувала ви-
соку репродуктивну активність вірусу і накопи-
чення достатньої його біомаси. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Тривалий час у вірусологічних дослідженнях, 
виробництві засобів діагностики і профілактики 
інфекційних хвороб використовували ембріони 
курей, рідше – качок чи інших птахів. Із відкрит-
тям можливості культивування in vitro клітин із 
різних органів ссавців і птиці широкого впрова-
дження набули первинні культури клітин. У 
зв’язку з тим, що ембріони курей досить часто 
бувають контаміновані мікоплазмами та іншими 
збудниками інфекційних хвороб птиці, розпоча-
лися пошуки інших видів птиці, ембріони яких 
можна було б використовувати у вірусологічних 
дослідженнях. Серед них певний інтерес пред-
ставляють ембріони перепелів та культури клі-
тин із них (2, 6, 10-11).  
Контамінацію перепелів, їх ембріонів та куль-

тур клітин, одержаних із них, вивчали з метою 
використання культури фібробластів ембріонів 
перепелів (ФЕП) у промисловому виробництві 
медичних вакцин. Було з’ясовано, що контамі-
нація цих систем вірусами буває вкрай рідко і 
тільки в тих випадках, коли не витримуються 
умови вирощування перепелів окремого від ін-
ших видів птиці. З початку 80-х років ФЕП за-
пропонували для промислового використання й 
досі застосовують при виготовленні культураль-
них живих сухих вакцин проти кору та паротиту 
людини, а це вже понад 30 років. Ці вакцини 

мають високі показники за 
стабільністю генетичних 
характеристик, відсутніс-
тю нейровірулентності 
для мавп, антигенною ак-
тивністю та рівнем серо-
конверсії, ареактогенні й 
нешкідливі (2-3, 10).  

Використовували ФЕП також для виявлення 
вірусів-контамінантів інших культур клітин або 
як додаткову тест-систему для порівняння її з 
іншими культурами клітин при культивуванні 
польових штамів вірусів хвороби Марека, синд-
рому зниження несучості, інфекційного бронхі-
ту, віспи птиці, герпесвірусу індиків та інфек-
ційного ларинготрахеїту. Проте ще недостатньо 
повідомлень про культивування вакцинних шта-
мів вірусів ссавців на первинній культурі фібро-
бластів ембріонів перепелів (2, 5-7, 10). 
За даними літератури, з перепелиних ембріо-

нів одержують не тільки первинні, а й перещеп-
лювані культури клітин, наприклад, QT-35 (11), 
які з успіхом використовують для культивування 
вірусів, виділених від тварин та людей (вірус 
CELO, збудники інфекційного ляринготрахеїту, 
синдрому зниження несучості, хвороби Марека, 
ньюкаслської хвороби, віспи, саркоми Рауса, ле-
козу птиці, рео- та аденовіруси; віруси лейкемії 
мишей, сказу, кору, краснухи, паротиту) (1-2, 5-
7, 9).  
Використання птиці та ембріонів, вільних від 

патогенної мікрофлори (SPF-птиці) – досить пер-
спективний напрямок у біотехнології (4, 8, 12). 
За кордоном широко використовують SPF-

ембріони курей для виробництва вакцин як у 
гуманній, так і у ветеринарній медицині. Є по-
відомлення про виготовлення в Росії окремих 
вакцин на SPF-ембріонах курей, наприклад, вак-
цини проти ньюкаслської хвороби, хвороби Ма-
река та інших (8, 11).  
У країнах СНД така технологія знаходиться на 

стадії розробки через дуже високу ціну SPF-
птиці. Оскільки в Україні через відсутність ви-
робництва SPF-яєць курей такі технології запро-

Культура фібробластів ембріонів перепелів 
чутлива до вірусів птиці (Марека, ньюкаслсь-
кої, герпесвірусу індиків та авіреовірусу) та 
ссавців (міксоматозу кролів і хвороби Ауєскі). 
Репродукція вірусів відбувається з появою 

характерних цитопатичних змін і забезпечує 
накопичення біомаси, достатньої для виго-

товлення вакцин. 
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ваджувати важко, тож стійкі до хвороб та некон-
таміновані перепели можуть стати у нагоді при 
вирішенні даної проблеми.  
В Англії вже зареєстрована лінія SPF-

перепелів. Таку роботу проводили і проводять в 
Естонії та Росії. Ще у 1982 році в Росії були за-
тверджені методичні рекомендації «Содержание 
японских перепелов в целях получения инкуба-
ционных яиц и эмбрионов, свободных от специ-
фических возбудителей», а в 1989 – «Ветеринар-
но-санитарные требования к перепелиным фер-
мам, продающим биопредприятиям инкубаци-
онное яйцо» (3). Отже, були закладені підвалини 
для широкого використання перепелів як біоло-
гічної системи в біопромисловості.  

 Метою наших досліджень було з’ясувати 
можливість культивування шести видів вірусів 
на культурі фібробластів ембріонів перепелів та 
доцільність використання ФЕП із метою одер-
жання біомаси вірусів, достатньої для виробниц-
тва вакцин.  
Матеріали і методи досліджень. Культуру 

клітин перепелиних фібробластів одержували за 
класичною і модифікованою методиками. Пере-
пелині яйця для інкубації надходили з госпо-
дарств Полтавської, Сумської та Луганської об-
ластей.  
Для виготовлення культури клітин використо-

вували ембріони курей 10-11-добової, а перепе-
лів – 7-11-добової інкубації.  
Посівна концентрація клітин при одержанні 

культури ФЕП –100-800 тисяч. Суспензію клітин 
розливали в культуральні ємності (флакони, ма-
траси, бутлі, пробірки) й витримували у термо-
статі при температурі +37оС до одержання мо-
ношару клітин двома методами, а саме: 
ролерним при використанні флаконів і бутлів та 
стаціонарним – у матрасах, флаконах та 
пробірках. Культури клітин вирощували на поживних се-
редовищах Ігла і 199 (вітчизняного виробницт-
ва). Випробувані також середовища виробництва 
американської фірми Sigma Chemical Company, а 
саме: 199, RPMI-1640, МЕМ і DME. Культиву-
вання клітин здійснювали як на моносередови-
щах, так і їх суміші в різних пропорціях. До рос-
тових середовищ додавали 10-15% сироватки 
крові великої рогатої худоби, бензилпеніцилін 
по 100 ОД та стрептоміцин по 100 мкг на 1 см3. 
У підтримуюче середовище сироватку та антибі-
отики не додавали. Концентрація водневих іонів 
(рН) становила 7,0-7,2. 
Ембріони та одержані культури клітин вико-

ристовували для культивування таких вакцинних 
штамів вірусів: штаму FC 126 герпесвірусу інди-

ків (ІЕКВМ УААН), La Sota вірусу ньюкаслської 
хвороби (Сумська біофабрика), В-82 вірусу мік-
соматозу кролів (Сумська біофабрика), 18”в” 
УНДІЕВ вірусу хвороби Ауєскі (Сумська біофа-
брика), Н 120 Масачусетс вірусу інфекційного 
бронхіту курей (фірма LOHMANN, Німеччина), 
штаму D78 вірусу хвороби Гамборо (фірма LO-
HMANN, Німеччина). Температура культиву-
вання вірусів залежала від їх виду, а саме: +33оС 
для вірусу міксоматозу кролів і +37оС – для ін-
ших вірусів.  
Інфікування ембріонів на ХАО здійснювали за 

загальноприйнятою методикою.  
Інфекційну активність вірусу визначали мето-

дом титрування вірусу ньюкаслської хвороби у 
РГА, а інших вірусів – на моношаровій культурі 
фібробластів. 
Результати досліджень. Природно, що засто-

сування ембріонів перепелів для одержання пер-
винних культур клітин потребує з’ясування бла-
гополуччя ферм щодо вірусних інфекцій, оскіль-
ки це може негативно вплинути на їхню чутли-
вість до інших вірусів внаслідок стримування їх 
репродукції, контамінації патогенами та погір-
шення стандартності й якості біопрепаратів, що 
можуть виготовлятися на їх основі. 
Проведені нами дослідження показали, що на 

цей час у восьми регіонах України перепелині 
ферми благополучні щодо вірусних інфекцій, які 
уражують птицю ряду курячих. У серологічних 
дослідженнях у перепелів виявляли специфічні 
антитіла до окремих збудників вірусних хвороб 
(хвороби Марека, інфекційного бронхіту, інфек-
ційного ларинготрахеїту, хвороби Гамборо, 
ньюкаслської хвороби, синдрому зниження не-
сучості, енцефаломієліту, адено- та реовірусної 
інфекцій). 
Із обстежених 16 птахогосподарств восьми ре-

гіонів України (7 областей та АР Крим), що за-
ймаються розведенням перепелів і реалізацією 
яйця і м’яса, три – благополучні щодо інфекцій-
них хвороб вірусної етіології. В інших – за від-
сутності клінічних проявів вірозів, реєструються 
діагностичні титри противірусних антитіл до 
збудників окремих хвороб.  
У господарствах Полтавської та Сумської об-

ластей реєструвалися спалахи колібактеріозу, 
Сумської та Дніпропетровської – стафілококозу, 
в Полтавській – псевдомонозу. В цих же облас-
тях, за даними серологічного моніторингу, вияв-
лені противірусні антитіла у високих титрах.  
На фермах Луганської, Харківської та Одесь-

кої областей титри противірусних антитіл були 
низькими, не досягаючи рівня діагностичних 
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(від 0 до 1:8). На таких фермах перепелів утри-
мували в окремих приміщеннях, розташованих 
далеко від інших пташиних приміщень, суворо 
дотримуючись ветеринарно-санітарних вимог. 
Враховуючи ці дослідження, для одержання 

ембріонів та культур клітин із них ми викорис-
товували інкубаційні яйця тільки з тих госпо-
дарств, де титри антитіл були низькими (недіаг-
ностичними) протягом кількох років. Найбільш 
придатною за цими показниками виявилася фер-
ма фірми «Поиск А.С.» Луганської області.  
Нами встановлено, що первинна культура клі-

тин фібробластів із ембріонів перепелів є слуш-
ною моделлю для вірусологічних досліджень, 
чутлива до різних вірусів і не поступається за 
цими ознаками культурі фібробластів ембріонів 
курей. Вона може використовуватися в дослі-
дженнях з індикації та ідентифікації вірусів (при 
напрацюванні їх біомаси для виготовлення біо-
препаратів).  
У дослідженнях використовували шість віру-

сів, які відносяться до чотирьох родин і викли-
кають захворювання у птиці та ссавців (табл. 1). 
У першому пасажі досліджуваних вірусів їх 

контакт із клітинами склав 60 хвилин, а вірусу 
міксоматозу – 2 години. При цьому ми врахову-
вали, що цикл від адсорбції вірусів до повної 

деструкції фібробластів залежить від їх адапта-
ції. Якщо в перших пасажах він (у залежності від 
родини вірусів) досягав 96-120 годин, то з наро-
станням числа серійних пересівів він скорочува-
вся на 24-36 годин. Оптимальні терміни завер-
шення ЦПД вірусів стабілізувалися на другому-
третьому пасажі, в результаті чого і термін кон-
такту вірусів з клітинами зменшили до 30 хви-
лин, за винятком вірусу міксоматозу кролів, кон-
такт якого з клітинами становив 60 хвилин.  
Усі випробувані віруси викликали цитопато-

генну дію, причому її характер був різним і за-
лежав від виду вірусу (табл. 2). 
При культивуванні польового штаму вірусу 

хвороби Марека (серотип І) і вакцинного штаму 
герпесвірусу індиків (серотип ІІІ). За характером 
вияву ЦПД зміни в культурі ФЕП були схожими 
зі змінами в культурі фібробластів курей. 
Польовий штам вірусу викликав формування 
круглих щільних симпластів із кількох шарів 
клітин з блискучим краєм (так званих “бляшок”), 
видимих неозброєним оком. Вони залишалися на 
склі і тоді, коли всі клітини навколо них відша-
ровувалися. Вакцинний штам вірусу (герпесві-
рус індиків) формував синцитій, частина клітин 
відшаровавулася, й ці пустоти (класичні бляшки) 
можна було бачити при мікроскопуванні. 

1. Випробувані штами вірусів 
Вірус Штам Місце депонування вірусу 

Віруси птиці 
Хвороби Марека Таганрог-2001 ІЕКВМ УААН 

Герпесвірус індиків FC126 ІЕКВМ УААН 
Ньюкаслської хвороби La Sota Сумська біофабрика 

Авіреовірус ІЕКВМ ІЕКВМ УААН 
Віруси ссавців 

Хвороби Ауєскі УНДІЕВ 18”в” Сумська біофабрика 
Міксоматоз кролів В 82 Сумська біофабрика 

2. Характер цитопатогенної дії вірусів у культурі фібробластів ембріонів перепелів 
Ознаки цитопатогенної дії вірусів 

Віруси 
час виник-
нення пер-
ших ознак 

ЦПД 

округлення 
клітин 

формування 
симпластів 

формування 
“бляшок” 

термін пов-
ного відша-
рування  
клітин 

хвороби Марека 18-24 + - +++ 120 
авіреовірус 18-24 + +++ - 48 

ньюкаслської хвороби 24-36 + ++ - 72 
Герпесвірус індиків 18-24 + +++ - 120 
хвороби Ауєскі 48-60 +++ - - 96 

міксоматозу кролів 60-72 +++ - - 96 
Примітка: – негативний результат; + ЦПД охоплювала не більше 25% клітин; 
++ ЦПД охоплювала 25-50% клітин; +++ ЦПД охоплювала близько 75% клітин 
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Цитопатогенні зміни у ФЕП при культивуван-
ні реовірусу та вірусу ньюкаслської хвороби не 
відрізнялися від змін, що проявлялися в культурі 
фібробластів курячих ембріонів і збігаються з 
даними інших дослідників. Ці віруси викликали 
схожі між собою за ознаками деструкції клітин 
зміни в моношарі: округлення та відшарування 
клітин, формування симпластів. 
Літературних даних про використання пер-

винних культур клітин ембріонів перепелів для 
культивування вірусів міксоматозу кролів та 
хвороби Ауескі ми не знайшли. Як з’ясувалось, 
при випробуванні цієї клітинної системи, вона 
чутлива до цих вірусів. Характерно те, що перші 
ознаки ЦПД вірусу міксоматозу з’являлися піз-
ніше, в порівнянні з вірусами птахів, тобто через 
48-72 години, й характеризувалися поступовим 
наростанням ЦПД (округленням клітин із насту-
пним їх відшаруванням).  
При культивуванні вірусу хвороби Ауєскі пер-

ші ознаки ЦПД з’являлися після 72 годин, тобто 
пізніше, ніж при інфікуванні ФЕП вірусом мік-
соматозу. Дегенеративні процеси наростали 
швидко: за 24-36 години клітини округлялися, 
частина їх відшаровувалася, а інша – формувала 
невеликі симпласти, після чого близько 95% клі-
тин відшаровувалася від скла.  
Наведені результати досліджень свідчать, що 

культура фібробластів, одержаних з ембріонів 
перепелів, чутлива до вірусів-збудників інфек-
ційних хвороб ссавців і птиці. Репродукція ви-

пробуваних у цій культурі вірусів відбувається з 
ураженням клітин, які за часом і характером змін 
у моношарі відрізняються в залежності від їх 
родини і біологічних властивостей (рис. 1). 
У подальших дослідженнях було з’ясовано, 

що репродукція вірусів залежала від адаптації та 
рівня пасажів у первинній культурі фібробластів 
перепелів. Критерієм її оцінки служила інфек-
ційна активність, яка визначалася за методом 
титрування вірусів на моношаровій культурі, які 
вирощували в пробірках чи в культуральних 
флаконах ємністю 50 см3.  
Із цією метою готували 10-кратні розведення 

вірусів на живильному середовищі без сироватки 
крові, якими інфікували культуру з розрахунку 6 
пробірок (флаконів) на робоче розведення. Оскі-
льки репродукція вірусів у культурі ФЕП відбу-
вається з виявленням характерних змін, кінцеві 
результати враховували за цитопатичним ефек-
том, що викликало найбільше розведення вірусу. 
За результатами досліджень виявилося, що 

досить висока репродуктивна активність після 
третього пасажу спостерігалась у вірусу хвороби 
Ауєскі, інфекційність якого становила 5,8 lg 
ТЦД50/см3, у вірусу міксоматозу вона була мен-
шою – 4,4 lg ТЦД50/см3 . 
Інфекційна активність вірусів-збудників хво-

роб птиці була приблизно однаковою і колива-
лась у межах 8,23-8,77 lg ЕЛД50/см3 при культи-
вуванні вірусу в культурі ФЕП. 
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Рис. 1. Динаміка цитопатичних змін у культурі ФЕП під дією вірусів 
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Таким чином, експериментальні дані відносно 
адаптації та культивування досліджуваних віру-
сів із визначенням титрів їх інфекційної актив-
ності свідчать, що випробувана моношарова ку-
льтура фібробластів, отриманих із тканин ембрі-
онів перепелів, придатна для вірусологічних і 
біотехнологічних цілей. За чутливістю до віру-
сів, що викликають інфекційні хвороби у птиці 
та ссавців, вона не поступається культурі фібро-
бластів ембріонів курей. А враховуючи достат-
ньо високу проліферативну активність фібробла-
стів перепелів, їх довгочасну життєздатність у 
культурі in vitro (10-12 діб), економічність (од-
ного 7-8-добового зародка достатньо для виро-
щування моношарової культури у 1,5-літровому 
матрасі чи 3-літровій ролерній посудині), вони 

можуть замінити культуру фібробластів ембріо-
нів курей, тим більше, що останні часто конта-
міновані різними збудниками й це обмежує їх 
застосування. 
Висновки. Культура фібробластів перепелів 

чутлива до вірусів-збудників хвороб птиці (Ма-
река, ньюкаслської, герпесвірусу індиків та аві-
реовірусу) і ссавців (міксоматозу кролів та хво-
роби Ауєскі), репродукція яких відбувається з 
появою характерних цитопатичних змін, забез-
печує накопичення біомаси з титром інфекційної 
активності на третьому пасажі вірусу хвороби 
Ауєскі – 5,8 lg ТЦД50/см3, міксоматозу – 4,4 lg 
ТЦД50//см3, ньюкаслської хвороби – 8,77 lg 
ЕЛД50/см3. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МІМЕТОНУ ПРИ УСКЛАДНЕНИХ ОТЕЛАХ У КОРІВ 
Постановка проблеми. 

Патологічні роди (дисто-
ції) – це порушення родо-
вої діяльності, що харак-
теризуються подовженням 
або відсутністю однієї зі 
стадій пологів. 
Часто патологічні пологи реєструють у корів. 

Патології у стадії виведення плода, що зумовле-
но послабленням динаміки пологів, складають 2-
7% від загального числа отелень (2, 7). 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Затримка посліду, як ускладнення третьої стадії 
пологів, зустрічається від 5% до 40% корів, які 
отелилися (2, 4). Внаслідок цього виникають різ-
ні ускладнення післяпологового періоду, що 
призводять до тривалої неплідності, зниження 
молочної продуктивності, завдаючи значних еко-
номічних збитків (4, 7-8). 
Дистоції реєструються здебільшого у тварин, 

які не користувалися моціоном і мали неповно-
цінну годівлю (дефіцит вітамінів А, Д, Е, міне-
ральних речовин, йоду, селену); у яких реєстру-
валися гіпотонія і атонія матки, недостатнє до-
зрівання плаценти, плацентит, токсикоз, защем-
лення глибоко лежачих розгалужених ворсин 
хоріона у криптах карункула тощо (1, 3, 5). 
У ветеринарній практиці для стимуляції поло-

гового процесу та лікування затримки посліду в 
тварин застосовують нейротропні препарати 
(карбохолін, прозерин), що потенціюють дію 
гормонів (пітуітрін, окситоцин), пробіотиків, 
вітамінів, навколоплідних вод, молозиво тощо 
(2, 3, 6-8).  
Метою нашої роботи було вивчити терапев-

тичну й профілактичну ефективність міметону 
при слабких переймах та потугах і затримці по-
сліду в корів. 
Матеріал та методи досліджень. Міметон – 

комплексний гормонально-вітамінний препарат 
пролонгованої дії, призначений для стимуляції 
пологового процесу у корів, розроблений на базі 

інституту біології тварин 
УААН (м. Львів). Препа-
рат забезпечує посилення 
проліфераторних і секре-
торних процесів у ендоме-
трії на фоні підвищення 

тонусу матки. Пролонгована дія компонентів 
препарату зумовлює ендогенне виділення прос-
тагландинів, які додатково стимулюють тонус 
матки; забезпечує посилення дії ферментних си-
стем тканинних протеїназ, що сприяє послаб-
ленню зв’язку фетальної частини плаценти зі 
слизовою оболонкою матки. 
Матеріалом для досліджень стали корови чер-

воної степової породи віком 4-6 років, середньої 
вгодованості, масою 500-550 кг, із середньоріч-
ною молочною продуктивністю 2500-2800 кг, які 
належали навчально-дослідному господарству 
“Самарський” Дніпропетровського району Дніп-
ропетровської області. Було сформовано три до-
слідні групи та одну контрольну групу корів, по 
10 голів у кожній. 
Затримку посліду можна прогнозувати при 

слабкій пологовій діяльності (2), тому коровам 
першої групи, в яких реєстрували затяжну другу 
стадію отелення, міметон вводили внутріш-
ньом’язово після народження телят із метою 
профілактики патології третьої стадії в дозі 5 мл; 
тваринам другої групи (із затриманням посліду 
понад 6 годин) терапевтична доза препарату 
складала 10 мл. Тваринам третьої групи, в яких 
попередні отели супроводжувалися затяжною 
стадією виведення плода, що розвивалася на тлі 
гіпотонії матки, з метою профілактики слабких 
перейм, препарат вводили внутрішньом’язово в 
дозі 5 мл у першу стадію пологів. 
Результати досліджень. Міметон, уведений в 

першу стадію отелення тваринам третьої групи, 
ефективно впливав на перебіг його другої стадії. 
При цьому перейми і потуги у корів були віднос-
но інтенсивними, паузи між ними – коротшими, 
а час виведення плодів становив 25,5±1,4 хв. У 
худоби, якій препарат не вводили (I, II, IV 

Встановлено, що міметон, введений коровам 
у першу стадію отелення, ефективно впливав 
на перебіг його другої стадії; максимальна 

дія препарату для профілактики та лікування 
затримки посліду проявляється на 4-4,5  

години після застосування. 
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Ефективність застосування міметону при ускладнених родах у корів 

Група Доза препарату, 
мл 

Кратність вве-
дення 

Тривалість другої стадії, 
хв. M±m 

Тривалість третьої ста-
дії, хв. M±m 

I, n=10 5 1 45±2,6 284±10,5 
II, n=10 10 1 49±2,4 248±11,2 
III, n=10 5 1 25,5±1,4* 365±11,2 
IV, n=10 – – 46±1,8 379±12,3 

 
групи), друга стадія отелень була вірогідно дов-
шою і становила, відповідно, 45±2,6; 49±2,4; 
46±1,8 хв. 
Встановлено, що міметон, введений тваринам 

першої групи відразу ж після виведення плодів, 
ефективно впливав на відділення посліду. Три-
валість третьої стадії пологів у корів становила 
284±10,5 хв; у тварин III дослідної та IV контро-
льної груп) – 365±11,2 і 379±12,3 хв. відповідно. 
У корів II групи (із затриманням посліду) піс-

ля застосування препарату відділення посліду 
відбувалося за 248±11,2 хв. (табл.). 
Для стимуляції третьої стадії отелення препа-

рат застосовували після виведення плоду. Мак-
симальна дія препарату для профілактики та лі-
кування затримки посліду проявлялася на 284-

248 хв, тобто через 4-4,5 години після застосу-
вання. 
Отже схеми профілактики й лікування патоло-

гії другої та послідової стадій отелення у корів із 
використанням міметону є простими і економіч-
но вигідними. Витрати на препарат для лікуван-
ня однієї корови з затримкою посліду становили 
10 грн., а для профілактики – 5 грн. 
Висновок. Встановлена висока ефективність 

препарату міметон для лікування та профілакти-
ки ускладнень другої та послідової стадій оте-
лення у корів. Пролонгована дія препарату про-
являється у стимуляції скорочення функції мат-
ки та в послабленні зв’язку фетальної частини 
плаценти зі слизовою оболонкою матки. 

БІБЛІОГРАФІЯ 
1. Авдеенко В.С. Перинатальна патология и ме-
тоды ее коррекции у крупного рогатого скота. 
Автореф. дис. … д-ра вет. наук. – Воронеж, 
1993. – 41 с. 
2. Гришко Д.С. Лекції з ветеринарного акушерс-
тва: Навч. посібн. – Харків: Прапор, 2003. – 400 
с. 
3. Заянчковский И.Ф. Задержание последа и по-
слеродовые заболевания у коров. – М.: Колос, 
1964. – 384 с. 
4. Корейба Л.В. Ендоспорин у профілактиці па-
тології отелень у корів /Тваринництво України. – 
1997. – №12. – С.13. 

5. Костишин Є.Є., Хомин С.П., Дідух А.В. та ін. 
Значення аномалій формування плаценти у корів 
в етіології акушерської та неонатальної патології 
// Науковий вісник Львівської державної акаде-
мії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – 
Львів. – 2002. – Т. 4 (№5). – С. 228-232. 
6. Логвинов Д.Д. Беременность и роды у коров. – 
К.: Урожай, 1975. – 240 с. 
7. Справочник по ветеринарному акушерству 
Г.В. Зверевой. – К.: Колос. – 1985. – 280 с. 
8. Шипилов В.С. Физиологические основы про-
филактики бесплодия коров. – М.: Колос, 1977. – 
335 с. 

 



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 3 • 2007 74 

УДК 636.7:619:616-091:619:616.64 
© 2007 

Панасова Т.Г., кандидат ветеринарних наук,  
Полтавська державна аграрна академія 

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ КОБЕЛІВ 
Постановка проблеми. 

Захворювання статевого 
апарату у кобелів прояв-
ляються через такі ознаки: 
зменшення активності, 
втрата потягу до сук та 
здатності до коїтусу, у зад-
ній частині тулуба заціпе-
ніла хода, піднятий біля 
кореня хвіст, розслабле-
ний живіт, порушення де-
фекації та сечовиділення, 
зміна форми мошонки, пеніса та препуцію. Крім 
того, розвиваються ознаки фемінізації. Лікуван-
ня патологій статевого апарату кобелів, у залеж-
ності від показань, проводять як консервативни-
ми, так і оперативними методами (1-3). 
За січень-липень 2007 року у ветеринарному 

центрі «VET МИР» отримали лікування 30 кобе-
лів із патологіями статевої системи. Діагноз на 
захворювання статевої системи встановлювали 
на підставі даних анамнезу, клінічного огляду 
тварини, ультразвукових досліджень (УЗД), ана-
лізу крові та сечі.  
Серед патологій статевої системи частіше всьо-

го реєстрували кусані рани мошонки, травми пені-
са та препуцію, патології передміхурової залози, а 
також орхіт, епідідіміт та фунікуліт (табл.).  
У клініку поступив кобель породи такса, віком 

7 років, із кровотечею із зовнішніх статевих ор-
ганів, не пов’язаною з сечовиділенням. З анам-
незу встановлено, що кобель у розведенні засто-
совувався один раз, кілька років тому. Після зо-
внішнього клінічного обстеження препуцію та 
статевого члена патологій не було виявлено, 
кровотеча спостерігалася з уретри. Після цього 
були проведені лабораторні дослідження сечі, 
проте наявності крові в ній не встановлено. За 
допомогою УЗД виявлено незначну гіперплазію 
передміхурової залози.  
Для лікування тварини застосовували гемо-

статичні препарати, однак вони не давали бажа-
ного ефекту – краплеподібна кровотеча зі стате-
вого члена не припинялася. Тварині були при-
значені гестагени пролонгованої дії, після засто-
сування яких кровотеча припинилася. Господа-
реві кобеля запропонували регулярно викорис-

товувати його у розведен-
ні або провести кастрацію. 
У клініку поступив ко-

бель породи боксер, віком 
10 років, із двосторонньою 
грижею промежини. Зі слів 
господарів, у тварини про-
тягом останнього року спо-
стерігалися запори, а під 
час акту дефекації – болючі 
тенезми. У розведенні ко-
бель застосовувався 8 років 

тому. При ректальному дослідженні встановлено 
значне збільшення передміхурової залози та здав-
лювання нею прямої кишки.  
Для лікування проведено герніотомію та каст-

рацію. Через 14 днів стан тварини нормалізував-
ся; після проведеної УЗ діагностики встановле-
но, що простата набула нормального розміру. 
У клініку поступив кобель, породи пітбуль-

тер’єр, віком 9 років, із гематурією та погіршенням 
загального стану. При зборі анамнезу виявили, що 
у пацієнта порушений акт дефекації (супроводжу-
ється тенезмами) та болюче сечовиділення. Сеча – 
каламутна, брудно-червоного кольору. 
При клінічному дослідженні встановлено під-

вищення загальної температури до 40,20С, пе-
редміхурова залоза була збільшена, мала гладе-
ньку поверхню. Загальний аналіз крові допоміг 
виявити лейкоцитоз із регенеративним зсувом 
ядра. Дослідження сечі вказувало на протеїну-
рію, гематурію, в осаді – гній, епітеліальні клі-
тини та клітини крові. 
Після нормалізації загального стану тварини 

за допомогою антибіотико- та дезінтоксикацій-
ної терапії пацієнту була проведена кастрація. 
Через 14 днів стан тварини покращився, а прос-
тата набула нормального розміру. 
До клініки поступив кобель, породи естонська 

гонча, віком 3 роки, з кровотечею із зовнішніх 
статевих органів. Стан пацієнта пригнічений, 
хода заціпеніла. Після клінічного обстеження 
виявлено рвану рану слизової оболонки статево-
го члена та кавернозних тіл по всій окружності. 
Для лікування після наркозу застосували накла-
дання швів по всій окружності статевого члену 
за допомогою вікрілу. 

Захворювання статевої системи у кобелів 
склали 2% випадків усіх захворювань собак, 
які лікувалися у ветеринарному центрі «VET 
МИР» за січень-липень 2007 року. Частіше 
всього реєстрували патології передміхурової 
залози, кусані рани мошонки, травми пенісу 
та препуцію, а також орхіт, епідідіміт та 
фунікуліт. Для лікування застосовувалися 
консервативні й оперативні методи. Якщо 
кобель не мав племінної цінності, проводила-
ся його кастрація, що мала виражений ліку-

вальний ефект.  
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Розповсюдження патологій статевої 
системи кобелів за січень-липень 2007 р.  
у ветеринарному центрі «VET МИР» 

Патології Кількість 
випадків 

% від зага-
льної кіль-
кості пато-

логій 
Аденома передміхурової  

залози 1 0,07 

Гіперплазія та гіпертрофія 
передміхурової залози 3 0,21 

Простатит 2 0,13 
Кісти передміхурової залози 2 0,13 

Венерична саркома 2 0,13 
Балянопастит 2 0,13 
Крипторхізм 2 0,13 

Пухлини сім’яників 1 0,07 
Орхіт, епідідіміт та фунікуліт 3 0,21 

Парафімоз 2 0,13 
Травми пеніса та препуцію 3 0,21 

Грижа промежини 2 0,13 
Рани мошонки 5 0,35 
Некроз мошонки 1 0,07 
Усього випадків 31 2,06 

У пацієнта з аналогічними симптомами (кро-
вотеча та крепітація в ділянці препуція) нами 
було встановлено перелом статевого члена та 
проведено оперативне лікування, як у поперед-
ньому випадку. 
Обом пацієнтам крім загальної антибіотикоте-

рапії в якості ранозагоюючого засобу було при-
значено солкосерил у таблетках тричі на добу 
протягом 10-14 днів. Через 14 днів обидва пацієн-
ти одужали. 
До клініки поступив пес породи такса, віком 3 

роки, з парафімозом. При зборі анамнезу вияв-
лено, що кілька годин тому відбулося «спілку-
вання» з сукою в охоті, але без коїтусу. При клі-
нічному обстеженні виявлено, що головка стате-
вого члену набрякла, гіперемована й не вправля-
ється у препуцій.  
Під наглядом пацієнту пеніс обкладали льо-

дом, змазуючи його маззю і вправляли у препу-
цій. На другий день цей же кобель потрапив із 

тим же діагнозом, і йому були проведені ті ж 
самі маніпуляції. Проте через тиждень знову ві-
дбувся рецидив захворювання. Було прийнято 
рішення про кастрацію, після чого патологія не 
повторювалася. 
Крім зазначених вище клінічних випадків до 

клініки поступали кобелі з ранами мошонки, які 
частіше всього вони наносили одне одному. Клі-
нічна картина при цій патології була різною, в 
залежності від терміну нанесення ран, їх харак-
теру та вірулентності збудника, що обсіменяв 
рану. Найчастіше же це були кусані гнойні рани, 
однак у одному випадку ми реєстрували некроз 
мошонки. В залежності від племінної цінності 
кобелів, лікування проводилося консервативни-
ми чи оперативними методами.  
При консервативному лікуванні застосовува-

лася первинна хірургічна обробка ран, антибіо-
тики широкого спектру дії (цефалексін – 1 мл на 
15 кг маси, енроксил – 1 мл на 10 кг маси) про-
тягом 5-7 діб. Якщо кобель не мав племінної цін-
ності, то при некрозі мошонки проводилася кас-
трація.  
При орхітах, епідідімітах та фунікулітах у ко-

белів погіршувався стан, підвищувалася загальна 
температура до 40,00 С, встановлювалася заціпе-
ніла хода. Мошонка, сім’яники та сім’яні кана-
тики були збільшені в об’ємі, болючі та гарячі 
при пальпації.  
Для лікування застосовувалася новокаїноте-

рапія (інфільтрація 0,5% р-н новокаїну в 
сім’яний канатик) та антибіотикотерапія протя-
гом 5-7 днів. У випадках, якщо кобель не являв 
племінної цінності, проводилася його кастрація. 
Висновки. Отже, за січень-липень 2007 року у 

ветеринарному центрі «VET МИР» патологію 
статевої системи у кобелів реєструвалися у 2% 
випадків загальної кількості захворювань собак. 
Після збору анамнезу для постановки діагнозу 
проводили загальні й місцеві клінічні обстежен-
ня, дослідження крові та сечі, УЗД. Для лікуван-
ня застосовували консервативні й оперативні 
методи. У випадку, якщо хворий кобель не мав 
племінної цінності, проводилася його кастрація, 
що носила виражений лікувальний ефект.  
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ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ҐЕМОПОЕЗУ ТА ОБМІНУ БІЛКІВ  
У СОБАК СЛУЖБОВИХ ПОРІД 

Постановка проблеми. 
Службові собаки викону-
ють багатогранні функції: 
допомагають прикордон-
никам, охороняють важ-
ливі військові об’єкти, 
народне майно, затриму-
ють злочинців, надають допомогу розвідникам 
корисних копалин, знаходять місця витоку газів 
на трасах. Знайшли своє місце службові собаки і 
в сучасній боротьбі проти глобального ворога – 
тероризму: собаки ідентифікують запахи, шука-
ють вибухові речовини, зброю, наркотичні засо-
би тощо. У зв’язку з цим потребує удосконален-
ня та відповідної організації система лікувально-
профілактичних заходів у кінологічних розплід-
никах. Теоретичну і практичну основу їх має за-
безпечити диспансеризація. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Питанням методології диспансеризації сільсько-
господарських тварин при внутрішніх хворобах 
присвячено чимало робіт (2, 6-7). Щодо собак 
вона вперше розроблена професором І.П. Конд-
рахіним зі співавторами (5). В основу методоло-
гії її проведення закладені принципи вибіркової 
сукупності та безперервності. Автори рекомен-
дують один раз на рік проводити основну диспан-
серизацію, а щомісячно – клінічний огляд всього 
поголів’я. Окремі важливі елементи диспансери-
зації (годівлю, утримання, деякі клініко-
функціональні дослідження) регламентовані ін-
струкціями й додатками до них.  
Методичні рекомендації професора І.П. Конд-

рахіна є базисом, основою диспансеризації, про-
те вони не повною мірою охоплюють усі аспек-
ти, зокрема, не надається ще достатньої уваги 
дослідженню гематологічного статусу службо-
вих собак. Цій задачі в певній мірі відповідає 
дисертаційна робота О.А. Дикого, в якій основна 
увага приділена патології печінки (4). 
Мета даної роботи – встановити оптимальні 

параметри показників еритроцитопоезу в клініч-
но здорових собак службових порід старших 1,5-
річного віку і на цій основі проаналізувати ре-

зультати диспансеризації 
собак спеціалізованих роз-
плідників у м. Житомир.  
Матеріал і методи до-

слідження. Матеріалом 
для дослідження були 70 
клінічно здорових собак 

службових порід та 110 собак спеціалізованих 
розплідників, які проходили диспансеризацію 
упродовж 2000-2005 років. Проводили клінічне 
дослідження та вивчення морфологічного і біо-
хімічного складу крові. У цій роботі висвітлю-
ються лише показники еритроцитопоезу та біл-
кового обміну. 
У крові визначали вміст гемоглобіну (гемігло-

бінціанідним методом), кількість еритроцитів, 
величину гематокриту; на основі одержаних ре-
зультатів розраховували вміст гемоглобіну в од-
ному еритроциті (ВГЕ) та середній об’єм ерит-
роцитів (СОЕ). У сироватці крові визначали 
вміст загального білка та альбумінів. Лаборатор-
ний аналіз крові виконували за загальноприйня-
тими методами (8). 
Результати досліджень. На першому етапі не-

обхідним є вивчення показників крові у клінічно 
здорових собак. У досліді було 70 собак, у тому 
числі 45 породи німецька, 11 – кавказька вівчар-
ки, 9 ротвейлерів, решта – азіатська вівчарка та 
московська сторожова. 
Вміст гемоглобіну в 70 собак був у межах від 

145 до 220 г/л (171,5±2,56). Враховуючи величи-
ну середнього квадратичного відхилення 
(δ=±23,5), вміст гемоглобіну в 66,7% собак мав 
би бути в межах від 148 до 195 г/л (табл. 1). За 
результатами наших досліджень таких собак бу-
ло 72,8%, у шести собак (8,6%) гемоглобіну було 
менше, у тринадцяти (18,6%) – більше. Отже, 
одержаний нами результат співпадає й дещо пе-
ревищує умови статистичної обробки. 95% зага-
льної кількості вибірки повинні вкладатися в 
межі двох величин середнього квадратичного 
відхилення вимірювання (М±2 δ). За нашими 
результатами вміст гемоглобіну в 95% собак по-
винен вкладатися в межі 124,5-218,5 г/л. Таких 
тварин було 95,7%.  

Встановлені фізіологічні ліміти вмісту гемо-
глобіну, загального білка, альбумінів, кількос-
ті еритроцитів, гематокритної величини у 
собак службових порід. При диспансеризації у 

23,1% собак виявлено анемію, у 13,6% – по-
рушення білкового обміну, що є, очевидно, 

наслідком патології печінки. 
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1. Показники еритроцитопоезу в собак службових порід 

Біометричний 
показник 

Гемоглобін,  
г/л Еритроцити, Т/л ВГЕ, пг 

Величина 
гематокриту, 

 % 

Середній об’єм 
еритроцитів, 

мкм3 

N 70 70 70 35 35 
Lim 145–220 4,5–8,0 21,0–36,0 31,0–55,0 53–94 

M±m 171,5±2,56 6,0±0,11 28,5±0,43 43,0±1,45 70,0±2,26 
∆ 23,5 0,85 3,5 7,5 11,0 

M±δ 148–195 5,15–6,85 25,0–32,0 35,5–50,5 59–81 
M±2δ 124,5–218,5 4,3–7,7 21,5–35,5 28,0–58,0 48–92 

 
Таким чином одержані нами результати дають 

можливість стверджувати, що вміст гемоглобіну 
в крові собак службових порід повинен станови-
ти 145-220 г/л (171,5±2,56).  
Порівнюючи цей результат із літературними 

даними, бачимо, що він дещо менший, ніж дані, 
одержані О.А. Диким (8) на 55 клінічно здоро-
вих собаках службових порід – 146-230 г/л 
(186±3,4), хоча мінімальна межа співпадає в 
обох дослідах. Менші показники наводять М.Д. 
Уиллард зі співавторами (9) – 133-192 г/л 
(164,4±2,26). Вони одержані на 365 собаках, але 
порода їх не наводиться. Використовуючи гема-
тологічний аналізатор “Technicon H-1”, автори 
наводять результати, одержані на 120 собаках, 
які використовуються як довідкові Ветеринар-
ним клінічним центром Мічиганського універси-
тету: вміст гемоглобіну, за цими даними, стано-
вить 141-200 г/л. 
Кількість еритроцитів коливалася в межах від 

4,5 до 8,0 Т/л (6,0±0,11), тобто вона була майже 
такою, як і в сільськогосподарських тварин, у 
той час як гемоглобіну було значно більше. Мі-
німальна кількість еритроцитів менша від наве-
деної М.Д. Уиллард (9), а максимальна співпа-
дає. У 67,1% собак кількість еритроцитів була в 
межах М ±δ, у 98,5% – М±2δ. Лише у 7 із 70 со-
бак (10,0%) еритроцитів було менше 5 Т/л і у 8 
(11,4%) більше 7 Т/л; у решти (78,6%) собак – у 
межах від 5 до 7 Т/л. 
Високий уміст гемоглобіну і помірна кількість 

еритроцитів спричиняють значне насичення  
кожного з них дихальними пігментом. Вміст ге-
моглобіну в одному еритроциті (ВГЕ) колива-
ється від 21,0 до 36,9 пг. 
За результатами наших досліджень, величина 

гематокриту знаходиться в межах від 31 до 55% 
(43±1,45), що практично співпадає з результата-
ми О.А. Дикого (4), мінімальний рівень менший, 
ніж наводять М.Д. Уиллард зі співавторами (9), а 
максимальний – співпадає. У 60% собак величи-
на гематокриту відповідає середньому квадратич-

ному відхиленню (М±δ) (табл. 1), а в межах двох 
відхилень знаходяться показники всіх тварин. 
Величина гематокриту залежить від кількості 

еритроцитів і їх середнього об’єму. Оскільки 
кількість еритроцитів у межах, типових для сіль-
ськогосподарських тварин, а величина гематок-
риту значно вища, – це означає, що еритроцити у 
собак великі за об’ємом. За нашими розрахунка-
ми, об’єм їх знаходиться в межах від 53 до 
94 мкм3 і в середньому становить 70±2,26 мкм3 
(табл. 1). 
Окрім загальних даних, нами проаналізовані 

показники еретроцитопоезу в собак окремих по-
рід. Вміст гемоглобіну в німецьких і кавказьких 
вівчарок не відрізняється, у ротвейлерів спосте-
рігається тенденція до його зростання (+7,4%), 
проте різниця була не вірогідною (р<0,5). Кіль-
кість еритроцитів та насиченість їх гемоглобіном 
знаходилися на одному рівні (р<0,5). Величина 
гематокриту у ротвейлерів мала тенденцію до 
зростання, оскільки середній об’єм еритроцитів 
у них був дещо більшим, ніж у вівчарок. 
Уміст загального білка в сироватці крові 60 

собак службових порід коливається в межах від 
61,0 до 81,8 г/л і в середньому становив 73±0,84 
г/л (табл. 2). Це більше за дані, що наведені у 
ряді робіт (9, 10). У 65% собак вміст загального 
білка знаходиться в межах М±δ (67-79 г/л), у 
всіх собак – М±2б. Лише у 8 собак (13,3%) білка 
було в межах від 80 до 81,8 г/л і в такої ж кілько-
сті – від 61до 65 г/л. Подібні результати одержа-
ли В.Н. Денисенко та Е.А. Кесарева (3) на 30 ні-
мецьких вівчарках у розпліднику МВС. Автори 
відмічають, що за показником загального білка 
не завжди можна орієнтуватися на результати, 
одержані зарубіжними дослідниками, оскільки 
можливі інші методи його визначення та різна 
апаратура. До речі, на автоматичному аналізато-
рі “Хітачі 917” автори одержали дещо менші ре-
зультати: 55,1-79,7г/л (64,6±3,1), щоправда в до-
сліді було лише 5 собак. 
Вміст загального білка дещо відмінний у со-
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бак різних порід. У ротвейлерів він на 6,2% бі-
льший (75,6±2,1 г/л), ніж у німецьких вівчарок 
(71,2±0,91; р<0,1). Проте найбільший вміст білка 
у сироватці крові кавказьких вівчарок 
(77,0±1,76). Він вірогідно не відрізняється від 
показника у ротвейлерів, але порівняно з німе-
цькою вівчаркою на 8,2% більший. 
Гомеостаз білка в сироватці крові підтриму-

ється складною системою – синтезом у печінці 
та органах імунної системи, їх використанням у 
пластичних і, меншою мірою, – енергетичних 
процесах. 
Найбільше в сироватці крові альбумінів. Вони 

синтезуються в печінці, виконуючи в організмі 
багатогранні функції: беруть участь у регуляції 
колоїдно-осмотичного тиску та кислотно-
основного балансу крові, утримуючи воду в кро-
в'яному руслі, виконують транспортну й дезін-
токсикаційну функції, підтримують фізіологіч-
ний рівень катіонів у крові (1). 
У зв’язку з цим визначенню вмісту альбумінів 

завжди надається значна увага. Проте у собак і 
кішок їх вміст вивчено недостатньо і результати, 
наведені в літературі, досить різнобічні. Тому 
дослідження, що проводяться в цьому напрямі, є 
вкрай необхідними. 
За результатами наших досліджень, вміст аль-

бумінів у сироватці крові становить 31,0-41,0 г/л 
(в середньому 35,6±0,54), а їх частка у загальній 
кількості білка коливається в межах від 42 до 
56,5% (49,0±0,77) (табл. 2). Альбуміно-глобу-
лінове співвідношення становить 0,98±0,034. З 
урахуванням середнього квадратичного відхи-
лення можна стверджувати, що у 63,3% собак 
вміст альбумінів знаходиться в межах від 33,0 до 
38,2 г/л, а в 97,7% – від 30,4 до 40,8 г/л. Частка 
альбумінів у 66,7% тварин відповідає середньо-
му квадратичному відхиленню, а в 100% – по-
двоєному, яке становить 40,0-58,0%.  
Одержані нами результати до певної міри уз-

годжуються з наведеними в літературі (4), а де-
що відрізняються. Так, J.J. Kaneko (3) вважає, що 
альбумінів у сироватці крові собак повинно бути 

26-33 г/л при вмісті загального білка 54-71 г/л, 
альбуміно-глобуліновий коефіцієнт в середньо-
му становить 0,83±0,16 (0,59-1,11). За даними 
О.А. Дикого (4), альбумінів у сироватці крові 
32,0-45,0 г/л (37,3±0,7), а їх частка сягає 
51,3±0,64%. Порівнюючи середні показники, 
можна відмітити, що різниця між нашими дани-
ми і наведеними знаходиться на межі вірогідно-
сті: по загальній кількості альбумінів t=1,976; 
p<0,1, а по їхній частці – t=2,035; р<0,05. 
Окрім клінічно здорових, нами проведено до-

слідження крові 110 собак диспансерної групи 
віком від 1 року 7 міс. до 8 років 62 собаки поро-
ди німецька, 32 – кавказька вівчарки, решта – со-
баки інших порід (ротвейлери, московська сторо-
жова, азіатська вівчарка, мастіно, пітбуль). За ста-
тевими ознаками – 65 самців, решта – самки. 
Вміст гемоглобіну коливався у межах від 87 до 

234 г/л (167,5±3,90) і у 23 (23,1%) собак встанов-
лена олігохромемія (менше 145 г/л), у тому числі в 
11 гемоглобіну було менше 125 г/л, що виходить 
за математично одержане відхилення подвоєної 
величини середнього квадратичного (М±δ). Варто 
зазначити, що в 11 (9,4%) собак олігохромемія по-
єднувалася з олігоцитемією, а в 13-ти (11,1%) олі-
гохромемія діагностувалася у собак з оптималь-
ною кількістю еритроцитів (4,9-6,8 Т/л). 
Кількість еритроцитів коливалася в межах від 

3,5 до 9,0 Т/л (5,9±0,14). У 12% собак встановлена 
олігоцитемія, причому в 2,6% вона протікала на 
фоні оптимального вмісту гемоглобіну. Якщо вра-
хувати класичне визначення анемії (зменшення 
кількості гемоглобіну й еритроцитів або одного з 
цих показників в одиниці об’єму крові), то необ-
хідно визнати, що на анемію хворіє 23,1% собак 
службових порід, з яких у 9,4% олігохромемія по-
єднується з олігоцитемією, в 11,1% встановлена 
лише олігохромемія, а у 2,6% – олігоцитемія. 
Середня кількість гемоглобіну та еритроцитів 

у хворих на анемію собак вірогідно (р<0,001) 
менша, порівняно з клінічно здоровими, а ВГЕ 
не відрізняється.  

2. Показники білкового обміну в клінічно здорових собак 
Альбуміни Біометричний 

показник 
Заг. білок, 

г/л г/л у выдсотках 
А/Г 

коефіцієнт 
n 60 30 30 30 

Lim 61,0–81,8 31,0–41,0 42,0–56,5 0,71–1,28 
M±δ 73,0±0,84 35,6±0,54 49,0±0,77 0,98±0,034 
δ 6,0 2,6 4,5 0,16 

M±δ 67,0–79,0 33,0–38,2 44,5–53,5 0,82–1,14 
M±2δ 61,0–85,0 30,4–40,8 40.0–58,0 0,66–1,30 
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3. Показники білкового обміну в собак розплідників 
Альбуміни Група собак Загальний 

білок, г/л г/л у %. 
А/Г 

коефіцієнт 
Клінічно 

здорові (n=60) 
61,0–81,8 
73,0±0,84 

31,0–41,0 
35,6±0,54 

42,0–56,5 
49,0±0,77 

0,71–1,28 
0,98±0,034 

Диспансерна 
(n=110) 

57,2–89,1 
75,0±0,90 

24,2–42,5 
34,0±0,62 

38,6–53,8 
46,5±0,66 

0,63–1,22 
0,87±0,025 

Виходить за 
межі норми: 

більше 
менше 
всього 

 
 

12/10,9 
3/2,7 

15/13,6 

 
 

1/2,2 
11/24,4 
12/26,6 

 
 

– 
6/13,3 
6/13,3 

 
 

– 
5/11,1 
5/11,1 

Примітки: 1) р<0,05; 2) у чисельнику – всього; у знаменнику – в процентах 
 
Насиченість кожного еритроцита гемоглобі-

ном була в межах від 17,6 до 41,7 пг і становила 
в середньому 28,8±0,53 пг, не відрізняючись від 
показника у клінічно здорових собак (табл. 1). 
Гіпохромія встановлена нами у 6% собак, а гі-
перхромія у 7,7%. 
Важливим показником еритроцитопоезу є ге-

матокритна величина. Вона знаходиться в межах 
від 32,0 до 60,0% (46,0±0,82) і була вірогідно 
(р<0,05) більшою, ніж у клінічно здорових тва-
рин. Перевищення максимальної норми встанов-
лено у 6 собак (9,2%). Оскільки еритроцитів у 
диспансерній групі собак така ж кількість, як і в 
клінічно здорових, то зростання гематокритної 
величини відбувається внаслідок збільшення їх 
об’єму до 76,9±1,95 мкм (р<0,1). Макроцитоз 
встановлений у 10,8% собак, у всіх них кількість 
еритроцитів менша 5,0 і, навіть, 4,0 Т/л (3,7-4,6 
Т/л), проте кореляція між цими показниками не-
виражена. Як правило, в усіх собак із макроци-
тозом еритроцити гіперхромні (36,3-41,7 пг). 
Кореляція між об’ємом макроцитів і ВГЕ пози-
тивна середнього рівня (r=+0,68). 
Білковий обмін характеризується значним роз-

маїттям умісту загального білка в сироватці кро-
ві: від 57,2 до 89,1 г/л (74,5±0,90), зокрема у 
трьох собак його було менше норми, а в 12 – бі-
льше 82,0 г/л (табл. 3). У 9 із 12 собак білка було 
більше, ніж за розрахунками двох величин  
середнього квадратичного відхилення (85 г/л), 
проте не перевищувало 90 г/л. У всіх тварин  
із гіпопротеїнемією встановлено абсолютну гі-
поальбумінемію і зменшення альбуміно-глобу-
лінового коефіцієнта. У собак із гіперпротеїне-
мією вміст альбумінів у межах нижньої норми, 
відносна кількість їх у тварин була зменшена. У 
семи собак із дев’яти досліджених гіперпротеї-
немія поєднувалася з підвищеною активністю 
аспарагінової і /або аланінової трансфераз. 

Вміст альбумінів визначали у 45 собак. Він 
знаходився в межах від 24,2 до 42,5 г/л і стано-
вив у середньому 34,0±0,62 г/л, що вірогідно 
(р<0,05) менше, порівняно з клінічно здоровими 
собаками, на 4,8% (табл. 3). За межі норми вміст 
альбумінів виходив у 26,6% собак, зокрема над-
мірна кількість спостерігалася в собак із макси-
мальним умістом загального білка, проте їх час-
тка (52%) не перевищувала норми. Зменшення 
абсолютної кількості альбумінів спостерігалося 
в 11 собак, у яких, як правило, вміст загального 
білка був або менший норми (7,5%), або не пере-
вищував середньої норми, причому відносна ча-
стка альбумінів була зменшена лише у трьох з 11 
собак і становила 43,4±0,72%. 
У клінічній біохімії при аналізі вмісту альбу-

мінів увагу приділяють не лише абсолютній кі-
лькості, а й відносній. За результатами наших 
досліджень, частка альбумінів у клінічно здоро-
вих собак становить у середньому 49,0±0,77%. У 
диспансерній групі частка альбумінів зменшена 
на 2,5% і становить 38,6-53,8% (46,5±0,66). Ли-
ше у 6 із 45 собак (13,3%) нами встановлена гі-
поальбумінемія, що є показником порушення 
білоксинтезувальної функції печінки. У полови-
ни з них виявлена гіперпротеїнемія (87,0-88,6%). 
Підтверджується такий висновок зменшенням 

альбуміно-глобулінового коефіцієнта у п’яти з 
шести собак, у яких частка альбумінів менша 
норми. В середньому він становить 0,67±0,017, 
порівняно з 0,87±0,025 в цілому по диспансерній 
групі собак (у клінічно здорових – 0,98±0,034). 
Отже, білковий обмін у диспансерній групі 

характеризується незначною гіперпротеїнемією 
у 10,9% собак, гіпопротеїнемією – у 2,7%, не-
значною гіпоальбумінемією (у 24,4%). Частка 
альбумінів зменшена лише у 13,3% собак із 45 
досліджених. 
Висновки. 1. Встановлені фізіологічні ліміти 
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вмісту гемоглобіну, загального білка, альбумі-
нів, кількості еритроцитів, ВГЕ, гематокритної 
величини і середнього об’єму еритроцитів у со-
бак службових порід. 

2. При диспансеризації у 23,1% собак виявле-
на анемія, 13,6% – порушення білкового обміну, 
яке є, очевидно, наслідком патології печінки. 
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ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ВЕРМІКУ  
НА ІМУНОБІОЛОГІЧНУ РЕАКТИВНІСТЬ ІНВАЗОВАНИХ СВИНЕЙ  

Постановка проблеми. 
Серед паразитозів сільсь-
когосподарських тварин 
частіше інших зустріча-
ються гельмінтози (нема-
тодози), які характеризу-
ються високою патогенні-
стю збудників і завдають 
відчутних економічних 
збитків тваринництву. За 
минуле століття була про-
ведена величезна робота по зменшенню уражен-
ня тварин цими паразитозами. Проте проблеми 
профілактики та боротьби з ними зберігають 
свою актуальність, як і розробка ефективних ме-
тодів контролю чисельності паразитичних нема-
тод. Вони є актуальними завданнями сучасної 
паразитології.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Найефективнішим методом профілактики та 
оздоровлення тварин від нематодозів є хіміоте-
рапевтичний – застосування антигельмінтиків, 
переважно широкого спектру дії (1). Однак ві-
домо, що значна кількість протипаразитарних 
засобів, поряд з високим антигельмінтним ефек-
том, проявляє імуносупресивні властивості щодо 
тваринного організму, а тому при багаторазово-
му їх використанні розвиваються вторинні іму-
нодефіцити (4-5), в результаті чого ефективність 
дегельмінтизації є короткочасною, а повторне 
ураження тварин паразитами (реінвазія) відбува-
ється ще швидше й супроводжується ще більш 
тяжким перебігом, аніж до її проведення. Нерід-
ко спостерігається перехід гострої форми гель-
мінтозів у хронічну. На сьогодні в арсеналі пра-
цівників ветеринарної медицини є широкий  
асортимент протипаразитарних засобів, особли-
во препаратів групи івермектинів, які зарекоме-
ндували себе як високоефективні при нематодо-
зах та арахноентомозах тварин (2-3). Водночас, 
при використанні таких антигельмінтиків не 
завжди враховується можливість прояву їх іму-
нодепресивних властивостей, а отже, для успіш-
ної боротьби з паразитозами виникає необхід-

ність вивчення не тільки 
специфічної дії даних хі-
міотерапевтичних препа-
ратів, але й патогенетич-
них впливів останніх на 
організм тварин, особливо 
на показники їх імунобіо-
логічної реактивності. 
На даний час, на жаль, 

немає єдиного показника, 
який би всебічно характе-

ризував стан захисних бар’єрів організму тва-
рин. Тому для їх вивчення використовують різ-
номанітні тести, передусім, показники клітинно-
го та гуморального імунітету.  
Одним із сучасних препаратів івермектиново-

го ряду є антигельмінтик вермік (1%-й 
iвермектин), який широко використовують у бо-
ротьбі з нематодозами та арахноентомозами тва-
рин. 
Мета роботи – вивчення патогенетичних ме-

ханізмів впливу антигельмінтика верміку на 
імунобіологічну реактивність свиней на фоні 
нематодозної інвазії. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили на поросятах 2,5-місячного віку 
породи „Велика біла”, спонтанно інвазованих 
змішаними шлунково-кишковими нематодами 
(аскарисами, трихурисами). За принципом ана-
логів сформували 2 групи тварин по 7 у кожній. 
Поросятам контрольної групи антигельмінтик не 
застосовували; дослідним тваринам підшкірно 
вводили вермік 1%-й із розрахунку 1 мл на 33 кг 
маси тіла, одноразово. 
З метою вивчення патогенетичних механізмів 

впливу верміку на організм інвазованих свиней 
були використані гематологічні та імунологічні 
методи оцінки: підрахунок еритроцитів та лей-
коцитів, виведення лейкограми; визначення від-
носної кількості розеткоутворюючих Т-
лімфоцитів (Е-РУК), В-лімфоцитів (ЕАС-РУК); 
фагоцитарної (ФА), лізоцимної (ЛА) та бактери-
цидної (БА) активностей крові. Дослідження 
проводили до введення препарату та на 3-й, 7-й, 
15-й і 30-й дні після дегельмінтизації. 

У результаті проведених досліджень вста-
новлено, що антигельмінтик вермік у тера-
певтичній дозі 1 мл на 33 кг маси тіла при 
кишкових нематодозах проявляє імуносупре-
сивні властивості щодо Т-клітинної ланки 
імунітету, бактерицидної та лізоцимної ак-
тивностей крові, а тому використання дано-
го препарату рекомендується в комплексі з 
засобами, які підвищують резистентність 
організму тварин, зокрема, з імуностимуля-

торами. 
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1. Показники неспецифічної резистентності та імунної реактивності інвазованих свиней 
після дегельмінтизації верміком 

До досліду 3-й день 7-й день 15-й день 30-й день Показники дослід контроль дослід контроль дослід контроль дослід контроль дослід контроль

Еритроцити, 
млн/мкл 

6408571 
± 73563,3 

6402857 
± 77081,1 

6502857 
± 80879,5

6360000
± 59321,6

6541429
± 69912,5

6198571
±113712,8

* 

6654286
± 54983 

6168571 
±86888,78

*** 

6738571
± 53382,2

6134286
±42865,08

*** 
Лейкоцити, 
тис/мкл 

12150 
± 257,5 

12292,86 
± 266,2 

10342,9 
± 75,9 

11342,86
± 92,8***

10250 
± 122,4 

11464,29
± 89,7***

11478,6 
± 89,8 

11807,14 
± 152,5 

11371,4 
± 96,2 

11650 
± 189,2 

Юні нейтрофі-
ли,% 1,8±0,2 1,4±0,2 1,0±0,2 1,8±0,3 1,2±0,1 2,2±0,1** 1,0±0,2 1,7±0,1* 1,4±0,2 2,1±0,2*

Паличкоядерні 
нейтрофіли,% 6,7±0,2 6,8±0,3 5,4±0,2 7,1±0,2 

*** 5,0±0,3 7,1±0,2 
*** 5,2±0,2 7,2±0,4** 7,1±0,4 6,8±0,2 

Сегментоядерні 
нейтрофіли,% 16,8±1,1 17,5±1,1 31,8±0,9 16 ±0,6 

*** 30±0,8 13,7±0,8 
*** 28,5±0,9 13,7±0,7 

*** 26,8±0,5 14,7±0,9 
*** 

Еозинофіли,% 8,2±0,4 8,1±0,4 6,4±0,3 7,8±0,2** 5,7±0,3 8,7±0,3*** 4,8±0,3 7,4±0,2*** 3,5±0,2 6,7±0,2***
Базофіли,% 0,4±0,2 0,2±0,1 0,2±0,1 0,2±0,1 0,2±0,1 0,5±0,2 0,2±0,1 0,1±0,1 0,2±0,1 0,4±0,2 

Лімфоцити,% 62,8±1,4 62,7±0,7 52,5±1,0 64,2 ±0,8 
*** 55,1±0,8 65,7±0,7 

*** 56,8±0,5 66,8±0,7 
*** 57,1±0,6 66,7±1,0 

*** 
Моноцити,% 3,4±0,4 2,7±0,4 2,4±0,3 2,5±0,2 2,5±0,3 1,8±0,2 3,1±0,2 2,8±0,2 3,5±0,3 2,4±0,2*

Т-лімфоцити,% 29,4±0,3 29,2±0,5 27,2±0,2 25±0,3 
*** 17,8±0,4 24,1±0,4 

*** 25,5±0,3 27,5±0,3 
** 23,8±0,4 24,7±0,4

В-лімфоцити,% 20,5±0,7 20,4±0,5 23,8±0,4 21,2±0,4
** 20±0,6 19,2±0,5 21±0,5 19,8±0,8 21,4±0,4 18,4±0,3 

*** 
Фагоцитарна 
активність,% 62,8±0,7 63,2±0,8 69,2±0,5 62±0,5 

*** 67,7±0,4 60,1±0,5 
*** 61,2±0,4 57,7±0,7 

*** 72,1±0,5 61,7±0,4 
*** 

Бактерицидна 
активність,% 57,7±0,7 58,1±0,7 57,1±0,3 62,7 ±0,1

*** 58,47±1,5 67,7±0,1
*** 76,5±1,1 71,7±0,8 

** 60,7±0,4 62,7±0,4*

Лізоцим  
на активність,% 22,7±0,3 22,8±0,6 17,5±0,2 22,52±0,5

** 25,8±0,3 23,8±0,5
** 24,2±0,5 21,4±0,3 

*** 20,7±0,1 19,5±0,2**

Примітка: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001. 
 
Результати досліджень. Результати досліджень 

засвідчили, що показники кількості еритроцитів у 
поросят як дослідної, так і контрольної груп до 
введення верміку та на 3-й день після дегельмінти-
зації знаходилися в межах фізіологічної норми і 
вірогідно не відрізнялися між собою. На 7-й, 15-й 
та 30-й дні після застосування препарату відмічали 
вірогідне збільшення кількості цих клітин у свиней 
дослідної групи, в порівнянні з контрольними тва-
ринами, однак їх показники також не виходили за 
фізіологічні межі. 
При дослідженні кількості лейкоцитів було 

встановлено їх вірогідне зниження у дослідних 
тварин відносно контролю на 3-й та 7-й дні після 
дегельмінтизації. У наступні дні досліджень (15-й, 
30-й день) їх кількість у дослідній групі тварин 
зросла до рівня кількості у контролі, хоча ці зміни 
були не вірогідними. 
У результаті аналізу лейкограми встановлено 

коливання кількості як гранулярних, так і аграну-
лярних лейкоцитів у дослідних та контрольних 
групах тварин. Так, якщо до введення верміку у 
дослідних та контрольних поросят на фоні інвазії 

спостерігали еозинофілію, то на 3-й, 7-й, 15-й від-
соток еозинофілів у дослідних тварин вірогідно 
знижувався й на 30-й день не виходив за межі 
фізіологічної норми, чого не було відмічено у 
контролі. 
Щодо змін кількості базофілів, то вони були не 

вірогідними протягом періоду досліджень як у до-
слідній, так і в контрольній групах поросят. При 
визначенні кількості юних нейтрофілів на 7-й та 
30-й день після дегельмінтизації спостерігали їх 
вірогідну різницю між дослідною та контрольною 
групами тварин. Слід зауважити, що в дегельмін-
тизованих поросят їх рівень не виходив за межі 
фізіологічної норми, тоді як у необроблених тва-
рин спостерігали нейтрофілію. 
Крім того, до введення препарату у дослідних та 

контрольних свиней відмічали збільшення понад 
норму кількості паличкоядерних нейтрофілів. Од-
нак після дегельмінтизації в оброблених свиней на 
3-й, 7-й та 15-й дні спостерігали вірогідне знижен-
ня кількості цих клітин до норми, порівняно з кон-
тролем. На 30-й день досліджень кількість палич-
коядерних нейтрофілів знову підвищилася і була 
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вірогідно більшою, ніж у контрольних тварин. 
Зміни спостерігалися і по відношенню до сег-

ментоядерних нейтрофілів. Так, до застосування 
верміку кількість цих клітин у тварин дослідної і 
контрольної груп була у 2,5 рази меншою від  
фізіологічної норми. На 3-й, 7-й, 15-й та 30-й дні 
після введення препарату відмічалося їх вірогідне 
підвищення більше, ніж у 2,5 рази, у порівнянні з 
контролем, що свідчить про нормалізацію кількос-
ті сегментоядерних клітин на фоні дегельмінтиза-
ції верміком. 
При дослідженні моноцитів відмітили, що ди-

наміка їх кількості у дегельмінтизованих та неде-
гельмінтизованих свиней на 3-й, 7-й та 15-й дні 
досліджень вірогідно не відрізнялася, а на 30-й 
день відсоток цих клітин у оброблених поросят 
виявився вірогідно вищим, ніж у контролі. Однак 
слід зазначити, що кількість моноцитів у обох гру-
пах тварин як до введення антигельмінтика, так і 
після його застосування була нижчою норми. 
При вивченні лімфоцитів до введення верміку у 

тварин дослідної та контрольної групи спостеріга-
ли лімфоцитоз. На 3-й, 7-й, 15-й та 30-й дні після 
дегельмінтизації у дослідних свиней відмічали ві-
рогідне зниження відсотка цих клітин, на відміну 
від контролю, де їх кількість ще більше зросла. 
Слід зазначити, що відсоток лімфоцитів в обох 
групах тварин як до застосування препарату, так і 
після його введення був вищим від норми. 
Застосування антигельмінтика викликало зміни 

відносно кількості розеткоутворюючих Т-лімфо-
цитів, а саме вірогідне зниження їх рівня відносно 
контролю з 29,4% (показник до введення верміку) 
до 17,8% та 25,5% на 7-й та 15-й дні відповідно, та 
зниження до 23,8% на 30-й день після дегельмін-
тизації (Р>0,05). 
При дослідженні В-клітинної популяції лімфо-

цитів після введення верміку у свиней відмічали 
вірогідне підвищення відносної кількості ЕАС-
РУК з 20,5% (показник до введення препарату) до 
23,8% на 3-й день досліджень, зниження до 20% – 
на 7-й день, вірогідне підвищення до 21,4% – на 
30-й день. 
На фоні вищезазначених змін дегельмінтизація 

верміком викликала коливання показників фаго-
цитарної активності нейтрофілів, а саме підвищен-
ня ФА з 62,8% (показник до введення препарату) 
до 69,2% (Р<0,001), зниження до 61,2% (Р<0,001), і 
знову підвищення до 72,1% (Р<0,001), (відповідно, 
3-й, 15-й та 30-й дні досліджень). 

Застосування верміку супроводжувалося зміна-
ми рівня бактерицидної та лізоцимної активностей 
крові. Так, якщо до введення препарату показники 
БА становили 57,7%, то на 7-й, 15-й та 30-й дні 
після дегельмінтизації вони були вірогідно вищи-
ми, ніж у контролі (відповідно, 58,4% та 76,5%). 
На 30-й день досліду БА вірогідно знизилася до 
60,7% відносно контролю. 
Щодо ЛА, то відмічали наступне: зниження її 

активності з 22,7% (показник до введення препара-
ту) до 17,5% на 3-й день після дегельмінтизації, 
підвищення до 25% на 7-й день, зниження до 
24,2% та до 20,7% на 15-й і 30-й дні, відповідно, 
що є вірогідним відносно контрольної групи тва-
рин. 
Таким чином, результати досліджень із застосу-

вання верміку свідчать про те, що в терапевтичній 
дозі при нематодозній інвазії свиней цей препарат 
суттєвим чином не впливає на загальну кількість 
еритроцитів та лейкоцитів крові, ліквідовує еози-
нофілію, яка виникла на фоні нематодозної інвазії, 
а отже не проявляє алергічних властивостей. 
Даний препарат призводить до збільшення (по-

рівняно з нормою) кількості юних та паличкоядер-
них нейтрофілів, нормалізує кількість сегментоя-
дерних нейтрофілів, вірогідно не впливає на кіль-
кісний склад моноцитів та лімфоцитів, стимулює 
В-клітинну ланку імунітету та фагоцитарну актив-
ність нейтрофілів. 
Однак антигельмінтик проявляє імуносупресив-

ні властивості по відношенню до Т-системи імуні-
тету, бактерицидної та лізоцимної активностей 
крові, підтвердженням чого є зниження відносної 
кількості Т-лімфоцитів, рівня БА та ЛА в кінці до-
сліджень у дослідних тварин, що свідчить: поряд з 
антигельмінтною ефективністю верміку в остан-
нього виражені імуносупресивні властивості. 
Такі негативні клінічні ефекти антигельмінтної 

терапії верміком, на нашу думку, зумовлені, пере-
дусім, прямим токсичним, цитопатогенетичним 
впливом препарату та імунопатологічною дією 
продуктів розпаду гельмінтів, особливо у випадках 
тканинної їх локалізації (личинок аскарисів). 
Висновок. Антигельмінтик вермік є імунодеп-

ресантом, а отже не рекомендується часто дегель-
мінтизувати ним тварин. Із метою попередження 
негативного впливу препарату на імунну систему 
свиней необхідно разом з антигельмінтиком засто-
совувати засоби, що підвищують резистентність 
організму тварин, зокрема, імуностимулятори. 
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МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ БЕЗМІКРОБНИХ ТА ВПФ ТВАРИН 
Постановка проблеми. 

Гнотобіологія – галузь 
біології, теоретичної, екс-
периментальної і практич-
ної ветеринарної та гума-
нітарної медицини, яка 
вивчає взаємодію макро- і 
мікроорганізмів в умовах 
норми та патології, розробляє гнотобіологічні 
моделі й системи, а також методи їхнього засто-
сування у різних дослідженнях, лікуванні та 
профілактиці хвороб тварин і людини (8). 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. В 
останні роки гнотобіологія перетворилася у інте-
гральну біологічну ділянку, яка сформувалася на 
перехресті таких наук як мікробіологія, імуноло-
гія, вірусологія, біохімія, хірургія, екологія та ін. 
Одночасно виникли й розвиваються три основні 
напрямки гнотобіології. Перший – створення 
гнотобіологічної апаратури, яка дозволяє одер-
жувати безмікробних ссавців та птицю різних 
класів і видів (велика й дрібна рогата худоба, 
коні, свині, мавпи, кролі, морські свинки, щури, 
білі миші, курчата та ін.). Другий – власне гно-
тобіологія – вивчає роль нормальної мікрофлори 
у життєдіяльності організму хазяїна; третій – 
прикладна – використання тварин-гнотобіотів у 
ролі експериментально-біологічних моделей при 
вивченні теоретичних, експериментальних і 
практичних питань ветеринарної медицини (2). 
Гнотобіоти можуть бути використані при ви-

вченні різних проблем патології тварин (особли-
во інфекційної природи), з метою одержання не-
контамінованого мікрофлорою матеріалу для 
наукових досліджень (тканин, культури клітин 
та курячих ембріонів), біологічних препаратів 
(високоспецифічних діагностичних сироваток, 
вакцин), тестування різноманітних фармакологі-
чних та ін. препаратів (3, 5). 

Безпосередньо методи 
гнотобіології у практич-
ному напрямку дають мо-
жливість оздоровити тва-
ринницькі ферми від різ-
них захворювань, а також 
створювати господарства 
зі статусом ВПФ (вільні 

від патогенної флори) (2, 4). 
Особливий інтерес, що його проявляють екс-

периментатори до гнотобіотичних тварин як до 
експериментально-біологічної моделі, полягає в 
тому, що ці тварини знаходяться у суворо конт-
рольованих умовах годівлі та утримання, не  
одержують специфічних антитіл із молозивом і 
молоком матері, не контаміновані патогенною й 
іншою мікрофлорою (або ж мікрофлора організ-
му гнотобіотів відома досліднику), тобто це не-
зрівнянно більш стандартні тварини, які дозво-
ляють одержувати вірогідні дані в експеримен-
тальних дослідженнях (1-2, 7). 
Метою досліджень було порівняти різні ме-

тоди одержання тварин-гнотобіотів для викорис-
тання їх у якості експериментально-біологічних 
моделей при вивченні різних аспектів інфекцій-
ної та неінфекційної патологій, давши їх порів-
няльну оцінку. 
Матеріали та методика досліджень. При ви-

конанні роботи була використана розроблена 
нами гнотобіологічна лінія з отримання безмік-
робних тварин, яка включала у себе: операційну 
камеру, бокс-приймач, бокси для вирощування 
тварин-гнотобіотів, операційний станок для фік-
сації глибоко-вагітних тварин. Операційна каме-
ра та бокси обладнані системами стерильного 
повітрообміну і автоматичного підтримання тем-
пературного режиму. Крім цього до гнотобіоло-
гічної лінії входить стерилізаційні циліндри (ка-
ни) та вся необхідна апаратура для вакуумавток-
лавування поживних сумішів та усіх необхідних 

Було застосовано та проаналізовано всі ос-
новні методи одержання тварин-

гнотобіотів. Установлено, що методами 
гнотобіологічної гістеротомії та гістерек-
томії можна отримувати безмікробних  
тварин, а методами „стерильних родів”  
і деконтамінації – як безмікробних, так і  

зі статусом ВПФ. 
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матеріалів, що забезпечують фізіологічну потре-
бу життєдіяльності організму (6). Тварин-
гнотобіотів отримували шляхом проведення гно-
тобіологічної гістеротомії, гістеректомії, „стери-
льних родів” та деконтамінації. Для отримання 
безмікробних і тварин зі статусом ВПФ було 
проведено 52 операції на свино- та вівцематках 
та 32 – на кролематках, морських свинках і білих 
мишках. Контроль стерильності гнотобіологіч-
ної апаратури та отриманих тварин-гнотобіотів 
проводили за удосконаленою методикою Вагне-
ра (1). У період вирощування безмікробних тва-
рин для їх годівлі використовували відповідні 
стерильні корми та кормосуміші з додаванням 
необхідних стерильних розчинів вітамінів і мік-
роелементів. 
Результати дослідження. У світовій гнотобі-

ологічній практиці одержання тварин-
гнотобіотів здійснюється, головним чином, опе-
ративними методами, за допомогою двох хірур-
гічних операцій: гістеротомії (кесарів розтин) і 
гістеректомії (відсічення матки разом із плода-
ми) у поєднані з гнотобіологічними методами 
ізоляції. Використання названих операцій 
пов’язане з тим, що у період вагітності інтактна 
плацента матері формує надійний бар’єр, який 
перешкоджає проникненню й потраплянню у 
плоди, які розвиваються, більшості інфекційних 
агентів (7). Гнотобіологічний метод дає змогу 
продовжити природну ембріональну стериль-
ність плодів у штучних умовах гнотобіологічних 
ізоляторів. Гістеротомію переважно використо-
вують для одержання гнотобіотів від маток із 
великим плодом (поросята, ягнята та ін.), гісте-
ректомію – для одержання гнотобіотів від лабо-
раторних тварин (кролі, морські свинки, щури та 
миші). Вибір методу залежить від наявності не-
обхідного устаткування для проведення опера-
цій, цінності тварини та економічних можливос-
тей. Гістеректомія виконується легко й швидко, 
проте тварини після операції можуть бути вико-
ристані лише на м’ясо. Гістеротомія більш  
складна, але тварину після операції та реабіліта-
ційного періоду можна використовувати повтор-
но. Крім цих двох методів для одержання тва-
рин-гнотобіотів використовують також і консер-
вативні методи – метод „стерильних родів” (у 
свиноматок та вівцематок) і метод деконтаміна-
ції (для лабораторних тварин) (1, 7). 
У своїх дослідженнях ми використовували всі 

зазначені вище методи і визначали їх ефектив-
ність. 
Гістеротомію виконували на свино- та вівце-

матках у строки найбільш наближені до природ-

них родів, що, відповідно, становлять 113-115 та 
150-154 доби вагітності. 
Перед початком операції свино- або вівцемат-

ці проводили попередній туалет (свиноматку 
мили теплою водою з милом, вівцематці вими-
вали нижню частину тулуба), після чого задава-
ли їм наркоз. Для наркозу свиноматок викорис-
товували внутрішньом’язеве введення розчину 
азаперону (стреснілу) у дозі 4 см3 на 20 кг живої 
маси, або внутрішньовенне введення розчину 
тіопенталу натрію в дозі 0,15 мг/кг, а також про-
водили люмбосакральну анестезію 2% розчином 
новокаїну в дозі 15-20 см3. Після введення цих 
препаратів наркоз настав через 10-15 хв. і тривав 
60-80 хв. 
Наркоз вівцематок базувався на внутрішньо-

венному введенні 5% свіжоприготовленого роз-
чину тіопенталу натрію у дозі 0,15 мг/кг маси 
тварини та 50% розчину анальгіну у дозі 8-10 
см3 у поєднані із люмбосакральною анестезією 
2% розчином новокаїну у дозі 6-8 см3. При вико-
ристанні вищезазначеного пропису вже через 3-5 
хвилин наступав наркоз, який тривав понад дві 
години. 
Після настання наркозу маток (свино- або вів-

цематку) фіксували на операційному станку в 
спинному положенні й готували операційне поле 
за всіма правилами асептики та антисептики 
(мили розчином перманганату калію, вибривали 
щетину або шерсть, тричі протирали спиртом, 
висушували і дворазово обробляли 5% спирто-
вою настойкою йоду). Після приготування опе-
раційного поля тварину подавали під операційну 
камеру, попередньо зістиковану із боксом-
приймачем. Шкіру операційного поля тварини і 
плівку операційного кільця операційної камери 
герметично склеювали між собою клеєм марки 
Н-88. Спочатку електротермокаутером пропалю-
вали плівку операційного кільця та частково 
шкіру по білій лінії тварини. При цьому покра-
щується приклеювання плівки до шкіри та зне-
шкоджується мікрофлора, яка затримується у 
волосяних фолікулах, а також прискорюється 
гемостаз. Потім скальпелем розрізали очереви-
ну, і через проведений розріз (довжиною 20-
25 см) в операційну камеру витягали ріг матки з 
плодами. У місці біфуркації рогів матки, в основі 
кожного рогу (в свиноматок) робили розрізи, 
через які витягали поросят. На пуповину поросят 
швидко накладали дві лігатури, між якими про-
водили розріз. Після часткового видалення слизу 
із носових ходів та ротової порожнини поросят 
передавали через шлюз у бокс-приймач. Техніка 
проведення операції у вівцематок така ж, як і у 
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свиноматок, тільки розріз проводили по білій 
лінії, відступаючи від молочної залози на від-
стань 5 см, довжиною 25-30 см, обминаючи при 
цьому великі кровоносні судини. Тривалість 
операції при цьому не перевищувала 30-40 хв. 
для свиноматок та 20-30 хв. – для вівцематок. 
Після вилучення та передачі всіх тварин із 

операційної камери, дверцята шлюзу боксу-
приймача герметично закривали, свино- або вів-
цематку виводили із під операційної камери, на-
кладали шви на місце розрізу та звільняли від 
операційного станка. У результаті відсутності 
умов для післяродового лікування та утримання 
їх відправляли на забій. 
Після відокремлення операційної камери  

одержаних тварин-гнотобіотів у боксі-приймачі 
за допомогою рушників і серветок повністю зві-
льняли від пологового слизу, ножицями зрізали 
ікла (у поросят), нумерували вищипами на ву-
хах, відбирали змиви для бактеріологічного і 
вірусологічного контролю безмікробності тва-
рин. Після цього тварин переміщували із боксу-
приймача в ізолятори групами по 3-4 тварини 
для утримання та вирощування їх до місячного 
віку. 
Контроль стерильності гнотобіологічної апа-

ратури та тварин-гнотобіотів проводили упро-
довж всього експерименту. Перше мікробіолог-
гічне та вірусологічне дослідження здійснювали 
після підготовки гнотобіологічної апаратури, 
тобто перед операцією, подальший контроль 
тварин та ізоляторів – після кожного заванта-
ження або розвантаження ізоляторів тими чи ін-
шими матеріалами. 
Всього нами було одержано 390 безмікробних 

поросят та 8 ягнят. 
Гістеректомія, як було зазначено вище, час-

тіше всього використовується для одержання 
безмікробних лабораторних тварин. У зв’язку із 
великою схожістю технології оперативного  
одержання лабораторних тварин, методику по-
даємо узагальнену. 
Для операції відбирали тварин на останній 

стадії вагітності: кролів – на 30-й день, морських 
свинок – за 1-1,5 доби до пологів, враховуючи 
при цьому розходження лобкових кісток на 15-
20 мм, білих мишей – на 21-й день вагітності. 
Після попередньої підготовки тварин їм прово-
дили місцеву анестезію. Для цього використову-
вали 2% розчин новокаїну, який вводили під 
шкіру по місцю розрізу до утворення тяжу. Піс-
ля розрізу шкіри нижчележачі тканини та очере-
вину збризкували тим же розчином. 
Після фіксації тварини, підготовки операцій-

ного поля і склеювання перехідної плівки каме-
ри зі шкірою черева, проводили розріз по білій 
ліні за допомогою електротермокаутера (у кро-
лематок довжина розрізу – 8-10 см, у морських 
свинок – 6-8 см, у білих мишей – 3-5 см). Після 
розрізу очеревини з операційного отвору вида-
ляли матку разом із плодами та перев’язували її 
у ділянці шийки двома шовковими лігатурами, 
вимоченими у настойці йоду і відрізали між ни-
ми. Ампутовану матку разом із плодами занурю-
вали на 1-2 хвилини у теплу настойку йоду, піс-
ля чого переносили у гідрошлюз із підігрітим 
бактерицидним розчином (5% розчин хлорамі-
ну), а далі – у камеру ізолятора. В ізоляторі через 
розрізи у матці видаляли плоди, витирали їх на-
сухо й розміщували на стерильних серветках. 
Методом гістеректомії було одержано 68 без-

мікробних кроленят, 27 морських свинок та 28 
білих мишей. 
Крім оперативних методів одержання тварин-

гнотобіотів ми у своїх дослідженнях використо-
вували і консервативні методи – метод „стери-
льних родів” і метод деконтамінації. 
Метод „стерильних родів” використовували 

для одержання поросят-гнотобіотів. Для цього 
відбирали глибокопоросну свиноматку за одну 
добу до опоросу і ретельно вимивали на спеціа-
льній площадці теплою водою з милом (3-5 ра-
зи), після чого обробляли слабким розчином пер-
манганату калію. Попередньо підготовлену сви-
номатку переводили у передопераційне примі-
щення, в якому вона перебувала до появи пер-
ших ознак опоросу – почервоніння та збільшен-
ня вульви, опускання черева, чітке відокремлен-
ня молочних залоз від черева, почервоніння сос-
ків, появи сукровиці та молозива. При виявлені 
цих ознак усі шкірні покриви свиноматки знову 
обробляли розчином перманганату калію й пере-
водили тварину в операційне приміщення. Після 
того, як свиноматка заспокоїлася й лягла, всю її 
задню частину тіла обробляли 0,5% спиртовою 
настойкою йоду, хвіст перев’язували стерильним 
бинтом, під задню частину тулуба підстеляли 
стерильну простиню. Ввесь тулуб збризкували за 
допомогою пульверизатора розчином риванолу 
із сумішшю антибіотиків (пеніцилін, стрептомі-
цин по 1000 ОД/см3). Розчин, за таким прописом, 
вводили у піхву перед появою кожного порося-
ти. Як тільки у свиноматки з’являлися потуги і з 
піхви появилися кінцівки або голова поросяти, 
оператор звільняв від паперу заздалегідь підго-
товлену стерильну серветку й нею відразу ж по-
кривав голову, а потім й увесь тулуб та негайно 
передавав помічнику, який розміщував порося у 
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стерильному боксі-приймачі. При цьому врахо-
вували, щоб перший вдих порося зробило у бок-
сі-приймачі. Для цього всі маніпуляції із при-
ймання та передачі поросяти у бокс-приймач 
проводили швидко (протягом 5-8 секунд). Після 
отримання останнього поросяти й відокремлення 
посліду, свиноматку з операційного приміщення 
переводили у післяопераційне приміщення на 1-
3 доби, після чого відвозили у господарство-
постачальник. 
Цим методом було одержано 23 поросяти, з 

яких зі статусом безмікробних – 19 тварин, що 
склало 82,61%. 
Метод деконтамінації використовували для 

одержання лабораторних тварин-гнотобіотів. 
Для цього вагітних маток поміщали у стери-

льні гнотобіологічні бокси і протягом усього пе-
ріоду до родів їх поверхню тіла та родові шляхи 
обробляли сумішшю антибіотиків (неоміцин, 
каноміцин, стрептоміцин та ін.) у поєднані із 
фунгіцидними препаратами (мікостатин, міко-
фіт, клотримазол та ін.). Крім цього суміш цих 
препаратів задавали із водою шляхом випоюван-
ня. Протягом усього періоду утримання в боксі, 
маток годували відповідними стерильними кор-
мами. Перед природними родами їх знову обро-
бляли вищезазначеними препаратами, перемі-
щуючи в інший стерильний гнотобіологічний 

бокс. Після отримання тварин визначали їх ста-
тус. 
Усього цим методом було отримано 18 кроле-

нят, 6 морських свинок, 12 білих мишей, – із них 
безмікробний статус мали 4 кроленят, 5 морсь-
ких свинок та 11 білих мишей, що, відповідно, 
склало 22,22%, 83,33% та 91,67%. 
Усіх тварин, отриманих методами „стериль-

них родів” та деконтамінації, які не мали безмік-
робний статус, переводи у групу тварин зі стату-
сом ВПФ, попередньо визначивши склад їх бак-
теріальної мікрофлори й суворо контролювали її 
протягом усього періоду досліду. 
Висновки. 1. Проведені дослідження показа-

ли, що найбільш ефективними та надійними ме-
тодами одержання безмікробних тварин є мето-
ди гістеротомії та гістеректомії, ефективність 
яких становить 100% (за умови виконання всіх 
необхідних вимог гнотобіологічного експериме-
нту). 

2. На відміну від оперативних методів одер-
жання тварин-гнотобіотів можна застосовувати і 
консервативні методи – метод „стерильних ро-
дів” та деконтамінації, що дозволяють отримува-
ти як безмікробних тварин, так і зі статусом 
ВПФ, які можуть бути використані в якості екс-
периментально-біологічних моделей з урахуван-
ням та контролем їх мікробного фону. 
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ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВМІСТ  
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СИСТЕМІ „ГРУНТ-РОСЛИНА” 

Постановка проблеми. 
Актуальною проблемою 
сучасної ветеринарної на-
уки є розробка науково-
обґрунтованих основ ве-
дення молочного скотар-
ства у різних регіонах 
України. Особливо це стосується зон із техно-
генним забрудненням (4). Причиною забруднень 
є викиди промислових підприємств, продуктів 
згоряння автомобільного палива, відвали і тери-
кони шахт, забруднення довкілля внаслідок ава-
рії на ЧАЕС. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Значна кількість важких металів (ВМ) призводить 
до зміни хімічного складу грунтів, ґрунтових вод 
та рослинності, зниження біологічної цінності ко-
рмів. Важкі метали, надходячи в організм, справ-
ляють токсичний вплив внаслідок блокади тіоло-
вих груп біологічно активних сполук, зокрема фе-
рментів (11). Так, під впливом кадмію у тварин 
розвивається анемія на фоні порушення обміну 
заліза в організмі. Він інгібує інкорпорацію іонів 
заліза в протопорфірин, порушуючи синтез гему 
(1), крім того, змінює метаболізм таких есенціаль-
них елементів, як Сu, Со, Мn, Zn та ін., які також 
беруть участь у кровотворенні. Потрапляння свин-
цю у грунт зумовлює зміну його рН (8), що при-
зводить до підвищення розчинності солей важких 
металів та їх рухомість. Ґрунти через свою буфер-
ну здатність можуть зв’язувати надлишок шкідли-
вих інгредієнтів і зменшувати негативний вплив 
токсикантів (10). 
Здебільшого метали-токсиканти концентру-

ються у верхньому шарі грунту (0-10 см) і лише 
незначна частина мігрує на глибину 30-40 см (8, 
10). Частка рухомих форм ВМ у зонах значного 
техногенного впливу коливається в межах 10-
60% (9), що ускладнює опрацювання та система-
тизацію експериментальних даних. 
Забруднення рослин ВМ відбувається, в основ-

ному, шляхом поглинання їх із грунту різними 
частинами рослин. Визначено прямий кореля-
тивний зв’язок між умістом цинку і свинцю в 
навколишньому середовищі та накопиченням їх 

у листках рослин (2, 6). 
Зелена маса, як основний 
корм худоби влітку, є од-
нією з головних ланок при-
родного ланцюга: вода-

грунт-рослина-корм-
тварина-людина, що впли-

ває на фізіологічний стан тварин (3). У зв’язку з 
цим наукову і практичну актуальність становить 
дослідження вмісту ВМ у грунті та вирощених 
на них рослинах, вивчення їх впливу на організм 
тварин, зокрема органи кровотворення. 
Мета роботи – з’ясувати можливість впливу 

відвалів і териконів вугледобувного комплексу 
Іваничівського району Волинської області на 
забруднення довкілля.  
Матеріал і методи досліджень. Вміст ВМ до-

сліджували у пробах грунту і кормах. Середні 
зразки грунту відбирали з поверхні незораного 
шару (0-10 см). Дослідження проводили на 
атомно-абсорбційному спектрофотометрі типу 
ААS-30.  
Забруднення грунтів ВМ оцінювали за їх ва-

ловим вмістом, який є досить інформативним 
показником антропогенного навантаження; його 
рівень – шляхом порівняння наявного вмісту 
сполук ВМ із значенням гранично допустимої 
концентрації (ГДК) (13) та фонових величин (5). 
Результати досліджень. На рухомість ВМ у 

грунті значно впливає рН грунту. Нейтральне і 
лужне рН обмежують рухомість важких металів 
у грунті, оскільки більшість їх зв’язується й оса-
джується карбонатами. Підвищена кількість ВМ 
у грунті пригнічує ріст і розвиток мікроорганіз-
мів, що призводить до сповільнення процесів 
гумініфікації, нітрифікації та азотофіксації (12). 
Це, в свою чергу, сповільнює утворення гумусу 
в грунтах, що негативно відбивається на рості й 
розвитку рослин. ВМ сприяють підкисненню 
грунтів; при цьому відбувається вимивання ка-
льцію та магнію з грунту й заміна їх токсичними 
металами. Проведені дослідження грунтів, за-
бруднених нікелем, цинком, кадмієм і міддю, 
показали, що зі зростанням рН від 4,35 до 7,1 
зменшується вміст водорозчинних форм цих еле-
ментів. Разом із тим, зменшується доступність 

Представлені результати дослідження грун-
тів і кормів на вміст важких металів, прове-
дених на території шахт Іваничівського ра-
йону Волинської області. Встановлено, що 
відвали і терикони шахт є основним джере-
лом забруднення навколишнього середовища 

важкими металами. 
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Рис. 1. Вміст кадмію в грунтах залежно від джерела забруднення 

металів, а отже – їх надходження у рослини. У 
кислому грунті елементи активно мігрують по 
ґрунтовому профілю і можуть виноситися за йо-
го межі. Результати наших досліджень грунтів у 
пробі Р3 показали, що за рН 4,35 і вмісту гумусу 
– 0,91 збільшується рухомість ВМ.  
Аналіз результатів дослідження валового вмі-

сту (ВМ) свинцю, міді, цинку, нікелю, кадмію у 
грунтах Іваничівського району Волинської обла-
сті свідчить, що найвищий показник поліелемент-
ного забруднення поверхневого шару грунту на 
території шахти №6 та біля терикону (Р1, Р2) 
спостерігається на відстані 1 км від шахти №5; 
2 км – шахти №6, 4 км – шахти №7 (Р4); 13 км – 
шахти №6, 10 км – шахти №7 (Р5), де сумарний 
вміст ВМ у 2,2-3,7 разу перевищує фонові, а в 
окремих місцях – і ГДК. Зокрема, вміст кадмію у 
всіх пробах грунтів поверхневого шару вищий 
від фонових концентрацій, а в грунтах Р2, Р4, Р5 
у 4-5 разів перевищує фон і вдвічі – ГДК (рис. 1). 
Якщо врахувати підвищену здатність кадмію до 
кумуляції, стає зрозумілим, яку небезпеку здо-
ров’ю тварин він може завдати (7).  
У поверхневих шарах грунтів зразків Р1, Р2, 

Р5 виявлено вміст міді, що у 3; 2,6 і 2 рази, від-
повідно, перевищує гранично допустимі концен-

трації. Таке забруднення грунтів є наслідком ви-
кидів в атмосферу з шахти, воно зростає при на-
ближенні до джерел забруднення.  
Забруднення грунтів ВМ та їх сполуками 

спричиняє надходження їх у рослини. Дослі-
дження закономірності міграції ВМ у ланцюгу 
“грунт-рослина” проводили на грубих кормах 
(сіно лугове) – Р1-Р4, соковитих (силос, жом) – 
Р5-Р6, коренебульбоплодах (буряк цукровий) – 
Р7. Як показали дослідження сіна, вміст кадмію 
був вищий від ГДК у Р4 вчетверо (5 км від шах-
ти), нікелю – в 1,2 разу, а в пробах Р1 і Р3 – ні-
келю на 38 і 34% вище ГДК.  
Рівень свинцю та нікелю в коренебульбопло-

дах (Р7) перевищував допустимий вчетверо. У 
силосі (Р5), жомі (Р6) вміст важких металів не 
перевищує ГДК.  
Висновки та перспективи подальших до-

сліджень. Проведеними дослідженнями встано-
влено, що відвали та терикони шахт є основним 
джерелом техногенного забруднення довкілля. 
Вміст ВМ залежить від місцезнаходження дже-
рела забруднення. Значне винесення солей важ-
ких металів призводить до зміни хімічного скла-
ду грунтів та рослинності. Чим далі від шахти, 
тим цей показник менший. 
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