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Постановка проблеми. Хвороби очей у вели-
кої рогатої худоби є однією з причин, що ґаль-
мують інтенсивний розвиток скотарства. Вони 
зустрічаються досить часто в нашій країні  
(І. Г. Дорофєєв, 1994; В. Б. Борисевич, Б. В. Бо-
рисевич, О. Ф. Петренко та ін., 2006) та за кор-
доном (Р. Дженсен, Д. Маккей, 1977). Слід за-
значити, що хворобам різної етіології до ниніш-
нього часу не надавалося належної уваги вете-
ринарними та зооінженерними працівниками, 
так як вони не завжди призводять до загибелі, а 
збитки, пов'язані з їх виникненням, на загально-
му фоні витрат вважаються не настільки ваго-
мими в порівнянні зі збитками, завданими інши-
ми захворюваннями організму тварин (А. Ф. Ру-
синов, 1965; Е. П. Копенкин, 2000; В. А. Черва-
ньов, 2004; J. A. Smith, L. W. George, 1995; В. Б. 
Борисевич, 2006 та ін.) [2–5, 12, 14, 17, 18]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Нині не існує єдиної думки щодо основного  
етіологічного фактора хвороби, який призводить 
до збільшення частоти випадків захворювання 
тварин на кон’юнктивіти. Перелік збудників ма-
сових кон’юнктивітів на сьогодні значно розши-

рився, й дослідники називають із-поміж них ри-
кетсії, віруси, телязії, хламідії тощо. Більшість 
дослідників дотримується думки щодо бактеріа-
льної етіології кон’юнктивітів [1, 16]. 
Мета і завдання досліджень. Мета – обґрун-

тування доцільності місцевого застосування 
трифузолу та препаратів, виготовлених на його 
основі, за різних форм кон’юнктивітів. Завдання 
– встановлення мікробного пейзажу, а також 
з’ясування чутливості (in vitro) похідного 1,2,4-
тріазолу, субстанцію ВПК-108 до мікроорганіз-
мів, виділених у молодняку великої рогатої ху-
доби за різних форм кон’юнктивітів. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводилися впродовж 2011–2012 років під 
час зимово-стійлового періоду на базі ТОВ Аг-
рофірми «Джерело» Полтавського району Пол-
тавської області з прив’язним способом утри-
мання. Бактеріологічні дослідження проводили-
ся в умовах центральної бактеріологічної лабо-
раторії м. Полтава. Для дослідів за принципом 
аналогів було відібрано 20 телят чорно-рябої по-
роди віком 2–4 місяці, з ознаками двосторонньо-
го запалення сполучної оболонки очей різного 
характеру (10 голів із катаральною, і 10 голів із 
поверхнево-гнійною формою). Матеріалом для 
бактеріологічних досліджень був змішаний сліз-
ний секрет, відібраний з обох очей від хворих на 
кон’юнктивіти тварин. Слізний секрет відбирали 
за допомогою піпетки. Склад мікрофлори визна-
чали відповідно до ветеринарно-мікробіоло-
гічних рекомендацій [11, 15]. 
Відібраний матеріал досліджували в день від-

бору. Посіви проводили на кров’яний аґар (уні-
версальне поживне середовище для росту біль-
шості збудників різноманітних захворювань ор-
ганізму) та селективне середовище Ендо (для 
зростання грамнегативних мікроорганізмів). Для 
визначення чутливості використовували пожив-
ний аґар Мюллера-Хінтона. [10, 11]. 

__________________ 
* Науковий керівник – кандидат ветеринарних наук С. М. Кулинич 

Представлені дані бактеріологічних досліджень 
мікрофлори кон’юнктивального мішка телят з 
ознаками двостороннього запалення сполучної 

оболонки очей різного характеру віком 2–4 місяці. 
In vitro проведено визначення чутливості виді-
лених мікроорганізмів до основних антибіо-
тиків, запропоновано для лікування субстанції 
препаратів, а також вивчено їхні антибактеріа-
льні властивості по відношенню до виявлених мік-
роорганізмів. З’ясовано, що найвищі антибактері-
альні властивості проявляла субстанція ВПК-108 
у вигляді 1 % водного розчину в поєднанні з крап-

лями софрадекс. 
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Результати досліджень. На першому етапі 
досліджень було встановлено мікробний пейзаж 
кон’юнктивального мішка молодняку великої 
рогатої худоби за розвитку асептичних та гній-
них запальних процесів. Отримані дані предста-
влено в таблиці 1. 
Із даних таблиці видно, що за кон’юнктивіту з 

катаральним типом перебігу запалення доміну-
ючими збудниками виступають: Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidi, що становило 100 % 
від кількості обстежених тварин даної групи. 
Дещо в меншій мірі виявляли збудники Proteus 
vulgaris, Enterococcus faecalis і Streptococcus 
pyogenes. Що стосується збудника Klebsiella 
pneumoniae, то його було виділено лише від чо-
тирьох тварин даної групи (40 %). 
За поверхнево-гнійної форми перебігу запалення 

сполучної оболонки очей збудники Staphylococcus 
epidermidi та Enterococcus faecalis реєстрували у 100 
% тварин обстеженої групи. Збудники Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, а також Streptococcus 

pyogenes (90 та 80 % відповідно). Найменше реєст-
рували Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, та 
Klebsiella pneumoniae (у 40 % поголів’я даної групи 
й менше). 
На другому етапі досліджень у лабораторних 

умовах було проведено визначення чутливості 
мікроорганізмів до основних антибіотиків. 
Отримані нами дані подано в таблиці 2. 
Дані таблиці 2 вказують, що більшість ізольо-

ваних культур мікроорганізмів були чутливими 
до абантелу, левоміцетину, цефотаксиму, гента-
міцину та норфлоксацину. Такі антибіотики як 
амоксіцилін, оксалін, офлоксацин та азитромі-
цин виявилися малочутливими або й зовсім не-
чутливими. 
На основі проведених досліджень можна зро-

бити висновок, що жоден із досліджених нами 
антибіотиків не міг би забезпечити надійної ера-
дикації всіх збудників полібактеріального 
кон’юнктивіту, що стимулювало нас до прове-
дення пошуку більш ефективних антибактеріа-
льних препаратів. 

1. Видовий склад бактеріальної мікрофлори очей хворого на кон’юнктивіт  
молодняку великої рогатої худоби 

Форма перебігу запального процесу 
Збудник катаральний тип запалення 

n=10 
поверхнево-гнійний тип запалення

n=10 
Pseudomonas aeruginosa 10 4 

Proteus vulgaris 9 4 
Escherichia coli 10 9 

Klebsiella pneumoniae 4 3 
Staphylococcus aureus 10 9 

Staphylococcus epidermidi 10 10 
Streptococcus pyogenes 8 8 
Enterococcus faecalis 9 10 

2. Чутливість ізольованих мікроорганізмів до антибіотиків 
Види бактерій 

Антибіотики 

Ps
eu

do
m

on
as

 
ae

ru
gi

no
sa

 

Pr
ot

eu
s 

vu
lg

ar
is

 

Es
ch

er
ic

hi
a 

co
li 

K
le

bs
ie

lla
 

pn
eu

m
on

ia
e 

St
ap

hy
lo

co
-

cc
us

 a
ur

eu
s 

St
ap

hy
lo

co
-

cc
us

 
ep

id
er

m
id

i 

St
re

pt
oc

o-
cc

us
 

py
og

en
es

 

En
te

ro
co

c-
cu

s  
fa

ec
al

is
 

Абантел ± + + ± + + + + 
Амоксіцилін –  –  – ± – – 
Оксацилін –   – ± – + – 
Офлоксацин – – ± – + + + ± 

Азитроміцетин   ±  ± – ± - 
Левомицитин + + + – + + – – 
Цефотаксим  + +  ± – + + 
Гентаміцин + + + – + + – – 

Нітрофлоксацин + + + ± + + + + 

Примітка: «+» – чутливі, «–» – нечутливі, «±» – малочутливі 



СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО 

№ 4 • 2012 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 175

3. Чутливість ізольованих мікроорганізмів до запропонованих препаратів 
Види бактерій 

Запропоновані 
 препарати 
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Тіотриазолін 1% розч. ± – + – – – – – 
Трифузол – 1% розч. + – + – ± ± ± + 

Софрадекс + ± + + ± + + + 
Софрадекс + трифузол 
(ВПК 108) – 1% розч. + ± + + + + + + 

Примітка: «+» – чутливі, «–» – нечутливі, «±» – малочутливі 
 

Таким чином, спираючись на досвід останніх 
наукових досліджень [6, 7, 12] і праці (Б. П. Ки-
ричко, 2006, 2007), що доводять високу ефекти-
вність застосування похідних тріазолу для ліку-
вання запальних процесів у тварин, оскільки во-
лодіють антимікробною, антиоксидантною та 
протизапальною дією. [8, 9]. Нами в ролі тера-
певтичних препаратів місцевої дії для лікування 
кон’юнктивітів було обрано низку засобів: похі-
дний 1,2,4-тріазолу, субстанцію ВПК-108 у ви-
гляді 1 % водного розчину та його поєднання з 
очними/вушними краплями софрадекс 
(«Sofradex-Sanofi-Aventis» / Франція). В якості 
контролю використовували загальновідомий 
препарат, очні краплі тіотриазолін 1 % розчин 
(«Галичфарм» / Україна). Результати з визначен-
ня чутливості мікроорганізмів, виділених із 
кон’юнктивального мішка хворих на кон’юнк-
тивіти тварин (молодняк великої рогатої худоби) 
до запропонованих препаратів, наведені у таб-
лиці 3.  
Як видно з даних таблиці, Pseudomonas 

aeruginosa чутлива до субстанції трифузолу, со-
фрадексу й малочутлива до тіотриазоліну. 
Proteus vulgaris виявився малочутливим до соф-
радексу та нечутливим до трифузолу й тіотриа-
золіну.  E. coli була чутливою до всіх запропоно-
ваних сполук. Klebsiella pneumoniae проявляла 
чутливість лише до софрадексу. Staph. аureus був 
малочутливим до трифузолу та софрадексу. 

Staphylococcus epidermidi та Streptococcus 
pyogene проявляли чутливість до софрадексу й 
були малочутливими до трифузолу. Enterococcus 
faecalis був чутливим до софрадексу та до три-
фузолу. Що стосується запропонованої субстан-
ції ВПК-108 у вигляді 1 % водного розчину в 
поєднанні з очними/вушними краплями софра-
декс, то вона мала найвищий антибактеріальний 
ефект до всіх виділених мікроорганізмів (за ви-
нятком збудника Proteus vulgaris). 
Отже, найвищі антибактеріальні властивості 

проявляла субстанція ВПК-108 у вигляді 1 % 
водного розчину в поєднанні з краплями софра-
декс. 
Висновки: 
1. За бактеріологічного дослідження слізної рі-

дини, що була відібрана з кон’юнктивальної по-
верхні зорового аналізатора, виявлено наступні 
мікроорганізми: Pseudomonas aeruginosa, Proteus 
vulgaris, Escherichia colі, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidi, 
Streptococcus pyogenes та Enterococcus faecalis. 

2. Встановлено, що жоден із досліджених ан-
тибіотиків не забезпечує надійної ерадикації всіх 
збудників полібактеріального кон’юнктивіту. 

3. З’ясовано, що найвищі антибактеріальні 
властивості проявляла субстанція ВПК-108 у 
вигляді 1% водного розчину в поєднанні з очни-
ми/вушними краплями софрадекс. 
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