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Studies have been conducted to establish the dynamics of the course of treatment of purulentinflammatory process of distal limb in pigs. The treatment algorithm was presented by two schemes: classic
(I – experimental screw) and experimental (II – experimental group). Among the morphological parameters
investigated: hemoglobin level, erythrocyte sedimentation rate (ESR), hematocrit, leukograms, total erythrocytes and leukocytes in the blood. To determine the immunobiological activity of the body of sick pigs,
serum T: lymphocytes (CD2, CD3), T-helper cells (CD4), T-suppressors/killers (CD8), IRI (T-help/T-sup.),
NK cells (CD16), B-lymphocytes (CD22), immunoglobulins A, M, G, CEC and phagocytic index. Research
objectives – determining the effectiveness of treatment regimens algorithm for morphological and immunological composition of the blood in different forms of lymphoma disease distal extremities in pigs. Manifestation effector function was observed a decrease in lymphocytes, proliferation and differentiation of corresponding antibodies of the immune system of pigs. Inhibition of regulatory function in the inflammatory
process reduces the mechanisms of formation of biologically active compounds “chemotaxis factor”,
“transfer factor”, “phagocytosis factor”, migration of neutrophils and macrophages. The decrease in the
concentration of NK cells in 2 times, with the pathology open wound, indicates a decrease in the process of
opsonization (antibody-dependent cellular cytotoxicity) due to the lack of immune response to pathogens in
the inflammatory cell. In abscesses, purulent pododermatitis and laminitis, NK cells decrease 1.5 times with
the indirect manifestation of specific cytotoxic cells (B-lymphocytes, macrophages). It is determined that the
drug “Trifuzol 1%” activates effector and reparative function of specific components of immune activity
(T and B lymphocytes, population of T cells, NK cells). The results of these studies in the article thoroughly
show the dynamics of changes in morphological and immunological status of pigs for diseases of the musculoskeletal system of the distal extremity. The results will facilitate the work of veterinary practitioners in the
treatment of nosological forms of distal limb diseases in pigs.
Key words: pigs, lameness, trifuzole, T-cells, bandage.

Ефективність комплексної терапії свиней з патологією дистального відділу
кінцівок
Б. П. Киричко, В. В. Семіренко
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна
Дослідження проводились для встановлення динаміки перебігу лікування гнійно-запального процесу дистального відділу кінцівок у свиней. Алгоритм лікування був представлений двома схемами: класична (І – дослідна група) та експериментальна (ІІ – дослідна група). Серед морфологічних показників досліджували: рівень гемоглобіну, ШОЕ, гематокрит, показники лейкограми, загальну кількість еритроцитів і лейкоцитів в крові. Для визначення імунобіологічної активності організму хворих свиней, досліджували
в сироватці: Т-лімфоцити (СД2, СД3), Т-хелпери (СД4), Т-супресори/кілери (СД8), ІРІ (Т-хелп./Т-супр.), NK-клітини (СД16), Влімфоцити (СД22), імуноглобуліни A, M, G, ЦІК і фагоцитарний індекс. Завдання дослідження – визначення ефективності алгори-
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тму схем лікування за морфологічним та імунологічним складом крові, при різних нозологічних формах хвороб дистального відділу
кінцівок у свиней. Прояв ефекторної функції простежується при зменшенні В-лімфоцитів, проліферації і диференціюванні відповідних антитіл імунної системи організму свиней. Гальмування регуляторної функції при запальному процесі знижує механізми
утворення біологічно активних сполук “фактору хемотаксису”, “фактору переносу”, “фактору фагоцитозу”, міграції нейтрофілів та макрофагів. Зменшення концентрації NK-клітин у 2 рази, при патології відкрита рана, свідчить про зниження процесу
опсонізіції (антитілозалежна клітинна цитотоксичність) через недостатність імунної відповіді на збудники в осередку запалення. При абсцесі, гнійному пододерматиті та ламініті спостерігається зниження NK-клітин у 1,5 рази з опосередкованим проявом
дії специфічних цитотоксичних клітин (В-лімфоцити, макрофаги). Визначено, що препарат “Трифузол 1 %” активує ефекторну і
репаративну функцію специфічних компонентів імунної активності (Т- і В-лімфоцити, популяція Т-клітин, NK-клітини). Результати наведених досліджень у статті ґрунтовно показують динамку зміни морфологічного та імунологічного стану свиней за
хвороб опорно-рухового апарату дистального відділу кінцівок. Опрацьовані результати полегшать роботу практикуючим ветеринарним лікарям при лікуванні нозологічних форм хвороб дистального відділу кінцівок у свиней.
Ключові слова: кульгавість, трифузол, Т-клітини, бандаж-пов’язка.

al., 2013; Karriker, 2013) висвітлені проблеми опорнорухового апарату, що пов’язані з неврологічними
розладами, порушенням механічної структури,
метаболічними та інфекційними захворюваннями,
травматичними ураженнями копитець або кінцівки
(Madsen,
2008).
Кульгавість
виникає
через
неправильну конформацію тіла свині, пошкодженнях
анатомічних
структур
копитець,
порушень
функціонування опорно-рухового апарату та нервової
системи.
Методи
діагностики,
лікування
і
профілактики хірургічних хвороб опорно-рухового
апарату кінцівок у свиней, потребують ретельного
вивчення й розробки сучасних підходів (Wells, 1984;
Smith, 1988; Jensen et al., 2010; Rowles, 2001).

Вступ
Вивчаючи етіологію та патогенез нозологічних
форм хвороб дистального відділу кінцівок у свиней,
регулярно ведеться розробка алгоритму ефективних
схем терапевтичного лікування. В терапії болю і
запалення при порушеннях опорно-рухової системи,
найбільш
широкого
використання
отримали
нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) (Popov, 2013).
M. C. Garcia et al. (1980), M. J. Harris et al (2006),
E. O. Nielsen et al. (2001) стверджують, що при
кульгавості інфекційної етіології показана терапія з
використанням антибактеріальних препаратів. У разі
випадку клінічних ознак м’язової слабкості,
антибактеріальну
терапію
доповнюють
кортикостероїдними засобами. Встановлено, що
введення кортикостероїдів у період лактації
негативно впливає на молочність свиноматок і знижує
темпи росту поросят-сисунів (Mullan et al., 2009).
Враховуючи ризик стійкості мікроорганізмів до
антибіотиків, слід проводити відповідний тест на
чутливість збудника до протимікробних препаратів.
Частіше в лікувальній практиці опорно-рухового
апарату у свиней застосовується антибіотик пеніцилін
і його аналоги. Завдяки швидкому розподілу
антибіотику в тканинах кісток і суглобів та
пригнічення інфекції в глибоких структурах копитець,
C. Rowles, 2001; R. P. Cowart, S. W. Casteel, 2002
рекомендують
вводити
високу
концентрацію
лінкоміцину при ламініті і артриті.
В дослідженнях іноземних вчених (Main et al.,
2000; Dewey et al., 2006; Mullan et al., 2009; Quinn et

Матеріал і методи досліджень
Лікування свиней з хірургічними формами хвороб
кінцівок проводили в господарстві ТОВ “Смак Миргородщина” (с. Руда, Миргородського району, Полтавської обл). В дослідженні використовували свиноматки (1,5–2 роки) і ремонтні свині, порід велика білка
та ландрас. Хворих свиней поділили на дві групи
відповідно до терапевтичних схем лікування: І – дослідна група “класична”, ІІ – дослідна група “експеримент”, що наведені у таблиці 1. Згідно нозологічних
форм хвороб кінцівок, були сформовані підгрупи по
10 свиней з відповідними патологіями: відкрита рана,
абсцес, ламініт, асептичний та гнійний пододерматит
дистального відділу кінцівок. Для контрольної групи
відбирали кров від здорових свиней у кількості
12 тварин.

Таблиця 1
Терапевтичні схеми лікування хвороб дистального відділу кінцівок у свиней
І – дослідна група “класична”
Цефтіонель 50 (в/м 1 мл/16 кг)
протягом 3 днів
Протизапальна, імуностимулююча Аініл (в/м 3 мл/ 100 кг)
Обробка та зрошення
розчин H2O2 (3 %), KMnO4
(1:1000), фракція АСД-2 (20 %)
Компреси, бинтові пов’язки
мазь “Левомеколь”, “Стрептоміцинова”, іхтіолова мазь, лінімент
бальзамічний по Вишневському, 3–
5 днів
Вид терапії
Антибіотикотерапія

Тип фіксації лікарських засобів

спеціальна стрічка для копитець
або поліетилен із чохлом матерії

ІІ – дослідна група “експеримент”
Альфаміцин (в/м 1 мл/ 25 кг)
“Трифузол 1 %” (в/м 5 мл, 5 днів)
р-н H2O2 (3 %), р-н хлорофіліпту (1:3)
крем-гель “Alezan” з АСД і мірамістином,
компрес із Бішофіту (1:1), 4–7 днів, компрес із
пробіотиком – засіб для гігієни копитець
Sviteco-CFC (1 мл/1л теплої води, t = 25–35 ºС),
7–10 днів
бандаж-пов’язка для копитець
(патент №113537)
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Для покращення гомеостазу та активації обмінних
процесів, свиням в обох дослідних групах вводили
препарат “Катозал” в/м 10 мл, двічі з інтервалом
5 днів. Також застосовували препаратом “Тетравіт”
(в/м 5 мл, двічі з інтервалом 7–10 днів).
Кров від дослідних груп свиней відбирали на 1день, 8 і 16 день лікування. Лабораторні дослідження
по морфології крові свиней, проводилися в Миргородській районній державній лабораторії ветеринарної
медицини. Серед морфологічних показників крові
свиней визначали: концентрація гемоглобіну – колориметричним методом в гемометрі Салі, ШОЕ – метод Панченкова, кількість еритроцитів і лейкоцитів –
пробірковий метод М. П. П’ятницького, гематокрит –
метод Й. Тодорова, а розгорнуту лейкограму – трипольним методом, (фарбування за Романовським–
Гімзою). Імунологічні результати (СД2, СД3, СД4,
СД8, СД16, СД22, імуноглобуліни A, M, G, ЦІК і
фагоцитарний індекс) отримували в медичній установі. Показники лабораторних досліджень статистично
обробляли з використанням параметру t-критерія
Стьюдента в програмі “Excel-2010”.

а

Результати та їх обговорення
Відповідні зміни морфологічних показників крові
чітко простежуються за різних нозологічних форм
гнійно-запальних процесів дистального відділу кінцівок у свиней. Дослідження показали, що у хворих
свиней із патологіями кінцівок спостерігали підвищення кількості лейкоцитів і швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ). В лейкограмі відмічали зрушення
ядра нейтрофілів вліво зі зменшення загальної кількості лімфоцитів (субпопуляції Т і В клітин). Внаслідок
стресу і больової реакції, що обумовлена механічним
пошкодженням структур копитець, в крові хворих
свиней зросла кількість еозинофілів.
Методи лікування хворих свиней із патологією відкрита рана мали однаковий терапевтичний ефект,
зокрема у свиней І групи дослідження зросла кількість гемоглобіну в крові, порівняно дослідної групи
свиней (рис. 1, а).
Протягом періоду лікування у ІІ дослідній групі
було відмічене прискорення перебігу стадій загоєння
рани, порівняно І групи дослідження на 3–5 днів за
рахунок пов’язки-бандаж, що подовжувала терапевтичний ефект лікарських засобів.
При аналізі морфологічного складу крові дослідних груп, спостерігалась чітка закономірність зростання кількості показників гематограми: гемоглобін,
ШОЕ, гематокрит та еритроцитів, по відношенню до
періоду лікування. У дослідних групах зростала кількість лейкоцитів із відновленням показників лейкограми, зокрема збільшення сегментоядерних нейтрофілів і зменшення інших компонентів лейкоформули.
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обох дослідних групах (рис. 2, а-е ), зокрема істотна
вірогідність ефективності лікування простежувалася у
свиней ІІ дослідної групи при застосуванні препарату
“Трифузол 1 %”. Крім того на 8 день дослідження у
ІІ дослідній групі збільшилась кількість В-лімфоцитів
та популяція Т-клітин: Т-лімфоцити, Т-хелпери і Тсупресори. Відмічалась чітка тенденція збільшення
імуноглобулінів класу А, М та G, особливо у хворих
свиней ІІ дослідної групи. Зростання концентрації
NK-клітин на 8 день лікування, свідчить про зміцнення неспецифічного імунітету і зниженню випадків
свиней з хворобами пухлин, що реєструвалася протягом періоду дослідження, через генетичну спорідненість (імбридінг). У свиней ІІ дослідної групи активно
розвивається імунопатологічна реакція з накопиченням циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) і поступово зростає фагоцитарний індекс, активуючи процеси виведення комплексів АГ–АТ.

д

е
Рис. 1. Результати морфологічного складу крові
хворих свиней з гнійно-запальними процесами дистального відділу кінцівок в період лікування до повного
одужання: а – відкрита рана; б, в – абсцес; г – асептичний пододерматит; д, е – гнійний пододерматит

а

Примітка: * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01 щодо показників днів
лікування

За даними рис. 1 (б, в) у ІІ дослідній групі свиней
при патології абсцес в ділянці дистального відділу
кінцівок, відмічене суттєве зниження паличкоядерних
нейтрофілів та моноцитів, що свідчить про загоєння
запального процесу. У ІІ дослідній групі свиней із
патологією – асептичний пододерматит спостерігається вірогідно (Р < 0,01) збільшення кількості лімфоцитів до 49,6 ± 0,43 % проти І дослідної групи
(рис. 1, г). Показники гематограми не мають вірогідних змін по відношенню до схем лікування хворих
свиней із асептичним пододерматитом.
При гнійному пододерматиті у свиней ІІ дослідної
групи на 8 день лікування відмічено вірогідне
(Р < 0,01) зменшення кількості паличкоядерних нейтрофілів до 3,2 ± 0,64 % та моноцитів до 3,8 ± 1,07 %
(Р < 0,05) порівняно з І дослідною групою (рис. 1, д).
У лейкограмі крові хворих свиней на 8 день вірогідно
(Р < 0,001) зростає кількість сегментоядерних нетрофілів, як показано на рисунку 1 (е).
Вивчаючи показники імунобіологічної активності
крові здорових та хворих свиней з патологією кінцівок, спостерігається суттєве зрушення у гуморальному та клітинному імунітеті.
Протягом періоду лікування відмічали динаміку
зростання компонентів іммунологічної активності в
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дистального відділу кінцівок у свиней. Спостерігалась
закономірна тенденція до нормалізації показників
крові у хворих свиней порівняно групи контролю
протягом всього періоду лікування.
Перспективи подальших досліджень. Для детального вивчення патологій дистального відділу кінцівок
у свиней, необхідно доповнити дані результатами
клінічних, бактеріологічних і рентгенологічних досліджень.
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Рис. 2. Результати імунобіологічної активності крові
хворих свиней з гнійно-запальними процесами
дистального відділу кінцівок в період лікування до
повного одужання: а, б – відкрита рана; в, г – абсцес;
д – гнійний пододерматит; е – ламініт
Примітка: *– Р < 0,05, ** – Р < 0,01 щодо показників днів
лікування

Висновки
Кореляція динаміки змін морфологічних та імунологічних показників крові у дослідних груп свиней,
відображає значний терапевтичний ефект лікувальної
схеми “експеримент”. Відмічено, що при використанні препарату “Трифузол 1 %” активується ефекторна
та регуляторна функція специфічних компонентів
імунної системи (Т- і В-лімфоцити, популяція Тклітин, NK-клітини) за гнійно-запальних процесах
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The results of research on the overall impact of drinking water quality, microclimate parameters and
adopted in the farms of FE PE “Hlyniany Agro” and LLC “Miasni Resursy” options for growing weaned
young (single- and three-phase) on morphological and biochemical parameters of blood, the level of natural
resistance and their growth indicates that single-phase cultivation is more favorable for the growth and
development of young animals. This is confirmed by the live weight of animals at birth and at the age of
120 days. Thus, in the case of single-phase cultivation of FE PE “Glynyany Agro” the live weight of piglets
at birth was 1.11 kg, and in the case of three-phase LLC “Miasni Resursy” – 1.07 kg. When the animals
reached 120 days of age, the live weight of piglets was 53.2 kg in FE PE “Glynyany Agro” and 50.2 kg in
LLC “Miasni Resursy”. It should be noted that according to most indicators, water quality in both farms is
within acceptable limits of sanitary and hygienic requirements, although it needs to be improved. With
regard to microclimatic indicators, an overestimated level of ammonia was found in FE PE “Glynyany
Agro”, which exceeded the MPC by 6 and 3.33 mg/m3, respectively, in the lines and transition periods, and
in LLC “Miasni Resursy” was close to its upper borders. In a farm with single-phase animal husbandry, a
slight decrease in erythrocytes in the blood of piglets aged 30 and 60 days was found. Since the animals
reached the 120th day of life, an increase in this indicator was noted and the number of erythrocytes in the
blood of animals of both farms, within the physiological norm, was 6.47 T/l (FE PE “Hlyniany Agro”) and
7.31 T/l (Miasni Resursy LLC). The concentration of hemoglobin was low in animals of both farms, but the
highest rates were in animals of FE PE “Hlyniany Agro” at 30 and 60 days of age, and at 120 days of age
this figure (3.28 g/l) was higher already in piglets of Miasni Resursy LLC. The content of total protein in the
blood of piglets from both farms was also low, but by the time the animals reached 120 days of age, it was
already within the physiological norm. Violation of the albumin-globulin ratio with the vast majority of
globulins was also noted. Regarding cellular immunity, it was noted that the content of T-lymphocytes only
in animals 120 days of age was normal, exceeding the lower limit of physiological norm by 0.27 % in animals with FE PE “Hlyniany Agro” and 2.09 % in animals with Miasni Resursy LLC. Our research once
again confirms that the health, growth, development, and productivity of animals are influenced by a number of factors, both hygienic and technological.
Key words: piglets, blood, water quality, microclimate, housing conditions.
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Отримані результати досліджень сукупного впливу якості питної води, параметрів мікроклімату та прийнятих в господарствах ФГ ПП “Глиняни Агро” та ТзОВ “М’ясні ресурси” варіантів вирощування відлученого молодняку (одно- та трифазне) на
морфологічні та біохімічні показники крові, рівень природної резистентності та їхні прирости вказують на те, що однофазне
вирощування сприятливіше для росту та розвитку молодняку. Підтвердженням цього слугують показники живої маси тіла тварин при народженні та у віці 120 діб. Так, за однофазного вирощування ФГ ПП “Глиняни Агро” жива маса поросяти при народженні становила 1,11 кг, а за трифазного ТзОВ “М’ясні ресурси” – 1,07 кг. При досягненні тваринами 120-добового віку, жива
маса поросяти становила 53,2 кг у ФГ ПП “Глиняни Агро” та 50,2 кг у ТзОВ “М’ясні ресурси”. Варто відмітити, що за більшістю показників якість води в обох господарствах – в допустимих межах санітарно-гігієнічних вимог, хоча й потребує покращення.
Стосовно мікрокліматичних показників, то встановлено завищений рівень аміаку у ФГ ПП “Глиняни Агро”, який перевищував ГДК
на 6 та 3,33 мг/м3 відповідно у ліній та перехідні періоди, а в ТзОВ “М’ясні ресурси” був наближеним до її верхньої межі. У господарстві з однофазним вирощуванням тварин установлено незначне зниження еритроцитів в крові поросят 30- та 60-добового
віку. З досягнення тваринами 120-ї доби життя відмічено зростання цього показника і кількість еритроцитів у крові тварин обох
господарств, вкладаючись в межі фізіологічної норми, становила 6,47 Т/л (ФГ ПП “Глиняни Агро”) та 7,31 Т/л (ТзОВ “М’ясні
ресурси”). Концентрація гемоглобіну була низькою у тварин обох господарств, проте вищими показники були у тварин ФГ ПП
“Глиняни Агро” у 30- та 60-добовому віці, а у 120-добовому віці цей показник (на 3,28 г/л) був більшим вже у поросят ТзОВ
“М’ясні ресурси”. Низьким виявився і вміст загального білка у крові поросят обох господарств, проте з досягненням тваринами
120-добового віку він вже вкладався в межі фізіологічної норми. Відмічено також порушення альбуміно-глобулінового співвідношення з переважаючою більшістю глобулінів. Щодо показників клітинного імунітету, відмічено, що вміст Т-лімфоцитів лише у
тварин 120-добового віку відповідав нормі, перевищуючи нижню межу фізіологічної норми на 0,27 % у тварин з ФГ ПП “Глиняни
Агро” та на 2,09 % у тварин з ТзОВ “М’ясні ресурси”. Проведені нами дослідження ще раз підтверджують, що на здоров’я, ріст,
розвиток, продуктивність тварин впливає сума факторів як гігієнічного, так і технологічного спрямування.
Ключові слова: поросята, кров, якість води, мікроклімат, умови утримання.

відповідати загальноприйнятим нормам щодо води,
призначеної
для
людей
(DSTU
4808:2007;
Zahalnoderzhavna prohrama…, 2012).
На рівень споживання води тваринами, особливо
молодняком, вагомий вплив має температура навколишнього середовища та умови утримання загалом.
Недотримання фізіологічних принципів напування і
санітарно-гігієнічних вимог часто буває причиною
зниження продуктивності та розвитку захворювань
тварин, що негативно відображається на рентабельності господарства (Harytskyi & Rozumniuk, 2007;
Tkachuk, 2010).
Метою наших досліджень було вивчити сукупний
вплив якості питної води, параметрів мікроклімату та
прийнятого в господарстві варіанту вирощування
відлученого молодняку (одно- та трифазне) на морфологічні та біохімічні показники крові, рівень природної резистентності, збереженість поросят та їхні
прирости.

Вступ
Вода як один із найважливіших факторів повноцінної життєдіяльності живих організмів бере участь
у всіх біологічних процесах. Фізіологічне значення
води полягає в її здатності виконувати функцію носія,
як поживних речовин, так і виведення продуктів обміну – токсинів. Вона сприяє здійсненню процесів
асиміляції, дисиміляції, дифузії, осмосу, окиснення,
гідролізу, регулювання теплообміну в організмі. За
сучасних методів ведення господарської діяльності
дуже важливо забезпечити тварин якісною водою, що
дасть можливість створити оптимальні умови для
здійснення фізіологічних процесів в організмі, а також сприятиме підтриманню на належному рівні санітарно-гігієнічного стану як тварин, так і приміщень
для їх утримання (Zapolskyi, 2005; DSTU 4808:2007).
Актуальність теми. Гігієнічне значення води визначається не тільки її кількістю, а й якістю, вона має
бути бездоганною в санітарному відношенні, це встановлюють за органолептичними властивостями, хімічним складом і відсутністю в ній збудників інфекційних та інвазійних хвороб відповідно до вимог стандарту
(DSTU
7525:2014;
Hryhorenko,
2015;
Ievtushenko & Dudnyk, 2016; Goryaev et al., 2016; Kelly
et al., 2020).
Особливо чутливі до безперебійного водопостачання високопродуктивні тварини та молодняк. Доведено, що навіть при незначних порушеннях у забезпеченні організму водою різко знижується продуктивність, сповільнюється ріст і розвиток молодняку. Молодому організму на 1 кг живої маси потрібно удвічі
більше води, ніж дорослому (Anush, 1979; Demchuk et
al., 2006). Споживання води залежить від виду, віку,
продуктивності та використання тварин, а також від
типу годівлі, фізичного стану згодовуваних кормів,
їхньої якості та метеорологічних умов.
Вода, призначена для напування тварин, за своєю
якістю (прозорість, колірність, відсутність запаху,
присмаку, відсутність хвороботворних бактерій) має

Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводили у двох господарствах: ФГ
ПП “Глиняни Агро” Золочівського району та ТзОВ
“М’ясні ресурси” Старосамбірського району. Обидва
господарства розташовані у Львівській області та
спеціалізуються на виробництві свинини. Технологічна різниця у виробництві даної продукції полягає у
фазності вирощування поросят. ФГ ПП “Глиняни
Агро” практикує однофазне вирощування, тимчасом
як ТзОВ “М’ясні ресурси” застосовують трифазне
вирощування. Для порівняльної оцінки умов вирощування у кожному господарстві було сформовано групу поросят-аналогів по 11 голів.
Дослідження якості води, морфологічних та біохімічних показників крові проводили в навчальній лабораторії кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького та у лабораторії промислової токсикології ЛНМУ
імені Д. Галицького, де визначали рівень клітинного
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смак та присмак оцінено у 2 бали, оскільки слабо
відчувається післясмак. Окислюваність води становила 2,8 мг/л, кількість розчиненого у ній кисню −
6,75 мг/л, pH – 7. Встановлено наявність амонійного
азоту – 0,2 мг/л, нітритів – 0,002 мг/л, а нітратів
< 0,001 мг/л. Дані показники вказують на те, що на
відміну від попереднього господарства якість води не
за всіма показниками відповідає гігієнічним вимогам і
ставить під знак питання можливість її використання
для напування свиней. Вміст хлоридів та сульфатів
був дуже високим понад 100–150 мг/л відповідно, а
вміст Заліза 1 мг/л, що могло вплинути на її присмак.
Загальна твердість води становила 41 мг/екв. на 1 л,
що вказує на те, що вода в цьому господарстві дуже
тверда. При порівнянні твердості води у ФГ ПП “Глиняни Агро” та ТзОВ “М’ясні ресурси” – в останньому
загальна твердість води є у 1,8 разу більшою. Стосовно постійної твердості, то вона у 2,2 разу більша.

імунітету. Зокрема, у воді визначали: прозорість, запах, смак і присмак, окислюваність та вміст розчиненого кисню, активну реакцію, вміст амонійного азоту,
нітритів, нітратів, хлоридів, сульфатів, заліза, загальну, карбонатну та постійну твердість. У зразках крові
визначали кількість еритроцитів, концентрацію гемоглобіну, гематокритну величину, КП, СОЕ та ШОЕ;
концентрацію загального білка та білкових фракцій,
показники клітинного імунітету (вміст Т- і Влімфоцитів та їх популяцій), за загальноприйнятими
методиками.
Поряд з вищенаведеними показниками проводили
контроль параметрів мікроклімату.
Отримані числові дані опрацьовували статистично
з використанням комп’ютерної програми Statist. Результати середніх значень вважали статистично вірогідними при Р < 0,05 – *; Р < 0,002 – **; Р < 0,01 –
***; Р < 0,001 – ****.

Таблиця 1
Санітарно-гігієнічна оцінка якості води для напування
тварин

Результати та їх обговорення
У ФГ ПП “Глиняни Агро” водопостачання централізованого типу, мережа наповнюється водою з підземного джерела, що забезпечує цілодобову подачу
питної води. За допомогою насосної станції воду з
глибини її залягання піднімають у резервуар водозабірної башти, з якої через водорозподільну систему,
під тиском подають до тваринницьких приміщень.
Для тварин облаштовують індивідуальні ніпельні
напувалки, забезпечуючи вільний доступ до води.
Результати досліджень якості води з господарств
наведені у таблиці 1. Прозорість питної води у ФГ ПП
“Глиняни Агро” становила 30 см за шкалою Снеллена. Інтенсивність запаху, смаку та присмаку відповідала вимогам щодо цих показників. Окиснюваність
води становила 0,008 мг О2 на 1 л води, а кількість
розчиненого кисню – 2,58 мг О2 на 1 л, ці показники
перебували в межах ГДК. Активна реакція води рН
була в межах 6–7, вміст амонійного азоту становив
0,2 мг/л, вміст нітритів 0,002 мг/л, а нітратів
< 0,001 мг/л. Варто зазначити, що дане господарство
не застосовує жодних методів очистки води, це суто
природна за своїм походженням ґрунтова вода.
Концентрація хлоридів та сульфатів була в межах
1–10 мг/л, а Заліза – 0,15 мг/л. Твердість води: загальна − 23 мг/екв. на 1 л, карбонатна – 8,3 мг/екв. на 1 л
та постійна – 14,7 мг/екв. на 1 л, що вказує на достатньо високий рівень санітарного та хімічного складу
води.
Своєю чергою водопостачання ферми ТзОВ
“М’ясні ресурси” здійснюється з трьох вододжерел.
Вода насосами транспортується в резервуар, відстоюється, фільтрується і через водорозподільчу систему
постачається до кожної індивідуальної ніпельної напувалки.
Якість води у цьому господарстві (табл. 1) була
дещо гіршою порівняно з попереднім господарством.
Прозорість становила 16 см, що вказує на наявність
завислих нерозчинених мінеральних чи органічних
частинок. Запах досліджуваної води становив 2 бали,

ФГ ПП
ТзОВ
“Глиняни Агро” “М’ясні ресурси”
Прозорість, см
30
16
Запах, бали
1
2
Смак і присмак, бали
1
2
Окиснюваність, мг/л
0,008
2,8
К-ть розчиненого
2,58
6,75
кисню, мг/л
Активна р-ція (рН)
6–7
7
Вміст амонійного
0,2
0,2
азоту, мг/л
Вміст нітритів, мг/л
0,002
0,002
< 0,001
< 0,001
Вміст нітратів, мг/л
Понад 100
Вміст хлоридів, мг/л
1–10
Вміст сульфатів, мг/л
1–10
Понад 150
Вміст Заліза, мг/л
0,15
1,0
Загальна твердість,
23
41
мг/екв. на 1 л
Карбонатна твер8,3
8,5
дість, мг/екв. на 1 л
Постійна твердість,
14,7
32,5
мг/екв. на 1 л
Показник

Отже, якість води в обох господарствах за результатами досліджень перебувала в допустимих санітарних і гігієнічних межах, хоча у ФГ ПП “Глиняни Агро” вона була значно вищою. Відхилення деяких показників від прийнятих норм є результатом сукупних
факторів, зокрема безпосередньо самого джерела води
та облаштування її подачі до тваринницьких приміщень.
Аналіз мікрокліматичних показників, який наведений в таблиці 2, засвідчив, що влітку температура
повітря у приміщеннях обох господарств була на
однаковому рівні 23,07–23,7 ºС. Абсолютна вологість
повітря приміщення більшою була на 1,3 г/л більшою
у ФГ ПП “Глиняни Агро”. Закономірно, що показник
відносної вологості був на 4 % більшим. У цей же
період досліджень дефіцит насичення, хоч і не значно,
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був більшим у повітрі приміщень ТзОВ “М’ясні ресурси” на 0,42 г/м3. Щодо швидкості руху повітря та
охолоджуючої його сили, то більшими ці показники
були у приміщеннях ТзОВ “М’ясні ресурси” – на
0,05 м/с та 0,64 мкал/см2/с відповідно. Стосовно концентрації аміаку, то найвище значення цей показник
мав у ФГ ПП “Глиняни Агро”, що на 7,17 мг/м3 більше, ніж у ТзОВ “М’ясні ресурси”, та на 6 мг/м3 більше
ГДК.

У перехідний період утримання закономірним було зниження температури повітря. Проте його параметри не відповідали гігієнічним вимогам. Так, у ФГ
ПП “Глиняни Агро” температура повітря приміщення
становила 10,28 ºС при відносній вологості 93,6 %,
тимчасом як у приміщенні ТзОВ “М’ясні ресурси”
температура повітря була на 3,16 ºС вищою при нижчій відносній вологості.

Таблиця 2
Показники параметрів мікроклімату у свинарниках ФГ ПП “Глиняни Агро” та ТзОВ “М’ясні ресурси”
(M ± m, n = 9)
Показники
Температура повітря, °С
Абсолютна вологість, г/м3
Відносна вологість,%
Дефіцит насичення, г/м3
Ката-індекс, мкал /см2/ с
Швидкість руху повітря, м/с
NH3, мг/м3

ФГ ПП
“Глиняни Агро”
23,7 ± 6,89
11,06 ± 0,16
50,61 ± 0,70
10,79 ± 0,15
4,04 ± 0,04
0,07 ± 0,004
26,0 ± 2,08

Літній період
ТзОВ
“М’ясні ресурси”
23,07 ± 0,05
9,76 ± 0,12
46,54 ± 0,62
11,21 ± 0,14
4,68 ± 0,07
0,12 ± 1,09
18,83 ± 1,16

Перехідні періоди
ФГ ПП
ТзОВ
“Глиняни Агро”
“М’ясні ресурси”
10,28 ± 7,37
13,44 ± 9,59
7,66 ± 6,96
6,63 ± 0,06
93,6 ± 5,24
57,52 ± 0,58
1,67 ± 8,07
4,87 ± 8,07
8,86 ± 0,12
7,88 ± 0,11
0,11 ± 5,53
0,12 ± 9,71
23,33 ± 0,86
17,33 ± 1,45

Дані таблиці 3 свідчать, що незважаючи на певні
похибки умов вирощування, новонароджені поросята
мають добру вагу: 1,11 кг у ФГ ПП “Глиняни Агро” та
1,07 кг у ТзОВ “М’ясні ресурси”. Закономірно, що у
поросят цього господарства дещо меншим був середньодобовий приріст – на 6 г і відповідно на 200 г жива
маса однієї тварини у 30-денному віці порівняно з
поросятами ФГ ПП “Глиняни Агро”. Проте вже через
60 діб вирощування поросят різниця у вазі однієї тварини становила 1,7 кг на користь ТзОВ “М’ясні ресурси”, тому що в цей період на 0,063 кг були вищими
середньодобові прирости. У 120-добовому віці жива
маса однієї тварини була більшою у ФГ ПП “Глиняни
Агро” відповідно на 3 кг, у них же вищими були і
середньодобові прирости.

Дефіцит насичення закономірно вищим був у
ТзОВ “М’ясні ресурси”, але знаходився в межах гігієнічної норми. Швидкість руху повітря у приміщеннях
обох господарств була майже однаковою, в межах
0,11–0,12 м/с, а охолоджуюча сила повітря, хоча лише
на 0,98 мкал/см2/с, але більшою була у ФГ ПП “Глиняни Агро”. У цей же період досліджень концентрація
аміаку в повітрі приміщення цього господарства була
на 6 мг/м3 більшою, ніж у ТзОВ “М’ясні ресурси” і
одночасно на 3,33 мг/м3 більшою за ГДК.
Загалом умови утримання поросят у господарствах, де проводились дослідження, далекі від ідеальних, мають потребу в корегуванні. Необхідні заходи
щодо зниження вмісту аміаку в повітрі приміщень та
заходи поліпшення якості води.

Таблиця 3
Жива маса та середньодобові прирости молодняку свиней ФГ ПП “Глиняни Агро” та ТзОВ “М’ясні ресурси”
(M ± m, n = 11)
Показник
Жива маса новонародженого поросятка
Жива маса 1тварини у 30-добовому віці
Приріст 1 тварини
валовий
через 30 діб
середньодобовий
Жива маса 1тварини у 60-добовому віці
Приріст 1 тварини
валовий
через 60 діб
середньодобовий
Жива маса 1тварини у 120-добовому віці
Приріст 1 тварини
валовий
через 120 діб
середньодобовий

Од.
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Стосовно гематологічних показників у поросят даних господарств (табл. 4), то у 30-добовому віці більша на 0,62 Т/л кількість еритроцитів була в крові тварин ТзОВ “М’ясні ресурси”. Ця тенденція збереглась і

ФГ ПП
“Глиняни Агро”
1,11
8,40
7,29
0,243
15,3
6,9
0,230
53,2
37,9
0,631

ТзОВ
“М’ясні ресурси”
1,07
8,20
7,13
0,237
17,0
8,8
0,293
50,2
33,2
0,553

в 60-добовому віці поросят. Найбільшу кількість еритроцитів в крові встановили у поросят 120-добового
віку, що на 0,84 Т/л переважало показники ровесників
з господарства ФГ ПП “Глиняни Агро”.
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Концентрація гемоглобіну хоча була низькою у
тварин обох господарств, нижча за межу фізіологічної
норми, проте вищі показники були у тварин ФГ ПП
“Глиняни Агро” на 5,13 г/л та 3,52 г/л у 30- та 60добовому віці відповідно. Тенденція щодо концентрації гемоглобіну на користь тварин ФГ ПП “Глиняни

Агро” змінилась у 120-добовому віці, цей показник на
3,28 г/л був більшим у представників ТзОВ “М’ясні
ресурси”. Відповідно до значень кількості еритроцитів та концентрації гемоглобіну – і кольоровий показник.

Таблиця 4
Гематологічні показники та швидкість осідання еритроцитів молодняку свиней (М ± m, n = 11)
Вік тварин, діб
30
60
5,70 ± 0,62
5,91 ± 0,30
Еритроцити, Т/л
6,32 ± 0,31
6,57 ± 0,23
78,57 ± 6,95
85,27 ± 1,03
Гемоглобін, г/л
73,44 ± 2,72
79,02 ± 4,05
47,28 ± 0,57
48,45 ± 1,01
Гематокрит, %
38,83 ± 0,77****
40,72 ± 0,85****
45,54 ± 5,60
43,06 ± 0,58
КП, пг
35,57 ± 1,91
36,14 ± 2,45***
83,93 ± 10,82
80,11 ± 0,66
СОЕ, мкм3
62,29 ± 4,30
62,52 ± 2,16***
3,86 ± 0,38
3,22 ± 0,49
ШОЕ, мм/ год
2,30 ± 0,13
3,54 ± 0,45
Примітка: в чисельнику наведені дані ФГ ПП “Глиняни Агро”, в знаменнику – ТзОВ “М’ясні ресурси”
Показники

Гематокритна величина лише у поросят ТзОВ
“М’ясні ресурси” перебувала у межах фізіологічної
норми, ближче до верхньої її межі, тимчасом як у
тварин ФГ ПП “Глиняни Агро” вона на 4–5,4 % її
перевищувала. І лише у поросят 120-добового віку
вона була на рівні верхньої межі фізіологічної норми.
Що стосується СОЕ, то цей показник лише у тварин ТзОВ “М’ясні ресурси” перебував у межах фізіологічної норми поросят усіх вікових періодів. У тварин ФГ ПП “Глиняни Агро” він перевищував верхню
межу фізіологічної норми на 15,93, 12,11 та 5,62 мкм3
відповідно. Зі збільшенням віку тварин СОЕ зменшу-

120
6,47 ± 0,77
7,31 ± 0,19
89,6 ± 2,17
92,88 ± 3,22
42,81 ± 0,85
38,36 ± 0,57****
46,73 ± 4,61
38,47 ± 1,80
73,63 ± 6,72
52,94 ± 1,97***
4,45 ± 0,31
4,36 ± 0,26

вався у представників обох господарств. Різниця між
віковими групами становила 21,64; 17,59 та
20,69 мкм3, відповідно у 30-, 60- та 120-добовому віці.
Згідно з даними таблиці 4, показник ШОЕ у тварин двох господарств був у межах фізіологічної норми, ближче до її нижньої межі в усі вікові періоди,
чого не можна сказати про вміст загального протеїну
та його фракцій. Одержані нами дані свідчить про
його низький вміст у тварин обох господарств. Так, у
30-добовому віці цей показник був на 11,99 г/л та
12,13 г/л меншим за нижню межу фізіологічної норми
відповідно.

Таблиця 5
Вміст загального протеїну та протеїнових фракцій крові молодняку свиней (М ± m, n = 11)
Вік тварин, діб
30
60
120
57,26 ± 1,20
67,27 ± 4,03
58,01 ± 1,16
Загальний протеїн, г/л
57,87 ± 1,36
57,20 ± 1,14
68,61 ± 0,66
18,54 ± 3,17
23,16 ± 2,04
31,32 ± 1,45
Альбуміни, %
24,33 ± 3,91
24,41 ± 0,32
32,07 ± 1,92
81,46 ± 3,17
76,73 ± 3,71
68,70 ± 0,86
Глобуліни, %
75,67 ± 3,98
75,60 ± 1,33
67,93 ± 0,66
22,24 ± 1,68
22,30 ± 1,11
24,39 ± 4,63
α-глобуліни, %
16,66 ± 1,93
16,90 ± 0,74***
16,90 ± 0,67****
19,02 ± 2,34
16,02 ± 1,61
18,30 ± 0.76
β-глобуліни, %
29,65 ± 4,19*
25,44 ± 1,49****
23,45 ± 1,70***
39,30 ± 1,02
28,10 ± 1,67
38,05 ± 3,65
γ-глобуліни, %
29,36 ± 4,46
33,30 ± 1,63***
27,58 ± 0,71
Примітка: в чисельнику наведені дані ФГ ПП “Глиняни Агро”, в знаменнику – ТзОВ “М’ясні ресурси”
Показники

У поросят 60-добового віку вміст загального білка,
таблиця 5, зменшувався і мав тенденцію до зростання
лише до 120 доби життя поросят. В цей період вміст
білка в крові поросят зріс на 10,01 та 11,41 г/л порівняно з попереднім періодом і був наближений до

нижньої межі фізіологічної норми, але не перевищував її. В цей віковий період у поросят було порушене
альбуміно-глобулінове співвідношення. Відсоток
глобулінової фракції білка був значно більшим за
фізіологічну норму у тварин обох господарств в усі
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вікові періоди, переважно за рахунок α- та γглобулінів у поросят ФГ ПП “Глиняни Агро”, тимчасом як у поросят ТзОВ “М’ясні ресурси” перевага
глобулінової фракції була за рахунок усіх трьох її

складових. Аналізуючи відсоток γ-глобулінів, доречно наголосити, що ця фракція значно перевищувала
верхню межу фізіологічної норми, а особливо у тварин ФГ ПП “Глиняни Агро”.

Таблиця 6
Показники клітинного імунітету крові молодняку свиней (М ± m, n = 11)
Вік тварин, діб
30
60
40,91 ± 0,66
43,45 ± 1,09
Т- лімфоцити, %
41,41 ± 0,64
43,72 ± 1,23
23,50 ± 0,93
25,54 ± 1,42
Т- хелпери, %
23,33 ± 0,75
26,72 ± 1,27
17,41 ± 0,48
17,45 ± 0,34
Т- супресори, %
18,08 ± 0,41
18,27 ± 0,50
14,09 ± 0,31
13,66 ± 0,41
Т- натур.кіллери, %
13,41 ± 0,31
14,36 ± 0,27
14,41 ± 0,41
15,18 ± 0,55
В- лімфоцити, %
15,08 ± 0,45
15,72 ± 0,48
1,37 ± 0,09
1,44 ± 7,39
ІРІ, % (Т-хелп./Т-супрес.)
1,30 ± 6,35
1,46 ± 0,06
Примітка: в чисельнику наведені дані ФГ ПП “Глиняни Агро”, в знаменнику – ТзОВ “М’ясні ресурси”
Показники

120
45,27 ± 1,07
47,09 ± 1,47
27,63 ± 0,72
28,18 ± 1,08
18,27 ± 0,57
19,18 ± 0,35
15,09 ± 0,65
14,18 ± 0,29
18,45 ± 0,62
18,36 ± 0,54
1,48 ± 4,28
1,46 ± 4,86

ринницькі приміщення. Суттєвою різницею було
однофазне утримання в ФГ ПП “Глиняни Агро” та
трифазне у ТзОВ “М’ясні ресурси”.
Незважаючи на те, що поросята в обох господарствах народжувались з вагою 1,11 кг та 1,07 кг відповідно, проте гематологічні показники, зокрема концентрація гемоглобіну в них була меншою за нижню
межу фізіологічної норми. Низьким були показник
вмісту загального протеїну, порушене альбуміноглобулінове співвідношення (низький відсоток альбумінів), а також рівень клітинного імунітету поросят.
Ці дані показали, що однофазне вирощування поросят
є значно ефективнішим у плані мінімізації стресових
ситуацій, проте і в ФГ ПП “Глиняни Агро”, і в ТзОВ
“М’ясні ресурси” необхідно провести корегувальні
заходи щодо підвищення імунного статусу поросят та
його зміцнення.
Перспективи подальших досліджень. Одержані
результати досліджень впливу якості води, технології
утримання та мікроклімату на зміни живої маси тіла
та середньодобові прирости, гематологічні, біохімічні
та імунологічні показники молодняку свиней спонукають до подальшого проведення ряду досліджень,
спрямованих на пошук нових методів для корегування та зменшення негативного впливу технологічних
стресів на функціональний стан організму тварин.

Щодо показника клітинного імунітету крові молодняку свиней з обох господарств, що поданий в таблиці 6, то вміст Т-лімфоцитів був значно меншим за
нижню межу фізіологічної норми і в 30-, і в 60добовому віці. І тільки у 120-добовому віці збільшувався, проте у поросят ФГ ПП “Глиняни Агро” лише
на 0,27 % перевищував нижню межу фізіологічної
норми, тимчасом як у аналогів з ТзОВ “М’ясні ресурси” – на 2,09 %. Кількість Т-хелперів та Т-супресорів
перебувала на нижній межі фізіологічної норми в усі
вікові періоди тварин обох господарств. Дещо вищі
показники були у тварин з ТзОВ “М’ясні ресурси”, зі
збільшенням віку тварин спостерігалась тенденція до
їх зростання.
Стосовно Т-натуральних кіллерів, то цей показник
не мав чіткої тенденції і коливався у різних вікових
груп тварин з господарства ТзОВ “М’ясні ресурси”. В
60-добовому віці відмічено його зростання порівняно
з 30-добовими на 0,95 % і зменшення на 0,18 % до
120-добового віку. У тварин з ФГ ПП “Глиняни Агро”
спостерігалася стійка тенденція хоч і не до значного,
але зростання цього показника.
Визначення відношення Т-хелперів до Тсупресорів (ІРІ) засвідчило, що цей показник був на
рівні фізіологічної норми у тварин 60- та 90-добового
віку з обох господарств. Нижчим за фізіологічну норму цей показник був на початку досліджень у поросят
30-добового віку.
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The material for the study were Lubin carp of one year old spontaneously invaded by the ectoparasites
Lernaea cyprinacea and Dactylogyrus vastator. For the experiment we used drugs: "Brovermectingranulate" (development of “BFP” serial production; 1 g of the preparation contains: active substance
(ADR) ivermectin – 3.5 mg; tocopherol acetate (20 mg) and Emamectin benzoate (manufactured by King
Quenson Industry Group; 1 g of preparation contains ADR emamectin benzoate (50 mg). Analyzing morphological, biochemical and immunological parameters of blood and organs of fish, it is possible to state
that the fact that the anti-parasitic drugs “Brovermectin granulate” and “Emamectin benzoate” has a
pronounced antiparasitic effect, normalizing the homeostasis of the body. The results obtained showed
significant fluctuations in the number neutrophils, eosinophils and lymphocytes. In ectoparasites infested of
fishes used for macrocyclic lactones, y leukocyte formula sharply increases the percentage of rod-shaped
neutrophils and at the same time decreases the proportion of lymphocytes. At the same time, there is an
increase in the number of eosinophils that perform the function of protecting the body of fish from parasites.
Eosinophilia, as in the higher vertebrates, is one of objective indicators of allergy (sensitization) of the
body, nature the course of inflammatory processes. The results obtained indicate a decrease in the production of total T-lymphocytes are cells that play a key role in the immune system protection in the body of carp
for damage by ectoparasites. In analyzing the above data, attention is drawn to the lower functional the
activity of the blood T-lymphocyte system in ectoparasites infested with fish, than those given antiparasitic
drugs. From this it follows that the ability of the blood lymphocytes of the fish to which the drugs from the
group were given of macrocyclic lactones, before pathogen binding and production of antigens the antibodies that neutralize them are much higher than the fish affected ectoparasites. The immune system in fish
provides self-regulation through direct contact of cells (macrophages, neutrophils, cytotoxic T-lymphocytes)
as well as due to humoral factors (lysozyme, complement). The use of drugs from the group of macrocyclic
lactones promotes the release of infested fish from ectoparasites with the following normalization of their
life, increase of immune status and resistance.
Key words: macrocyclic lacton, ectoparasites, Lernaea cyprinacea, Dactylogyrus vastator.

Оцінка препаратів групи макроциклічних лактонів за ектопаразитозів
коропа
Ю. В. Лобойко, Є. О. Барило, Б. С. Барило
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Матеріалом для дослідження були однорічки любінського лускатого коропа, спонтанно інвазовані ектопаразитами
Lernaea cyprinacea та Dactylogyrus vastator. Для досліду використовували препарати: “Бровермектин-гранулят” (розробка НВФ
“Бровафарма” серійного виробництва; 1 г препарату містить: активно діючу речовину (АДР) івермектин – 3,5 мг; токоферол
ацетат – 20 мг) і “Емамектин-бензоат” (виробництво King Quenson Industry Group; 1 г препарату містить АДР емамек-
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тин-бензоат – 50 мг). Аналізуючи морфологічні, біохімічні та імунологічні показники крові та органів риб, можна констатувати, що протипаразитарні препарати “Бровермектин-гранулят” та “Емамектин-бензоат” виявляють виражену антипаразитарну дію, нормалізуючи гомеостаз організму. Отримані результати показали вірогідні коливання кількості нейтрофілів, еозинофілів та лімфоцитів. У інвазованих ектопаразитами риб, яким застосовували препарати з групи макроциклічних лактонів, у лейкоцитарній формулі різко зростає відсоток паличкоядерних нейтрофілів і одночасно знижується частка лімфоцитів. Водночас
відбувається зростання кількості еозинофілів, які виконують функцію захисту організму риб від паразитів. Еозинофілія, як і у
вищих хребетних, є одним з об’єктивних показників алергізації (сенсибілізації) організму, характеру перебігу запальних процесів.
Одержані результати свідчать про зменшення продукції загальних Т-лімфоцитів – клітин, які відіграють ключову роль у системі
імунного захисту в організмі коропа за ураження ектопаразитами. При аналізі наведених даних привертає увагу нижча функціональна активність системи Т-лімфоцитів крові у інвазованих ектопаразитами риб, ніж у тих, яким задавали протипаразитарні
препарати. З цього випливає, що здатність лімфоцитів крові риб, яким задавали препарати з групи макроциклічних лактонів, до
зв’язування антигенів патогенів і продукції антитіл, які їх знешкоджують, значно вища, ніж у риб, уражених ектопаразитами.
Імунна система у риб забезпечує саморегуляцію за допомогою безпосереднього контакту клітин (макрофагів, нейтрофілів, цитотоксичних Т-лімфоцитів), а також завдяки гуморальним факторам (лізоциму, комплементу). Застосування препаратів з групи
макроциклічних лактонів сприяє звільненню інвазованих риб від ектопаразитів з подальшою нормалізацією їхньої життєдіяльності, підвищенню імунного статусу і резистентності.
Ключові слова: макроциклічні лактони, ектопаразити, Lernaea cyprinacea, Dactylogyrus vastator.

Вступ

Введення препаратів проводили перорально за допомогою зонду в передній відділ кишечнику: “Бровермектин-гранулят” 1 раз на добу дві доби поспіль,
“Емамектин-бензоат” 1 раз на добу впродовж семи
діб. Для цього визначену дозу препаратів вносили до
1 мл 2 % крохмального клейстеру, а саме: для дослідної групи № 2 – “Бровермектин-гранулят” – по
60 мг/кг маси тіла; для дослідної групи № 3 –
“Емамектин-бензоат” – по 10 мг/кг маси тіла. Рибам
контрольної групи та дослідної групи № 1 водночас
вводили лише по 1 мл 2% клейстеру.
На 14 добу після закінчення введення препаратів
провели паразитологічний огляд риб і відбір проб
крові та тканин для досліджень. Визначали гематологічні показники (Dekhtiarov, 2008), загальний білок
сироватки крові та фракційний склад (Kondrahin,
1985), лейкограму крові (Ivanov et al., 2003), загальну
кількість Т-лімфоцитів і кількість окремих їх субпопуляцій, а також кількість В-лімфоцитів (Novikov &
Novikova, 1979). Активність аспартат- (АсАТК.Ф.2.6.1.1)
і
аланін-амінотрансфераз
(АлАТК.Ф.2.6.1.2) (Osadchaja, 1982). У крові риб досліджували бактерицидну (Vlizlo, 2012), лізоцимну
(Dorofejchuk, 1968) і фагоцитарну (Chumachenko,
1990) активність.
Іхтіопаразитологічний аналіз проводили за методом
неповного паразитологічного розтину за І. Є. Биховською-Павловською (Byhovskaja–Pavlovskaja, 1985).
Видову належність паразитів визначали за “Определителем паразитов пресноводных рыб фауны СССР”
(Bauer, 1987).
Інтенсивність інвазії (ІІ) визначали шляхом підрахунку кількості паразитів на тілі та зябрах досліджуваної риби.

Значних збитків при вирощуванні коропових риб
завдають ектопаразитарні хвороби. Доведено, що
епізоотичний стан водойм суттєво впливає на їхню
рибопродуктивність, а успішність заходів боротьби з
інвазійними хворобами риб залежить від наявності на
фармацевтичному ринку високоефективних протипаразитарних засобів (Horsberg, 2012; Loboiko & Danko,
2015; Loboiko et al., 2016).
Відносно недавно, поряд із синтетичними піретроїдами і похідними бензімідазолу, для практики ветеринарної медицини були запропоновані макроциклічні лактони. Авермектини за структурою належать до
класу макроциклічних лактонів (Tisler & Kozuh-Erzen,
2006; Horsberg, 2012). Препарати синтезовані на основі авермектину володіють високою протипаразитарною активністю (Hemaprasanth et al., 2012; Veldhoen,
2012; Loboiko et al., 2016), тому метою нашої роботи
було з’ясувати ефективність терапії лернеозу та дактилогірозу коропа шляхом застосування антипаразитарних препаратів з групи макроциклічних лактонів
“Бровермектин-гранулят” та “Емамектин-бензоат” і
визначення їх впливу на показники крові та органів
риб.
Матеріал і методи досліджень
Матеріалом для дослідження були однорічки любінського лускатого коропа масою 53–55 г, з яких 6
екз. були клінічно здоровими (контроль) та 18 екз.
(дослід) – спонтанно інвазованими L. cyprinacea та
D. vastator. За результатами визначення рівня інвазованості останніх їх поділили на три аналогічні групи
(n = 6). Всі риби були уражені L. cyprinacea та
D. vastator з ІІ від 0,11 до 0,26 лерней на 1 грам маси
тіла та 0,29–0,53 дактилогірусів на грам маси тіла. Риб
усіх груп утримували у 4 акваріумах ємністю 40 дм3 зі
штучною аерацією за температури 18–20 °С. Догляд
та годівлю їх проводили згідно з відповідними нормами та раціонами. Впродовж усього періоду досліджень проводили спостереження за поведінкою та
клінічним станом риб. Переддослідний період адаптації риб становив 14 діб.

Результати та їх обговорення
За вивчення патогенної дії ектопаразитів та препаратів з групи макроциклічних лактонів на показники
крові риб нами встановлено, що за змішаної інвазії
кількість еритроцитів була меншою, порівняно з контролем, у крові риб 2-ї дослідної групи на 47,9 %
(Р < 0,01). Незначне зниження кількості еритроцитів
виявлено також за застосування препаратів “Бровер-

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2020, vol. 22, no 98

17

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2020, т 22, № 98

мектин-гранулят” та “Емамектин-бензоат”, проте
вірогідних змін не встановлено (табл. 1).
За змішаної інвазії, поряд із зниженням кількості
еритроцитів, зменшується вміст гемоглобіну в крові
коропів. У 2-й дослідній групі вміст гемоглобіну крові
становив 76,22 ± 2,54 проти 85,64 ± 2,45 г/л у контролі
(Р < 0,05). У крові риб 3-ї дослідної групи вміст його
зменшувався на 3,9 %. За застосування препарату
“Емамектин-бензоат” вміст гемоглобіну знижувався у

крові риб 4-ї групи, будучи на 7,3 % меншим, ніж у
крові контрольних риб. Така ж тенденція до незначного зниження показника гематокриту встановлена у
риб всіх дослідних груп. Значні зміни білої крові за
змішаної інвазії проявлялися зростанням кількості
лейкоцитів. Вірогідно високий рівень лейкоцитів,
порівняно з контролем, був встановлений у крові риб
2-ї та 4-ї дослідних груп, відповідно на 25,1 (Р < 0,01)
та 19,2 % (Р < 0,05).

Таблиця 1
Гематологічні показники однорічок коропа, інвазованих ектопаразитами, після застосування препаратів з групи
макроциклічних лактонів (M ± m, n = 6)
Групи риб
0,11–0,26 лерней /г м. т.;
Контроль
0,29–0,53 дактилогірусів/г м. т.
Еритроцити, Т/л
1,88 ± 0,21
0,98 ± 0,08**
Гемоглобін, г/л
85,64 ± 2,45
76,22 ± 2,54*
Гематокрит, л/л
0,312 ± 0,08
0,265 ± 0,05
Лейкоцити, G/л
34,56 ± 2,94
46,12 ± 1,74**
Примітка: *– Р < 0,05, ** – Р < 0,01, *** – Р < 0,001 щодо показників контролю
Показники

Бровермектингранулят
1,76 ± 0,18
82,32 ± 3,55
0,296 ± 0,04
39,24 ± 2,72

Емамектинбензоат
1,52 ± 0,43
79,35 ± 3,12
0,284 ± 0,07
42,76 ± 1,42*

значної різниці у фракційному співвідношенні глобулінів, проте виявлено значне збільшення кількості ßта γ-глобулінових фракцій за змішаної інвазії риб.
Вірогідне зростання ß- та γ-глобулінових фракцій до
показників контрольної групи виявлено у крові риб 2ї дослідної групи відповідно на 19,5 (Р < 0,05), та
27,2 % (Р < 0,01).
Альбуміно-глобуліновий коефіцієнт у сироватці
крові риб 2-ї дослідної групи, інвазованих
L. cyprinacea та D. vastator, знижувався і становив
0,79, тимчасом як у сироватці крові риб контрольної
групи він становив 1,07.

Дослідженням вмісту білка та його фракцій за
змішаної інвазії та після застосування препаратів
групи макроциклічних лактонів встановлено значне
зменшення вмісту загального білка у сироватці крові
риб 2-ї та 4-ї дослідних груп. За інвазії L. cyprinacea
та D. vastator відповідно на 18,4 % (Р < 0,05) та після
застосування препарату “Емамектин-бензоат” на
12,9 % (Р < 0,05). Як свідчать наведені у таблиці 2
дані, вплив змішаної інвазії є специфічним щодо синтезу окремих фракцій білків. На це вказує вірогідно
нижчий вміст альбумінів у сироватці крові риб 2-ї
дослідної групи на 14,6 % (Р < 0,05). Із даних таблиці
випливає, що у сироватці крові риб не встановлено

Таблиця 2
Відносний вміст білків сироватки крові однорічок коропа, інвазованих ектопаразитами, після застосування
препаратів з групи макроциклічних лактонів, (M ± m, n = 6)
Показники

Контроль

Білок загальний, г/%
Альбуміни
Глобуліни
А/Г коефіцієнт

α
ß
γ

39,92 ± 1,75
51,79 ± 2,14
22,30 ± 1,93
15,63 ± 1,16
10,28 ± 0,72
1,07

Групи риб
0,11–0,26 лерней /г м.т.;
0,29–0,53 дактилогірусів /г м.т.
32,56 ± 1,86*
44,21 ± 2,05*
22,24 ± 2,68
19,42 ± 1,18*
14,13 ± 0,95**
0,79

При дослідженні активності амінотрансфераз за
змішаної інвазії та після застосування препаратів
групи макроциклічних лактонів було встановлено, що
активність АлАТ в гепатопанкреасі риб 2-ї, 3-ї та 4-ї
груп була значно вищою, порівняно з контрольною
групою, на 25,5 % (Р < 0,001), 15,4 (Р < 0,05) та на
14,7 % (Р < 0,05) відповідно (табл. 3).
Тенденцію до зростання встановлено у тканинах
скелетних м’язів. Зокрема, у риб 2-ї дослідної групи
активність АлАТ зростала на 21,6 % (Р < 0,001). Ак-

Бровермектингранулят
37,28 ± 2,08
48,67 ± 2,87
22,86 ± 2,45
16,78 ± 1,56
11,69 ± 0,92
0,94

Емамектинбензоат
34,76 ± 1,47*
47,92 ± 2,96
23,32 ± 2,56
16,12 ± 1,42
12,64 ± 1,23
0,92

тивність АлАТ у зябрах риб 2-ї групи була вищою,
порівняно з контрольною групою, на 14,8 %
(Р < 0,05).
При дослідженні рівня АсАТ за змішаної інвазії та
після застосування препаратів з групи макроциклічних лактонів було встановлено, що її активність у
досліджуваних тканинах гепатопанкресу однорічок
коропа 2-ї дослідної групи була вірогідно вищою, ніж
у тканинах здорових риб на 18,8 % (Р < 0,01), тимчасом як аналогічна різниця в активності АсАТ у ткани-
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нах скелетних м’язів однорічок коропа 2-ї, 3-ї та 4-ї
груп, порівняно з рибами контрольної групи, вірогід-

но зростали відповідно на 17,4 % (Р < 0,01), 9,4
(Р < 0,05) та 9,9 % (Р < 0,05).

Таблиця 3
Активність амінотрансфераз у тканинах однорічок коропа, інвазованих ектопаразитами, після застосування
препаратів з групи макроциклічних лактонів, (M ± m, n = 6)
Показники

Контроль

АлАТ, мкмоль/г ткан./год
АсАТ, мкмоль/г ткан./год

118,34 ± 3,97
150,24 ± 7,05

АлАТ, мкмоль/г ткан./год
АсАТ, мкмоль/г ткан./год

215,98 ± 8,95
252,18 ± 8,44

АлАТ, мкмоль/г ткан./год
АсАТ, мкмоль/г ткан./год

164,25 ± 7,85
188,24 ± 9,18

Групи риб
0,11–0,26 лерней /г м.т.;
0,29–0,53 дактилогірусів /г м.т.
Гепатопанкреас
158,96 ± 6,12***
185,12 ± 7,42**
Скелетні м’язи
275,46 ± 7,52***
305,16 ± 9,45**
Зябра
192,76 ± 6,82*
256,75 ± 9,16***

Активність АсАТ у тканинах зябер однорічок коропа 2-ї та 4-ї груп, порівняно з рибами контрольної
групи, вірогідно зростала відповідно на 26,7 %
(Р < 0,001) та на 16,5 % (Р < 0,05).
Отже, аналізуючи морфологічні і біохімічні показники крові, ми можемо констатувати той факт, що
протипаразитарні
препарати
“Бровермектин-

Бровермектингранулят

Емамектинбензоат

139,85 ± 5,94*
159,56 ± 6,12

138,82 ± 6,85*
162,75 ± 6,43

229,65 ± 6,45
278,34 ± 7,24*

238,46 ± 7,05
279,84 ± 8,58*

175,84 ± 5,64
208,64 ± 8,67

169,82 ± 7,52
225,54 ± 8,74*

гранулят” та “Емамектин-бензоат” виявляють виражену антипаразитарну дію, нормалізуючи гомеостаз
організму.
У таблиці 4 наведено лейкоцитарний профіль крові риб за змішаної інвазії та після застосування препаратів групи макроциклічних лактонів.

Таблиця 4
Лейкоформула крові однорічок коропа, інвазованих ектопаразитами, після застосування препаратів з групи
макроциклічних лактонів (M ± m, n = 6)

Показники

Контроль

Еозинофіли
Паличкоядерні нейтрофіли
Сегментоядерні нейтрофіли
Базофіли
Моноцити
Лімфоцити

1,52 ± 0,34
1,56 ± 0,32
0,85 ± 0,05
2,15 ± 0,42
3,95 ± 0,56
87,17 ± 1,62

Групи риб
0,11–0,26 лерней/г м.т.;
0,29–0,53 дактилогірусів/г м.т.
3,24 ± 0,32**
2,98 ± 0,28**
0,65 ± 0,07*
2,18 ± 0,25
5,12 ± 0,96
80,44 ± 2,42*

Бровермектингранулят
2,65 ± 0,14*
2,74 ± 0,32*
0,74 ± 0,04
2,28 ± 0,23
4,45 ± 0,94
84,65 ± 3,52

Емамектинбензоат
2,87 ± 0,38*
2,55 ± 0,27*
0,69 ± 0,02*
2,54 ± 0,34
4,85 ± 0,86
80,62 ± 2,34*

кількості нейтрофілів, еозинофілів та лімфоцитів.
Зміна частки вмісту нейтрофілів в основному відбувається за рахунок паличкоядерних клітин. У інвазованих ектопаразитами риб, яким застосовували препарати з групи макроциклічних лактонів, у лейкоцитарній формулі різко зростає відсоток паличкоядерних
нейтрофілів і одночасно знижується частка лімфоцитів. Водночас відбувається зростання кількості еозинофілів, які виконують функцію захисту організму
риб від паразитів. Еозинофілія, як і у вищих хребетних, є одним з об’єктивних показників алергізації
(сенсибілізації) організму, характеру перебігу запальних процесів.
За змішаного ураженння риб L. cyprinacea та
D. vastator та після застосування препаратів з групи
макроциклічних лактонів кількість загальних Тлімфоцитів вірогідно знижувалася у крові риб 2-ї, 3-ї
та 4-ї груп (табл. 5) відповідно на 19,9 % (Р < 0,01),
16,4 (Р < 0,01) та 11,4 % (Р < 0,05).
Кількість Т-лімфоцитів хелперів також вірогідно

Виявляли вірогідне зростання еозинофілів у крові
риб 2-ї, 3-ї та 4-ї дослідних груп відповідно на 53,1 %
(Р < 0,01), 42,6 (Р < 0,05) та 47,0 % (Р < 0,05). Кількість паличкоядерних нейтрофілів була вищою, порівняно з контролем, у крові риб 2-ї дослідної групи на
47,7 % (Р < 0,01), 3-ї – на 43,1 (Р < 0,05), 4-ї – 38,8 %
(Р < 0,05).
За змішаної інвазії, поряд зі зростанням кількості
паличкоядерних нейтрофілів, зменшується вміст сегментоядерних нейтрофілів у крові коропів. У крові
риб 2-ї дослідної групи вміст сегментоядерних нейтрофілів становив 0,65 ± 0,07 проти 0,85 ± 0,05 у контролі (Р < 0,05). У крові риб 4-ї дослідної групи вміст
зменшувався на 18,8 % (Р < 0,05).
За змішаної інвазії риб ектопаразитами та після застосування препаратів з групи макроциклічних лактонів встановлено явище лімфопенії, зокрема у риб 2-ї
та 4-ї дослідних груп кількість лімфоцитів вірогідно
знижувалася на 7,7 (Р < 0,05) та 7,5 % (Р < 0,05).
Отримані результати показали вірогідні коливання
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знижувалася у крові риб 2-ї та 3-ї дослідних груп на
22,7 (Р < 0,01) та 18,4 % (Р < 0,05).
За змішаної інвазії риб ектопаразитами встановле-

но незначне зниження числа Т-лімфоцитів супресорів
та водночас вірогідне зростання числа В-лімфоцитів у
крові риб 2-ї дослідної групи на 13,0 % (Р < 0,05).

Таблиця 5
Кількість Т- і В-лімфоцитів у крові однорічок коропа, інвазованих ектопаразитами, після застосування
препаратів з групи макроциклічних лактонів (M ± m, n = 6)
Показники

Контроль

Загальні Т-лімфоцити, %
Активні Т-лімфоцити, %
Т-лімфоцити
хелпери, %
Т-лімфоцити
супресори, %
В-лімфоцити, %

44,55 ± 1,43
37,68 ± 1,75

Групи риб
0,11–0,26 лерней /г м.т.;
0,29–0,53 дактилогірусів /г м.т.
35,68 ± 1,54**
39,64 ± 1,32

34,85 ± 2,04

26,95 ± 1,16**

Бровермектингранулят
37,25 ± 1,52**
37,42 ± 1,28
28,42 ± 1,62*

Емамектинбензоат
39,45 ± 1,35*
38,15 ± 1,52
30,65 ± 1,46

9,70 ± 1,08

8,73 ± 1,14

8,83 ± 1,18

8,80 ± 1,05

27,45 ± 1,26

31,56 ± 1,28*

30,12 ± 1,53

30,48 ± 1,69

Одержані результати свідчать про зменшення продукції загальних Т-лімфоцитів – клітин, які відіграють
ключову роль у системі імунного захисту в організмі
коропа за ураження ектопаразитами. Ці відмінності
можна пояснити негативною дією ектопаразитів на
імунну резистентність риб.
При аналізі наведених у таблиці даних привертає
увагу нижча функціональна активність системи Тлімфоцитів крові у інвазованих ектопаразитами риб,
ніж у тих, яким задавали протипаразитарні препарати.

З цього випливає, що здатність лімфоцитів крові риб,
яким задавали препарати з групи макроциклічних
лактонів, до зв’язування антигенів патогенів і продукції антитіл, які їх знешкоджують, значно вища, ніж у
риб, уражених ектопаразитами.
За змішаного ураженння риб L. cyprinacea та
D. vastator та після застосування препаратів з групи
макроциклічних лактонів лізоцимна активність вірогідно знижувалася у крові риб 2-ї та 4-ї груп (табл. 6)
відповідно на 18,9 (Р < 0,05) та 8,6 % (Р < 0,05).

Таблиця 6
Показники неспецифічної резистентності у крові однорічок, інвазованих ектопаразитами, після застосування
препаратів з групи макроциклічних лактонів (M ± m, n = 6)
Показники

Контроль

Лізоцимна активність, %
Бактерицидна активність, %
Фагоцитарна активність, %
Фагоцитарний індекс, од.
Фагоцитарне число, од.

40,12 ± 1,84
32,14 ± 1,95
37,98 ± 1,78
10,24 ± 0,96
6,42 ± 0,84

Групи риб
0,11–0,26 лерней /г м. т.;
0,29–0,53 дактилогірусів /г м. т.
32,54 ± 1,85*
25,56 ± 1,68*
32,45 ± 1,44*
8,52 ± 0,85
3,56 ± 0,62*

Бровермектингранулят
36,65 ± 1,98
30,42 ± 2,04
35,85 ± 1,37
9,48 ± 1,12
4,15 ± 0,54*

Емамектинбензоат
34,76 ± 1,52*
29,95 ± 1,85
35,74 ± 2,14
8,76 ± 1,07
5,18 ± 0,65

Висновки

Бактерицидна активність також знижувалася, проте вірогідне зниження виявляли тільки у крові 2-ї
дослідної групи риб на 20,5 % (Р < 0,05).
За змішаної інвазії риб ектопаразитами встановлено вірогідне зниження фагоцитарної активності на
14,6 % (Р < 0,05). Водночас відмічали вірогідне зниження фагоцитарного числа у крові риб 2-ї та 3-ї дослідних груп на 44,5 (Р < 0,05) та 35,4 % (Р < 0,05)
відповідно.
Імунна система у риб забезпечує саморегуляцію за
допомогою безпосереднього контакту клітин (макрофагів, нейтрофілів, цитотоксичних Т-лімфоцитів), а
також завдяки гуморальним факторам (лізоциму,
комплементу). Застосування препаратів з групи макроциклічних лактонів сприяє звільненню інвазованих
риб від ектопаразитів з подальшою нормалізацією
їхньої життєдіяльності, підвищенню імунного статусу
і резистентності.

За змішаної інвазії кількість еритроцитів була
меншою, порівняно з контролем, у крові риб 2-ї дослідної групи на 47,9 %. Вірогідно високий рівень
лейкоцитів, порівняно з контролем, встановлений у
крові риб 2-ї та 4-ї дослідних груп відповідно на 25,1
та 19,2 %.
Встановлено значне зменшення вмісту загального
білка у сироватці крові риб 2-ї та 4-ї дослідних груп
відповідно на 18,4 % та 12,9 %. Вірогідне зростання ßта γ-глобулінових фракцій щодо показників контрольної групи виявлено у крові риб 2-ї дослідної групи
відповідно на 19,5 та 27,2 %.
Активність АлАТ в гепатопанкреасі риб 2-ї, 3-ї та
4-ї груп була значно вищою, порівняно з контрольною
групою, на 25,5 %, 15,4 та на 14,7% відповідно. У
скелетних м’язах та зябрах риб 2-ї дослідної групи
активність АлАТ зростала на 21,6 % та 14,8 %.
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При дослідженні рівня АсАТ було встановлено,
що її активність у досліджуваних тканинах гепатопанкресу однорічок коропа 2-ї дослідної групи була
вірогідно вищою, ніж у тканинах здорових риб, на
18,8 %. Активність АсАТ у тканинах скелетних м’язів
однорічок коропа 2-ї, 3-ї та 4-ї груп, порівняно з рибами контрольної групи, вірогідно зростали відповідно на 17,4 %, 9,4 та 9,9 %. АсАТ у тканинах зябер
однорічок коропа 2-ї та 4-ї груп, порівняно з рибами
контрольної групи, вірогідно зростала на 26,7 % та
16,5 %.
Виявляли вірогідне зростання еозинофілів у крові
риб 2-ї, 3-ї та 4-ї дослідних груп відповідно на 53,1 %,
42,6 та 47,0 %. Кількість паличкоядерних нейтрофілів
була вищою, порівняно з контролем, у крові риб 2-ї
дослідної групи на 47,7 %, 3-ї – на 43,1, 4-ї – на
38,8 %.
За змішаного ураженння риб L. cyprinacea та
D. vastator та після застосування препаратів з групи
макроциклічних лактонів кількість загальних Тлімфоцитів вірогідно знижувалася у крові риб 2-ї, 3-ї
та 4-ї груп відповідно на 19,9, 16,4 та 11,4 %. Кількість Т-лімфоцитів хелперів також вірогідно знижувалася у крові риб 2-ї та 3-ї дослідних груп на 22,7 та
18,4 %.
Лізоцимна активність вірогідно знижувалася у
крові риб 2-ї та 4-ї груп відповідно на 18,9 та 8,6 %.
Бактерицидна активність також знижувалася у крові
2-ї дослідної групи риб на 20,5 %. Встановлено вірогідне зниження фагоцитарної активності на 14,6 %.
Водночас виявляли вірогідне зниження фагоцитарного числа у крові риб 2-ї та 3-ї дослідних груп на 44,5
та 35,4 % відповідно.
Перспективи подальших досліджень. У зв’язку з
одержаними результатами виникає потреба дослідити
ефективність пропонованої схеми застосування препаратів у виробничому досліді.
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Rybachuk, Zh. V., Shkromada, O. I., Predko, A. V., & Dudchenko, Y. A. (2020). Influence of
probiotics “Immunobacterin-D” on biocenoses and development of the gastrointestinal tract of
calves. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 22(98), 22–27. doi: 10.32718/nvlvet9804
The paper presents the results of an experiment on the use of enzyme-probiotic supplement “Immunobacterin-D” for calves in the first two months of life. Probiotics are used in animal husbandry for the prevention and treatment of infectious diseases, increase immunity, correction of the microflora after antibiotic
therapy, prevention of stress, increase growth. The study was conducted in a private farm in the Lyubar
district of Zhytomyr region, which kept cattle of different ages. In a randomized controlled trial, two experimental groups of six animals were formed in each on the principle of analogues. One group was a control.
Calves of the experimental group from the second day after birth were fed together with colostrum “Immunobacterin-D” at the rate of 3 grams per animal. For the first five days, the enzyme-probiotic supplement
was given to the calves once a day during the morning feeding, and in subsequent studies, once every two
days for a month. The results of the studies show that no case of diarrhea was registered among calves
receiving the enzyme-probiotic supplement “Immunobacterin-D”. Among the animals of the control group,
66.7 % had digestive disorders – dyspepsia. Subsequently, such animals had a lower growth rate. Enzymeprobiotic supplement “Immunobacterin-D” also contains Bacillus Subthilis, Bacillus Licheniformis and
enzymes and protease and lipase – it provides a polyvector effect in the digestive tract in general and scarring in particular. It was found that on the fourteenth day of feeding probiotic-containing drug “Immunobacterin-D” to calves of the experimental group, the number of bacteria probably increased by 83.5 %;
ciliates – by 65.0 %; endodynomorphs – by 24.3 %. After one month of the experiment, the number of bacteria in the experimental group probably increased by 94.3 %; ciliates – by 40.5 %; endodynomorphs – by
26.7 %, compared with the control (P < 0.001). The obtained data of registration of the first chewing gum
in calves prove that the components of the enzyme-probiotic supplement “Immunobacterin-D” accelerate
the population of microflora and the development of scar digestion in calves 2.5 times compared to calves in
the control group. Prospects for further research are to study the effect of enzyme-probiotic supplement
“Immunobacterin-D” on the indicators of scar fermentation of calves.
Key words: rumen, microflora, chewing, digestion, “Immunobacterin-D”.
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В роботі наведені результати експерименту щодо застосування ферментно-пробіотичної добавки “Імунобактерин-D” для
телят перших двох місяців життя. Пробіотики використовують у тваринництві для профілактики та лікування інфекційних
захворювань, підвищення імунітету, корекції мікрофлори після антибіотикотерапії, профілактики стресу, збільшення приростів.
Дослідження проведено в умовах приватного господарства Любарського району Житомирської області, в якому утримували
велику рогату худобу різних вікових груп. При рандомізованому контрольованому дослідженні формували дві дослідні групи по
шість тварин у кожній за принципом аналогів. Одна група була контрольною. Телятам дослідної групи із другої доби після народження випоювали разом з молозивом “Імунобактерин-D” з розрахунку 3 грами на тварину. Перші п’ять діб ферментнопробіотичну добавку задавали телятам один раз на добу під час вранішньої годівлі, в подальших дослідженнях – один раз на дві
доби протягом місяця. Результати досліджень доводять, що серед телят, які отримували ферментно-пробіотичну добавку “Імунобактерин-D” не зареєстровано жодного випадку діареї. Серед тварин контрольної групи 66,7 % мали розлади травлення –
диспепсію. В подальшому такі тварини мали меншу інтенсивність росту. Ферментно-пробіотична дабавка “Імунобактерин-D”
містить і Bacillus Subthilis, Bacillus Licheniformis та ферменти і протеазу та ліпазу – це забезпечує полівекторну дію в травному
тракті загалом та рубці зокрема. Встановлено, що на чотирнадцяту добу випоювання пробіотиковмісного лікарського засобу
“Імунобактерин-D” телятам дослідної групи кількість бактерій вірогідно збільшилась на 83,5 %; інфузорій – на 65,0 %; ентодиноморфів – на 24,3 %. Через місяць експерименту у дослідній групі чисельність бактерій вірогідно збільшилась на 94,3 %; інфузорій – на 40,5 %; ентодиноморфів – на 26,7 %, порівняно з контролем (Р < 0,001). Отримані дані реєстрації першої жуйки у телят
доводять, що складові ферментно-пробіотичної добавки “Імунобактерин-D” прискорюють заселення мікрофлорою та розвиток
рубцевого травлення у телят в 2,5 разу порівняно із телятами контрольної групи. Перспективи подальших досліджень полягають
у дослідженні впливу ферментно-пробіотичної добавки “Імунобактерин-D” на показники рубцевої ферментації телят.
Ключові слова: рубець, мікрофлора, жуйка, травлення, “Імунобактерин-D”.

Вступ

веде до зниження всмоктування поживних речовин,
запалення стінок кишечнику. У тварин виникають
ентерит, румінит, діарея і дегідратація організму. До
цього симптомокомплексу долучається дисбактеріоз і
зниження резистентності організму. Вирішенням цієї
проблеми можуть стати пробіотичні мікроорганізми
(Gerritsen et al., 2011; Sahadeva et al., 2011).
Пробіотики являють собою живі колонії мікроорганізмів. Вони здатні колонізувати кишечник господаря. Контроль за складом нормофлори рубця завдяки
вживанню пробіотичних мікроорганізмів є привабливим методом 1. Пробіотики здатні змінювати рН рубця і виробляти антибіотичні речовини для того, щоб
запобігти розмноженню патогенної мікрофлори та
прикріпленню її до епітелію. Так, деякі види
Lactobacillus мають сильну пригнічуючу активність
на L. monocytogenes, S. thypimurium та E. coli (Izuddin
et al., 2019; Izuddin et al., 2020). Дослідниками були
виділені органічні кислоти – як метаболіти видів.
Колонії бактерій Bacillus не виділяють як звичайну
мікрофлору шлунково-кишкового тракту, на відміну
від лактобактерій. Однак науковці в своїх експериментах довели, що Bacillus subtilis при пероральному
вживанні позитивно впливає на формування нормальної флори та має імуностимулюючий ефект (Larsen et
al., 2014; Jia et al., 2018). “Імунобактерин-D” – ферментно-пробіотична кормова добавка, яка містить бактерії роду Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis та
ферменти. Виробником є приватне підприємство
“Кронос Агро”. Пробіотик випускається у лікарській
формі порошок. За рахунок комбінованої дії всіх
складових ферментно-пробіотичної добавки створюються сприятливі умови для травлення.
Метою роботи було описати зміни клінічного
стану телят протягом 2 місяців народження за використання ФПД “Імунобактерин-D”.
Завдання дослідження. 1. Провести аналіз сприйнятливості телят до розладів шлунково-кишкового
тракту за використання ФПД “Імунобактерин-D”.
2. Проаналізувати вплив ферментно-пробіотичної
добавки на розвиток передшлунків у телят, ознакою
якого є початок жуйки.

Формування раціону тварин має забезпечити організм необхідними поживними речовинам, враховуючи
вік тварин та напрямок вирощування. Також важливим аспектом харчування великої рогатої худоби є
регуляція мікрофлори рубця. Науковцями доведено,
що нормофлора шлунково-кишкового тракту – важливий компонент правильного функціонування більшості систем організму (Basso et al., 2014; Tan et al.,
2014).
Сучасний спосіб вирощування великої рогатої худоби обмежує контакт тварин з природними джерелами мікрофлори – водою та ґрунтом. Також впливає
спосіб окремого вирощування телят від материнського поголів’я. Заселення травного каналу мікробіотою
у телят починається вже через кілька днів після народження з навколишнього середовища (шкіра, підстилка, вода), а функціонування рубця починається з шеститижневого віку (Kong et al., 2019; Liu et al., 2019).
Рубець має складну екосистему, в якій поживні
речовини перетравлюються в процесі ферментації за
допомогою різних мікроорганізмів, простіших і грибків. Між різними групами мікроорганізмів встановлений симбіотичний зв’язок. У рубці жуйних створені
необхідні умови для життєдіяльності цих організмів, а
саме нейтральне рН та постійна температура тіла.
Рубцева мікрофлора бере участь в бродінні вуглеводів, білків, ліпідів, що містяться в раціоні тварин
(Silva et al., 2016; Soares et al., 2017). На жаль, навіть
незначні зміни у мікрокліматі рубця можуть призводити до порушення його метаболізму (Fan et al., 2015).
Раціон жуйних тварин заснований на споживанні
корму рослинного походження. Тому целюлозні мікроорганізми відіграють важливу роль у травленні
жуйних тварин (Aikman et al., 2010; Stover et al., 2017).
Крохмаль є важливою складовою раціону для молодняку великої рогатої худоби. Використання концентратних кормів у раціоні є ефективним як джерело
енергії, але вони можуть призводити до порушення
метаболізму, такого як ацидоз (Sun et al., 2010; Diao
et al., 2017). Порушення балансу рубцевої мікрофлори
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Результати та їх обговорення

Матеріал і методи досліджень

Збереження новонароджених телят є актуальною
проблемою у тваринництві, оскільки багато чинників
в процесі тільності та відразу після народження впливають на їхню життєздатність. Основою є ефективне
функціонування факторів резистентності, важливу
роль серед яких займає мікробний пейзаж новонародженого. Тому зменшення антигенного навантаження
організму новонародженого (якісне молозиво, дотримання санітарно-зоогігієнічних умов отелу та умов
утримання) є однією із причин розвитку патологій. В
гуманній медицині Samuli Rautava повідомляє про
важливу роль природних пологів у людей і обсіменіння дитини корисною мікрофлорою при проходженні
через родові шляхи, що забезпечує надійний антагонізм щодо патогенних мікроорганізмів (Rautava et al.,
2012).
Після народження протягом 1,5 години працівник
тваринницької ферми випоював теляті від 1,5 до 2 л
молозива, що відповідало загальноприйнятим нормам
– 30 мл на 1 кг маси тіла теляти.
Зауважимо, що господарство, в якому проводилися дослідження, було епізоотично благополучним
щодо інфекційних хвороб, які супроводжуються ураженням шлунково-кишкового тракту. Незважаючи на
це, у новонароджених телят реєстрували розлади
травлення при незначній зміні режиму годівлі чи разової дози молока. Зважаючи на це було прийнято
рішення ввести до випоювання телятам ФПД “Імунобактерин-D”. Результати клінічного спостереження
показано на рис. 1.

Матеріалом дослідження були новонароджені телята протягом перших двох місяців життя. При цьому
використовували клінічний та статистичний методи
дослідження. Рандомізовані контрольовані дослідження проведено в умовах приватного господарства
Любарського району Житомирської області, в якому
утримували велику рогату худобу різних вікових
груп. Формували дві дослідні групи, по шість тварин
у кожній за принципом аналогів. Одна група була
контрольною. Телятам дослідної групи в першу добу
після народження випоювали разом з молозивом
“Імунобактерин-D” з розрахунку 3 грами на тварину.
Перші п’ять діб ферментно-пробіотичну добавку задавали телятам один раз на добу під час вранішньої
годівлі, в подальших дослідженнях – один раз на дві
доби, протягом місяця. Телятам усіх груп забезпечували вільний доступ до якісної суміші сіна грястиці,
тимофіївки та люцерни.
Температуру тіла телят досліджували ртутним
медичним термометром, пульс визначали на середній
хвостовій артерії методом пальпації, частоту дихання
– стетоскопом, скорочення рубця методом балатуючої
пальпації. Протягом експерименту у телят відбирали
рубцеву рідину з 9-ї до 10-ї години ранку через зонд з
метою визначення кількості та складу мікрофлори.
Підрахунок кількості інфузорій проводили у камері
Горяєва. Активність мікрофлори рубця визначали
пробою з метиленовим синім за Діркенсом та
Хофреком (Murphy & Boor, 2000).

Рис. 1. Діарея у телят протягом першого місяця життя в дослідній та контрольній групах
чувала антибактеріальну (антибіотики та сульфаніламідні препарати) і загальнозміцнюючу дії. Вважаємо,
що проведення антибіотикотерапії частково обумовлювало порушення мікробного пейзажу шлунковокишкового тракту, що підтверджується рецидивами
протягом наступних 7 діб частини телят, які перехворіли.
Отже, включення до випоювань молока ФПД
“Імунобактерин-D” 1 раз/добу, щоденно, забезпечує
надійну (100 %) профілактику розладів травлення
(Izuddin et al., 2020).

Результати спостереження свідчать, що серед телят, які отримували ферментно-пробіотичну добавку,
протягом перших трьох діб життя не зареєстровано
жодного випадку діареї, тимчасом як у тварин, котрі
не отримували “Імунобактерин-D”, 66,7 % мали розлади травлення – диспепсію. Під час захворювання
тварини були пригніченими, малорухливими, у них
відсутній апетит, задня частина тіла забруднена фекальними масами. В подальшому такі тварини, хоч і
незначно, мали меншу інтенсивність росту. Клінічний
стан хворих тварин потребував застосування ветеринарних препаратів, фармакологічна дія яких забезпе-
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роджених займає лише 25 % від усіх передшлунків, є
використання грубих кормів, штучна фаунізація (заселення корисною мікрофлорою), раннє привчання до
гранульованих престартерних комбікормів, плющеного чи цілого зерна. Використання пробіотиковмісних
лікарських засобів інтенсивно збільшує кількість
корисних мікроорганізмів порівняно з використанням
якісного сіна, що забезпечує швидке формування
позитивного мікробного пейзажу, що унеможливлює
розвиток патогенних бактерій та унеможливлює антигенне навантаження організму теляти. Оскільки ФПД
“Імунобакетрин-D” містить і Вас. Subthilis, Bac. Licheniformis та ферменти протеази та ліпази – це забезпечує полівекторну дію в травному тракті загалом та
рубці зокрема (табл. 1).

Важливу роль у забезпеченні здоров’я телят відіграє розвиток передшлунків, адже в рубці розвивається
симбіотична мікрофлора, яка забезпечує розщеплення
целюлози, вуглеводів. Вважається, що в розвитку
травної системи у жуйних розрізняють три періоди.
Зокрема, молочний, який триває здебільшого до
21 доби життя, другий – розвитку передшлунків, який
триває до повного виключення молока із раціону
телят. В цей період відбувається інтенсивний розвиток передшлунків, в т. ч. і слизової оболонки. Важливо, що на інтенсивність росту безпосередній вплив
має тип годівлі. Третій – післямолочний (після повного виключення молока) жуйний, при якому жуйний
тип травлення домінує над первинним кишковим.
Загалом стимулювати розвиток рубця, який у новона-

Таблиця 1
Результати впливу ФПД “Імунобактерин-D” на склад мікрофлори рубця телят (M ± m, n = 6)
Інфузорії, тис./см3
Дослідна група
1–7 доба
8,5 ± 0,34
634,2 ± 6,28
8–14 доба
16,3 ± 0,29
848,5 ± 10,45*
18,3 ± 0,25*
918,2 ± 12,33*
15–30 доба
Контрольна група
1–7 доба
8,2 ± 0,56
518,4 ± 11,12
8–14 доба
8,5 ± 0,56
530,0 ± 9,22
15–30 доба
9,2 ± 0,68
645,7 ± 6,45
Примітки: * Р < 0,001 – результати вірогідні порівняно з контролем
Експозиція

Бактерії, млрд/см3

Ентодиноморфи, %
75,8 ± 0,26
89,9 ± 0,34*
95,5 ± 0,34*
56,2 ± 0,43
59,5 ± 0,43
64,9 ± 0,30

кількісний і поліпшує якісний склад мікроорганізмів в
рубці телят (Izuddin et al., 2020).
Рандомізовані контрольовані дослідження проводились, враховуючи використання “ІмунобактеринD”. Важливо, що усіх телят випоювали протягом перших семи діб життя молозивом в кількості 8–9 л,
тричі на добу. Після випоювання в ротову порожнину
теляті клали невеличкий жмут м’якого сіна суміші
трав грясниці, тимофіївки та люцерни високої якості.
Така маніпуляція зменшувала ризик смоктання телятами навколишніх предметів та сприяла розвитку
жувальних м’язів. Адже власне якісне сіно (як грубий
корм) сприяє розвитку м’язів передшлунків у телят та
заселенню корисною мікрофлорою, яка міститься на
сухих рослинах та за вегетаційного періоду рослини
була епіфітною. Клінічний прояв впливу на розвиток
рубцевого травлення Bac. subtilis та Bac. Licheniformis
із ферментами амілази, протеази та ксиланази показано в таблиці 2.

Дані, отримані в ході дослідження, доводять, що
випоювання ФПД “Імунобактерин-D” телятам
дослідної групи сприяє вірогідному збільшенню
кількості бактерій та простіших у рубці телят. Через
тиждень проведення експерименту в дослідній групі
кількість бактерій вірогідно збільшилась (Р < 0,001)
на 83,5 %; інфузорій – на 65,2 %; ентодиноморфів – на
24,3 %. Уже через два тижні проведення
експерименту із застосування ФПД телятам значно
збільшило масу мікроорганізмів у рубці. При цьому
фізіологічні показники телят: температура, пульс,
частота дихання та скорочення рубця були в
фізіологічних межах, вони мали гарний апетит. На 30ту добу експерименту в дослідній групі чисельність
бактерій вірогідно збільшилась на 94,3 %; інфузорій –
на 40,5 %; ентодиноморфів – на 26,7 % порівняно з
контролем (Р < 0,001). За результатами проведеного
експерименту можна стверджувати, що ферментнопробіотична добавка “Імунобактерин-D” збільшує

Таблиця 2
Поява жуйки у телят за використання ФПД “Імунобактерин-D”, n = 6
Експеримент
Дослідна група
M ± m, діб
11,7 ± 0,56*
Примітка: * Р < 0,001 – результати вірогідні порівняно з контролем

Отримані дані реєстрації першої жуйки у телят доводять, що складові ферментно-пробіотичної добавки
прискорюють заселення мікрофлорою та розвиток

Контрольна група
28 ± 0,6

рубцевого травлення у телят у 2,5 разу порівняно з
телятами контрольної групи.
Вважаємо, що швидкому розвитку передшлунків
сприяв комплекс заходів, який проводився в госпо-
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рофлорою та розвиток рубцевого травлення в телят у
2,5 разу порівняно з телятами контрольної групи.
Перспективи подальших досліджень полягають у
дослідженні впливу ферментно-пробіотичної добавки
“Імунобактерин-D” на показники рубцевої ферментації телят.

дарстві при вирощуванні телят, але провідну роль в
цьому мали два чинники – використання ферментнопробіотичної добавки “Імунобактерин-D” та якісного
сіна. Як уже зазначено вище, складові згаданої добавки мають полівекторну дію, а саме – ферменти амілаза і протеаза переважно діють на перетравність білка
у шлунково-кишковому тракті. Наслідком їхньої діяльності є розщеплення до амінокислот білків, що
суттєво допомагає природнім ензимам (пепсину в
сичузі та трипсину у 12-палій кишці). Ксиланаза є
ферментом із родини глікозилгідралази 11 (целюлази
G), класу гідролаз і підкласу глюкозидаз, тобто ензимів, що здійснюють гідроліз О- чи S- зв’язки глікозидів (Aschenbach et al., 2019).
Клінічно сукупність дій ферментів проявляється
розрідженням хімусу, що полегшує його проходження
по кишківнику. Тобто, сукупна дія складових ферментів “Імунобактерин D” забезпечує фармакологічне
потенціювання перетравності білків та вуглеводів у
шлунково-кишковому тракті тварин, в т. ч. й телят і
стимулює його перистальтику.
Бактерії роду Bacillus є спороутворюючими, що
захищає їх від негативного впливу факторів резистентності при “проходженні” від ротової порожнини до
товстого відділу кишечнику. Bacillus subtilis (сінна
паличка) та Bacillus licheniformis є представниками
видів мікроорганізмів роду Bacillus, які мають позитивний вплив на фукціонування організму загалом і є
транзиторними мікроорганізмами. Вони пригнічують
ріст деяких умовно-патогенних мікроорганізмів, забезпечують часткове руйнування мікотоксинів, сприяють відновленню мікрофлори. Варто зауважити, що,
за даними науковців, Bacillus licheniformis сприяє
розвитку бактерій роду Lactobacilus, які є домінуючими у тварин із моногастричним типом живлення
(Larsen et al., 2014; Jia et al., 2018).
Зважаючи на отримані результати, стає зрозуміло,
що складові ферментно-пробіотичної добавки “Імунобактерин-D” мають позитивний вплив на формування рубцевого травлення у телят.
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Medical products, made of plants, various tissue substrates of animals and humans, have been used for
a long time in human and veterinary medicine. Tissue medications of animal origin have been widely used
in veterinary science both for prophylactic and therapeutic purposes and as growth factors for fattening of
all species. The development of modern biology and some fields of it, human and veterinary medicine in
particular, based on the achievements of advanced technologies, provides an opportunity for the appearance of new effective medications in clinical practice. Over time, after the reorganization of the agricultural
sector and veterinary medicine as one of its main divisions, tissue medications began to disappear from the
range of medical preparations, and they have been almost forgotten and basically not used in recent years.
Veterinary medicines market has become overwhelmed with mainly imported synthetic medications and
antibiotics. Meanwhile, clinical practice is experiencing an intensive introduction of medications, produced
by private factories, which are combinations and mixtures of various existing pharmacological substances.
Their annotations indicate a universal and beneficial effect on the body of almost all domestic animals,
birds and bees. The paper is aimed at the feasibility study and the restoration necessity of production and
use of tissue preparations in veterinary clinical practice. The materials used for the research are the reports
published in scientific journals, collections of scientific editions of universities and research establishments,
textbooks, newspapers, etc. We have become the first to create tissue medications such as fetoplacentat,
made from the uterus and its contents of different pregnancy term of clinically healthy cows, pigs, mares,
dogs and cats, and truthenate, made from the larvae of drones aged 5–7 days, for their application in eterinary medicine, obstetrics and gynecology in particular. Production trials of medications carried out on
different pregnant animals, have made it possible to identify their corrective effect on the course of pregnancy, childbirth and postpartum period, high preventive activity in the development of functional disorders, subinvolution and inflammatory processes of the genital organs, as well as in the treatment of different
forms of infertility in animals and for the improvement of spermatogenesis of male breeders. Further research will focus on the development and implementation of effective methods and measures aimed at elimination of infertility and improvement of the reproduction of farming animals on condition of the use of tissue
preparations.
Key words: fetoplacentat, metrofet, truthenate, pregnancy, infertility, spermatogenesis.

Історія розвитку тканинної терапії та сучасні перспективи її застосування
у ветеринарній медицині
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Виготовлені з рослин, різних тканинних субстратів тварин і людей лікарські засоби здавна застосовують у гуманній та ветеринарній медицині. Великою популярністю користувались і широко застосовувалися тканинні препарати, виготовлені з тканин та
органів тварин у ветеринарній медицині не лише з профілактичною і терапевтичною метою, а й як стимулятори росту при відгодівлі всіх видів с.-г. тварин. Розвиток сучасної біології та окремих її галузей, зокрема гуманної і ветеринарної медицини, що базується на досягненнях прогресивних технологій, дає можливість створити ефективні лікарські засоби для використання в клінічній
практиці. З часом, після реорганізації аграрної галузі і ветеринарної медицини як одного з головних її підрозділів, з арсеналу лікарських засобів почали зникати тканинні препарати, а в останні роки про них згадують мало та майже не використовують. Ринок
препаратів для ветеринарної медицини заполонили переважно імпортовані синтетичні препарати та антибіотики. Одночасно в
клінічну практику інтенсивно впроваджуються виготовлені приватними фірмами лікарські засоби, що являють собою комбінації
та суміші різних існуючих фармакологічних речовин, в анотаціях до яких описується їхня універсальна і корисна дія на організм
майже всіх свійських тварин, птиці і бджіл. Метою роботи було проаналізувати в історичному аспекті, обґрунтувати доцільність та необхідність відновлення виготовлення і використання у ветеринарній клінічній практиці тканинних препаратів. Як
матеріал для досліджень використані повідомлення, опубліковані в наукових журналах, збірниках наукових видань закладів вищої
освіти та науково-дослідних установ, навчальних посібниках, підручниках, газетах тощо. Нами вперше для застосування у ветеринарній медицині, зокрема в акушерстві та гінекології, виготовлений з матки та її вмісту різного терміну вагітності клінічно
здорових корів, свиней, кобил, собак і котів тканинний препарат Фетоплацентат, Метрофет та з личинок 5–7-денних трутнів –
Трутенат. Виробнича апробація препаратів, проведена на різних вагітних тваринах, дала можливість виявити їх корегувальний
вплив на перебіг вагітності, родів і післяродового періоду, високу профілактичну активність щодо розвитку функціональних порушень, запальних процесів статевих органів, лікування тварин за різних форм неплідності, для підвищення сперматогенезу в
самців-плідників. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку та впровадження ефективних методів і заходів з ліквідації неплідності та поліпшення відтворення с.-г. тварин за використання тканинних препаратів.
Ключові слова: Фетоплацентат, Метрофет, Трутенат, вагітність, неплідність, сперматогенез.

і корисна дія на організм майже всіх свійських тварин, птиці і бджіл (Timoshik & Duhnitskiy, 2015).
Мета і завдання дослідження – проаналізувати в
історичному аспекті, обґрунтувати доцільність та
необхідність відновлення виготовлення і використання у ветеринарній клінічній практиці тканинних препаратів.

Вступ
З прадавніх часів триває боротьба людей за своє
здоров’я та життя. Збереглися друковані записи про
використання для лікування найрізноманітніших органів і тканин людей та тварин.
Виготовлені з рослин, різних тканинних субстратів
тварин і людей лікарські засоби здавна застосовують
у гуманній і ветеринарній медицині. Великою популярністю користувались і широко застосовувались
тканинні препарати, виготовлені з тканин і органів
тварин у ветеринарній медицині не лише з профілактичною та терапевтичною метою, а й як стимулятори
росту при відгодівлі всіх видів с.-г. тварин.
Актуальність теми: Розвиток сучасної біології і
окремих її галузей, зокрема гуманної та ветеринарної
медицини, що базується на досягненнях прогресивних
технологій, дає можливість створити ефективні лікарські засоби для використання в клінічній практиці
(Bushuieva, 2013; Nizamov et al., 2019).
Доцільність виготовлення, способи застосування й
ефективність тканинних препаратів у свій час обговорювались на численних наукових конференціях та
конгресах. Про застосування тканинних препаратів у
галузі тваринництва подавалась інформація у звітних
документах державних установ ветеринарної медицини.
З часом, після реорганізації аграрної галузі та ветеринарної медицини як одного з головних її підрозділів, з арсеналу лікарських засобів почали зникати
тканинні препарати, а в останні роки про них згадують мало і майже не використовують.
Ринок препаратів для ветеринарної медицини заполонили переважно імпортовані синтетичні препарати та антибіотики. Одночасно в клінічну практику
інтенсивно впроваджуються виготовлені приватними
фірмами лікарські засоби, що являють собою комбінації і суміші різних існуючих фармакологічних речовин, в анотаціях до яких описується їхня універсальна

Матеріал і методи досліджень
Як матеріал для досліджень використані повідомлення та статистичні дані, опубліковані в наукових
журналах, збірниках наукових видань закладів вищої
освіти і науково-дослідних установ, навчальних посібниках, підручниках тощо та результати власних досліджень.
Для досягнення мети були використані загальнонаукові методи досліджень: історичний, емпіричний
та експериментально-теоретичний (Vazhynskyi &
Shcherbak, 2016).
Результати та їх обговорення
Аналіз повідомлень з різних доступних джерел
свідчить, що здавна для лікування людей використовували взяті від померлих кров, печінку, мозок, кістки, жир і піт, від тварин – кістки, роги оленя, слонові
кістки, висушених гадюк (Tarasonov, 1985; Selchenok,
1991; Siatynia, 2002; Gritsak, 2003; Rebrik, 2016).
Дослідники з університету Граца, додаючи спермідин в середовище одноклітинних і багатоклітинних
організмів, виявили, що дріжджі на живильному середовищі з додаванням цього поліаміну живуть у 3–4
рази довше, ніж без нього, а людські імунні клітини –
майже в три рази. Тривалість життя мушок дрозофіл і
мікроскопічних круглих черв’яків при додаванні в
їхню їжу спермідину зростала приблизно на 30 відсотків (Eisenberg et al., 2009).
Американські вчені з університету Брауна, досліджуючи пуголовків, встановили, що путресцин вико-
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Р < 0,001) і активності АсАТ (на 27,0 %; Р < 0,001)
(Hryshchuk, 2013).
Комплексне застосування нетелям за місяць до
отелення тканинного препарату Фетоплацентат і згодовування суміші мінеральних речовин обумовило у
тварин ДГ “Рихальське” підвищення вмісту загального білка у крові на 12,9 % у першій дослідній групі й
на 13,6 % (Р < 0,001) – у другій, а у ПСП “Україна” –
на 5,7 % та 5,7 % (Р < 0,05) відповідно.
При досліджені білкових фракцій установлено:
збільшення вмісту альбумінів у сироватці крові корівпервісток із ПСП “Україна”, яким вводили Фетоплацентат, на 4,7 % і зниження після введення фетоплацентату, сапоніту і сірки – на 3,9 %, а у ДГ “Рихальське” збільшення в обох дослідних групах на 12,0 і
10,1 % відповідно.
Збільшення концентрації альфа-глобулінів у корівпервісток із ПСП “Україна” у першій дослідній групі
на 3,8 %, а в другій на 4,9 %; із ДГ “Рихальське” –
зниження у першій дослідній групі на 10,3 %, у другій
на 1,1 %; у корів-первісток першої дослідної групи із
ПСП “Україна”
зниження
концентрації
бетаглобулінів на – 3,7 %, а в другій – збільшення на
21,1 %; із ДГ “Рихальське” – зниження і обох групах
на 30,3 та 30,9 % відповідно.
Концентрація гамма-глобулінів у корів-первісток
першої дослідної групи із ПСП “Україна” знизилась
на 7,5 %, а в другій – на 14,2 %, із ДГ “Рихальське”
збільшилась в обох групах на 17,6 (Р < 0,001) та
13,9 % відповідно.
За результатами дослідження стану імунної системи протягом першої доби після родів у крові корівпервісток із ДГ “Рихальське” – кількість Т-лімфоцитів
активних, загальних та хелперів у першій дослідній
групі була меншою (37,15 ± 0,77 – 47,46 ± 1,3 –
32,62 ± 1,00 %), ніж у ПСП “Україна” (42,06 ± 1,73 –
52,17 ± 1,21 – 38,75 ± 0,65 %), Т-лімфоцитів супресорів – більшою у корів-первісток із ДГ “Рихальське”
(16,73 ± 0,58 %) порівняно з ПСП “Україна” (15,81 ±
0,60%), але ця різниця невірогідна. Активність фагоцитозу у корів-первісток із ДГ “Рихальське” виявилась меншою (38,14 ± 1,22 %), ніж у ПСП “Україна”
(44,37 ± 2,04 %).
Порівнюючи результати досліджень крові тварин
обох господарств за показниками імунного статусу
після родів, встановлено: збільшення в крові корівпервісток із ДГ “Рихальське” Т-лімфоцитів активних
у першій дослідній групі на 8,8 % (Р < 0,05), а у
ПСП “Україна” – на 12,9 % (Р < 0,05); Т-лімфоцитів
загальних – на 9,1 % і 12,5 % (Р < 0,05); Т-лімфоцитів
хелперів – на 12,6 % (Р < 0,05) і 21,8 % (Р < 0,001)
відповідно; в ПСП “Україна” – збільшення Тлімфоцитів супресорів на 18,4 % тільки в другій дослідній групі; в ДГ “Рихальське” зменшення Тлімфоцитів хелперів у другій групі на 1,3 %, Тлімфоцитів супресорів у першій на 13,0 % і в другій
на – 7,0 %; у ПСП “Україна” в першій – на 3,7 %.
Отже, під впливом тканинного препарату Фетоплацентат у первісток в обох господарствах збільшилася кількість Т-лімфоцитів загальних, активних і

нує суто захисну функцію при епілептичному нападі.
Протягом декількох годин після приступу він перешкоджає активації і руйнуванню нейронів в головному
мозку. Результати роботи опубліковані в журналі
Nature Neuroscience. У тривалій серії експериментів
на моделі епілепсії в пуголовків жаби виявили підвищення рівня путресцин в мозку після приступу. Провідний автор роботи Карлос Айзенман вважає, що
подальші дослідження цього механізму допоможуть в
розробці нових лікарських препаратів для протиепілептичної терапії у дітей (Bell et al., 2011).
У дослідах на білих мишах за використання тканинних препаратів для вивчення протизапальної дії
встановлено, що всі тканинні препарати мали яскраво
виражену профілактичну дію, а їхня ефективність
склала 72 % (Vostroilova et al., 2018).
Нами вперше для застосування у ветеринарній медицині, зокрема в акушерстві та гінекології, виготовлений з матки та її вмісту різного терміну вагітності
клінічно здорових корів, свиней, кобил, собак і котів
тканинний препарат Фетоплацентат, з фетальної частини плаценти різних видів сільськогосподарських
тварин препарат Метрофет та з личинок 5–7-денних
трутнів – Трутенат (Kalinovskiy et al., 2010; 2011;
2013).
При використанні тканинного препарату “Метрофет” коровам-первісткам за місяць до отелення встановлено, що на 7-у добу після отелення біохімічний
склад крові у первісток за фізіологічного перебігу
отелення характеризували коливання в фізіологічних
межах вмісту глюкози, загального білка, концентрації
альбумінів, загального білірубіну, сечовини, креатиніну, ЛФ, холестеролу, тригліцеридів, загального
кальцію та неорганічного фосфору.
Отримані результати з підтвердженням клінічними
спостереженнями були підставою вважати, що післяотельний період у них перебігав без ускладнень. Порівняно з дородовим періодом у корів-первісток без
затриманням посліду було виявлено зменшення в
крові умісту глобулінів, загального білірубіну, сечовини, креатиніну, ЛФ, холестеролу, тригліцеридів,
загального кальцію і неорганічного фосфору, підвищення глюкози, загального білка, концентрації альбумінів, активності АсАТ.
Ці зміни можна обґрунтувати тим, що після народження плоду, як антигенного матеріалу, в материнському організмі знижується в крові концентрація
глобулінів. Після народження плода відпадає потреба
в інтенсивному скорочені матки, що й обумовлює
зниження креатиніну в крові (Zakharin, 2009; Honcharenko, 2011).
Аналізуючи отримані дані з досліду, який передбачав введення “Фетоплацентату”, виявляли збільшення в крові дослідних корів кількості еритроцитів
(на 5,2 %), альбумінів (3,1 %) та вмісту гемоглобіну
(на 3,8 %). Вірогідно зростала активність АлАТ (на
61,8 %; Р < 0,001). Триразове введення “Фетоплацентату” призводить до вірогідного зниження в крові
дослідних тварин кількості лейкоцитів (на 19,8 %;
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хелперів, що свідчить про стимулювальний вплив
тканинного препарату Фетоплацентат на імунний
статус тварин (Kalynovskyi et al., 2015).
Ефективність тканинних препаратів, виготовлених
з тваринної та рослинної сировини, випробовувана на
хворих диспепсією телятах. У досліді з 307 тварин,
яким уводили по 3–5 см3 препарату до випоюваного
молока та через день давали шлунковий сік по 25–
30 см3 тричі на добу, на четвертий-п’ятий день видужало 291 (94,8 %) тварин.
У неблагополучних щодо диспепсії господарствах
для профілактики захворювання новонародженим
телятам теж застосували тканинні препарати. Загальний стан телят поліпшувався, у них нормалізувався
гемопоез, поновлювалась лужна рівновага та колірний
показник крові (Honcharenko et al., 2019).
Позитивних результатів було досягнуто також при
застосуванні тканинних препаратів в поєднанні з антибіотиками при лікуванні диспепсії та гастроентериту телят.
Встановлена висока терапевтична ефективність
тканинних препаратів у ветеринарній гінекології при
запальних процесах і функціональних порушеннях
статевих органів корів. Їх виготовляли з печінки, селезінки, сім’яників, яєчників, плаценти, крові і вводили окремо або з іншими препаратами (синестролом,
карбохоліном, прозерином). Для лікування тварин за
цих хвороб рекомендовані підшкірні ін’єкції суспензії
тканинного препарату в дозах: для великої рогатої
худоби по 15–25 см3, дрібної – 2–4 см3 на введення, 3–
5 разів з інтервалом в 8–12 діб (Hryshchuk, 2012).
Зміни морфологічного і біохімічного складу крові
після застосування біологічно активних речовин, які
входять до складу тканинних препаратів, з урахуванням клінічного стану тварин можуть бути інформативним матеріалом щодо функціонального стану статевих органів та готовності їх до запліднення.
При хронічному фолікулярному вестибуліті після
1–2-разового введення тканинного препарату вузлики
на слизовій оболонці розсмоктувались і лікування,
порівняно з іншими засобами, закінчувалось на 3–4
доби раніше. Добрих лікувальних наслідків досягнуто
при гострих і хронічних катаральних та катаральногнійних запальних процесах статевих органів за 2–4разового введення з інтервалом в 24–48 годин тканинних препаратів у поєднанні з синестролом, карбохоліном або прозерином (Hryshchuk, & Revunets,
2017).
Тканинні препарати стимулюють моторну функцію матки, сприяють розсмоктуванню потовщених
стінок рогів матки, відновленню до 10 доби лікування
повноцінних статевих циклів, ефективному осіменінню й нормальному перебігу вагітності.
Дослідами, проведеними на 112 коровах, хворих
на хронічний ендометрит із затриманням розсмоктування жовтого тіла в яєчнику, під впливом тканинних
препаратів досягли його повного розсмоктування у
32 корів через 8–10 діб, в 56 корів – через 11–14 діб, в
24 корів – через 15–18 діб. У переважної більшості
корів стадії збудження статевої охоти і тічки проявля-

лися на 10–27-у добу після введення тканинних препаратів. При атрофії яєчників з одночасним поліпшенням умов годівлі та утримання 1–2-разове введення препарату сприяло відновленню повноцінних
статевих циклів (Prus et al., 2019).
Виробнича апробація препаратів, проведена на різних вагітних тваринах, дала можливість виявити
їхній корегувальний вплив на перебіг вагітності, родів
та післяродового періоду, високу профілактичну активність щодо розвитку функціональних порушень і
запальних процесів статевих органів, лікуванні тварин
за різних форм неплідності, для підвищення сперматогенезу в самців-плідників.
Установлено, введення комплексного тканинного
препарату, виготовленого з тканин печінки, селезінки
та сім’яників (ПСС), бугаям-плідникам у дозі 8 мл на
100 кг живої маси триразово з інтервалом 7 днів супроводжувалося відновленням морфофункціонального стану печінки, корегувало сперматогенез у бік
збільшення обсягу еякуляту, активності руху сперміїв
та їх концентрації в 1 мл.
Через 7 діб після останнього введення препарату в
крові тварин в межах норми збільшився вміст загального білка, глобулінів, креатиніну і ЛФ, зменшився –
альбумінів і сечовини, до верхньої межі норми знизилась активність АлАТ і більше, ніж в два рази –
АсАТ. Науковці вважали, що ці зміни сталися під
впливом тканинного препарату, біологічна активність
якого обумовлена наявністю в його складі макро- і
мікроелементів та інших біологічно активних речовин. Також доведено, що фільтрат із сім’яників має
виражену специфічно спрямовану дію на статеві органи, зокрема чинники локального їх захисту до мікробного фактора. Враховуючи всі досліджувані показники сперми, ефективність тканинного препарату
виявлялась у збільшенні кількості заморожених спермодоз протягом застосування – на 44 %, після закінчення – на 66,7 % (Kalynovskyi & Yevtukh, 2014).
Широкого застосування набули тканинні препарати у ветеринарній хірургії, особливо при лікуванні
ран і виразок, що довго не загоюються. Препарати
застосовували у вигляді суспензії, екстрактів, мазей,
порошку, що стимулювало регенеративні процеси в
організмі. Мляві грануляції оживлялися, рани та виразки загоювалися без будь-яких втручань у значно
коротший час, ніж при інших методах лікування.
Підсадка тваринам шматочків печінки, селезінки
або інших тканин після операції сприяє швидкій регенерації та загоюванню ран порівняно з іншими методами лікування.
Високої ефективності досягнуто при лікуванні
тканинними препаратами гнійно-некротичних ділянок, зокрема при патологічних процесах в ділянці
холки в коней, які важко піддаються іншим методам
лікування.
Заслуговують на увагу біостимулятори за гострого
перебігу захворювання на екзему. До 70–80 % тварин
при застосуванні тканинних препаратів видужують
без будь-якого іншого втручання (Hluhov & Aralova,
2015).
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до плода та надає можливість виявити найбільш критичні періоди розвитку тварин. На основі отриманих
даних проводити цілеспрямовану корегувальну терапію при веденні тваринництва в сучасних екологічних
умовах Полісся України (Kalynovskyi et al., 2009;
Goncharenko, 2017).
Допускаємо, що розширення та поглиблення досліджень дасть можливість виявити в Фетоплацентаті
та Метрофеті всі наявні в організмі тварин мінеральні
речовини.
У гуманній та ветеринарній медицині набули широкого використання препарати, виготовлені з продуктів бджільництва: меду, прополісу, перги, обніжжя.
При використання тканинного препарату Трутенат
через тиждень після закінчення досліду в крові корів
другої групи виразно змінився в бік збільшення рівень
загального білка (77,28 ± 3,02 – 80,22 ± 1,83г/л), альбумінів (35,81 ± 1,04 – 47,5 ± 0,90%), загального білірубіну (5,38 ± 0,75 – 6,98 ± 0,53 мкмоль/л), сечовини
(3,67 ± 0,12 – 4,12 ± 0,25 ммоль/л), АлАТ (17,80 ± 1,12
– 20,61 ± 3,59 Од/л) і АсАТ (54,00 ± 4,82 – 66,21 ±
4,86 Од/л), в бік зменшення – креатиніну (115,44 ±
8,75 – 97,38 ± 6,19 мкмоль/л) та лужної фосфатази
(158,69 ± 14,48 – 101,76 ± 4,71 Од/л). Концентрація
загального кальцію і неорганічного фосфору теж змінювались в незначних межах, але співвідношення між
ними залишилось майже незмінним (1,7:1 – 1,6:1).
Також змінився у фізіологічних межах склад крові
корів першої дослідної групи за введення їм фетоплацентату: збільшився рівень загального білірубіну
(5,01 ± 0,34 – 8,00 ± 0,63 мкмоль/л), сечовини (3,97 ±
0,23 – 4,28 ± 0,31 ммоль/л) та активність АлАТ
(19,18 ± 2,18 – 21,60 ± 6,62 Од/л) і АсАТ (60,99 ± 4,97
– 67,60 ± 7,95 Од/л), зменшився – креатиніну
(114,02 ± 8,73 – 102,66 ± 3,84 Од/л), до однакового
рівня зріс уміст альбумінів (47,60 ± 2,38 та 47,51 ±
0,90 г/л), сечовини (4,29 ± 0,31 та 4,12 ± 0,25 ммоль/л),
та холестерину (3,54 ± 0,22 та 3,54 ± 0,22 ммоль/л).
Оскільки збільшення і зменшення після введення
препарату досліджуваних показників крові відбулося
в фізіологічних межах, то є підстава стверджувати
про корегувальний вплив Фетоплацентат-К та Трутенат-Д на інтенсивність обміну речовин в організмі
тільних корів.
Підвищення активності АсАТ в обох групах корів
до початку досліду вказує на порушення функції печінки, що виникло під дією складників раціону, зокрема впливу комплексної мінеральної добавки.
Збільшення активності АсАТ у крові корів після
закінчення досліду в обох випадках не є наслідком
застосування препаратів, а показником наростаючого
порушення функції печінки, що зумовлений впливом
мінеральної добавки.
Трутенат стимулює інтенсивність перебігу всіх
стадій отелення, що проявляється завершенням стадії
виведення плода протягом 45–50 хвилин, послідової –
480 ± 35 хвилин. Стан новонароджених телят від корів, яким вводили Трутенат, характеризувався коливанням у властивих для даної породи абсолютних
промірів анатомічних ділянок тіла. Маса новонаро-

Високих показників досягають при застосуванні
тканинних препаратів для лікування кератитів і керато-кон’юнктивітів, ран та виразок рогівки. Добре
впливають біостимулятори як препарати загальної дії
на організм при переломах трубчастих кісток, міозитах, захворюваннях суглобів, а також фурункульозах
та інших хворобах (Daricheva & Ermolaev, 2011).
В. І. Левченко (2002), зауважує, що з 92 елементів,
які трапляються в природі, 81 присутній в організмі
тварин. Серед них особливе місце та роль відіграють
біогенні, що постійно є в організмі тварин у різній
кількості (Levchenko et al., 2002).
У тканинному препараті Фетоплацентат за неповного аналізу виявлені: ультрамікроелементи та мікроелементи: Купрум (0,80 ± 0,05), Плюмбум (0,06 ±
0,0021), Кадмій (0,03 ± 0,004), Цинк (2,00 ± 0,08),
Манган (0,10 ± 0,024), Кобальт (0,04 ± 0,004), Залізо
(8,00 ± 0,13); мікроелементи: Кальцій (0,19 ± 0,006),
Mарганець (0,043 ± 0,0041), Фосфор (0,008 ± 0,006).
За вмістом мінеральних речовин Фетоплацентат та
Метрофет є складним комплексом біологічно активних речовин, що доцільно використовувати для введення тваринам як джерела макро- і мікроелементів.
Відмінності складу мінеральних елементів препарату “Метрофет”, виготовленого з плаценти овець за
таких умов утримання і годівлі, на наше переконання,
можна пояснити тим, що площа кошар для їхнього
моціону велика і вони вигризають траву аж до коренів. Разом з травою із ґрунту до організму потрапляє і
Плюмбум. З іншого боку, такий стан пояснюється
здатністю плацентарного бар’єру регулювати перехід
мінеральних речовин від матері до плода і навпаки.
При дослідженні різниці між показниками вмісту
Купруму та Феруму в різних препаратах підтверджують літературні дані про те, що Купрум бере активну
участь у кровотворенні, посилюючи перетворення
Феруму в органічно зв’язану форму, саме тому концентрація Феруму прямо пропорційна до кількості
Купруму.
У препараті “Метрофет”, виготовленому із фетальної частини плаценти кобил і корів, також відсутній
Цинк, а із плаценти корів – ще й Манган.
Цинк у великих кількостях міститься в гіпофізі, де
виробляється пролактин, який впливає на процеси
молокоутворення. Тому логічно було б стверджувати,
що цей елемент є стимулятором статевої діяльності
організму матері. Отже, є всі підстави допустити, що
фетальна частина плацентарного бар’єру кобил не
затримує Цинк, а корів – Цинк і Манган, тобто вона
для них, за певної концентрації в організмі матері, є
транзитним пунктом.
Манган впливає на процес кровотворення, особливо у поєднанні з Ферумом, Купрумом та Кобальтом.
Також він тісно пов’язаний із відтворювальними функціями. Всмоктування та обмін Мангану в материнському організмі з плодом уповільнюється за надлишку
Кальцію та Фосфору.
Таким чином, дослідження елементного складу
тканинних препаратів дозволяє поетапно простежити
проникнення мінеральних елементів через плаценту
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джених становила 29,80 ± 0,97 – 27,60 ± 1,81 кг, вони
піднімались через 42–36 хвилин, смоктальний рефлекс та пошук вимені наставав протягом 45 хвилин
(Prus & Krut, 2016).
Таким чином, можна констатувати, що під впливом сучасних тканинних препаратів відбувалося збільшення, порівняно з вихідними даними, окремих
складників крові. Ці зміни дають підставу стверджувати, що під дією вказаних препаратів в організмі
відбувається активація і корекція перебігу окремих
біохімічних процесів.
У зв’язку з наведеним, у нас виникає певний сумнів щодо впровадження нанотехнології у ветеринарній медицині як способу вирішення нагальних проблем теорії та практики, що стосуються підвищення
резистентності тваринного організму, лікування окремих і групових захворювань, ранової патології. Для
чого конструювати шляхом найскладніших технологій препарати, до складу яких входять у різних дозах,
доведених до фізіологічних параметрів організму,
речовини, якщо в тканинних препаратах Фетоплацентат, Метрофет, Трутенат вони присутні. Питання лише в розумному і обґрунтованому його застосуванні.
Висновки
Людство з давніх-давен використовувало препарати, виготовлені з різних органів і тканин, з метою
лікування та профілактики захворювань різної етіології. Саме тому сфера застосування тканинної терапії
постійно розширюється, оскільки цьому сприяє встановлений факт посилення дії лікарських засобів у
поєднанні їх із тканинними препаратами.
Тканинні препарати Фетоплацентат, Метрофет і
Трутенат, виготовлені за методом В. П. Філатова в
модифікації кафедри акушерства і хірургії ЖНАЕУ, –
перспективні засоби для лікування та профілактики
хвороб тварин, зокрема за умов ведення органічного
виробництва.
Перспективи подальших досліджень. Подальші
дослідження будуть спрямовані на розробку та
впровадження ефективних методів, схем і заходів
лікування та профілактики хвороб тварин з
використанням тканинних препаратів.
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Today in Ukraine the part of the sausage production segment is about 30 % of all ready meat products.
The boiled sausages play the main role among them. About 65 % of general assortment belongs to them
among consumers. Safety and quality assurance of sausage is impossible without the conformity of
requirements and recipes. The SSTU 4436:2005 “Boiled sausages, sausages, meat breads. General
specifications” regulates them in Ukraine. However, today is observed the significant growth of sausages
assortment, which are produced by recipes of producers. It allows them to use in production different
nutritional supplements, replacement of raw materials, etc. Recent publications of experts shows that about
80 % of food products are falsified. The most common is assortment falsification. Therefore, the purpose of
our study was to analyze the conformity of quality and safety parameters of high-class boiled sausage
“Likarska” from the different producers to the SSTU 4436:2005 “Boiled sausages, sausages, meat breads.
General specifications”. The materials of our study were the samples of high-class boiled sausage
“Likarska” from the several domestic producers: LLC “Alan” (Dnipro), JV “Vekka” LLC (Odessa region,
Lyman district, Blagodatne), LLC “Globino Meat Factory” (Poltava region, Globin district, Globino), LLC
“Khodoriv Meat Factory” (Lviv region, Zhydachiv district, Khodoriv). The samples were selected by the
control purchase in Odessa trading network (“METRO”, “Silpo”, “FOZZY”) and in Lviv trading network
(“Vopak”, “МЕТРО”, “Silpo”). As a result 20 samples were selected and investigated in general. The
studies were conducted during 2019–2020 on the basis of Multidisciplinary Laboratory of Veterinary
Medicine (Faculty of Veterinary Medicine and Biotecnologies of Odessa State Agrarian University) and on
the basis of the laboratory of Department of Veterinary-Sanitary Inspection (Stepan Gzhytskyi National
University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv). We selected the samples, carried out sanitary
assessments of sausages, determined the microbiological parameters in accordance with applicable
regulations. We determined the physico-chemical parameters using the device FoodScan, radionuclides
content – by β-γ-spermometry and the general toxicity – using the express method with the infusorium
Colpoda steinii. According to the results of analysis of labeling we found out that the packaging (label) of
all producers which were studied contains the basic production and consumer information. The analysis of
the organoleptical, microbiological indicators and the radionuclides content of samples which were studied
established their compliance with the requirement of SSTU 4436:2005. The total toxicity of sausages also
wasn’t established. At the same time the analysis of physico-chemical parameters revealed non-compliance
with SSTU 4436:2005 requirements by the mass fraction of protein in sausage “Likarska”, which was
produced by JV “Vekka” LLC (10.95 ± 0.01 %) and LLC “Globino Meat Factory” (10.68 ± 0.02 %).
Key words: boiled sausages, meat products, quality parameters, safety parameters, veterinary-sanitary
control.

Ветеринарно-санітарна оцінка ковбаси вареної вищого сорту “Лікарська”
М. С. Хімич1, В. З. Салата2, О. Т. Півень1, Р. В. Салата2, Ж. Б. Коренєва1, О. В. Найдіч1
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Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького, м. Львів,
Україна

2

Сьогодні в Україні частка сегменту виробництва ковбас становить близько 30 % в обсязі готової м’ясної продукції, а серед
них провідну роль займають варені ковбаси, на споживання яких припадає до 65 % від загального асортименту. Забезпечення
якості та безпеки ковбас, неможливе без дотримання вимог і рецептур, які в Україні регламентує ДСТУ 4436:2005 “Ковбаси
варені, сосиски, сардельки, хліби м’ясні. Загальні технічні умови”. Проте сьогодні спостерігається суттєвий ріст асортименту
ковбас, вироблених за рецептурами, розробленими безпосередньо виробниками, що дозволяє їм використовувати при виробництві
різноманітні харчові добавки, заміну сировини тощо. Останні публікації фахівців свідчать, що близько 80 % харчової продукції
фальсифіковано і найпоширенішою є асортиментна фальсифікація. Тому метою нашого дослідження було проаналізувати
відповідність показників якості та безпечності вареної ковбаси вищого сорту “Лікарська” різних виробників ДСТУ 4436:2005
“Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м’ясні. Загальні технічні умови”. Матеріалом наших досліджень були зразки вареної
ковбаси вищого сорту “Лікарська” декількох вітчизняних виробників: ТОВ “Алан” (м. Дніпро), СП “Векка” ТОВ (Одеська область,
Лиманський район, с. Благодатне), ТОВ “Глобинський м’ясокомбінат” (Полтавська область, Глобинський район, м. Глобине),
ТзОВ “Ходорівський м’ясокомбінат” (Львівська область, Жидачівський район, м. Ходорів). Зразки відібрали шляхом контрольної
закупки у торгівельній мережі міст Одеси (“МЕТРО”, “Сільпо”, “FOZZY”) та Львова (“Вопак”, “МЕТРО”, “Сільпо”). Всього
було відібрано і досліджено 20 зразків. Дослідження проводились впродовж 2019–2020 рр. на базі багатопрофільної лабораторії
факультету ветеринарної медицини та біотехнологій Одеського державного аграрного університету і лабораторії кафедри
ветеринарно-санітарного інспектування Львівського університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Ґжицького. Відбір проб і сенсорну оцінку ковбас, визначення мікробіологічних показників проводили згідно з чинною
нормативною документацією, визначення фізико-хімічних показників – за допомогою приладу FoodScan, вміст радіонуклідів –
методом β-γ-спертрометрії; загальну токсичність – експрес-методом з використанням інфузорії Colpoda steinii. За
результатами аналізу маркування встановлено, що пакування (етикетка) всіх досліджених виробників містить основну виробничу
і споживчу інформацію. Аналіз органолептичних і мікробіологічних показників та вмісту радіонуклідів досліджених зразків
встановив їхню відповідність вимогам ДСТУ 4436:2005. Загальної токсичності ковбас також не виявлено. Натомість аналіз
фізико-хімічних показників виявив невідповідність вимогам ДСТУ 4436:2005 за вмістом масової частки білка ковбаси “Лікарська”
виробництва СП “Векка” ТОВ (10.95 ± 0.01 %) і ТОВ “Глобинський м’ясокомбінат” (10.68 ± 0.02 %).
Ключові слова: ветеринарно-санітарний контроль, м’ясні продукти, варена ковбаса, показники якості, показники
безпечності.

Вступ

виробів, які випускаються за рецептурою, що була
розроблена самим виробником (ТУ). Розробка
власних ТУ дозволяє виробникам застосовувати при
виробництві м’ясопродуктів різноманітні харчові
добавки, замінювати натуральну сировину соєю,
високосортне м’ясо низькосортним тощо. Так, останні
публікації фахівців свідчать, що близько 80 %
харчової продукції фальсифіковано за одним або
кількома показниками, а найпоширенішою є
асортиментна фальсифікація (Burhu & Khrul, 2010;
Dovgan', 2013; Verbelchuk & Koshlan, 2016; Bohatko et
al., 2017; Nesterova & Moskvicheva, 2017; Tul'ceva,
2017; Ushakov, 2017; Ievtushenko, 2018; Varchenko &
Herasymenko, 2019).
Мета та завдання дослідження. Враховуючи
вищевикладене, метою нашого дослідження було
проаналізувати відповідність показників якості та
безпечності
вареної
ковбаси
вищого
сорту
“Лікарська” різних виробників ДСТУ 4436:2005
“Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м’ясні.
Загальні технічні умови” з виконанням таких завдань:
˗ проаналізувати якість маркування;
˗ провести аналіз якісних (органолептичних і
фізико-хімічних) показників;
˗ провести аналіз окремих показників безпечності
(мікробіологічні показники, вміст радіонуклідів,
загальна токсичність).

М’ясна промисловість постачає для населення
широкий асортимент продукції, а ковбасні вироби
належать до числа найбільш розповсюджених видів
м’ясопродуктів. Сьогодні частка сегменту виробництва
ковбас в загальному обсязі продукції м’ясопереробної
галузі складає 14,5 %, а в обсязі готової м’ясної
продукції – близько 30 % (Koniak, 2012; Sljoz, 2017;
Rakhman et al., 2018; Poltoratskaia, 2018).
Аналіз сучасного ринку свідчить, що ковбасна
продукція нині на четвертому місці в шкалі продуктів,
що користуються постійним попитом у населення, а
найбільшу частку серед ковбасних виробів України
займають варені ковбаси, на споживання яких
припадає до 65 % від загального асортименту.
Зазначені вироби традиційно користуються у
населення особливою популярністю, оскільки вони
володіють значними споживчими перевагами та
харчовою цінністю (Koniak, 2012; Fursik &
Strashynskyi, 2017; Rakhman et al., 2018; Romaniuk,
2019).
Але важливо враховувати, що головною умовою
можливості
реалізації
продукту
харчування
залишається його безпечність при споживанні
людиною (Kolesnyk et al., 2014; Verbelchuk & Koshlan,
2016; Dashkovskyi & Salata, 2016; Bohatko et al., 2017).
Забезпечення якості та безпеки ковбас неможливе
без дотримання вимог і рецептур, передбачених для
тих чи інших харчових продуктів. Такі вимоги в
Україні регламентує ДСТУ, проте в останні роки
спостерігається суттєвий ріст асортименту ковбасних

Матеріал і методи досліджень
Матеріалом наших досліджень були зразки вареної
ковбаси вищого сорту “Лікарська” декількох
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хімічних показників (масові частки білка, жиру,
вологи, натрію хлориду, вміст золи і колагену) – за
допомогою приладу FoodScan; мікробіологічні
показники визначали згідно з ГОСТ 10444.15-94
(вміст КМАФАнМ), ГОСТ 30518-97 (наявність БГКП
коліформні бактерії), ГОСТ 29185-91 (наявність
сульфіторедукуючих клостридій у 1 г продукту),
ГОСТ 10444.2-94 (наявність стафілококів у 1 г
продукту),
ДСТУ EN 12824-2004
(наявність
сальмонел у 25 г продукту), ДСТУ ISO 11290-2-2003
(наявність лістерій); вміст радіонуклідів 137Cs та 90Sr –
методом β-γ-спертрометрії; загальну токсичність –
експрес-методом з використанням інфузорії Colpoda
steinii.

вітчизняних виробників: ТОВ “Алан” (м. Дніпро),
СП “Векка” ТОВ (Одеська область, Лиманський
район,
с. Благодатне),
ТОВ “Глобинський
м’ясокомбінат” (Полтавська область, Глобинський
район,
м. Глобине),
ТзОВ
“Ходорівський
м’ясокомбінат” (Львівська область, Жидачівський
район, м. Ходорів). Зразки відібрали шляхом
контрольної закупки у торгівельній мережі міст
Одеси (“МЕТРО”, “Сільпо”, “FOZZY”) та Львова
(“Вопак”, “МЕТРО”, “Сільпо”). Всього було відібрано
і досліджено 20 зразків.
Дослідження проводились впродовж 2019–
2020 рр. на базі багатопрофільної лабораторії
факультету ветеринарної медицини та біотехнологій
Одеського державного аграрного університету та
лабораторії
кафедри
ветеринарно-санітарного
інспектування Львівського університету ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
Відбір проб і сенсорну оцінку ковбас проводили
згідно з ДСТУ 4823.2:2007; визначення фізико-

Результати та обговорення
Результати аналізу якості та інформативності
маркування дослідних ковбас наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
Інформація для споживача, вказана на пакуванні вареної ковбаси “Лікарська”
Виробник
Показники
Оболонка
Документ,
відповідно до
якого продукт
вироблено

Склад

Поживна
(харчова)
цінність, 100 г
Енергетична
цінність на 100 г

ТОВ “Алан”
(ТМ “АЛАН”)

СП “Векка”
ТОВ

фіброуз

натуральна (синюга)

ДСТУ 4436:2005

ДСТУ 4436:2005

ТОВ “Глобинський
м’ясокомбінат”
(ТМ “Глобино”)
білкова

ТзОВ
“Ходорівський
м’ясокомбінат”
білкозин

ДСТУ 4436:2005

ДСТУ 4436:2005
знежилована
яловичина
вищого
сорту,
свинина
знежилована
напівжирна, яєчний
порошок,
молоко
сухе незбиране, сіль
кухонна
харчова,
цукор-пісок,
горіх
мускатний мелений,
нітрит натрію

м’ясна
сировина
95 %
(свинина
знежилована
напівжирна,
яловичина
знежилована
вищого
сорту), яйця курячі харчові,
молоко коров’яче сухе
незбиране (лактоза), вода
питна, сіль кухонна, цукор
білий, фосфати харчові
(стабілізатори),
горіх
мускатний
мелений,
аскорбінова
кислота
(антиоксидант),
фіксатор
кольору (нітрит натрію)

м’ясо
знежиловане:
свинина напівжирна
70 %,
яловичина,
вищого сорту 25 %,
яйця курячі, молоко
коров’яче сухе, сіль
кухонна
харчова,
цукор-пісок,
горіх
мускатний мелений,
стабілізатор кольору
(нітрит натрію Е 250)

сировина м’ясна 95 %
(свинина
знежилована,
напівжирна
яловичина
знежилована
вищого
сорту) порошок яєчний
ферментований,
сіль
кухонна, молоко сухе
незбиране,
стабілізатор
фосфат харчовий, цукор,
горіх мускатний мелений,
антиоксидант, стабілізатор
кольору

білки – не менше 13,0 г;
жири – не більше 22,0 г

білок 13 г;
жири 22 г;

білок 13,0 г; жир 22,0 г;
вуглеводи 1,0 г

білки – 13,0
жири – 22,0

250,0 Ккал

250,0 Ккал

250,0 Ккал

250,0 Ккал
При температурі від 0
до 6 °С та відносній
вологості повітря 75–
78 %
у
вакуумній
упаковці
цілим
виробом – 15 діб
+

Умови
зберігання та
термін
придатності

за відносної вологості
повітря не вище ніж 75 % –
78 %, за температури від
0 °С до 6 °С не більше ніж
15 діб, за умови цілісності
упаковки

при t 0…+6 °С
вл. 75–78 %
Вжити до: …….

Температура зберігання
від 0 до 6 °С. Відносна
вологість від 75 % до
78 %. 10 діб. Термін
зберігання без пакування
3 доби

Адреса
виробника
(потужностей
виробництва)

+

+

+
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Як ми можемо бачити, всі розглянуті нами
виробники надають споживачу інформацію щодо
нормативного документу, згідно з яким продукт
виготовлено, складу продукту, його поживної та
енергетичної цінності, умов зберігання і термінів
споживання та вказують юридичну адресу виробника
або виробничих потужностей. Але водночас у нас
виникли зауваження щодо якості поданої на
етикетках інформації. Так, на етикетці ковбаси,
виробленої ТзОВ “Ходорівський м’ясокомбінат” не
вказано відсотка м’ясної сировини; на етикетці
продукції ТОВ “Алан” не вказано точного вмісту
білків і жирів, а лише “…не менше…, …не більше…”;
етикетка ковбаси СП “Векка” містить недостатньо
вичерпну інформацію щодо умов зберігання і термінів
споживання продукту.
Далі ми провели сенсорний аналіз ковбас.
Встановлено, що зовнішній вигляд всіх досліджених
зразків відповідав вимогам ДСТУ 4436:2005 – батони
ковбас мали чисту суху поверхню без пошкодження
оболонки, напливів фаршу, злипання, бульйонних та
жирових набряків. Однак зазначимо, що за рахунок
різних оболонок візуально привабливість виробів
різнилась, що вплинуло на бальну оцінку.
Після зовнішнього огляду ми розрізали батони
ковбас і проводили сенсорну оцінку, визначаючи
консистенцію, колір і вигляд фаршу на розрізі, запах і
смак зразків ковбас.
Зразки ТМ “Алан” мали пружну та ніжну

консистенцію; світло-рожевий колір фаршу, з
незначною кількістю дрібних порожнин; приємний
м’ясний запах; смак в міру солоний з помірною
кількістю спецій і молочним присмаком. За проби
варки бульйон був ледь рожевий, напівпрозорий, з
поодинокими краплинками жиру.
Зразки виробів СП “Векка” були пружної
консистенції; фарш на розрізі був однорідним і
рожевим;
запах
був
вираженим,
ніжним,
специфічним;
смак
виражений
приємний,
відчувається помірна кількість спецій, в міру солоний.
Бульйон мав насичений рожево-помаранчевий колір і
значну кількість краплинок жиру.
Зразки ТМ “Глобино” мали пружну, але
жорсткувату консистенцію; фарш на розрізі
однорідний, світло-рожевого, навіть сіруватого
кольору; запах зразків насичений; смак виражений,
солонуватий відчувається високий вміст спецій.
Бульйон був блідо-рожевим, напівпрозорим, з
незначною кількістю краплинок жиру на поверхні.
Зразки ковбаси виробництва ТзОВ “Ходорівський
м’ясокомбінат” були пружної ніжної консистенції;
фарш на розрізі був однорідним світло-рожевим;
запах – приємний, специфічний, м’ясний; смак
приємний, в міру солоний з помірною кількістю
спецій. Бульйон був напівпрозорим блідо-рожевим з
поодинокими краплинками жиру.
Узагальнені результати сенсорної оцінки варених
ковбас показані на рисунку 1.

Рис. 1. Результати сенсорної оцінки вареної ковбаси “Лікарська”
відповідають вимогам ДСТУ за даним показником.
Що ж до ковбас решти виробників, то в них показник
масової частки білка коливався в межах 10,68 ± 0,02 –
10,95 ± 0,01 %, що значно нижче від встановленого
стандартом.
Показники масової частки жиру і натрію хлориду,
залежно від виробника, коливались в межах
17,36 ± 0,08 – 19,64 ± 0,05 % і 1,54 ± 0,09 – 2,14 ± 0,02
відповідно, що повністю відповідає вимогам
стандарту.
Щодо масової частки вологи, то найвищий
показник встановлено у зразків ТМ “Глобино” –
66,11 ± 0,04 %, що перевищує допустимий стандартом
норматив. Водночас решта виробів відповідали
вимогам ДСТУ.

З рисунка видно, що найвищу кількість балів –
24,8 – набрала ковбаса “Лікарська” виробництва
ТзОВ “Ходорівський
м’ясокомбінат”,
ковбаса
ТМ “Алан” отримала 24,7 бала, ТМ “Глобино” –
23,8 бала та СП “Векка” ТОВ – 23,3 бала. Але
незважаючи на різну кількість балів, які набрали
вироби різних виробників, всі досліджені зразки
відповідали вимогам ДСТУ за органолептичними
показниками.
Надалі ми визначали фізико-хімічні показники
ковбас (табл. 2). З таблиці видно, що найвищий вміст
масової частки білка встановлено у ковбасах
виробництва ТОВ “Алан” – 12,91 ± 0,08 % і ТзОВ
“Ходорівський м’ясокомбінат” – 12,88 ± 0,11 %, і з
урахуванням похибки можна вважати, що ці зразки
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м’ясокомбінат” відповідають вимогам стандарту і є
якісними. Натомість ковбаси СП “Векка” і
ТМ “Глобино” за рядом показників не відповідають
вимогам ДСТУ 4436:2005.
За
результатами
оцінки
мікробіологічних
показників (табл. 3), зразки ковбас усіх виробників
відповідали вимогам ДСТУ 4436:2005, а саме: вміст
КМАФАнМ коливався в межах (1,9 ± 021)×102 – (2,3 ±
0,02)×102 КУО/см3; БГКП (коліформні бактерії),
сульфіторедукуючі клостридії та стафілококи в 1 г та
сальмонели і лістерії в 25 г продукту не виявляли.
Дослідження вмісту радіонуклідів 137Сs та 90Sr
(табл. 4) встановили, що їхній вміст не перевищував
допустимих рівнів, установлених ДСТУ 4436:2005.

Ще два визначені нами показники – вміст золи і
колагену – ДСТУ не регламентує, але їх визначення
передбачено програмою приладу Food Scan, який
налаштовано на контроль під час технологічного
процесу виробництва. За результатами вимірювань –
найвищий вміст золи 2,67 ± 0,11 % встановлено у
зразках ковбас виробництва ТМ “Алан”, а найнижчий
2,37 ± 0,01 % – у виробах ТМ “Глобино”. Щодо
вмісту колагену, то тут ситуація протилежна –
найвищий вміст 2,65 ± 0,01 % виявлено у ковбасі
ТМ “Глобино”, а найнижчий 1,76 ± 0,07 % – у
виробах ТМ “Алан”.
Таким чином, узагальнюючи результати досліджень
фізико-хімічних показників ковбас, ми встановили, що
вироби ТОВ “Алан” і ТзОВ “Ходорівський

Таблиця 2
Фізико-хімічні показники ковбаси “Лікарська” М ± m, n = 20
Найменування
показника

Вимоги
ДСТУ

12,91 ± 0,08
17,36 ± 0,08
65,11 ± 0,09
2,03 ± 0,05

2,14 ± 0,04

1,54 ± 0,09

2,0 ± 0,06

2,67 ± 0,11
1,76 ± 0,07

2,66 ± 0,13
2,20 ± 0,04

2,37 ± 0,01
2,65 ± 0,01

2,53 ± 0,05
1,85 ± 0,02

Виробник
ТОВ “Глобинський
м’ясокомбінат”

ТзОВ “Ходорівський
м’ясокомбінат”

ТОВ “Алан”

Масова частка білка, % не менше ніж 13
Масова частка жиру, % не більше ніж 22
Масова частка вологи, % не більше ніж 65
Масова частка кухонної
не більше 2,5
солі, %
Зола
Колаген
-

Торгова марка
ТОВ “Глобинський
м’ясокомбінат”
10,68 ± 0,02
17,52 ± 0,08
66,11 ± 0,04

СП “Векка”
ТОВ
10,95 ± 0,01
19,64 ± 0,05
64,09 ± 0,11

ТзОВ “Ходорівський
м’ясокомбінат”
12,88 ± 0,11
18,99 ± 0,12
64,19 ± 0,01

Таблиця 3
Мікробіологічні показники ковбаси “Лікарська”, М ± m, n = 20
Найменування показника
Кількість МАФАнМ,
КУО/см3

Вимоги
ДСТУ
не більше
ніж 1,0×10³

СП “Векка”
ТОВ

ТОВ “Алан”
(2,3 ± 0,02)×102

(1,9 ± 021)×102

(2,2 ± 0,65)×102

(2,1 ± 0,13)×102

Таблиця 4
Вміст радіонуклідів у ковбасі “Лікарська”, М ± m, n = 20
Найменування
показника
137Сs,
90Sr,

Бк/кг
Бк/кг

Вимоги
ДСТУ
200
20

ТОВ “Алан”
10,51 ± 0,31
1,15 ± 0,4

Виробник
ТОВ “Глобинський
СП “Векка” ТОВ
м’ясокомбінат”
6,53 ± 0,13
9,77 ± 0,71
0,68 ± 0,32
0,98 ± 0,2

ТзОВ “Ходорівський
м’ясокомбінат”
4,35 ± 0,41
0,49 ± 0,19

хліби м’ясні. Загальні технічні умови” за
органолептичними і мікробіологічними показниками
та вмістом радіонуклідів.
3. Загальної токсичності у жодному з дослідних
зразків ковбас не виявлено.
4. За
дослідженими
фізико-хімічними
показниками – ковбаса “Лікарська” виробництва ТОВ
“Алан” і ТзОВ “Ходорівський м’ясокомбінат”
відповідала вимогам ДСТУ 4436:2005. Натомість у
виробах СП “Векка” ТОВ і ТОВ “Глобинський
м’ясокомбінат” встановлено занижений вміст масової
частки білка.

Загальної токсичності досліджених виробів ми
також не виявляли.
Висновки
1. Маркування ковбаси “Лікарська” виробництва
ТОВ “Алан”, СП “Векка” ТОВ, ТОВ “Глобинський
м’ясокомбінат”, ТзОВ “Ходорівський м’ясокомбінат”
містить основну виробничу і споживчу інформацію та
відповідає вимогам законодавства.
2. Ковбаса
“Лікарська”
всіх
досліджених
виробників відповідала вимогам, встановленим
ДСТУ 4436:2005 “Ковбаси варені, сосиски, сардельки,
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The requirement for the study of blood parameters is determined by its physiological significance and
changes that occur in different physiological and pathological conditions. The hematological profile is an
important criterion that shows the physiological condition of animals. The physiological changes of blood in
cows have been established concerning the conditions of keeping and feeding, hygienic parameters, in the
dynamics of the dry season, in different seasons of the year, etcetera. We have not found any information on
studies of the dynamics of blood parameters in pregnant animals, depending on their age, in the study of
literary sources in recent years. The purpose of our work was to study the age-related dynamics of hematological blood parameters in cows during the dry period. Our studies aimed to determine the hematological
indices of Holstein breed cows in the physiological course of the prenatal period during the dry period,
depending on the number of deep calving. Control and experimental groups were formed on the principle of
group-analogues (by breed, age, sex, physiological state, weight, milk productivity). Animals kept in typical
rooms with satisfactory microclimate parameters (in winter) and at camps (in summer). Laboratory studies
were carried out in the laboratory of the Dnipro State Agrarian and Economic University. Hematologic
studies were performed according to the following indicators: erythrocytes, hemoglobin, color index, erythrocyte sedimentation rate, leukocytes, monocytes, lymphocytes, neutrophils with rod-like shape and segmented nucleus, basophils and eosinophils according to conventional methods. The results of our studies
indicate that the lowest number of erythrocytes was detected in the cows of the sixth calving and the highest
hemoglobin content, which led to the rise of the color index – in cows of the fifth pregnancy present the
reverse tendency; increase to the maximum values of the number of leukocytes in cows of the third body
(1.32 times), which is a reflection of the greater reactivity of the body of cows of this age group; a probable
decrease (by 10.59 %, P < 0.05) of lymphocyte counts was found in sixth-calf cows, indicating a weakened
immune response; also increased eosinophils almost 1.75 times (P < 0.05) compared to fifth pregnancy; the
trend of a gradual decrease in the number of segmented neutrophils in calving cows is followed by a second
to fifth pregnancy and a significant reduction in the number of stab neutrophils in cows of the fifth pregnancy of up to 1.33 %.
Key words: cows. dry period, morphological indices, haematological research.

Вікова динаміка гематологічних показників у сухостійних корів
Л. В. Корейба, Ю. В. Дуда
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Потреба у дослідженні показників крові визначається її фізіологічним значенням і змінами, які настають за різних фізіологічних та патологічних станів. Гематологічний профіль є важливим критерієм, який показує фізіологічний стан тварин. Фізіологічні
зміни крові у корів встановлено стосовно умов утримання та годівлі, зоогігієнічних параметрів, в динаміці сухостійного періоду,
за різних сезонів року тощо. При опрацюванні літературних джерел останніх років нами не знайдено інформації щодо досліджень
динаміки показників крові у вагітних тварин залежно від їхнього віку. Мета нашої роботи полягала у вивченні вікової динаміки
гематологічних показників крові у корів в період сухостою. Наші дослідження були спрямованими на визначення гематологічних
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показників тільних корів голштинської породи за фізіологічного перебігу дородового періоду в період сухостійного періоду залежно від кількості тільностей. Контрольні та дослідні групи формувались за принципом груп-аналогів (за породою, віком, статтю,
фізіологічним станом, масою, молочною продуктивністю). Утримання тварин взимку – стійлове в типових приміщеннях із задовільними параметрами мікроклімату, а літом – в таборах. Лабораторні дослідження проводили в лабораторії Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Гематологічні дослідження проводили за такими показниками: еритроцити, гемоглобін, кольоровий показник, ШОЕ, лейкоцити, моноцити, лімфоцити, паличко- та сегментоядерні нейтрофіли, базофіли і еозинофіли, керуючись загальноприйнятими методиками. Результати отриманих нами досліджень свідчать про те, що у корів шостої тільності виявлена найнижча кількість еритроцитів на фоні найвищого вмісту гемоглобіну, які призвели до зростання кольорового показника; у корів п’ятої вагітності – зворотна тенденція; збільшення до максимальних значень кількості лейкоцитів у
корів третьої тільності (в 1,32 разу порівняно з попередньою), що є відображенням більшої реактивності організму корів даної
вікової групи; вірогідне зниження (на 10,59 %, P < 0,05) кількості лімфоцитів встановлено у корів шостої тільності, що вказує на
послаблення імунної відповіді; також спостерігається збільшення кількості еозинофілів майже в 1,75 разу (P < 0,05) порівняно з
п’ятою вагітністю; тенденція поступового зниження кількості сегментоядерних нейтрофілів у глибокотільних корів прослідковується з другої по п’яту вагітність та суттєве зниження кількості паличкоядерних нейтрофілів у корів п’ятої тільності до
1,33 %.
Ключові слова: корови, сухостійний період, морфологічні показники, гематологічне дослідження.

Лабораторні дослідження проводили в лабораторії
Дніпровського державного аграрно-економічного
університету.
Наші дослідження були спрямованими на визначення гематологічних показників тільних корів
голштинської породи за фізіологічного перебігу дородового періоду в період сухостійного періоду залежно від кількості тільностей.
Гематологічні дослідження проводили за такими
показниками: еритроцити, гемоглобін, кольоровий
показник, ШОЕ, лейкоцити, моноцити, лімфоцити,
паличко- та сегментоядерні нейтрофіли, базофіли і
еозинофіли, керуючись загальноприйнятими методиками (Kondrahin et al., 1985; Levchenko et al., 2002;
Vlizlo et al., 2012).
Різницю між двома величинами вважали вірогідною за *P < 0,05 та ** P < 0,01.

Вступ
Потреба у дослідженні показників крові визначається її фізіологічним значенням і змінами, які настають за різних фізіологічних та патологічних станів
(Kudrjavcev & Kudrjavceva, 1984; Simonjan & Hisamutdinov, 1995; Zamazii et al., 2015; Kulyaba et al., 2019;
Grymak et al., 2020). Гематологічний профіль є важливим критерієм, який відображає фізіологічний стан
тварин. Фізіологічні зміни крові у корів встановлено
стосовно умов утримання та годівлі, зоогігієнічних
параметрів, в динаміці сухостійного періоду, за різних
сезонів року тощо (Rihter et al., 1982; Kondrahin et al.,
1985; Petrovskij, 1995; Levchenko et al., 2002; Duda,
2005; Vlizlo et al., 2012).
Фактори природної резистентності організму корів
різних порід і віку в процесі вагітності вивчали багато
авторів. Виявлена певна їх залежність від періоду
тільності та сезону року (Rihter et al., 1982; Kondrahin
et al., 1985; Levchenko et al., 2002; Koreiba, 2019;
Koreiba & Duda, 2019). Але при опрацюванні
літературних джерел останніх років нами не знайдено
інформації щодо досліджень динаміки показників
крові у вагітних тварин залежно від їхнього віку.
Тому мета нашої роботи полягала у вивченні вікової динаміки гематологічних показників крові у
корів в період сухостою.

Результати та їх обговорення
Виходячи з отриманих нами даних гематологічних
досліджень (табл. 1), бачимо, що кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну були на верхній межі норми
(Kudrjavcev & Kudrjavceva, 1984; Kondrahin et al.,
1985; Levchenko et al., 2002; Vlizlo et al., 2012). Але,
зважаючи на те, що голштинська порода є високопродуктивною, норми показників гемопоезу в них дещо
вищі, ніж у менш продуктивних порід.
При цьому виявлена і вікова мінливість цих показників. Найнижча кількість еритроцитів спостерігалась
у корів шостої тільності, але на фоні найвищого вмісту гемоглобіну у цієї вікової групи кольоровий показник був вірогідно найвищим. У корів п’ятої вагітності
виявлена зворотна тенденція – найвищий вміст еритроцитів на фоні найнижчого вмісту гемоглобіну та,
внаслідок цього, найнижчий кольоровий показник.
Зміни ШОЕ були не вірогідними – з максимумом
за третьої тільності та мінімумом за п’ятої. Виявлено
також збільшення до максимальних значень кількості
лейкоцитів у корів третьої тільності (в 1,32 разу порівняно з попередньою), що, на нашу думку, є відображенням більшої реактивності організму корів цієї
вікової групи.

Матеріал і методи досліджень
У дослідженнях використано понад 130 корів
голштинської чорно-рябої породи з молочною продуктивністю 5–6 тис. кг за лактацію.
Утримання тварин взимку – стійлове в типових
приміщеннях із задовільними параметрами мікроклімату, а літом – в таборах.
Вагітні тварини були під постійним ветеринарним
контролем, роди відбувались в спеціально обладнаному родильному приміщенні.
Контрольні та дослідні групи формувались за
принципом груп-аналогів (за породою, віком, статтю,
фізіологічним станом, масою, молочною продуктивністю).
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Таблиця 1
Гематологічні показники у сухостійних корів залежно від кількості тільностей (М ± m)
Тільність
Друга
Третя
Четверта
П’ята
Шоста
(n = 19)
(n = 11)
(n = 6)
(n = 5)
(n = 6)
Еритроцити, Т/л
7,34 ± 0,18
7,69 ± 0,26
6,45 ± 0,53
7,14 ± 0,25
6,18 ± 0,32 22, 33, 5
Гемоглобін, г/л
117,39 ± 4,68 117,99 ± 6,02
117,19 ± 6,44
100,77 ± 3,46 22, 3, 4
133,44 ± 6,07 2, 55
4
Кольоровий показник
0,80 ± 0,03
0,78 ± 0,06
0,92 ± 0,09
0,71 ± 0,04
1,09 ± 0,14 2, 5
ШОЕ, мм/год
1,18 ± 0,07
1,31 ± 0,11
1,15 ± 0,05
1,00 ± 0,06 2, 3
1,20 ± 0,15
8,62 ± 1,33
8,85 ± 0,66
6,85 ± 0,68 3
Лейкоцити, Г/л
7,93 ± 0,60
10,50 ± 1,44
2
22
3
33
Примітка: P < 0,05, P<0,01 стосовно до другої тільності; P < 0,05, P < 0,01 стосовно до третьої тільності;
4 P < 0,05, 44 P < 0,01 стосовно до четвертої тільності; 5 P < 0,05, 55 P < 0,01 стосовно до п’ятої тільності
Показники

Зі зміною загальної кількості лейкоцитів одночасно відбулися певні зміни у вмісті окремих форм цих
клітин (рис. 1).
Крім нейтрофілів, важлива роль у процесах захисту організму належить лімфоцитам, які беруть участь
у всіх імунологічних реакціях і є головними ефекторами в імунній відповіді.
У корів з другої по п’яту вагітності лімфоцити не
мали вірогідних коливань, але з шостої тільності нами
встановлене вірогідне зниження кількості цих клітин
на 10,59 % (P < 0,05) порівняно з попереднім періо-

дом. Лімфоцитопенія вказує на послаблення імунної
відповіді у тварин.
Як відомо, еозинофіли, як і нейтрофільні гранулоцити, є фагоцитами й цитотоксичними клітинами. В
наших дослідах у корів шостої тільності кількість
еозинофілів була вища майже в 1,75 разу (P < 0,05)
порівняно з п’ятою.
З другої по п’яту тільності прослідковується тенденція поступового зниження кількості сегментоядерних нейтрофілів, разом з тим паличкоядерні суттєво
не змінювались, окрім корів п’ятої тільності, у яких
виявлено різке зниження цього показника до 1,33 %.

Рис. 1. Лейкоформула крові у сухостійних корів залежно від кількості тільностей, %
Примітка: 2 P < 0,05; 22 P < 0,01 стосовно до другої тільності; 3 P < 0,05; 33 P < 0,01 стосовно до третьої тільності;
4 P < 0,05; 44 P < 0,01 стосовно до четвертої тільності; 5 P < 0,05; 55 P < 0,01 стосовно до п’ятої тільності

разу порівняно з попередньою), що є відображенням
більшої реактивності організму корів даної вікової
групи;
- вірогідне зниження (на 10,59 %, P < 0,05) кількості лімфоцитів встановлено у корів шостої тільності,
що вказує на послаблення імунної відповіді на фоні
збільшення кількості еозинофілів майже в 1,75 разу
(P < 0,05) порівняно з п’ятою вагітністю;
- прослідковується тенденція поступового зниження кількості сегментоядерних нейтрофілів у глибокотільних корів з другої по п’яту вагітність та суттєве
зниження кількості паличкоядерних нейтрофілів у

Висновки
Виявлені коливання показників гематологічного
статусу глибокотільних корів чорно-рябої голштинської породи залежності від їхнього віку та кількості
отелень:
- у корів шостої тільності виявлена найнижча кількість еритроцитів на фоні найвищого вмісту гемоглобіну, які призвели до зростання кольорового показника; у корів п’ятої вагітності – зворотна тенденція;
- з’ясовано збільшення до максимальних значень
кількості лейкоцитів у корів третьої тільності (в 1,32
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корів п’ятої тільності до 1,33 %.
Перспективи подальших досліджень полягають у
вивченні показників клітинного і гуморального
імунітету та неспецифічної реактивності організму
глибокотільних корів.
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In fact, Free radical oxidation is one of the required factors of homeostasis as far as the active forms of
oxygen, which have unpaired electron, perform useful functions, they are necessary intermediaries of numerous processes of normal cells’ functioning such as biosynthesis of prostaglandins and leukotriene as
well as other biologically active substances. Also, they take part in pathological processes such as: inflammation, fever and others. Free radical oxidation is the process of direct oxygen transferring to the substrate
forming peroxide, ketones, aldehydes, etc. Some amino acids, proteins, water and carbohydrates prone to
the processes of peroxidation, but crucial place is granted to lipids at the expanse of fatty acids which are
included to their composition. The article highlights the information concerning the analysis of the state of
antioxidant system of hens in the process of feeding them with subtoxic doses of fungicide of Derosal
(BAYER, Germany) (0.1 LD50 for a fowl, 900 mg/kg of the body mass) which active ingredient is benzimidazole carbamate (carbendazim, BMC). It presents the changes of these indicators in the process of using
pharmacological and natural antioxidants. The analysis has figured out that giving Derosal to the hens
without corrections (II group) has been followed with the activation of the process of lipids’ peroxidation
(POL) in the blood plasma, that is followed with the increase of concentration of primary and secondary
lipoperoxidation products – diene conjugates (DC) and TBA-active products on the average up to 21.0–
25.0 %, catalase activity – up to 38.5 % and decrease of superoxide dismutase activity (SOD) up to 21.8 %
and АОА – up to 17.8 %, that shows the adverse effects of pesticides on the system of antioxidant protection
of the organism. In the fowls’ groups III, IV and V the adding of antioxidant E-selenium, ascorbic acid and
thermally untreated buckwheat seeds as the source of quercetins and anthocyanins has led to the induction
of antioxidant resources that is shown by the decrease in comparison with the control of content of diene
conjugates, malonic dialdehyde and catalase (in average up to 13.6–33.6–18.0 % accordingly) and compensatory strengthening of superoxide dismutase activity and general activity of antioxidant (АОА) on the
average up to 44.9–72.1–76.5 % and 15.3–13.4–21.7 % accordingly. In comparison with group II the activity of catalase has been lower as well as the activity of superoxide dismutase has been higher in all the
groups almost in 1.5–2 times (Р ≤ 0.001).
Key words: hens, lipids’ peroxidation, diene conjugates, malonic dialdehyde, superoxide dismutase,
catalase.

Корекція стану системи антиоксидантного захисту організму птиці за
отруєння Дерозалом
О. С. Кочевенко, І. О. Жукова, О. М. Бобрицька, І. О. Костюк, Л. А. Водоп’янова
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Вільнорадикальне окиснення в нормі є одним із необхідних факторів гомеостазу, оскільки активні форми кисню, що мають неспарений електрон, виконують корисні функції, вони є необхідними посередниками багатьох процесів нормального функціонування
клітин, таких як біосинтез простагландинів, лейкотрієнів та інших біологічно активних речовин, а також беруть участь у патологічних процесах, таких як запалення, гарячка та ін. ВРО є процесом безпосереднього переносу кисню на субстрат з утворенням
перекисів, кетонів, альдегідів тощо. До процесів пероксидного окиснення схильні деякі амінокислоти, білки, вода, вуглеводи, але в
організмі вирішальне значення мають ліпіди за рахунок ненасичених жирних кислот, що входять до їх складу. У статті наведені
дані щодо дослідження стану антиоксидантної системи курей за згодовування їм субтоксичних доз фунгіциду Дерозалу (BAYER,
Німеччина) (0,1 ЛД50 для птиці, 900 мг/кг маси тіла), активним інгредієнтом якого є бензімідазолкарбамат (карбендазим, БМК), а
також зміни цих показників за застосування фармакологічних та натуральних антиоксидантів. Дослідженнями встановлено, що
задавання курям Дерозалу без коректантів (II група) супроводжувалось активацією в плазмі крові процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) з підвищенням концентрації первинних і кінцевих продуктів ліпопероксидації – дієнових кон’югатів (ДК) і ТБКактивних продуктів у середньому на 21,0–25,0 %, активності каталази – на 38,5% та зниженням активності супероксиддисмутази (СОД) на 21,8 % і АОА – на 17,8 %, що свідчить про несприятливий вплив пестициду на систему антиоксидантного захисту
організму. У III, IV і V групах птиці додавання антиоксидантів Е-селену, аскорбінової кислоти і термічно необробленого насіння
гречки як джерела кверцетину і антоціанів приводило до індукції антиокиснювальних ресурсів, про що свідчить зниження порівняно з контролем вмісту дієнових кон’югатів, ТБК-активних продуктів та активності каталази (у середньому на 13,6–33,6–18,0 %
відповідно) та компенсаторне підсилення активності супероксиддисмутази і загальної антиоксидантної активності (АОА) у
середньому на 44,9–72,1–76,5 % та 15,3–13,4–21,7 % відповідно. Порівняно з показниками ІІ групи активність каталази була нижчою, а активність СОД – вищою в усіх групах майже у 1,5–2 рази (Р ≤ 0,001).
Ключові слова: кури, пероксидне окиснення ліпідів, дієнові кон’югати, ТБК-активні продукти, супероксиддисмутаза, каталаза.

et al., 2006; Grivennikova & Vinogradov, 2013;
Lototsʹka, 2013; Gutyj et al., 2018; Kharechkina &
Nikiforova, 2018; Martyshuk & Gutyj, 2019).
Пошкоджуючому ефекту вільних радикалів (ВР),
АФК протистоїть система протиокиснювального захисту, головною діючою ланкою якого є антиоксиданти – сполуки, які здатні гальмувати, зменшувати
інтенсивність ВРО, нейтралізувати ВР шляхом обміну
свого атома водню на кисень вільних радикалів. У
виведенні ВР і радикальних форм антиоксиданти
відіграють роль системи природної детоксикації. Окрім ферментних антиоксидантів, які утворюються в
організмі у відповідь на реакцію пероксидного окиснення ліпідів, відомі й неферментні їх форми: аскорбінова кислота (вітамін С), токофероли (вітамін Е), ßкаротин (провітамін А), лікопін, поліфеноли: флавін і
флавоноїди (рутин, гесперидин, гіперозид, кверцетин,
кемпферол та апігенін), таніни і антоціани. Особливість функціонування АОС у різних органах і тканинах визначається генотипом, а також залежить від
надходження в організм індукторів ВРО, забезпеченості біоантиоксидантами (a-токоферолом, аскорбіновою кислотою, b-каротином, селеном). Тривала інтенсифікація ВРО призводить до виснаження АОС (дефіциту вітамінів Е, С, b-каротину, глутатіону, селену,
зниженню активності СОД, каталази, глутатіонпероксидази та ін.) (Danchenko, 2002; Droshnev et al., 2005;
Leshovs'ka et al., 2007; Varkholiak & Gutyj, 2019).
Особливе значення мають антиоксидантні властивості кверцетину – природної сполуки із числа флавоноїдів, яка відповідає за колір деяких овочів і фруктів.
Згідно з літературними даними, найбільше його вміщується у зеленій гречці (до 8 %), а антиоксидантна
активність разом із проантоцианідином вища, ніж у
багатьох інших продуктах (Boots et al., 2008).
Метою дослідження було встановлення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів і стану
параметрів антиоксидантної системи курей, яким
згодовували субтоксичні дози фунгіциду Дерозалу, а
також зміну цих показників за застосування фармакологічних та натуральних антиоксидантів.

Вступ
Вільнорадикальне окиснення (ВРО) в нормі є одним із необхідних факторів гомеостазу, оскільки активні форми кисню (АФК), що мають неспарений
електрон, виконують корисні функції, наприклад, за
запальних процесів лейкоцити за їх участю руйнують
фагоцитовані бактерії (Zhang et al., 2013; Warnatsch et
al., 2017; Chelombit'ko, 2018), вони є необхідними
посередниками багатьох процесів нормального функціонування клітин, таких як біосинтез простагландинів, лейкотрієнів та інших біологічно активних речовин. ВРО є процесом безпосереднього переносу кисню на субстрат з утворенням перекисів, кетонів, альдегідів, причому ці реакції є ланцюговими. До процесів пероксидного окиснення схильні деякі амінокислоти, білки, вода, вуглеводи, але в організмі вирішальне значення мають ліпіди за рахунок ненасичених
жирних кислот (НЖК), що входять до їх складу (Min
& Boff, 2006; Valko et al., 2007; Grymak et al., 2020;
Slobodian & Hutyi, 2020).
Поряд з позитивним впливом надмірне накопичення продуктів вільнорадикального і пероксидного
окиснення є важливим етіологічним фактором виникнення ряду хронічних захворювань, в тому числі й за
отруєння пестицидами, оскільки вони забирають електрони в молекул і таким чином пошкоджують оболонки клітин, ДНК, складових хряща та ін. В результаті появи у гідрофобному шарі мембран гідрофільних зон за рахунок утворення гідропероксидів жирних
кислот у клітини можуть проникати вода, іони Натрію, Кальцію, що призводить до набрякання клітин,
органел і їх руйнування. Активація пероксидного
окиснення характерна для багатьох захворювань, воно
активується також у тканинах, які піддалися спочатку
ішемії, а потім реоксигенації, що відбувається, наприклад, при спазмі коронарних артерій і подальшому їх
розширенні, й тому вивчення впливу лікарських препаратів і біологічно активних добавок, які мають антиоксидантну дію на організм, для корекції ряду станів, що викликані або супроводжуються окисним
стресом, є актуальним (Florence, 1995; Men'shchikova
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ної активності (АОА) ліпідів плазми крові (Havrylova
& Myshkorudnaya, 1985; Klebanov et al., 1988), спектру
поглинання ТБК-активних продуктів. Результати
досліджень оброблені статистично з використанням
пакета програм Microsoft Excel 2003 (for Windows
XP).

Матеріал і методи досліджень
У досліді використали курей м’ясо-яєчної породи
Род Айланд, лінії 38, 30-добового віку, масою 1000–
1200 г, які були поділені на 1 контрольну групу
(I група, n = 10) і 4 дослідних (II, III, IV і V, n = 40).
Птицю годували за двома раціонами: першим – до 40добового віку, а другим – від 40 діб і до кінця досліду
(60 діб) (Ageyev et al., 1987). Кури II, III, IV і V дослідних груп одержували щодня протягом 60 діб з комбікормом препарат Дерозал (BAYER, Німеччина)
активним інгредієнтом якого є бензімідазолкарбамат
(карбендазим, БМК), у формі готової 50 % водної
суспензії, в дозі 900 мг на 1 кг маси тіла (0,1 ЛД50 для
птиці) (Kochevenko & Zhukova, 2014). Крім того, птиця II групи антиоксиданти не отримувала, III групи –
одержувала препарат “Е-селен” з питною водою в
розведенні 1:100 в дозі 1 мл/кг маси тіла або 2 мл/л
води 1 раз на 30 діб, IV групи – аскорбінову кислоту в
дозі – 100 мг/кг корму щоденно і V групи – мелене
термічно необроблене зерно гречки (“зелена гречка”)
як джерело кверцетину із розрахунку 0,2 г/кг маси
тіла щоденно з кормом. Птиці контрольної групи
пестицид і препарати не вводили.
Інтенсивність процесів пероксидного окиснення
ліпідів (ПОЛ) оцінювали через 30 і 60 діб за визначення у плазмі крові концентрації його продуктів –
дієнових кон’югатів (ДК) і ТБК-активних продуктів
(Havrylova & Myshkorudnaya, 1985), стану показників
антиокиснювальної системи (АОС) (Korolyuk, 1988;
Stegniy et al., 2007), рівня загальної антиокиснюваль-

Результати та їх обговорення
Протягом досліду птиця контрольної і дослідних
груп була клінічно здоровою, тобто ніяких ознак отруєння не спостерігали.
Дослідження динаміки інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у плазмі крові птиці показало,
що в ІI групі, яка отримувала тільки Дерозал, на 30 і
60 добу концентрація первинних і кінцевих продуктів
ліпопероксидації – дієнових кон’югатів і ТБКактивних продуктів перевищувала контрольні показники на 14,6–18,2 % та 27,8–31,5 % (Р ≤ 0,05) відповідно (табл. 1). В III, IV і V групах у ці ж строки досліду вміст ДК був нижчим за контроль на 11,6–
12,0 %; 9,3–10,3 % і 19,5–38,1 % (Р ≤ 0,01) і ТБКактивних продуктів – на 24,9–37,5 %, 38,5–47,2 % і
35,9–64,8 % (Р ≤ 0,05; Р ≤ 0,01) відповідно.
Порівняно з ІІ групою концентрація ДК і ТБКактивних продуктів у III, IV і V дослідних групах була
також достовірно нижчою відповідно на 30 добу – на
27,9–59,5 %, 25,2–76,9 % і 36,8–73,68 % та на 60 добу
– на 39,7–80,8 %, 28,3–65,9 % і 60,5–86,8 % (Р ≤ 0,05;
Р ≤ 0,01).

Таблица 1
Рівень показників інтенсивності процесів ПОЛ у плазмі крові курей за додавання Дерозалу і антиоксидантів
(М ± m)
Група курей,
(n = 10)

Термін досліджень,
Інтенсивність ПОЛ, продукти ліпопероксидації
діб
ДК, мкмоль/л
ТБК-активні продукти, ΔД
30
22,10 ± 0,09
4,32 ± 0,08
І
60
24,44 ± 0,03
4,73 ± 0,01
30
25,32 ± 0,15*
5,52 ± 0,09*
ІI
60
28,41 ± 0,11*
6,22 ± 0,04**
3,46 ± 0,08* #
30
19,80 ± 0,07* #
III
60
20,33 ± 0,16** # #
3,44 ± 0,07* #
3,12 ± 0,01** # #
30
20,22 ± 0,10** # #
IV
60
22,15 ± 0,05** # #
3,75 ± 0,02** # #
30
18,50 ± 0,04** # #
3,18 ± 0,03** # #*
V
3,33 ± 0,08** # #
60
17,70 ± 0,08** # #
#
##
Примітки: * – Р ≤ 0,05, ** – Р ≤ 0,01 щодо показників контролю; – Р ≤ 0,05; – Р ≤ 0,01 – щодо показників ІІ групи

Поєднана робота антиоксидантних ензимів є
фактором, який визначає концентрацію продуктів
ПОЛ у клітинах живого організму. Дослідом встановлено, що у сироватці крові дослідних курей ІІ групи
достовірно підвищувалась активність каталази щодо
показників контрольної групи на 44,1 % і 33,0 %
(Р ≤ 0,01) відповідно на 30 і 60 добу досліджень, а
активність супероксиддисмутази (СОД), навпаки,
знижувалась відповідно на 29,4–14,3 % у ті ж періоди
(Р ≤ 0,05), тобто у цій групі зростала активність, яка
каталізує реакцію дисмутації супероксидних радика-

лів з утворенням високотоксичного агента – перекису
водню (табл. 2).
У III, IV і V групах курей, яким разом з Дерозалом
додавали антиоксидантні препарати, активність каталази, навпаки, була нижчою за контроль на 8,4–19,4–
31,5 % на 30 добу і на 0–26,3–36,4 % (Р ≤ 0,05;
Р ≤ 0,01) – на 60 добу досліджень, а активність СОД,
навпаки, підвищувалась у ті ж терміни на 54,5–59,1–
77,3 % і на 35,4–85,0–75,8 % (Р ≤ 0,05; Р ≤ 0,01) відповідно. Порівняно з показниками ІІ групи активність
каталази була нижчою, а активність СОД – вищою в
усіх групах майже у 1,5–2 рази (Р ≤ 0,001).
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Таблиця 2
Функціональна активність АОС у плазмі крові курей за додавання Дерозалу і введення препаратів (М ± m)
Группа птиці
(n = 10)

Термін досліджень, діб
30
60
Активність каталази, нмоль Н2О2/сек мг білка
І
77,3 ± 0,9
75,4 ± 0,8
ІI
111,4 ± 1,1*
100,2 ± 1,0*
III
71,3 ± 0,5*
75,5 ± 0,9
IV
64,7 ± 1,0**
59,7 ± 1,2**
V
58,8 ± 0,7**
55,3 ± 0,7**
Активність СОД, од.акт./мг білка
І
2,2 ± 0,02
2,4 ± 0,07
ІI
1,7 ± 0,13*
2,1 ± 0,03*
3,25 ± 0,11* #
III
3,4 ± 0,03** #
IV
3,5 ± 0,02** #
4,44 ± 0,10** #
4,22 ± 0,09** #
V
3,9 ± 0,01** #
Загальна АОА, % інгібіції
І
65,3 ± 0,9
66,4 ± 1,0
ІI
57,7 ± 0,6*
54,2 ± 1,6**
III
74,1 ± 1,5* ##
77,7 ± 1,5** ##
75,4 ± 2,1* #
IV
73,9 ± 1,6* ##
V
80,2 ± 0,8** #
80,0 ± 0,8* #
Примітки: * – Р ≤ 0,05, ** – Р ≤ 0,01 щодо показників контролю; # – Р ≤ 0,01; ## – Р ≤ 0,01 – щодо показників ІІ групи
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За згодовування птиці Дерозалу без корекційних
добавок (ІІ група) визначено достовірне зниження
рівня показників загальної АОА ліпідів плазми крові
щодо контролю на 13,2–22,5 % на 30 і 60 добу відповідно. За додавання до раціону антиоксидантів у всі
терміни досліджень у ІІІ, IV і V групах виявлено підвищення рівня загальної АОА на 13,5–13,2–22,8 % на
30 добу і на 17,0–13,6–20,5 – на 60 добу відповідно.
Порівняно з ІІ групою ці показники були також достовірно вищими на 28,4–13,2–40,0 % і на 43,4–39,1–
47,6 % (Р ≤ 0,01, P ≤ 0,001) відповідно у перший і
другий етап досліджень.
Висновки
Дослідженнями встановлено, що задавання курям
Дерозалу без коректантів (II група) супроводжувалось
активацією в плазмі крові процесів ПОЛ, підвищенням активності каталази, зниженням активності СОД і
АОА, що свідчить про несприятливий вплив пестициду на систему антиоксидантного захисту організму. У
III, IV і V групах птиці додавання антиоксидантів Еселену, аскорбінової кислоти і термічно необробленого насіння гречки як джерела кверцетину і антоціанів
приводило до індукції антиокиснювальних ресурсів,
про що свідчить зниження до фізіологічної норми
активності каталази і компенсаторне підсилення активності супероксиддисмутази і загальної АОА.
References
Ageyev, V. N. Yegorov, I. A., Okolelova, T. M., &
Pan'kov, P. N. (1987). Kormleniye ptitsy: Spravochnik. M.: Agropromizdat (in Russian).
Bahlay, O. M., Mursʹka, S. D. Hutyy, B. V. & Hufriy, D.
F. (2011). Systema antyoksydantnoho zakhystu ta
perekysne okysnennya lipidiv orhanizmu tvaryn. Nau-

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2020, vol. 22, no 98

49

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2020, т 22, № 98

Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural
sciences, 21(90), 76–81. doi: 10.32718/nvlvet-a9013.
Men'shchikova, Ye. B., Lankin, V. Z., Zenkov, N. K.,
Bondar', I. A., Krugovykh, N. F., & Trufakin, V. A.
(2006). Okislitel'nyy stress. Prooksidanty i antioksidanty. M.: Firma “Slovo” (in Russian).
Min, D. B., & Boff, I. M. (2006). Chemistry and Reaction
of Singlet Oxygen in Foods. Comp. Rev. Food Sci.
Food Saf., 1(2), 58–72. doi: 10.1111/j.15414337.2002.tb00007.
Slobodian, S. O., & Hutyi, B. V. (2020). Stan
antyoksydantnoi systemy orhanizmu shchuriv v umovakh tryvaloho kadmiievoho i svyntsevoho navantazhennia.
Visnyk
PDAA,
1,
196–201.
doi: 10.31210/visnyk2020.01.25.
Stegniy, B. T., Kovalenko, L. V., & Romanko, M. E.
(2007). Methods of lipid peroxidation intensity evaluation and its regulation in biological objects: methodical recommendations. Kharkiv (in Ukrainian).
Valko, M., Leibfritz, D., Moncol, J., Cronin, M. T., Mazur, M., & Telser, J. (2007). Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human
disease. Int J Biochem Cell Biol., 39(1), 44–84.
doi: 10.1016/j.biocel.2006.07.001.
Varkholiak, I. S., & Gutyj, B. V. (2019). Influence of the
preparation “Bendamin” on the indicators of antioxidant protection of rat myocardium in experimental
modeling of heart failure. Scientific Messenger of
Lviv National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 21(95),
98–101. doi: 10.32718/nvlvet9518.
Warnatsch, A., Tsourouktsoglou, T. D., Branzk, N.,
Wang, Q., Reincke, S., Herbst, S., Gutierrez, M., &
Florence T. M. (2017). Reactive Oxygen Species Localization Programs Inflammation to Clear Microbes
of Different Size. Immunity, 46(3), 421–432.
doi: 10.1016/j.immuni.2017.02.013.
Zhang, Ya., Choksi, S., Chen, K., Pobezinskaya, Ye.,
Linno, I., & Liu, Z.-G. (2013). ROS play a critical role
in the differentiation of alternatively activated macrophages and the occurrence of tumor-associated macrophages.
Cell
Res.,
23(7),
898–914.
doi: 10.1038/cr.2013.75.

on glutathione system of antioxidant protection of the
bullocks’bodies. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(92), 34–40. doi: 10.32718/nvlvet9207.
Havrylova, V. B., & Myshkorudnaya, M. I. (1985). Spektrofotometrychne
vyznachennya
vmistu
hidroperekisnykh lipidiv u plazmi krovy. Lab. sprava, 3,
33–35 (in Ukrainian).
Kharechkina, Ye. S. & Nikiforova, A. B. (2018). Mekhanizmy generatsii aktivnykh form kisloroda pri permeabilizatsii mitokhondrial'nykh membran. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya, 4.
doi: 10.17513/spno.27719 (in Russian).
Klebanov, G. I., Babenkova, M. V., & Teselkin, Yu. O.
(1988). Evaluation of antioxidant activity of blood
plasma with the use of bile lipoproreids. Labor. service, 5, 59–62 (in Russian).
Kochevenko, O. S., & Zhukova, I. O. (2014). Hostra
toksychnistʹ karbendazymu dlya kurey. Naukovyy
visnyk LNUVMBT, 16, 3(60), 160–165 (in Ukrainian).
Korolyuk, M. A. (1988). Determination of catalase activity. Labor. service, 1, 16–18.
Leshovs'ka, N. M., Mamchuk, N. A., & Matlah, I. J.
(2007). Vplyv vitaminiv A, D3, E, selenu ta interferonu na systemu antyoksydantnogo zahystu ta procesy
peroksydnoi' oksydacii' lipidiv u glybokotil'nyh koriv
ta i'h teljat. Biologija tvaryn, 9(1–2), 186–189 (in
Ukrainian).
Lototsʹka, O. V. (2013). Perekysne okysnennya lipidiv ta
antyoksydantnyy zakhyst u orhanizmi piddoslidnykh
tvaryn pid vplyvom subtoksychnykh doz midi na foni
vzhyvannya pytnoyi vody z riznym vmistom stearatu
kaliyu. Aktualʹni problemy transportnoyi medytsyny,
3(33), 139–145 (in Ukrainian).
Martyshchuk, T. V., & Gutyi, B. V. (2019). Influence of
feed additive “Butaselmevit Plus” on the indicators of
rats blood under the conditions of their poisoning with
Tetrachloromethane. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 7(2), 79‒83. doi: 10.32819/2019.71014.
Martyshuk, T. V., & Gutyj, B. V. (2019). Influence of
feed additive “Butaselmevit-Plus” on antioxidant status of rats in conditions of oxidative stress. Scientific
Messenger of Lviv National University of Veterinary

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2020, vol. 22, no 98

50

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2020, т 22, № 98

Науковий вісник Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Серія: Ветеринарні науки
Scientific Messenger of Lviv National University
of Veterinary Medicine and Biotechnologies.
Series: Veterinary sciences
ISSN 2518–7554 print
ISSN 2518–1327 online

doi: 10.32718/nvlvet9809
https://nvlvet.com.ua/index.php/journal

UDC 619:617.58:636.2

Hoof deformity and its influence on the occurrence of chronic aseptic
pododermatitis in cows
N. M. Khomyn1, A. R. Mysak1, S. V. Tsisinska1, V. V. Pritsak1, N. V. Nazaruk1, Yu. M. Lenjo1,
M. M. Khomyn2
1

Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
Іnstitute of Animal Biology NAAS, Lviv, Ukraine

2

Article info
Received 18.03.2020
Received in revised form
21.04.2020
Accepted 22.04.2020
Stepan Gzhytskyi National
University of Veterinary Medicine
and Biotechnologies Lviv,
Pekarska Str., 50, Lviv,
79010, Ukraine.
Tel.: +38-067-894-17-12
E-mail: nadiakhomyn@ukr.net
Institute of Animal Biology of
NAAS, Stusа Str., 38, Lviv,
79000, Ukraine.

Khomyn, N. M., Mysak, A. R., Tsisinska, S. V., Pritsak, V. V., Nazaruk, N. V., Lenjo, Yu. M., &
Khomyn, M. M. (2020). Hoof deformity and its influence on the occurrence of chronic aseptic
pododermatitis in cows. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine
and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 22(98), 51–56. doi: 10.32718/nvlvet9809
It is known that deformity of the hooves is one of the most common lesions, the main cause of which
is a violation of the relationship between the speed of regrowth and abrasion of the hoof horn. It develops gradually and initially does not cause changes in the organism of cows, but later leads to various
diseases, including orthopedic. It is determined that in alimentary osteodystrophy (results of multifactorial mass-volume analysis and prolonged osteotendinitis of the finger flexors) and irregular corrective
cleaning of the hooves and formed triggered deformation of the hooves, which leads to a violation of the
support-force interactions contributes to the emergence and development of aseptic subdermatitis of
chronic genesis, which is clinically appeared by lameness animals addiction, careful stepping from limb
to limb, fatigue, shortening of step, etc. Simultaneously, there are changes from a bone tissue. Thus, in
the area of the sole of the hoof bone, single or multiple osteophytes and exostoses are formed, which are
formed in the process of ossification and metabolic disorders. According to chronic aseptic pododermatitis in cows there is a deterioration in the quality of the hoof horn, as indicated by the results of biochemical and biophysical searches. In particular, there is a decrease in calcium, sulfur, an increase in the
concentration of SH-groups, a decrease in the concentration of copper, zinc, cobalt, which leads to a
decrease in the density and hardness of the hoof horn, as well as an increase in abrasion resistance and
a decrease in the intensity of abrasion of the horn of the animal sole, which leads to an accruing in the
horn of the sole and dysfunction of the musculoskeletal system.
Key words: cows, hoof epidermis, hoof skin base, chronic aseptic pododermatitis, deformation, feeding,
keeping, hoof cleaning, biochemical indices, biophysical parameters.

Деформація копитець та її вплив
пододерматиту хронічного генезу у корів

на

виникнення

асептичного

Н. М. Хомин1, А. Р. Мисак1, С. В. Цісінська1, В. В. Прицак1, Н. В. Назарук1, Ю. М. Леньо1,
М. М. Хомин2
1

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького,
м. Львів, Україна
2
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна
Відомо, що деформація копитець – одне з найбільш поширених уражень, основною причиною якого є порушення співвідношення
між швидкістю відростання та стирання копитцевого рогу. Вона розвивається поступово і спочатку не викликає змін з боку
організму корів, але згодом призводить до виникнення різноманітних хвороб, зокрема ортопедичних. Встановлено, що за алімен-
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тарної остеодистрофії (результати багатофакторного мас-об’ємного аналізу і пролонгуючого остеотендиніту згиначів пальця)
та нерегулярної коректуючої розчистки копитець утворена запушена деформація копитець, що призводить до порушення опорносилових взаємодій, сприяє виникненню і розвитку асептичного пододерматиту хронічного генезу, що клінічно проявляється кульгавістю, залежуванням тварин, обережним переступанням з кінцівки на кінцівку, втомою, вкороченням кроку тощо. За цих умов
мають місце зміни з боку кісткової тканини. Так, у ділянці підошви копитцевої кістки виявляють поодинокі або множинні остеофіти і екзостози, що утворються в процесі оссифікації та порушення обміну речовин. За хронічного асептичного пододерматиту
в корів спостерігається погіршення якості копитцевого рогу, на що вказують результати біохімічних та біофізичних досліджень.
Зокрема, спостерігається зниження вмісту Кальцію, Сульфуру, підвищення концентрації SH-груп, зниження концентрації Купруму, Цинку, Кобальту, зниження щільності та твердості копитцевого рогу, а також збільшення опору до стирання та зниження
інтенсивності стирання рогу підошви тварин, що призводить до наростання рогу підошви та порушення функції опорно-рухового
апарата.
Ключові слова: корови, епідерміс копитець, основа шкіри копитець, хронічний асептичний пододерматит, деформація, годівля, утримання, розчистка копитець, біохімічні показники, біофізичні параметри.

ються гнійними запаленнями основи шкіри копитець,
флегмонозними, виразковими, гнійно-некротичними
процесами у ділянці пальців і копитець (Borysevych,
2000; Belushkina & Severin, 2003). Тому своєчасне
виявлення, а особливо запобігання розвитку запального процесу в основі шкіри копитець є актуальним.
У зв’язку з цим метою роботи є вивчення впливу
нерегулярної коректувальної розчистки копитець на
тлі остеодистрофії на порушення опорно-силових
взаємодій копитець, виникнення деформації та розвитку хронічного асептичного пододерматиту в корів.

Вступ
Відомо, що в умовах зимово-стійлового періоду
утримання корів хвороби копитець, зокрема асептичні
пододерматити, вважаються одними з найпоширеніших захворювань. Основними етіологічними факторами запалення основи шкіри копитець є похибки в
утриманні тварин, низький рівень годівлі, відсутність
активного моціону, інсоляції, що призводить до погіршення якості копитцевого рогу, яка визначається
окремими біохімічнити показниками та біофізичними
параметрами рогу копитець. Зокрема, за погіршення
умов утримання у копитцевому розі зменшується
кількість вологи, збільшується концентрація SH-груп
за зменшення умісту Кальцію, Сульфуру, Купруму та
Цинку, знижується щільність копитцевого рогу та
опір до стирання епідермісу копитець, а також підвищується інтенсивність його стирання, що сприяє зменшенню наростання епідермісу підошви (Vardanyan,
1991; Khomyn et al., 2017; Khomyn et al., 2019).
Разом з тим низький рівень годівлі та незбалансованість кормів раціонів спричиняють виникнення
аліментарної остеодистрофії, що підтверджується,
зокрема, результатами багатофакторного масоб’ємного аналізу стану кістяка (Borysevych, 2000) та
величиною кутів суглобів пальців. Згідно з результатами досліджень, такі зміни призводять до розвитку
дистрофічного остеотендиніту (-десмоїдиту) розгиначів пальців і, як наслідок, порушення рівномірного
розподілу навантаження на підошву, виникнення
деформації та порушенню постави кінцівок. Крім
того, за остеодистрофії у копитцевому розі корів спостерігаєтся підвищення вмісту вологи і SH-груп та
зниження концентрації Кальцію, Сульфуру, а також
-кератоз, що впливає на біофізичні властивості епідермісу копитець, які проявляються зменшенням
щільності та підвищенням опору до стирання, тобто
погіршенням якості копитцевого рогу, надмірним
наростанням рогу підошви, деформацією копитець,
порушенням постави та розвитком асептичного пододерматиту (Lukyanovskij, 1992; Khomyn et al., 2019).
Тривалий клінічний контроль за такими тваринами
дозволив встановити, що тільки у 15 % випадків асептичні пододерматити проходять безслідно. Така патологія є пусковим механізмом для розвитку важчих
захворювань, особливо у тих випадках, коли причинний фактор діє тривалий період. Згідно з даними ряду
авторів, у 85 % асептичні пододерматити ускладню-

Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводили у господарствах Львівської області на коровах чорно-рябої породи в зимовостійловий період за прив’язного утримання тварин.
Сформували 2 групи корів (контрольна і дослідна) по
5 тварин у кожній, підібраних за принципом аналогів
щодо віку, маси тіла, продуктивності. У клінічно здорових тварин (контрольна група), яким згодовували
корми господарського раціону, збережена вісь пальцевих кісток, а у корів, хворих на хронічний асептичний пододерматит (дослідна група), яким згодовували
корми раціону, незбалансованого та дефіцитного за
поживними та мінеральними речовинами, спостерігалось порушення осі пальцевих кісток. Проведені клінічні та рентгенологічні дослідження тварин. Стан
кінцівок оцінювали шляхом огляду, пальпації та вимірювання кутів суглобів суглобовим кутоміром.
Стан кістяка тварин оцінювали, зокрема, шляхом
проведення трепанобіопсії кісткової тканини за
В. Б. Борисевичем (Borysevych, 2000). Визначення
вмісту в копитцевому розі Кальцію, Фосфору, Сульфуру, Купруму, Цинку, Кобальту, концентрації SHгруп, а також щільності, твердості, опору до стирання
епідермісу, інтенсивності росту і стирання підошви
копитець проводили згідно із загальноприйнятими
методиками.
Отримані числові дані обробляли за допомогою
стандартного пакету статистичних програм Microsoft
EXCEL.
Результати та їх обговорення
Дослідженнями встановлено, що корови дослідної
групи неохоче, нерідко зі стогоном, піднімаються. У
стані спокою часто переступають з кінцівки на кінці-
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9,48, 18,9о ± 8,46 зумовлене подовженням сухожилків
і зв’язок у ділянках прикріплення їх до кісток, що
контролююють у стані натягу суглобові кути, які
зазнають гіперестензії.

вку. У деяких тварин за тривалого стояння спостерігається деяка напруженість пози. Корови стоять згорбленими, підводять тазові кінцівки під тулуб вбо відводять їх назад, обережно опираючись на копитця, з
боку яких спостерігаєтьтся деформація, яка, безперечно, обумовлює порушення рівномірного розподілу
навантаження на площу підошви під час опирання та
спричиняє формування спотворених копитець.
У зв’язку з деформацією рельєф підошви має свої
особливості, зокрема під час опирання тварини вага
тіла припадає лише на незначну частину площі, тимчасом як більша частина підошви не торкається ґрунту. При цьому порушується рівномірний розподіл
ваги тіла на площу підошви, тобто є перевантаження
одних її частин і звільнення від навантаження інших.
Надмірне навантаження, тобто перевантаження окремих частин підошви, відбувається тривалий період
часу і приводить до глибоких функціональних змін та
виникнення хронічного асептичного пододерматиту,
утворення спотворених копитець і з боку копитцевого
рогу проявляються дистрофією кератиноцитів, вираженим дискератозом, посиленим апоптозом, інтерцелюлярним глікопротеїнозом гематогенного та гістіогенного походження, а в основі шкіри копитець –
запаленням, просякненням її глікопротеїдами плазми
крові, мукоїдним набуханням, фібриноїдним набуханням, накопиченням глікопротеїдів тканинного і
гематогенного походження, вираженим склерозом
(Khomyn, 2006). Локомоторні особливості тазових
кінцівок, а також те, що їх копитця мають відносно
невеликий кут зачепа, обумовлюють частіше їх деформування.
Процес деформації, який виникає на тлі остеодистрофії, ускладнюється ще й відсутністю регулярної
коректуючої розчистки копитець.
Як показали результати досліджень, за відсутності
останньої на тлі аліментарної остеодистрофії спостерігається порушення постави кінцівок, здебільшого
тазових, які насамперед пов’язані з надмірним прогинанням суглобів та наявністю хронічного асептичного
пододерматиту (рис. 1).
Так, зменшення величини кутів путового, вінцевого та копитцевого суглобів відповідно на 58,3, 47,4 та
34,1%, що становить вірогідно 107,7о ± 10,26, 112,3о ±
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Рис. 1. Величина кутів пальцевих суглобів у корів
за хронічного асептичного пододерматиту, n = 5
Такий патологічний стан визначається як дистрофічний остеотендиніт (-десмоїдит), який у всіх без
винятку випадках супроводжується порушенням опорно-силових взаємодій та ураженням копитець. Окремі волокна сухожилків відриваються, а решта – витягуються; внаслідок розростання сполучної тканини у
місці відриву сухожилок у цілому подовжується.
Hадмiрне прогинання при цьому пальцевих суглобiв супроводжується зменшенням опорного навантаження на копитцевi стiнки та посиленням навантаження на м’якушi. Перманентне надмiрне стиснення
м’якушiв у стані спокою супроводжується значним
механiчним подразненням основи шкiри i виникненням хронiчного асептичного пододерматиту, який
неминуче ускладнює копитцеву деформацiю. Хворi
корови кульгають, багато зусиль витрачається на
розчищення деформованих копитець, але виправити
паталогiчнi копитця повнiстю не вдається, оскiльки в
них розвиваються незворотнi змiни не тільки в копитцях, а й у кістковій тканині.
Підтвердженням цього є результати проведеного
багатофакторного мас-об’ємного аналізу з метою
вивчення стану кістяка (табл. 1).

Таблиця 1
Показники трепанобіоптатів кістяка корів за хронічного асептичного пододерматита, М ± m, n = 5
Показники

Групи
контрольна
1110,2 ± 46,27

дослідна
Щільність нативної сирої кістки, мг/см3
646,1± 39,26***
Щільність сухої знежиреної кістки, мг/см3
384,6 ± 16,57
267,7 ± 19,26***
нативної сирої кістки
3
Щільність органічного матриксу, мг/см
123,5 ± 5,67
105,3 ± 6,03
нативної сирої кістки
3 натиЩільність мінеральних речовин, мг/см
263,4 ± 11,12
162,5 ± 15,79***
вної сирої кістки
Примітка: * – 0,05, ** – Р < 0,01, *** – Р < 0,001 – у цій та подальших таблицях вірогідна різниця порівняно з показниками
контрольної групи
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Як видно з таблиці, у корів дослідної групи статистично вірогідна різниця встановлена майже за всіма
компонентами, що відображають стан кістяка. Так,
щільність нативної сирої кістки у корів з порушенням
осі пальцевих кісток та хронічним асептичним пододерматитом на 58,2 % нижча порівняно з аналогічним
показником тварин контрольної групи, щільність
сухої знежиреної кістки – на 69,6 %, щільність мінеральних речовин – на 61,7 %. Величина індексу мінералізації нижча на 46,0 %, що становить 1,48 ± 0,090.
Отже, важливим чинником, який сприяє виникненню хронічного асептичного пододерматиту в корів, є остеодистрофія. На тлі остеодистрофічних уражень виникає пролонгуючий остеотендиніт пальцевих

згиначів, що призводить до перерозгинання пальців,
часткового або повного виключення з опори копитцевих стінок та перевантаження м’якушів. Посилення
опори на м’якуші супроводжується виникненням в
основі шкіри копитець запалення хронічного характеру, викликаного тривалим надмірним перевантаженням окремих ділянок підошви, а також лонгозу сухожилків. У цих ділянках з часом розвиваються проліферативні процеси, особливо у п’яточній частині
підошви та у місці прикріплення сухожилка глибокого згинача пальця до підошви копитець.
У цих місцях згодом розвиваються поодинокі або
численні екзостози (рис. 2, 3).

Рис. 2. Остеофіти у п’яточній частині копитцевої
кістки

Рис. 3. Численні остеофіти на підошві копитцевої
кістки

Рис. 4. Екзостоз у п’яточній частині копитцевої кістки
тець, про що свідчать результати біохімічних досліджень копитцевого рогу корів, хворих на хронічний
асептичний пододерматит.
Так, в епідермісі копитець встановлено зниження
концентрації Кальцію на 15,1 %. Відомо, що
кальцієвий гомеостаз впливає на міцність копитцевого
рогу, оскільки Кальцій, коагулюючись у матриксі
епідерміса,
забезпечує
оптимальні
біофізичні
властивості копитцевого рога. Варто зазначити, що у
цій частині пальця накопичується так званий
лабільний Кальцій, вміст якого регулюється
надходженням його з кормів раціону (табл. 2).
Окремої уваги заслуговує наявність у копитцевому
розі Сульфуру, який безпосередньо бере участь у

Такі зміни негативно впливають на функції кінцівок. Навіть за невеликих навантажень у тварин спостерігається втома, інколи з’являється кульгавість.
Крок вкорочений, вони важко піднімаються, частіше
залишаються в лежачому положенні. Новоутворені
нарости на підошві копитець мають нерівну поверхню
з явно збільшеними просвітами для судин (екзостози).
Вся поверхня підошви деформується за рахунок вогнищевого розростання новоутвореної кісткової тканини (рис. 4).
Зрозуміло, що наявність таких змін обумовлює болючість за тривалого руху або у період спокою, що
змушує тварин лежати. Процес ускладнюється ще й
тим, що зміни відбуваються з боку епідермісу копи-
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процесах кератинізації. Як відомо, Сульфур в організмі тварин є у вигляді органічних та неорганічних
сполук і входить до складу більшості білків, особливо

білків покривних тканин. В організм тварин він надходить з кормом у вигляді органічних (білків, амінокислот, вітамінів) і неорганічних (сульфатів) сполук.

Таблиця 2
Вміст мінеральних речовин у копитцевому розі корів за хронічного асептичного пододерматиту, М ± m, n = 5
Група

Показники

контрольна
1,86 ± 0,057
1,18 ± 0,029
18,15 ± 0,279
27,84 ± 0,625
18,12 ± 0,378
9,28 ± 0,230

Кальцій г/кг
Фосфор г/кг
Сульфур г/кг
Купрум мг/кг
Цинк мг/кг
Кобальт мг/кг

дослідна
1,58 ± 0,027**
1,20 ± 0,036
15,04 ± 0,212***
22,97 ± 1,139***
16,25 ± 0,357*
7,81 ± 0,195**

наявністю в організмі останнього пов’язані процеси
обміну речовин, особливо білкового і вуглеводного.
Він своєю чергою регулююче впливає на активність
розщеплення та всмоктування поживних речовин;
дефіцит Цинку призводить до розвитку паракератозу,
а також до порушення процесів кісткоутворення та
кровотворення. Вміст Кобальту в копитцевому розі
тварин нижчий на 15,8 %, що також свідчить про
порушення
обмінних
процесів
в
організмі
ортопедично хворих тварин.
Підтвердженням порушення кератинізації є вірогідне зниження щільності та твердості відповідно на 4,0
і 12,5 %, а також збільшення опору до стирання на
16,4 % (табл. 3).
На нашу думку, такі зміни біофізичних параметрів
копитцевого рогу пов’язані з дефіцитом мінеральних
речовин та незавершеною кератинізацією епідермісу
підошви. Внаслідок цього знижується інтенсивність
стирання рогу підошви тварин дослідної групи на
33,6, а контрольної – на 24,0 %, тобто наростання рогу
підошви безпосередньо спричиняє виникнення деформації копитець, яке є одним з пускових механізмів
розвитку запалення основи шкіри копитець корів
хронічного генезу.

Дослідженнями встановлено, що в копитцевому
розі тварин дослідної групи знизилась концентрація
Cульфуру на 17,2 %, що впливає на погіршення процесу кератинізації, який проявляється підвищенням
концентрації сульфгідрильних груп на 39,8 %. Збільшення величини показника до 46,8 ± 2,35 мкмоль/г, на
нашу думку, свідчить про погіршення процесу кератинізації, тобто якості копитцевого рогу.
Зменшення концентрації Купруму в копитцевому
розі на 17,5 %, очевидно, впливає на якість епідермісу
копитець завдяки її здатності каталізувати окиснення
сульфгідрильних груп прекератину в дисульфідні
зв’язки кератину (стимулює процес ороговіння). Відомо, що Купрум сприяє зміцненню не тільки копитцевого рогу, а й дерми, завдяки її здатності разом із
лізилоксидазою та киснем брати участь у формуванні
поперечних міжковалентних зв’язків у колагенових
волокнах. Крім того, Купрум бере участь у синтезі
гемоглобіну, прискорює мобілізацію депонованого
заліза і перенесення його до кісткового мозку. Вона
також активізує обмін вітамінів А і С та утворення
ряду ферментів, лімітує синтез колагену й основної
речовини сполучної тканини тощо.
Має місце зниження вмісту Цинку – на 10,4 %. З

Таблиця 3
Біофізичні показники копитцевого рогу корів за хронічного асептичного пододерматиту, М ± m, n = 5
Групи

Показники

контрольна
1,195 ± 0,0150
154,5 ± 2,36
98,5 ± 4,26
10,8 ± 0,84
8,2 ± 0,19

Щільність г/см3
Твердість кгс/см2
Опір до стирання об/мм
Ріст мм/міс.
Стирання мм/міс.

У процесі деформації копитець, зокрема наростання епідермісу підошви, важливого значення надається
апоптозу, встановленому в епідермісі копитець. Апоптоз як фізіологічне явище виконує функцію гомеостатичної регуляції оптимального об’єму тканини, а
також бере участь у диференціації клітин і вважається
патогенетичним
механізмом
багатьох
хвороб
(Belushkina & Severin, 2003).
Яскраво виражені епідермальні зміни мають місце
за умов виникнення запущеної деформації, що супро-

дослідна
1,147 ± 0,0100*
135,2 ± 1,95***
114,7 ± 4,39*
11,3 ± 0,36
7,5 ± 0,05**

воджується посиленим апоптозом, який порівняно з
контрольним показником зростає майже десятикратно. За цих умов епідерміс втрачає ознаки клітинної
будови, епідермоцити зливаються в аморфну зцементовану масу, яка перешкоджає нормальному процесу
стирання епідермісу підошви, що призводить до його
надмірного нашарування
Відомо, що чинниками посилення апоптозу в епідермісі копитець є гіпоксія, дія ексудату на епідермоцити білків, а головне – підвищення внутрішньотка-

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2020, vol. 22, no 98

55

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2020, т 22, № 98

нинного тиску, зокрема у зв’язку з чітко встановленим просочуванням епідермісу глікопротеїдними
сполуками, які цементують змертвілі кератиноцити,
порушуючи процес їх відшарування. За цих обставин
збільшується об’єм рогової тканини і остання зазнає
Аліментарна
остеодистрофія

деформації.
Отже, проведене дослідження дає підстави чітко
прослідкувати етіопатогенез хронічного асептичного
пододерматиту в корів (рис. 5).

Порушення
опорно-силових
взаємодій

Нерегулярна
коректуюча
розчистка копитець

Деформація
копитець

Хронічний асептичний пододерматит

Рис. 5. Етіопатогенез хронічного асептичного пододерматиту в корів
Отже, регулярна коректуюча розчистка копитець є
важливим заходом впливу на них не тільки на макрорівні, а й на клітинному рівні. Раціональна корекція –
обов’язковий профілактично-лікувальний захід за
умов ортопедичної патології, а надто при деформації
копитець, яка на тлі аліментарної дистрофії, нерегулярної коректуючої розчистки, що призводить до
порушення опорно-силових взаємодій, є патоморфологічним відображенням хронічного перебігу асептичного пододерматиту.
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Висновки
1. Деформація копитець, яка виникає на тлі аліментарної остеодистрофії за нерегулярної коректуючої
розчистки копитець і супроводжується порушенням
опорно-силових взаємодій, є пусковим механізмом
розвитку хронічного асептичного пододерматиту.
2. За хронічного асептичного пододерматиту виникають зміни з боку кісткової тканини у вигляді
екзостозів та остеофітів у ділянці підошви.
3. Асептичний пододерматит хронічного генезу
супроводжується погіршенням якості копитцевого
рогу, що проявляється змінами окремих біохімічних
та біофізичних показників, зокрема зниженням вмісту
Кальцію на 15,1 %, Сульфуру – на 17,2 %, підвищенням концентрації SH-груп на 39,8 %, зниженням вмісту Купруму на 17,5, Цинку – на 10,4, а Кобальту – на
15,8 %, що призводить до зниження щільності та твердості відповідно на 4,0 і 12,5 %, а також збільшення
опору до стирання на 16,4 %, внаслідок чого знижується інтенсивність стирання рогу підошви тварин
дослідної групи на 33,6 %, а контрольної – на 24,0 %,
тобто має місце наростання рогу підошви.
Перспективи подальших досліджень. Дослідження
будуть спрямовані на розробку нових заходів
профілактики хронічного асептичного пододерматиту
в корів.
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It is known that periodontal diseases are a significant part of dental diseases in dogs. Chronic
generalized periodontitis deserves the most attention. The disease develops slowly, beginning without
visible clinical signs, but later, a combination of certain favorable etiological factors can lead to the loss
of the animal's teeth, indigestion, metabolism with serious consequences for the dog. Therefore, the
search of the features of the disease and the development of tactics for effective treatment of
periodontally ill animals is relevant for modern veterinary dentistry. The aim of the work was to study
the features of the course of chronic generalized periodontitis in remission in dogs and to develop tactics
for rational treatment of periodontally ill animals. For the study, two groups of animals with chronic
generalized periodontitis were formed in remission with 5 dogs in each (control and experimental),
selected on the principle of analogues in terms of age and nature of the pathological process. Searches
have shown that in chronic generalized periodontitis in remission in dogs there is an increase in the
number of pathogenic microflora in the biotopes of the oral cavity, increasing the activity of acid
phosphatase, increasing the protein concentration by reducing the content of lysozyme in the oral fluid.
It was found that the dogs of the experimental group, after removal of tartar and rehabilitation of the
oral cavity, were treated by using to the gums of ceftriaxone, diluted in 1% lidocaine hydrochloride
solution in combination with 30 % dimexid solution 1 time per day for 7 days, anfluron injecteed
intramuscularly at the rate of 1 ml 1 time per day for 7 days and caforsen – 0.1 ml/kg per day for 4
weeks. The treatment contributed to the recovery of dogs for 10 days, which is 8 days faster than in the
control group.
Key words: dogs, teeth, chlorhexidine, tartar, microflora, inflammation, remission, periodontitis, dental
indices, curettage, periodontal pockets.

Комплексне лікування собак за хронічного генералізованого пародонтиту
на стадії ремісії
Н. М. Хомин1, А. Р. Мисак1, С. В. Цісінська1, В. В. Прицак1, Н. В. Назарук1, М. М. Хомин2
1

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького,
м. Львів, Україна
2
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна
Відомо, що пародонтопатії складають значну частину стоматологічних захворювань у собак. Найбільшої уваги заслуговує
хронічний генералізований пародонтит. Захворювання розвивається повільно, спочатку без видимих клінічних ознак, але згодом за
поєднання певних сприятливих етіологічних факторів може призвести до втрати твариною зубів, порушення травлення, обміну
речовин з достатньо серйозними наслідками для собаки. Тому вивчення особливостей перебігу хвороби та розроблення тактики
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ефективного лікування пародонтологічно хворих тварин є актуальним для сучасної ветеринарної стоматології. Метою роботи
було вивчення особливостей перебігу хронічного генералізованого пародонтиту на стадії ремісії у собак та розробити тактику
раціонального лікування пародонтологічно хворих тварин. Для проведення досліджень було сформовано дві групи тварин з хронічним генералізованим пародонтитом на стадії ремісії по 5 собак у кожній (контрольна і дослідна), підібраних за принципом аналогів щодо віку та характеру патологічного процесу. Як показали дослідження, за хронічного генералізованого пародонтиту на
стадії ремісії у собак спостерігається збільшення кількості патогенної мікрофлори у біотопах ротової порожнини, підвищення
активності кислої фосфатази, збільшення концентрація білка за зниження вмісту лізоциму в ротовій рідині. Встановлено, що
собак дослідної групи, після зняття зубного каменя та санації ротової порожнини, лікували шляхом аплікації на ясна цефтриаксону, розведеного на 1 % розчині лідокаїну гідрохлориду в поєднанні з 30 % розчином димексиду 1 раз на добу протягом 7 діб, анфлурону, введеного внутрішньом’язового з розрахунку 1 мл 1 раз на добу протягом 7 діб та кафорсену – 0,1 мл/кг на добу протягом
4 тижнів. Проведене лікування сприяло одужанню собак протягом 10 діб, що на 8 діб швидше, ніж у контрольній групі.
Ключові слова: собаки, зуби, хлоргексидин, зубний камінь, мікрофлора, запалення, ремісія, пародонтит, стоматологічні індекси, кюретаж, пародонтальні кишені.

чистка і вискоблювання під’ясенної ділянки) з подальшим поліруванням поверхні з метою зачистки шорсткостей, що утворюються на поверхні емалі під час
проведення процедури зняття каменя та кюретаж
пародонтальних кишень. Собак дослідної групи лікували шляхом аплікації на ясна цефтриаксону, розведеного на 1% розчині лідокаїну гідрохлориду в поєднанні з 30% розчином димексиду 1 раз на добу протягом 7 діб, анфлурону, введеного внутрішньом’язового
з розрахунку 1 мл 1 раз на добу протягом 7 діб та
кафорсену – 0,1мл/кг на добу протягом 4 тижнів, тимчасом як тварин контрольної групи лікували шляхом
внутрішньом’язового введення цефуроксиму, розведеного у воді для ін’яєкцій та per os імунобактерину D
із розрахунку 1 г/гол на добу з питною водою протягом 7 діб.
Клінічні дослідження (галітоз, кровоточивість, болючість, гіперемія, припухлість, стан зубоясневої
борозни, зубоясневого прикріплення, рухливість зубів, наявність пародонтальних кишень) проводили
шляхом огляду, пальпації та спеціального інструментарію.
Ефективність лікування визначали за станом гігієни ротової порожнини та місцевого імунітету. Для
об’єктивного визначення інтенсивності запального
процесу в тканинах пародонта були встановлені стоматологічні індекси і проби.
Дослідження біотопів ротової порожнини, а також
визначення вмісту кислої фосфатази, білка та лізоциму проводили згідно із загальноприйнятими методиками. Клінічні, стоматологічні, бактеріологічні дослідження проводили до та на 3, 7, 10 добу лікування,
біохімічні та імунологічні – до і на 3 та 7 добу.
Отримані числові дані обробляли за допомогою
стандартного пакета статистичних програм Microsoft
EXCEL.

Вступ
Відомо, що масове розповсюдження хвороб пародонта, великий відсоток хворих на пародонтопатії
тварин, попередня втрата ними зубів, часті рецидиви
свідчать про те, що лікування парондологічно хворих
собак є досить актуальним у сучасній ветеринарній
стоматології (Frolov, 2002; Logan et al., 2002;
Southerden & Gorrel, 2007; Frolov, 2009).
Серед численних причин, що викликають запальний процес у тканинах пародонта, одне з головних
місць займає зубний наліт, до складу якого входять
бактерії, компоненти слини, часточки епітелія ротової порожнини. З часом зубний наліт розповсюджується вздовж лінії ясен, а бактерії, що містяться у
ньому, секретують токсини і продукти обміну речовин, які викликають запалення тканин пародонта.
Воно може призвести до рецесії ясен за оголення
коренів або за поширення запального процесу вглиб
під ясна з утворенням пародонтальних кишень. При
мінералізації зубного нальота утворюється зубний
камінь – над’ясенний і під’ясенний. Запалення при
цьому переходить на кісткову структуру, і кістка з
часом резорбується; при цьому зуби стають рухливими і випадають (Vasileva, 2006; Kyrychko &
Zvenihorodska, 2013; Spirina, 2016; Khomyn et al.,
2017; 2018).
Тому питання розробки нових ефективних методів
і засобів санації ротової порожнини тварин та лікування собак за пародонтопатій, зокрема хронічного
генералізованого пародонтиту (ХГП), на стадії ремісії
залишається актуальним.
Мета роботи – вивчити особливості перебігу хронічного генералізованого пародонтиту на стадії ремісії у собак та розробити тактику раціонального лікування пародонтологічно хворих тварин.

Результати та їх обговорення

Матеріал і методи досліджень

Встановлено, що серед стоматологічних захворювань у собак близько 80 % складають хвороби пародонта різного ступеня перебігу, за прогресування яких
можливе ураження кісткової тканини, що оточує і
підтримує зуби. Здебільшого мова йде про пародонтит, запалення якого охоплює ясна, альвеолярну кістку, цемент зуба і пародонтальну зв’язку, яка є ключовим об’єктом ураження, що визначає рухливість зубів
і больові вудчуття (Frolov, 2003; Samojlenko, 2003).

Для проведення досліджень було сформовано дві
групи тварин з хронічним генералізованим пародонтитом на стадії ремісії по 5 собак у кожній (контрольна і дослідна), підібраних за принципом аналогів щодо віку та характеру патологічного процесу. Маніпуляції з тваринами проводили під загальною анестезією. Ротову порожнину зрошували 0,12 % розчином
хлоргексидину глюконату, проводили видалення
над’ясенного і під’ясенного каменя (навколокоренева
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припухлість ясен, їхню кровоточивість, значне почервоніння, підвищення місцевої температури та болючість. Ясневий край потовщений і має вигляд валика з
вираженим ціанозом. У тварин спостерігається відкладання над- і під’ясневого каменю, рухливість зубів І
ступеня. Наявні пародонтальні кишені глибиною до 5
мм (рис. 1).

Відомо також, що основну роль в патогенезі, зокрема
пародонтиту, належить бактерійному фактору. У процесі розвитку хвороби число первинно колонізуючих
бактерій (грампозитивних аеробних коків) знижується, натомість переважають грамнегативні анаероби і
спірохети (Samojlenko, 2003; Frolov, 2008). Загалом
роль патогенної мікрофлори у розвитку і перебігу
хвороб пародонта достатньо значуща. З огляду на це
було проведене дослідження щодо кількості МАФАнМ у біотопах ротової порожнини собак за хронічного генералізованого пародонтиту у стадії ремісії
(табл. 1).
Встановлено, що в ротовій рідині, яка є зв’язковою
ланкою між біотопами ротової порожнини, кількість
мікроорганізмів збільшилась у 2,53 разу. В зубних
відкладеннях кількість мікроорганізмів збільшилась у
3,31 разу, в зубоясневій борозні – у 1,87 разу, на слизовій оболонці язика – в 1,59 разу, на слизовій оболонці ясен – у 2,10 разу. Найменше зросла кількість
мікроорганізмів за хронічного генералізованого пародонтиту на слизовій оболонці піднебіння. Отже, хронічний генералізований пародонтит на стадії ремісії у
собак характеризується збільшенням кількості мікроорганізмів в основних біотопах ротової порожнини.
Дослідженнями встановлено, що до початку лікування загальний стан тварин обох груп був пригнічений. Собаки мали середню або нижче середньої вгодованість, що свідчить про недостатнє споживання
корму внаслідок порушення акту його прийому. Собаки приймали корм дуже обережно, повільно, часто
погано пережовуючи. При цьому інколи скиглили.
Має місце галітоз. Оглядом і пальпацією виявлено

Таблиця 1
Кількість МАФАнМ у біотопах ротової порожнини
собак за ХГП на стадії ремісії (М ± m, n = 5)
Групи
Досліджуваний біотоп

контрольна
(клінічно
здорові)

дослідна
(хворі на ХГП)

ротова рідина,
1,28 ± 0,10
3,24 ± 0,36***
×107 КУО/см3
зубні відкладення,
1,17 ± 0,12
3,88 ± 0,25***
×109 КУО/см3
зубояснева борозна,
2,40 ± 0,17
4,49 ± 0,37***
×104 КУО/см3
слизова оболонка язика,
3,94 ± 0,35
6,27 ± 0,45**
×105 КУО/см3
слизова оболонка ясен,
1,91 ± 0,14
3,97 ± 0,59***
×103 КУО/см3
слизова оболонка
2,30 ± 0,18
2,89 ± 0,67
піднебіння,
×102 КУО/см3
Примітка: у цій та подальших таблицях * – P < 0,05;
** – P < 0,01; *** – P < 0,001* – вірогідна різниця порівняно
з показниками контрольної групи

Рис. 1. Хронічний генералізований пародонтит у собак
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У пародонтологічно хворих тварин обох груп кількість МАФАнМ у зубних відкладеннях була великою за високих показників активності кислої фосфатази як маркера стану клітинних мембран, вмісту
білка у ротовій рідині – як показника запальних процесів та низької концентрації лізоциму за високих
стоматологічних показників (рис. 2–5, табл. 2).
Останні визначали у вигляді пародонтальних індексів для вивчення гігієнічного стану ротової порожнини і поширення патологічного процесу в тканинах
пародонта для об’єктивної характеристики клінічних

проявів захворювання.
Через три доби після застосування розробленого
методу лікування загальний стан собак дослідної
групи був задовільний, вони краще поїдали корм.
Припухлість, болючість, місцева температура були
незначні за деякого потовщення ясневого краю, слабо
вираженого почервоніння та галітозу, що свідчить про
зменшення ознак запалення, тимчасом як у собак
контрольної групи ще зберігалися ознаки гострого
запального процесу.
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Період лікування
Контрольна група

Дослідна група

Рис. 2. Кількість МАФАнМ у зубному нальоті собак,
хворих на хронічний генералізований пародонтит

7 доба

Дослідна група

Рис. 3. Активність кислої фосфатази у ротовій рідині
собак із ХГП, M ± m, n = 5
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Рис. 4. Вміст білка у ротовій рідині собак із ХГП,
M ± m, n = 5

Рис. 5. Вміст лізоциму в ротовій рідині cобак із ХГП,
M ± m, n = 5

Підтвердженням цього є зміна величини показників індексів гігієни та клінічного стану пародонта у
стоматологічно хворих тварин. Так, на 13,2 % зменшилась величина папілярно-маргінального індекса за
від’ємних показників індекса кровоточивості та індекса гігієни, що свідчить про якісну гігієну ротової
порожнини тварин дослідної групи, а зменшення на
8,4 % йодного число Свракова свідчить про зменшення інтенсивності запального процесу пародонта та є
об’єктивним тестом проведеної протизапальної терапії.
Крім цього, кількість МАФАнМ у зубному нальоті
собак дослідної групи зменшилась у 1,67 разу, активність кислої фосфатази знизилась на 8,6 % і становить
0,64 ± 0,010 мккат/л, вміст білка у ротовій рідині зменшився на 33,1 %, що складає 1,80 ± 0,120 г/л за збі-

льшення концентрації лізоциму на 10,3 %, яка становить 9,6 ± 0,04 од./мл.
На 7-у добу від початку лікування загальний стан
собак за хронічного генералізованого пародонтиту
був задовільний, апетит збережений, спостерігалися
слабо виражені ознаки місцевого запального процесу
за відсутності галітозу та зменшення майже вдвічі
пародонтальної кишені, яка становить 3 мм. Величина
папілярно-маргінального індекса зменшилась на
17,8 % за відсутності інших досліджуваних стоматологічних показників, що свідчить про позитивну динаміку перебігу захворювання, тимчасом як у собак
контрольної групи збереглися болючість, припухлість
ясен, почервоніння, галітоз, що свідчить про збереження ознак запалення.
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Таблиця 2
Динаміка показників індексів гігієни та клінічного стану пародонта у собак, хворих на хронічний генералізований пародонтит, M ± m, n = 5
Група
контрольна
дослідна
контрольна
дослідна
контрольна
дослідна
контрольна
дослідна

Доба від початку лікування
3
7
Проба Шиллера-Писарєва (йодне число Свракова)
2,93 ± 0,22
1, 79 ± 0,20
1,14 ± 0,05
2,97 ± 0,20
1,64 ± 0,11
Негативна
Індекс кровоточивості
2,71 ± 0,06
1,45±0,01
0
2,80 ± 0,04
0
0
Папілярно-маргінальний індекс
87,4 ± 2,69
68,7 ± 2,46
32,0 ± 1,36
85,9 ± 3,12
59,6 ± 2,12*
23,1 ± 1,24**
Індекс гігієни Green-Vermillion
2,43 ± 0,12
1,12 ± 0,05
0
2,43 ± 0,10
0
0

До лікування

Кількість мікроорганізмів у зубному нальоті зменшилась в 1,54 разу, активність кислої фосфатази
знизилась на 32,7 %, вміст білка у ротовій рідині – на
24,8 % за збільшення концентрації лізоциму на
20,0 %, що становить відповідно 0,35 ± 0,010 мккат/л,
1,38 ± 0,020 г/л та 10,8 ± 0,42 од./мл.
На десяту добу лікування загальний стан собак дослідної групи задовільний, ознаки місцевого запального процесу відсутні, усі досліджувані показники
перебували в межах фізіологічної норми, тимчасом як
схожі клінічні ознаки у тварин контрольної групи
спостерігались лише на 18 добу.
Загалом лікування собак дослідної групи тривало
10 діб, а контрольної – на 8 діб довше і завершилося
на 18 добу.
Отже, застосування з лікувальної метою собакам,
хворим на хронічний генералізований пародонти, на
стадії ремісії цефтриаксону, розведеного лідокаїном, у
поєднанні з 30 % розчином димексиду 1 раз на добу
протягом 7 діб шляхом аплікації на ясна, анфлурону,
введеного внутрішньом’язового по 1 мл 1 раз на добу
протягом 7 діб та кафорсену – 0,1мл/кг на добу протягом 4 тижнів сприяє одужанню пародонтологічно
хворих тварин за 10 діб, що підтверджується показниками клінічних, стоматологічних, мікробіологічних,
біохімічних та імунологічних досліджень.

10
Негативна
Негативна
0
0
11,0 ± 089
0
0
0

0,1 мл/кг на добу протягом 4 тижнів сприяє одужанню
пародонтологічно хворих тварин протягом 10 діб.
Перспективи подальших досліджень. Дослідження
будуть спрямовані на розробку нових заходів
профілактики
хронічного
генералізованого
пародонтиту в собак.
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Висновки
1. За хронічного генералізованого пародонтиту на
стадії ремісії у собак спостерігається збільшена кількість патогенної мікрофлори у біотопах ротової порожнини, підвищена активність кислої фосфатази,
збільшена концентрація білка за низького вмісту лізоциму в ротовій рідині.
2. Застосування собакам з хронічним генералізованим пародонтитом на стадії ремісії після зняття
зубного каменя та санації ротової порожнини цефтриаксону, розведеного на 1 % розчині лідокаїну гідрохлориду в поєднанні з 30 % розчином димексиду 1 раз
на добу протягом 7 діб шляхом аплікації на ясна,
анфлурону, введеного внутрішньом’язового по 1 мл 1
раз на добу протягом 7 діб та кафорсену – у кількості
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Surgical access for ovariohysterectomy in bitches through the right lateral abdominal wall with an
incision in its upper third in the direction from the anterior edge of the macula to the fourth nipple of the
corresponding side of the breast is proposed. The article presents the results of studies obtained when used
for the purpose of ovariohysterectomy in bitches of operative access through the right lateral and ventral
abdominal wall. Research work was conducted on healthy mature bitches. The operations were performed
in the area of the right lateral abdominal wall and in the umbilical region. On the lateral abdominal wall,
an oblique-vertical incision was used at the border of the inguinal and iliac areas in the direction from the
anterior edge of the macula to the fourth nipple of the corresponding side of the breast. The ventral
abdominal wall was cut along the white line. It was found that when performing ovariohysterectomy in
bitches using the proposed surgical access through the right lateral abdominal wall with a smaller wound
size (P < 0.05), the duration of the operation and the healing period correspond to those when using median
laparotomy. It is proved that operative access with oblique-vertical incision in the area of the right lateral
abdominal wall at the border of the groin and anus during ovariohysterectomy in bitches provides favorable
opportunities for surgical reception and closure of the surgical wound. The number of surgical sutures for
sutures on the abdominal wall is less than in the case of ventral access (P < 0.01). It is also noted that in
ovariohysterectomy in bitches, operative access through the right lateral abdominal wall with an incision in
the direction from the anterior edge of the macula to the fourth nipple of the corresponding side of the
breast may be recommended as an alternative access through the white line of the abdomen.
Key words: dogs, castration of bitches, right flank laparotomy, midline laparotomy, lateral flank
approach.

Порівняння бокового
овірогістеректомії у сук

та

вентрального

медіанного

доступу

за

О. Д. Степанов
Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський, Україна
Запропоновано оперативний доступ для оваріогістеректомії у сук через праву бокову черевну стінку з розрізом в її верхній
третині у напрямку від переднього краю маклока до четвертого соска відповідного боку молочної залози. В статті наведено
результати досліджень, отриманих при застосуванні з метою оваріогістеректомії у сук оперативних доступів через праву бокову
та вентральну стінку живота. Дослідницька робота проводилася на здорових статевозрілих суках. Операції виконувалися у
ділянці правої бокової черевної стінки та в позадупупковій ділянці. На боковій черевній стінці застосовували косо-вертикальний
розріз на межі пахвинної і здухвинної ділянок у напрямку від переднього краю маклока до четвертого соска відповідного боку
молочної залози. Вентральну черевну стінку розрізали вздовж білої лінії. Встановлено, що при виконанні оваріогістеректомії у сук
із використанням запропонованого оперативного доступу через праву бокову черевну стінку при меншому розмірі рани (Р < 0,05),
тривалість операції і періоду загоєння відповідають таким, як при застосуванні медіанної лапаротомії. Доведено, що оператив-
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ний доступ з косо-вертикальним розрізом у ділянці правої бокової черевної стінки на межі пахвини і здухвини при оваріогістеректомії у сук забезпечує сприятливі можливості для виконання оперативного прийому та закриття операційної рани. При цьому
кількість хірургічних ниток для швів на черевну стінку менша, ніж у разі вентрального доступу (Р < 0,01). Також відмічено, що
при оваріогістеректомії у сук оперативний доступ через праву бокову черевну стінку з розрізом у напрямку від переднього краю
маклока до четвертого соска відповідного боку молочної залози може бути рекомендований як альтернатива доступу через білу
лінію живота.
Ключові слова: собаки, кастрація сук, правобічна лапаротомія, медіанна лапаротомія, латеральний доступ.

When using lateral access, bitches can be placed in the
left or right lateral position, depending on the preferences
of the surgeon. According to McGrath et al., 2004, rightsided access is considered by some surgeons to be more
convenient because of the more cranially located right
ovary and due to the fact that when accessed from the left,
the omentum covers the viscera. However, in their view,
there are no advantages of right-hand access over lefthand access.
Despite the fact that lateral access for castration of
bitches has been proposed for a long time, it has not
become widespread as ventral. Although in some
conditions the performance of ovariohysterectomy in
bitches is shown only through the lateral abdominal wall.
This applies to the overdevelopment of the breast in
lactating females or in connection with breast hyperplasia
(McGrath et al., 2004).
Less use of lateral access for ovariohysterectomy in
bitches is apparently due to the lack of specific
information about the location of the skin incision, as well
as the difficulties associated with the operation. Different
authors report different types of incisions: vertical in the
middle between the macula and the last rib (Acharya et
al., 2016); oblique ventro-caudal lead, retreating to a
width of two or three fingers behind the last rib, ventrally
from the transverse processes of the lumbar vertebrae
(Arunkumar et al., 2017); oblique ventro-caudal in the
middle of the auricle (Vandana, 2005) (Fig. 1).

Introduction
Bitches are most often castrated to prevent unwanted
pregnancies as well as changes in heat-related behavior
(Smith & Séguin, 2012). Epidemiologists and
parasitologists are interested in controlling the dog
population because they can be a source of more than
sixty zoonotic diseases (Kutzler & Wood, 2006; Rhindali
et al., 2006). Pre-intestinal parasites in dogs pose a serious
threat to human health (Zanzani et al., 2014).
In bitches, castration can be performed using
ovarioectomy or ovariohysterectomy. In veterinary
practice, ovariohysterectomy is the most common
abdominal surgery in bitches (Howe, 2006).
Removal of the uterus from the ovaries is also
indicated for tumors of the uterus (Bencharif et al., 2010),
breast (Murai et al., 2012), vaginal prolapse, pyometra,
post-estrus metritis (Nakamura et al., 2012).
Ovariohysterectomy also minimizes the symptoms
associated with diabetes (Pöppl et al., 2013).
Ovariohysterectomy in bitches is performed through
an incision of the ventral (DeTora & McCarthy, 2011), or
lateral abdominal wall (Howe, 2006; Bushby & White,
2019), or by laparoscopy (Freeman & MacFarlane, 2007).
The
ventral
wall
of
the
abdomen
in
ovariohysterectomy in bitches is cut using a median
laparotomy (Bierbrier & Causanschi, 2018) or using
paramedian incisions (Quessada et al., 2009).

Fig. 1. The location of the genitals in bitches according to Evans & De Lahunta, 2013, with incisions of the lateral
abdominal wall: I – vertical in the middle of the abdomen; II – ventro-caudal in the middle of the iliac; III – obliquely
vertical on the border of the groin and anus in the direction from the anterior edge of the macula to the fourth nipple of
the corresponding side of the breast
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wound. The condition of postoperative wounds was monitored by external observation.
After performing general anesthesia, the animal was
fixed. During the median laparotomy, the animal was
fixed in the dorsal position, if the operation was performed through the lateral abdominal wall – in the left
lateral position with the pelvic limbs set back.
When performing ovariohysterectomy in bitches using
median laparotomy in the umbilical region, the operation
was performed in the traditional way with the imposition
of ligatures on the ovarian ligaments and uterus, furrier
suture on the white line and nodal sutures on the skin
(Bencharif et al., 2010).
Performing the operation through the right lateral abdominal wall, the incision was made in the upper third of
the abdomen and was made on the border between the
inguinal and iliac areas along the line from the anterior
edge of the macula towards the fourth nipple of the corresponding side of the breast (Fig. 2).

However, the experience of using incisions through
the middle of the abdomen in bitches has shown that they
do not provide the conditions for the imposition of a
ligature on the body of the uterus, especially in animals
with a long body. Our data are consistent with those
obtained by McGrath et al., 2004, who reported that such
incisions do not promote uterine imaging.
The difficulty of performing ovariohysterectomy in
bitches through an incision in the middle of the iliac has
an anatomical explanation. The cervix lies a few centimeters in front of the anterior border of the pubis and together with the body of the uterus have a length of 4–7 cm
(Bencharif et al., 2010). This means that the farther from
this level the incision is made, the more difficult it is to
perform surgery on the uterus (Fig. 1).
To eliminate these shortcomings associated with lateral access in ovariohysterectomy in bitches, we proposed
an oblique vertical incision in the upper third of the right
lateral abdominal wall in the direction from the anterior
edge of the macula to the fourth nipple of the corresponding side of the breast (Fig. 1, III).
The aim of the study was to give a comparative assessment of two methods of performing ovariohysterectomy in bitches: through the right lateral abdominal wall
and the white line of the abdomen.
Material and research methods
The work was performed in the clinic of the Faculty of
Veterinary Medicine of Podilsk State Agrarian Technical
University. The ovaries were removed in healthy nonpregnant bitches over 12 months of age, with an average
weight of 14.4 ± 5.4 kg, outbred and in two shepherds. In
order to conduct the experiment, two experimental groups
were formed: I and II. In each of the groups, animals were
selected on the principle of analogues, which were similar
in weight and body size. Group I bitches underwent
ovariohysterectomy through an incision along the white
line of the abdomen, in group II used surgical access
through the right lateral abdominal wall.
Prior to surgery, the animals were kept on a 12-hour
fasting diet. In order premedication was administered
subcutaneously 0.1 % solution of atropine sulfate
0.05 mg/kg intramuscularly and 2 % xylazine solution at a
dose of 0.15 ml/kg. For the purpose of anesthesia intravenously into the subcutaneous vein of the forearm was
injected zoletil 100 at a dose of 15 mg/kg. After closing
the abdominal wall, amoxicillin 15 % was injected subcutaneously at a dose of 0.1 ml/kg. Re-injection of 15 %
amoxicillin at the same dose was performed 48 hours
after surgery.
Polyglactin 2–0 was used as a suture material for ligatures on the ovaries and uterus, and polyamide 2–0 was
used to suture the white line, abdominal muscles, and
skin.
In each case, the size of the surgical wound, the
amount of suture material used, the duration of the operation were recorded, and the healing of surgical wounds
was observed.
The duration of the intervention was taken from the
beginning of the incision to the end of suturing the skin

Fig. 2. Incision of the skin
A piece of subcutaneous fat was then cut with
scissors, exposing the external oblique abdominal muscle
in the wound. Using small hemostatic forceps with thin
branches in the center of the wound, the abdominal
muscles were gently pierced along with the peritoneum.
By diluting the branches of the clamp increased the hole
in the abdominal cavity (Fig. 3).

Fig. 3. Separation of the abdominal wall in a blunt
manner
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polyglactin was used. However, for suturing the
abdominal wall on each animal on average used
50.67 ± 1.64 cm of polyamide 2–0.
The operations lasted an average of 41.2 ±
2.36 minutes
In the postoperative period, all operated on through
the incision along the white line of the bitch wounds
healed without complications. The general condition of
the animals during the first three days after surgery was
characterized by depression, they mostly lay down.
Performing a laparotomy in the area of the right lateral
abdominal wall, in its upper third was a oblique incision
of the skin length of 3.43 ± 0.44 cm.
A characteristic feature of the operations was a fairly
easy laparotomy, search for uterine horns and closing the
wound of the abdominal wall.
In addition, when using access through the lateral
abdominal wall, the position of the wound provided
favorable conditions for the imposition of ligatures on the
ovarian ligament at a sufficient distance from the ovary
(Fig. 6). In four animals, there was no need to predisconnect the supporting ligament, the same number
disconnected the supporting ligament of the left and right
ovaries, and two – only the left ovary.

In large bitches, the muscles were pierced with the tip
of a scalpel handle without a blade, after which the hole
between the muscles was enlarged in a blunt manner. The
hole in the peritoneum was made with sharp scissors.
Wound hooks stretched the edges of the wound (Fig. 4).
A castration hook was inserted into the wound, which
was used to grasp and pull out the right uterine horn with
the ovary (Fig. 5).
After ovariohysterectomy, several sutures of the nodal
suture were applied separately to the internal and external
oblique abdominal muscles, as well as nodular stitches to
the skin.

Fig. 4. Dilution of wound edges with wound hooks
Results and discussion
When performing ovariohysterectomy in bitches using
median laparotomy, the skin incision was started at a
distance of 2 cm from the navel and continued caudally
for a length of about 4 cm, after which it was increased
cranially or caudally during surgery. The average length
of the surgical wound in bitches who underwent median
laparotomy was 5.51 ± 0.78 cm.
All operations were performed successfully, however,
we observed some difficulties: the detection of ovaries in
bitches that did not give birth required additional time.

Fig. 6. Applying a clamp to the ligament of the right ovary
Due to the convenient location of the wound opening,
such an important stage of the operation as the removal of
the left ovary was performed without complications. For
this purpose, the bifurcation of the uterine horns was
pulled into the wound and passed to the left horn (Fig. 7).

Fig. 5. Withdrawal of the right uterine horn from the
wound
Evaluation of the use of suture material to apply
ligatures to the ovarian and uterine ligaments for ventral
access showed that an average of 15.63 ± 0.82 cm of 2–0

Fig. 7. The site of bifurcation of the uterine horns
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rately to the inner and outer oblique abdominal muscles,
while in the case of median access, a furrier suture was
applied to white line. In addition, the larger skin wound
also required more nodular stitches to close it. Similar
results were obtained by other researchers who performed
ovariohysterectomy through the lateral abdominal wall
(Vandana, 2005; Acharya et al., 2016).
However, it should be noted that the course and duration of the operation is influenced by such indicators as
the qualification and experience of the doctor, his personal preferences in the use of a particular surgical technique.
According to our data, the location of the wound on
the lateral or ventral abdominal wall creates favorable
conditions for its healing. In the case of lateral access, the
animal in the first days after surgery, while lying down,
has less opportunity to damage the wound from the outside. Inside, the pressure of the internal organs on the
lateral abdominal wall is also less.
According to McGrath et al., 2004, prolapse of the
internal organs of the abdominal cavity or other severe
complications due to the opening of the surgical wound
are less common with lateral access, because the
gravitational forces acting on the lateral incision are less
than those exerted on the median wound. The location of
the obliques in the lateral abdominal wall also helps
maintain the integrity of the body wall in the event of
early complications.
In addition, the lateral access provides opportunities
for inspection of the wound and its surface treatment
without excessive fixation of the animal. Similar findings
were made by other researchers who operated through the
lateral abdominal wall (McGrath et al., 2004; Acharya et
al., 2016).
Thus, as studies have shown, when comparing the two
methods of performing ovariohysterectomy in bitches, a
significant difference in the duration of the operation, as
well as the period of wound healing was not detected.
However, it is noted that each of them has certain
features.
According to the data obtained, it is relatively more
difficult to perform a laparotomy and suture the wound of
the abdominal wall during ovariohysterectomy with
access through the white line of the abdomen.
It was also found that with a smaller w
ound size (P < 0.05), operative access in the upper third of
the right lateral abdominal wall at the border between the
iliac and groin provides favorable opportunities for
ligatures on the ovarian ligaments and uterus, as well as
suturing the surgical wound. The length of surgical
sutures used to close the wound of the abdominal wall is
probably less than when operating through the white line
of the abdomen (P < 0,01).
The obtained data make it possible to recommend the
proposed right-hand access at the border of the groin and
ileum when performing ovariohysterectomy in bitches as
an alternative to the traditional median.

Similarly, it was quite convenient to impose a ligature
on the body of the uterus. This did not require an increase
in wound size. When the uterus was slightly stretched, a
piercing ligature was performed in the area of her body
(Fig. 8).

Fig. 8. Imposition of a ligature on the body of the uterus
The length of the strands of polyglactin 2–0, applied
to the ovarian ligaments and uterus in lateral access, per
animal was 16.12 ± 0.67 cm, while to close the wound of
the abdominal wall used 45.25 ± 0.69 cm polyamide 2–0.
The operations lasted an average of 35.5 ± 1.58 minutes.
The animals ate from the second day after castration,
and three days later their condition was almost the same
as preoperative. In all operated wounds healed without
complications.
According to the data obtained, when using lateral access, the size of the wound is smaller than after median
laparotomy (P < 0,05). This is obviously due to the fact
that in the case of surgery through the lateral abdominal
wall, the increase in the size of the wound does not affect
the operation, while in the case of ventral access, it greatly facilitates the operation. Similar results are reported in
the literature (McGrath et al., 2004; Reece et al., 2012;
Arunkumar et al., 2017).
Comparing the conditions of surgical reception with
different accesses, we can note that they are favorable.
Regarding the easier detection of ovaries and uterus with
lateral access compared to the median, we can note that
after lateral laparotomy and displacement of the omentum, the uterus is under incision, while after ventral laparotomy it is covered by the intestine. This is also reported
by McGrath et al., 2004; Arunkumar et al., 2017 and
Ferreira et al., 2015.
Favorable conditions for the imposition of ligatures on
the ovarian ligaments and uterus when operating through
the lateral abdominal wall, in our opinion, are associated
with the convenient location of our proposed surgical
access. However, the amount of suture material that was
used in this case was almost the same and did not depend
on the location of the laparotomy.
According to our data, significantly more surgical sutures were used to close the abdominal wall wound in the
case of ventral access than in the case of lateral access
(P < 0.01). This is obviously due to the fact that when
operating through the lateral abdominal wall to close a
smaller wound, several nodal stitches were applied sepa-

Conclusions
Surgical access for ovariohysterectomy in bitches
through the right lateral abdominal wall, with an incision
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in its upper third in the direction from the anterior edge of
the macula to the fourth nipple of the corresponding side
of the breast is proposed.
When comparing the two methods of performing
ovariohysterectomy in bitches through the ventral and
lateral abdominal wall, no significant difference was
found in the duration of the operation and the period of
wound healing.
In ovariohysterectomy in bitches, operative access
with an incision in the upper third of the right lateral
abdominal wall in the direction from the anterior edge of
the macula to the fourth nipple of the corresponding side
of the breast provides favorable opportunities for surgery
and closure of the abdominal wall.
In ovariohysterectomy in bitches, operative access
through the upper third of the right lateral abdominal wall
with an incision in the direction from the anterior edge of
the macula to the fourth nipple of the corresponding side
of the breast may be recommended as an alternative
access through the white line of the abdomen.
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Milk contains key nutrients in optimal proportions, which makes it to be an important component of the
human diet. Despite the fact that consumers receive with milk a significant amount of readily available
nutrients, milk can be a source of dangerous factors of chemical and biological origin. The level of physiological hormones found in milk is not a limiting factor and is studied solely for scientific purposes. However, milk hormones can have a negative effect on the health of consumers. Based on this, the aim of this work
was to study the concentration of triiodothyronine and thyroxine in colostrum, milk and blood plasma of
cows at different stages of lactation. The secretion of the mammary gland and blood plasma of cows of
Ukrainian black-and-white dairy breed, in their 2nd–5th lactations with milk yield 5100–5700 kg of milk per
previous lactation was the object of the study. The concentration of triiodothyronine and thyroxine using
enzyme-linked immunosorbent assay was investigated in withdrawn samples. The obtained data indicates
that the highest level of secretion of iodine-containing thyroid hormones with milk is observed on 1st–
4th days of lactation. Thereafter, the concentration of hormones in milk statistically significant decreases by
2.8–3-fold (P ˂ 0.001) till 30–40th day of lactation. The high concentration of iodine-containing hormones
in colostrum allows to enhance metabolic processes in calves. Studies of the concentration of thyroid hormones in the blood plasma of cows showed a gradual increase from the beginning of lactation till 10th–
14th and then till 30th–40th days of lactation. By 10th–14th days we observed 2.2-fold growth of triiodothyronine level (P ˂ 0.001), and till 30th–40th days this parameter has increased by another 12.5 %. The level of
thyroxine on 10th–14th days of lactation was higher, compared to such in the beginning of lactation by
62.2 % (P ˂ 0.001), and by 30th–40th day increase was by 40.9 %. The main reasons for such changes are
the formation of lactation dominant, the discharge of hormones secreted by the breast and the stimulation of
metabolic processes during lactation. The prospects of further research lie in investigation of the dependence of triiodothyronine and thyroxine levels in the secretion of the mammary gland on productivity, breed,
age and diet of animals.
Key words: food safety, hormones, thyroid gland, lactation.

Концентрація трийодтироніну і тироксину в молозиві, молоці та плазмі
крові корів
А. В. Паньків, М. Р. Сімонов
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Поживні речовини молока перебувають у оптимальних співвідношеннях, що робить його важливим компонентом раціону людини. Не дивлячись на те, що споживачі з молоком отримують значну кількість добової норми легкодоступних поживних речовин,
молоко може бути джерелом небезпечних чинників хімічного та біологічного походження. Рівень фізіологічних гормонів, які знаходяться у молоці, не є лімітуючим фактором та досліджується виключно з науковою метою. Не зважаючи на це гормони молока
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можуть мати негативний вплив на здоров’я споживачів. Виходячи з цього метою даної роботи було вивчити концентрацію
трийодтироніну і тироксину в молозиві, молоці та плазмі крові корів на різних етапах лактації. Об’єктом дослідження був секрет
молочної залози та плазма крові корів чорно-рябої української молочної породи, 2–5 лактації, продуктивністю 5100–5700 кг молока за попередню лактацію. У відібраних пробах досліджували концентрацію трийодтироніну та тироксину методом імуноферментного аналізу. Отриманий у ході виконання роботи цифровий матеріал вказує на те, що найбільший рівень виділення з
молоком йодовмісних гормонів щитоподібної залози реєструється на 1–4 добу лактації. Далі концентрація гормонів у молоці
вірогідно (Р ˂ 0,001) знижується у 2,8–3 рази до 30–40 доби лактації. Висока концентрація йодовмісних гормонів у молозиві дозволяє стимулювати обмінні процеси у телят. Дослідження концентрації гормонів щитоподібної залози у плазмі крові корів показали
поступове зростання від початку лактації до 10–14 і далі до 30–40 доби лактації. До 10–14 доби рівень трийодтироніну зріс у
2,2 рази (Р ˂ 0,001), а до 30–40 доби ще на 12,5 %. Рівень тироксину на 10–14 добу лактації був вищим, порівняно із її початком,
на 62,2 % (Р ˂ 0,001), а на 30–40 – на 40,9 %. Основними причинами таких змін є формування лактаційної домінанти, виділення
гормонів з секретом молочної залози та стимулювання обмінних процесів впродовж лактації. Перспектива подальших досліджень
полягає у дослідженні залежності рівня трийодтироніну та тироксину в секреті молочної залози від продуктивності, породи, віку
та годівлі тварин.
Ключові слова: безпека продуктів харчування, гормони, щитоподібна залоза, лактація.

дуктивністю 5100–5700 кг молока за попередню лактацію. Відбір проб секрету молочної залози та плазми
крові проведено протягом лютого – березня місяця.
Молоко відбирали під час ранішнього доїння у стерильні ємності. Кров отримували з яремної вени у стерильні пробірки з гепарином. Далі молоко осаджували 0,1 н соляною кислотою з подальшим центрифугуванням (3 тис. об/хв протягом 15 хв) та видаленням
жиру. Для отримання плазми кров відразу центрифугували при трьох тис. об./хв. Секрет молочної залози
та крові відбирали на 1–3, 10–14 та 30–40 добу лактації. У отриманих пробах досліджували концентрацію
трийодтироніну та тироксину методом імуноферментного аналізу із використанням тест-наборів
фірми “DRG” (Німеччина).
Відбір проб проводили з урахуванням “Загальних
етичних принципів експериментів на тваринах” (Україна, 2001) та згідно з положеннями “Європейської
конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших цілей”
(Страсбург, 1985).
Одержані дані опрацьовували в програмі Excel,
визначаючи середню арифметичну величину (М),
статистичну помилку середньої арифметичної величини (m), вірогідність різниці між середніми арифметичними двох варіаційних рядів (Р<).

Вступ
В незбираному молоці корів знаходиться приблизно 972 унікальні сполуки, котрі утворюють 2,35 тисячі різних метаболічних структур (Foroutan et al., 2019).
Крім протеїнів та ліпідів у молоці містяться молочний
цукор, жиро- та водорозчинні вітаміни, мікро- і макроелементи, гормони й інші біологічно активні речовини. Хімічний склад молока є унікальним і залежить
від багатьох факторів, зокрема породи, лінії, продуктивності, стадії лактації, клінічного стану тварини,
годівлі, умов утримання та інших (Tsyupko, 2010).
Але завжди поживні речовини молока перебувають у
оптимальних співвідношеннях, що робить його важливим компонентом раціону людини.
Не дивлячись на те, що споживачі з молоком отримують значну кількість добової норми легкодоступних
поживних речовин, молоко може бути джерелом небезпечних чинників хімічного та біологічного походження. Це, зокрема, антибіотики, пестициди, радіонукліди,
залишки ветеринарних препаратів тощо. Вміст даних
речовин контролюється відповідними лабораторіями і
регламентується нормативними документами, що дозволяє забезпечити належний рівень безпечності та
якості молока. Однак рівень фізіологічних гормонів,
які знаходяться у молоці, не є лімітуючим фактором та
досліджується виключно з науковою метою. Гормони
молока можуть мати негативний вплив на здоров’я
споживачів. Зокрема занепокоєння викликає ряд публікацій (Rogers et al., 2006; Duarte-Salles et al., 2014;
Frezza et al., 2018; Rieunier et al., 2019), котрі
пов’язують виникнення онкологічних захворювань зі
споживанням молока та молочних продуктів. Пояснюється це наявністю у молоці низки гормонів, зокрема
інсуліноподібного фактору росту, пролактину, простагландинів, глюкокортикоїдів, естрогенів та інших гормонів (Malekinejad & Rezabakhsh, 2015).
Виходячи з цього метою даної роботи було вивчити концентрацію трийодтироніну і тироксину в молозиві, молоці та плазмі крові корів на різних етапах
лактації.

Результати досліджень
Проведені дослідження секрету молочної залози
показали найвищий рівень трийодтироніну на 1–
3 добу лактації (рис. 1). Протягом перших двох тижнів лактації концентрація гормону знизилася у
2,3 рази (Р ˂ 0,01), а до 30–40 доби – ще на 17,7 %. На
30–40 добу лактації загальне зниження рівня трийодтироніну в молоці склало 2,8 разу (Р ˂ 0,001), порівняно зі 1–3 добою.
Як видно з даних рис. 1, динаміка змін рівня тироксину була подібною. А саме, встановлено зниження
концентрації до 10–14 доби удвічі (Р ˂ 0,01) з подальшим зниженням ще на 33,6 % (Р ˂ 0,05) до 30–
40 доби, коли рівень гормону був найнижчим за період дослідження. Загальне зниження концентрації
гормону від початку лактації до 30–40 доби склало 3
рази (Р ˂ 0,001).

Матеріал і методи досліджень
Матеріалом для досліджень були корови чорнорябої української молочної породи, 2–5 лактації, про-
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дослідження трийодтироніну в плазмі крові корів на
10–14 добу лактації, коли різниця між найменшим на
найбільшим значенням відрізнялася утричі. Водночас
найвужчі ліміти встановлено за дослідження трийодтироніну на 30–40 добу з коливаннями до 34 %.
Обговорення
Трийодтиронін – високоактивний йодовмісний гормон щитоподібної залози, котрий разом із тироксином бере участь у регуляції, координації та інтеграції
процесів, що відбуваються в організмі. Утворюється з
молекул тиреоглобіну під час його протеолізу, а також при окисній конденсації моно- та дийодтирозину.
Важливою характеристикою даних йодовмісних гормонів є їхня низька видоспецифічність. Виходячи з
цього організм споживача буде сприймати дані гормони як власні. На нашу думку висока концентрація
як трийодтироніну, так і тироксину в секреті молочної
залози на 1–4 доби лактації, може пояснюватися потребою стимулювання метаболічних процесів у телят
раннього віку, оскільки у них ендокринна система ще
є не зрілою. До подібної думки прийшли й інші дослідники (Osorio et al., 2013; Hammon et al., 2013; Schäff
et al., 2014). У цей ж період встановлено низьку концентрацію гормонів у плазмі крові корів. Враховуючи
різносторонню фізіологічну дію йодовмісних гормонів, однозначно пояснити встановлені коливання важко. З одного боку низький вміст трийодтироніну та
тироксину може бути пов'язаний з їхнім виділенням
разом з молоком, а з іншого – з формуванням лактаційної домінанти. Після отелення низький рівень тиреоїдних гормонів дозволяє зменшити активність
використання енергетичних сполук в тканинах тіла та
підвищити їх доступність для молочної залози. Це
один із механізмів перерозподілу енергії на користь
молокоутворення (Stojić et al., 2001; Pezzi et al., 2003,
Simonov, 2013). Однак, зустрічаються також дані
(Babitha et al., 2011), які це заперечують, пояснюючи
зміни рівня даних гормонів у молозиві виключно
добовими ритмами.
Зниження рівня гормонів щитоподібної залози у
молоці корів на більш пізніх термінах лактації може
бути пов’язано із змінами метаболізму в організмі
корів, зниженням потреби телят в екзогенних гормонах та з високою долею вірогідності підтверджує
гіпотезу, висловлену попередньо. Враховуючи той
факт, що дані гормони не є видоспецифічними, молоко отримане на більш пізніх термінах лактації, буде
нести меншу потенційну загрозу здоров’ю людини.
Вірогідне зростання концентрації трийодтироніну
та тироксину в плазмі крові корів починаючи з 10–14
доби може свідчити про те, що разом із зростанням
продуктивності відбувається підвищення активності
гіпофізу та щитоподібної залози. Тиреоїдні гормони
діють спільно з глюкокортикоїдами, посилюючи обмінні процеси в організмі корів (Simonov, 2013;
Forhead & Fowden, 2014).
Звертає на себе увагу значно вищий абсолютний
вміст тироксину, порівняно з трийодтироніном, у
плазмі крові корів упродовж цілого досліду. Як свід-

Рис. 1. Концентрація трийодтироніну та тироксину
в секреті молочної залози корів, нмоль/л; n=10
Слід відмітити, що протягом аналогічних періодів
відбору проб секрету молочної залози рівень трийодтироніну та тироксину вірогідно не відрізнявся.
Проведені дослідження концентрації трийодтироніну в плазмі крові корів показали (рис. 2), що найнижчий рівень гормону був після отелення, а найвищий
– на 30–40 добу лактації. До 10–14 доби рівень гормону зріс у 2,2 рази (Р ˂ 0,001), а до 30–40 доби – ще
на 12,5 %.

Рис. 2. Концентрація трийодтироніну у плазмі крові
корів, нмоль/л; n = 10

Рис. 3. Концентрація тироксину у плазмі крові корів,
нмоль/л; n = 10
Як видно з даних рисунку 3 найвищий рівень тироксину встановлено у плазмі крові корів, котрі знаходилися на 10–14 добі лактації. Від початку лактації
концентрація гормону зросла на 62,2 % (Р ˂ 0,001). На
30–40 добу лактації рівень тироксину був вищим,
порівняно з її початком на 40,9 % та водночас нижчим
на 13,1 %, порівняно з концентрацією, встановленою
на 10–14 добу.
Протягом дослідного періоду найширші ліміти показника в межах однієї групи тварин встановлено за
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чать літературні дані (Gubskyi, 2000) від 1/3 до 1/5
загальної кількості тиреоїдних гормонів, що виробляються щитоподібною залозою, надходить у кров
відразу у формі трийодтироніну. Решта 2/3–4/5 надходять в кров у формі біологічно малоактивного тироксину, що є фактично прогормоном. Але в периферичних тканинах тироксин за допомогою металоферментів селен-залежною монодейодиназою піддається
дейодуванню, конвертується в трийодтиронін.
Висновки
Отриманий у ході виконання роботи цифровий матеріал вказує на те, що найбільший рівень виділення з
молоком йодовмісних гормонів щитоподібної залози
реєструється на 1–4 добу лактації. Далі концентрація
гормонів у молоці вірогідно (Р ˂ 0,001) знижується у
2,8–3 рази до 30–40 доби лактації. Висока концентрація йодовмісних гормонів у молозиві дозволяє стимулювати обмінні процеси у телят.
Дослідження концентрації гормонів щитоподібної
залози у плазмі крові корів показали поступове зростання від початку лактації до 10–14 і далі до 30–
40 доби лактації. До 10–14 доби рівень трийодтироніну зріс у 2,2 рази (Р ˂ 0,001), а до 30–40 доби ще на
12,5 %. Рівень тироксину на 10–14 добу лактації був
вищим, порівняно із її початком, на 62,2 % (Р ˂ 0,001),
а на 30–40 – на 40,9 %. Основними причинами таких
змін є формування лактаційної домінанти, виділення
гормонів з секретом молочної залози та стимулювання обмінних процесів впродовж лактації.
Перспектива подальших досліджень полягає у досліджені залежності рівня трийодтироніну та тироксину в секреті молочної залози від продуктивності,
породи, віку та годівлі тварин.
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In recent years, due to the unreasonable use of antibiotics, bacterial resistance has increased,
posing a huge threat to human health and the healthy development of the swine industry. Therefore, it is
an urgent to look for antibiotic alternatives. Antimicrobial peptides are a class of small molecule
peptides, which are the body's first line of defense against the invasion of pathogenic microorganisms.
They have small molecular weight, good water solubility, and not easy to produce drug resistance.
Therefore, antimicrobial peptides are considered as one of the best alternatives to antibiotics. This
review focuses on the mechanism of action of antimicrobial peptides, especially improve performance,
improve intestinal inflammation and nutrient digestibility, regulate the intestinal microbiota and enhance
the immune function of swine. Overall, AMPs have great potential for application as an alternative to
antibiotics in swine industry.
Key words: antimicrobial peptide, applications, swine.

This review focuses on the mechanism of action of
antimicrobial peptides, especially improve produce
performance and nutrient digestibility, anesis intestinal
inflammation, regulate the intestinal microbiota and
enhance the immune function of swine.
Overview of antimicrobial peptides. Antimicrobial
peptide are a kind of small molecule polypeptide, which
are the first lines of defense against the invasion of
pathogenic microorganisms, and an important component
of host innate immunity. They have many biological
functions such as antibacterial, antifungal, antiviral and
anti-cancer and so on (Forkus et al., 2017; Ramamourthy
et al., 2020). Antimicrobial peptide are ubiquitous in
nature, they are mainly from plants, mammals, fish,
amphibians, birds and humans. Antimicrobial peptide
generally consist of 12–100 amino acids, the amino acid
sequence is relatively short, amphiphilic, generally carries
40–50 % hydrophobic residues and 2 to 9 positive
charges, and its antibacterial activity is closely related to
the amount of positive charges (Jenssen et al., 2006;
Wang et al., 2019; Zhang et al., 2020). Antimicrobial
peptides have good water solubility, broad antibacterial
spectrum, low resistance to drug resistance, good heat
stability, and resistance to protease and trypsin hydrolysis.
In addition, the bactericidal mechanism of antimicrobial
peptides is different from antibiotics, which mainly by

Introduction
Since the discovery of antibiotics, people have opened
the golden age of antibiotic. At present, the World Health
Organization has stated that antibiotics are harmful to
human and animal health, and animal husbandry has
confirmed that the unreasonable use of antibiotics are
closely related to antibiotic resistance (Diana et al., 2019).
Swine industry used a large number of unreasonable
antibiotics to improve swine production performance and
immune functions. Up to now, the swine industry has
used antibiotics for more than 50 years, increasing
bacterial resistance and decreasing quality of meat
products. It has brought huge economic losses to swine
industry (Xiao et al., 2015; Pérez-Duran et al., 2020).
Because of the adverse consequences of antibiotics, they
have been banned in many countries. Therefore, it is an
urgent to find alternatives to antibiotics.
Antimicrobial peptides come from a wide range of
sources, from prokaryotes to humans. Antimicrobial
peptides are considered to be ancient weapons against
microbial infections. They are an important component of
the innate immune system and play an important role in
innate immunity. Antimicrobial peptides have become
candidates for the design of new antimicrobial drugs due
to their good antibacterial activity and not drug resistance.
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(Hurdle et al., 2011). Hernandez-Gordillo V. et al., 2014
found that the dimeric peptide CAPH increased the
antimicrobial activity against Escherichia coli and
Staphylococcus aureus by nearly 60 times at high
concentrations by inducing beta-galactosidase release.
Porcine antimicrobial peptide PR-39 caused the death of
Bacillus globospores and Escherichia coli by releasing
bacterial ATP and membrane damage (Veldhuizen et al.,
2014). Hassan Mahmood Jindal et al., 2017 found that the
antimicrobial peptide RN7-IN8 released ATP after
destroying the bacterial cell membrane, and inhibited
bacterial DNA synthesis at a concentration of 62.5 mg/ml,
leading to bacterial death. The results showed that
antimicrobial peptide causes the bacteria to die by
interacting with the intracellular substance of the bacteria.
Application of antimicrobial peptides in swine
industry. Up to now, the widespread use of antimicrobial
peptides is added to foods as food additives to preserve
food (Wang et al., 2016). However, as study continues to
deepen, it has been found that antimicrobial peptides have
multiple functions in the swine industry. therefore, it has
become the focus of the swine industry. Various
antimicrobial peptides have been reported to play an
important role in improving swine production
performance, intestinal morphology, regulating intestinal
flora and improving immune function.
Antimicrobial
peptides
improve
swine
performance. In recent years, studies have found that
adding antimicrobial peptides to swine diets can
significantly improve swine production performance.
Adding 0.5, 1.0, and 2.0 mg/kg of antimicrobial peptide
MccJ25 to the diet of weaned piglets, the average daily
weight gain (ADG), average daily feed intake (ADFI), the
incidence of diarrhea and the average daily weight
gain/average daily feed intake (G:F) of piglets in 0 to
14 days significantly reduce the diarrhea rate, increase
ADG, ADFI and G:F, and the effect is the same as the
dosage of antimicrobial peptide MccJ25 positive
correlation (Yu et al., 2017). Shi Jiankai et al., 2018
added 400 mg/kg antimicrobial peptide CAP to the diet of
weaned piglets, which significantly increased the average
daily weight gain of the piglets and reduced the diarrhea
rate. The weight and feed intake of the piglets are reduced
after E. coli infection, while adding 400 mg/kg cecropin
AD to the diet, the weight and feed intake of the piglets
are increased and the diarrhea rate of the piglets is
reduced (Wu et al., 2012). Adding 10 mg/kg antimicrobial
peptide AP to the piglet diet significantly increased ADG
and ADFI, compared to the normal diet, reduced the rate
of diarrhea in piglets (Wang et al., 2011). Consecutive
injecting 0.6 mg/kg antimicrobial peptide CWA to clinical
diarrhea piglets for 4 days can effectively relieve the
diarrhea index of piglets and increase the weight of
piglets (Yi et al., 2016). The above results indicate that
antimicrobial peptides are expected to become antibiotic
alternative in improving swine growth performance.
Antimicrobial
peptides
improve
intestinal
inflammation and increase digestibility of nutrients of
swine. Toxins produced by pathogenic bacteria in the
intestinal tract cause inflammation of the intestinal
mucosa, changing the length of the intestinal villi and the

destroying the cell membranes of bacterial, inhibiting
DAN replication of bacterial and bacterial respiration and
so on. It indicates that antimicrobial peptides have
multiple mechanisms of action. Therefore, antimicrobial
peptides are not susceptible to drug resistance (Cederlund
et al., 2011; Xia et al., 2018). Compared with antibiotics,
antimicrobial peptides have many advantages and become
a research hotspot in recent years.
The mechanism of action of antimicrobial peptide.
Due to the special properties of AMPs, such as amino
acid composition variability, net charge, spatial
conformation and structure, the mobility of amphiphilic
modules and membranes is considered to have a special
mechanism of action, and the antibacterial mechanism of
several antimicrobial peptides is studied. The most
scholars mainly agree that there are two kinds of
mechanism of antimicrobial peptide, one is that the
antimicrobial peptide destroy the cell membrane of the
bacteria, forms a cavity, and causes the contents of the
bacteria to leak out, leading to bacterial death. The other
one is that antimicrobial peptide breaks the membrane
after that enter into the bacteria body and combines with
other substances in the cell, causing the bacteria die.
The membrane sterilization mechanism of
antimicrobial peptide. At first, antimicrobial peptide
aggregates on the surface of the bacterial cell membrane
and inserted into the bilayer of the bacterial cell
membrane phospholipid in a multimeric manner to form a
channel. The external water molecules and ions use the
channel to enter the interior of the bacteria, eventually
leading to bacterial death (Jenssen et al., 2006). It can
form a transmembrane potential after the antimicrobial
peptide interacts with the bacterial cell membrane,
thereby destroying the acid-base balance of the cell
membrane, affecting the osmotic pressure of the bacteria,
and inhibiting the bacterial respiration (Pandey et al.,
2011). Su Jin Ko et al., 2017 used the circular dichroism
to determine the structure of the antimicrobial peptide
Macropin in the membrane simulation environment, and
found that the antimicrobial peptide Macropin combined
with LPS by destroying the bacterial cell membrane,
resulting in bacterial death. Domenyuk V. et al., 2013
found that membrane labeled of antimicrobial peptides
could against Staphylococcus aureus (UAB637) infection
which mainly by destroying the bacterial cell membrane.
It can be seen that the antimicrobial peptide exert
bactericidal action by destroying the bacterial cell
membrane.
Intracellular
bactericidal
mechanism
of
antibacterial peptides. In addition to destroying the cell
membrane to produce bactericidal action, antimicrobial
peptide can also enter the bacteria body and combine with
other substances, and produce better bactericidal effect at
a lower concentration (Wang et al., 2016). Dev K. Ranjit
et al., 2010 used the hexamer peptide isolated from the
laboratory to study its bactericidal mechanism and found
that the antimicrobial peptide WRWYCR caused bacterial
death by inhibiting bacterial DNA protein repair.
Antimicrobial peptides cause bacterial death by inhibiting
the respiration of mycobacterium tuberculosis,
depolarizing membranes and releasing bacterial ATP
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the effector molecules of the innate immune system
mediate immune function (Levy, 2000). Weaned piglets
were fed antimicrobial peptides with different
concentrations (250 mg/kg; 500 mg/kg; 1000 mg/kg) for
28 days, and blood samples were collected at 32, 39, 46,
and 53 days of age for testing. The levels of IgG, IgM,
IgA, classical swine fever virus antibody (CSF-Ab) and
total serum complement (CH50) in the blood are
increasing with dose-dependent (Yuan et al., 2015).
Adding antimicrobial peptides(10 mg/kg) to the diet of
weaned piglets can reduce the diarrhea rate, and
significantly increase IgG levels and peroxide dismutase
activity, and reduce the total cholesterol concentration
(Wang et al., 2011). Adding antimicrobial peptide HDP to
the diet of weaned piglets can improve the digestibility of
nutrients, intestinal morphology and growth performance
of weaned piglets, and increase the concentration of
serum IgA, IgG or IgM. PFM105 isolated from the
rectum of healthy sows can improve growth performance
of weaned piglets, reduce diarrhea rate, increase intestinal
health indicators, and significantly increase serum IgM,
IL-10, TGF-β and SCFAs levels in the colon (Wang et al.,
2019). porcine defensins are mixed with antimicrobial
peptides derived from flies to the diet of weaned piglets,
and found that the mixed antimicrobial peptides can
increase the T cell population and significantly enhance
the proliferation of T cells. It indicates that addition of
antimicrobial peptides to the grain significantly enhances
the immune function of swine (Ren et al., 2015).
Artificially synthesized lactoferrin can enhance the
proliferation of peripheral blood and splenic lymphocytes
and increase the levels of IgG, IgA, IgM and IL-2 in the
serum of weaned piglets (Shan et al., 2007). The piglets
treatment with 100 mg/kg antimicrobial peptide cipBLFC-LFA after enterotoxigenic E. coli infection can
significantly increase the levels of IgA, IgG and IgM in
serum (Tang et al., 2009). The above results indicate that
antimicrobial peptides have important functions in
enhancing the immune function of swine.

depth of crypts (Burkey et al., 2009). Antimicrobial
peptides change the intestinal morphology by reducing
the expression of inflammatory factors. Adding colicin E1
to the diet of weaned piglets can reduce the E. coli titer in
feces and ileum and diarrhea rate, and significantly reduce
the expression levels of proinflammatory cytokines IL-1β
and TNF-α in the ileum, thereby alleviating intestinal
inflammation in piglets, improving intestinal morphology
(Cutler et al., 2007). The study found that cecropin A can
down-regulate the mRNA expression of TNF-α, IL-6 and
IL-8 in swine intestinal. In addition, crocetin A can
increase the transmembrane resistance (TER) of porcine
jejunal epithelial cells, while reducing the permeability of
the IPEC-J2 monolayer cell barrier (Zhai et al., 2018).
Antimicrobial peptide CWA down-regulated the
expression of TLR4-, MyD88- and NF-κB, thereby
inhibiting the inflammatory response and alleviating
diarrhea in piglets. In addition, antimicrobial peptide
CWA improved the intestinal state by increasing the
height of villi and microvilli, and increased the intestinal
barrier function by increasing the expression of tight
junction protein (TJ) in the small intestine and increasing
wound healing ability (Yi et al., 2016).
Study found that antimicrobial peptides improving the
growth performance of swine is closely related to
improving the digestibility of swine nutrients.
Antimicrobial peptides isolated from potatoes can
increase the apparent digestibility of dry matter in weaned
piglets (Jin et al., 2008). Antimicrobial peptides A3 and
P5 have important functions in increasing dry matter,
crude protein and total energy digestion of weaned piglets
(Choi et al., 2013; Yoon et al., 2013). After adding
400mg/kg cecropin AD to the piglet diet, the feed
conversion rate and nitrogen content in the feed were
improved (Wu et al., 2012). The results shows that
antimicrobial peptides have important function in
improving swine intestinal morphology and improving
nutrient digestibility.
Antimicrobial peptides regulate swine intestinal
microbiota. Previous studies found that antimicrobial
peptides were mainly reducing the number of harmful
bacteria in swine intestines and increasing the number of
beneficial bacteria such as Lactobacillus and
Bifidobacterium to maintain intestinal health (Wang et al.,
2016). Compared with the control group, lactoferrin
significantly reduced the total viable count of Escherichia
coli and Salmonella in swine small intestine, and
increased the number of lactobacilli and bifidobacteria
(Wang et al., 2007). Adding antimicrobial peptide CWA
to the diarrhea piglet diet significantly reduced the ratio of
E. coli to total bacteria in the feces, and increased the
ratio of lactobacilli to total bacteria, indicating that the
antimicrobial peptide CWA has a positive effect on the
regulation of intestinal microbiota (Yi et al., 2016).
Adding potato protein to the diet of weaned piglets can
significantly reduce the number of E. coli and bacteria in
the contents of feces, cecum, colon and rectum (Jin et al.,
2008).
Antimicrobial peptides enhance the immune
function of swine. Antimicrobial peptides are an
important part of the host's defense system, and are also

Conclusion
Antimicrobial peptides are expected to become one of
the best alternatives to antibiotics with its unique
antibacterial
mechanism and immunomodulatory
function. It has been proved that many antimicrobial
peptides have huge application potential in the swine
industry. Antimicrobial peptides provide the swine
industry with functions such as improved growth
performance and nutrient digestibility, improved intestinal
health, regulation of intestinal microbiota and immune
regulation. Antimicrobial peptides improve swine growth
performance and are closely related to antibacterial and
immunomodulatory functions. However, the studies on
antimicrobial peptides exerting immunomodulatory
functions and metabolism in vivo are relatively weak, and
further studies are needed. With the continuous
development of science and technology, the study on
antimicrobial peptides will be more and more in-depth.
Eventually, antimicribail peptides become growth
promoters and therapeutic agents of the swine industry by
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Antibiotics are widely used to stimulate the growth of poultry raised for human consumption, as well as
therapeutically for the treatment of infectious diseases of poultry. The indiscriminate use of antibiotic
growth stimulants in chicken diets continues to pose a threat to human health. However, because the burden
of infectious diseases in poultry is high, the abolition of the use of antibiotics without alternatives will lead
to the spread of infections that have serious consequences for food safety and human health. One of the
priorities of the state policy on nutrition in the field of health care is to ensure food safety. The aim of the
study was to determine the residual amount of antibiotics in poultry meat, liver and kidneys. To validate a
qualitatively new screening microbiological method to determine the residual amount of the bacitracin
group in poultry products. Material and methods. The limits of sensitivity, accuracy and specificity were
established by microbiological method for determining the residual amount of the bacitracin group. The
study was performed in 20 replicates of meat, liver and kidney samples that do not contain antibiotics, as
well as in samples with the addition of antibiotics of the bacitracin group in concentrations ½ MRL and
MRL. Results of research and discussion. Pure inhibition zones with growth of Micrococcus flavus ATCC
10240 test culture were found in the samples without the addition of antibiotics, and inhibition zones ranging from 18.03 ± 0.03 mm to 18.08 ± 0.04 mm were present near the standard of antibiotics. It was found
that when adding an antibiotic of the bacitracin group to poultry products, were present around the wells of
the inhibition zone of the test culture Micrococcus flavus ATCC 10240. The lowest level of residue determination (½MRL) for poultry, kidney and liver is 10.0 μg/kg , MRL 20.0 μg/kg in accordance with the requirements of national legislation by order of the Ministry of Health of Ukraine Poultry meat safety parameters from 06.08.2013 № 695. Conclusions and prospects for further research. The specificity, accuracy
and sensitivity of this method is 100 %, which allows to detect ½ maximum permissible levels of residual
amounts of antibiotics of the bacitracin group in accordance with the requirements of national legislation.
Key words: test culture, Micrococcus flavus АТСС 10240, residual amounts of antibiotics, bacitracin,
meat, liver, kidneys.

Визначення залишкових кількостей антибіотиків групи бацитрацинів у
продукції птахівництва мікробіологічним методом
І. М. Азиркіна, Т. О. Гаркавенко, Т. Г. Козицька, Л. О. Шалімова
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи,
м. Київ, Україна
Антибіотики широко використовуються для стимулювання росту птиці, яку вирощують для використання в їжу, а також
терапевтично для лікування інфекційних захворювань птиці. Нерозбірливе використання стимуляторів росту антибіотиків у
курячих дієтах продовжує становити загрозу здоров’ю людини. Однак, оскільки навантаження на інфекційні захворювання в
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птахогосподарствах велике, скасування використання антибіотиків без альтернатив призведе до поширення інфекцій, що мають
серйозні наслідки для безпеки продуктів харчування та здоров’я людини. Одним із пріоритетних напрямків державної політики
щодо харчування в галузі охорони здоров’я є забезпечення безпеки харчових продуктів. Метою роботи було провести дослідження
щодо визначення залишкової кількості антибіотиків у м’ясі, печінці та нирках птиці. Провести валідацію якісного нового скринінгового мікробіологічного методу визначення залишкової кількості групи бацитрацинів в продукції птахівництва. Матеріал та
методи. Межі чутливості, точності та специфічності були встановлені мікробіологічним методом визначення залишкової кількості групи бацитрацинів. Дослідження проводилось у 20 повторюваностях зразків м’яса, печінки та нирок, які не містять антибіотики, а також у зразках із додаванням антибіотиків групи бацитрацинів у концентраціях ½ МДР та МДР. Результати дослідження та обговорення. Виявили в зразках без додавання антибіотиків чисті зони інгібування з ростом тест-культури Micrococcus flavus АТСС 10240, а біля стандарту антибіотиків присутні зони інгібування, які становили від 18,03 ± 0,03 мм до 18,08 ±
0,04 мм. Встановлено, що при додаванні антибіотика групи бацитрацинів у м’ясо, печінку, нирки про що свідчить присутність
навколо луночок зони інгібування тест-культури Micrococcus flavus АТСС 10240 в тестовому агарі. Найнижчий рівень визначення
залишків 10,0 мкг/кг (½ МДР) для м’яса птиці, нирок та печінки становить, МДР 20,0 мкг/кг відповідно до вимог національного
законодавства від 06.08.2013 року № 695 наказ Міністерства охорони здоров’я України “Параметрів безпечності м’яса птиці”
Висновки та перспективи подальших досліджень. Визначено специфічність, точність та чутливість цього методу становить
100 %, що дозволяє виявляти 10 мкг/кг (½ максимально допустимих рівнів) залишкових кількостей антибіотиків групи бацитрацинів відповідно до вимог національного законодавства.
Ключові слова: залишкові кількості антибіотиків, бацитрацин, тест-культура Micrococcus flavus АТСС 10240, м’ясо, печінка,
нирки, птиця.

туються Наказом Міністерства охорони здоров’я України про затвердження Параметрів безпечності м’яса
птиці від 06.08.2013 року № 695. На даний час українські лабораторії в своїй роботі використовують для
визначення залишкових кількостей цинкбацитрацину
“Методичні вказівки по визначенню залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринництва за
№ 3049–84 від 1984 р.” цей метод є трудомісткий,
складний, займає багато часу на готування проб та
проведення дослідження. Тому нами було розроблено
новий скринінговий мікробіологічний метод щодо
визначення залишкових кількостей групи бацитрацинів на основі методу NAT-screening (Nachkebia et al.,
2006; Nurlanova, 2007; Melihov & Radionov, 2012;
Gondova & Kožárová, 2012; Campbell-Platt, 2019).
В основі мікробіологічного методу визначення залишкових кількостей групи бацитрацинів лежить
принцип дифузії в агар, тобто здатність антибіотиків
дифундувати в щільне поживне середовище, інокульоване
специфічним
чутливим
тестмікроорганізмом. Наявність залишкових кількостей
групи бацитрацинів у пробі визначається появою в
агарі чітко окреслених, чистих від росту тесткультури мікроорганізмів зон (Melihov & Radionov,
2012; Campbell-Platt, 2019).
Мета роботи полягала в проведенні апробації, валідації якісного скринінг-мікробіологічного методу
щодо визначення залишкових кількостей антибіотиків
групи бацитрацинів у продукції птахівництва.
Для досягнення даної мети поставлені такі завдання:
– дослідити у 20 повторюваностях м’ясо, нирки та
печінку птиці без додавання аналітумікробіологічним
методом;
– визначити залишкову кількість бацитрацину в
20 повторюваностях м’яса, нирок та печінки птиці
додаванням аналіту на рівні ½ МДР та МДР
(максимально допустимий рівень); дослідити на
спецефічність у 20 повторюваностях м’ясо, нирки та
печінку
птиці
з
додаванням
інших
груп
антимікробних препаратів.

Вступ
Антибіотики групи бацитрацину – це суміш різноманітних поліпептидів, серед яких найбільшою активністю володіє бацитрацин А (діюча речовина “бациліхін”, “цикатрин”, “полібактрин”). Формула бацитрацину С66Н103N17O16S. Бацитрацин виділено в
1945 р., продуцентом цього антибіотика є Bacillus
licheniformis, відомий як кормова добавка Е 700.
Крім використання з лікувальною метою у ветеринарії, бацитрацин застосовують профілактично, оскільки він є стимулятором росту при вирощуванні птиці. Антибіотики широкого спектру дії володіють бактерицидними властивостями щодо грампозитивних та
грамнегативних бактерій (пневмокок, стрептокок,
стафілокок і клостридії) завдяки здатності інгібувати
синтез клітинної стінки (Smith & Weinberg, 1962; Stutz
et al., 1983; Frost & Woolcock, 1991; Biyashev et al.,
2009; Sosina et al., 2012).
Bacillus licheniformis виробляють різноманітні токсини системної дії, викликають запалення слизової
оболонки кишечнику, що перешкоджає всмоктуванню
поживних речовин з просвіту кишечнику. Бацитрацин
гальмує ріст і розвиток хвороботворних організмів,
запобігає токсикогенезу, не пригнічуючи мікроорганізми, які стимулюють процеси травлення. Застосування бацитрацину не призводить до збільшення кількості мікробів, стійких до тетрацикліну та інших
антибіотиків. Бациліхін (діюча речовина бацитрацин)
випускається двох видів: Бациліхін-90 і Бациліхін-120
(Engberg et al., 2000).
Проте бацитрацин є одним із найтоксичніших серед інших антибіотиків, володіє нефротоксичною
дією, часто викликає алергії, при внутрішньом’язовому введенні може викликати некроз тканин. У зв’язку з цим на даний час для лікування людей бацитрацин застосовують виключно зовнішньо у
складі мазей (Prescott et al., 1978; Shershnev et al.,
1998).
Залишкові кількості препарату можуть залишатись
у продукції птахівництва і спричиняти шкоду здоров’ю споживача. Контроль залишків групи бацитрацинів у продукції птахівництва в Україні регламен-
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паперу діаметром 12,7 мм на 30 хв з метою просочування м’ясною рідиною.
В кожній чашці з тестовим агаром робили по 3 лунки діаметром 14 мм, в які заливали 1,5 М фосфатний
буферний розчин (рН 7,0) до межі луночки, після чого
в дві луночки вкладали диски, просочені рідиною
однієї проби, один навпроти одного, а в третю луночку диск із стандартом цинкбацитрацину.
Чашки інкубували протягом 16–18 годин за температури 37 ± 1 °С. Після інкубації чашки оглядали на
наявність навколо лунок зон інгібування росту тесткультури Micrococcus flavus АТСС 10240. Наявність
зон розміром більше ніж 15 мм вказувала на присутність залишків групи бацитрацинів у пробах. Вимірювання діаметру зон інгібування проводили лінійкою.
Отримані результати обробляли методами варіаційної статистики з використанням програми
“Microsoft Excel 2015” з обчисленням середнього
арифметичного (М), стандартної похибки (m) та рівня
вірогідності (Р) за таблицею Стьюдента. Різницю між
двома величинами вважали вірогідною при Р ≤ 0,05;
Р ≤ 0,01; Р ≤ 0,001.
Також визначали точність, специфічність, чутливість методу згідно з ДСТУ ISO 16140:2006 (DSTU
ISO 16140:2006).

Матеріал і методи досліджень
Для встановлення межі чутливості мікробіологічного методу з визначення залишків антибіотиків групи бацитрацинів було проведено дослідження на модельованих пробах м’яса курячого, качиного, індичого, печінки та нирок, вільних від антибіотиків (негатив), та в пробах із внесеними стандартними розчинами бацитрацину в концентраціях ½ МДР
(10 ± 1 мкг/кг) і МДР (20 ± 1 мкг/кг). Дослідження
проводились у 20 повторюваностях кожної матриці.
Проби добре гомогенізували, зважили, додали аналіт,
гомогенізували протягом 1 години. Помістили в холодильник на 12 год за температури від 0 °С до +4 °С.
Потім готували проби до відповідних стандартних
операційних процедур (Commission Decision, 2002,
Commission Regulation, 2010; Coppens, 2012).
Спецефічість. Характеризує здатність методу недвозначно визначити компонент у присутності інших
компонентів. Збагатили проби на рівні Цільової концентрації скринінгу й Регулятивною межею. Чим
нижча Цільова концентрація скринінгу в порівнянні з
Регулятивною межею, тим менше реплікатів потрібно
проаналізувати. Для випробування беруть стільки
проб, скільки потрібно для того щоб, вистачило б
дослідити 20 проб негативного контролю та по 20
проб з добавкою аналіту на різних рівнях концентрації та встановити:
– чи дійсно дана речовина інтерферує з аналітом;
– чи заважає присутність даної домішки визначати
аналіт;
– чи впливає домішка на кількісне визначення аналіту.
Для визначення специфічності до аналогічних матриць було внесено антимікробні препарати у концентрації: окситетрацикліну – 100 мкг/кг, тилозину –
100 мкг/кг, дигідрострептоміцину – 500 мкг/кг, флюмеквіну – 400 мкг/кг.
Підготовка тест-культури Micrococcus flavus
АТСС 10240 та чашок Петрі з тестовим агаром. Для
дослідження використовували музейний штам тесткультури Micrococcus flavus АТСС 10240, чутливої до
групи бацитрацинів, суспензію у концентрації
106 КУО/см3 внесли 200 мкл в поживне середовище
Iso-sensitest agar (HIMEDIA, Індія) з рН 7,0. на
100 см3. Поживне середовище заливали в чашки Петрі
шаром 2,5 мм.
Стандарт антибіотика. Використовували стандарт “Цинкбацитрацин” (Sigma Aldrich, США). Основний розчин антибіотика розводили дистильованою
водою. Розчин цинкбацитрацин з активністю
0,5 мкг/см³ вносили по 100 мкл, на диск з фільтрувального паперу діаметром 12,7 мм (Whatman,
Schleicher&Schuell, Hertogenbosch, Нідерланди) в
чашки з тестовим агаром.
Підготовка проб до дослідження. Проби продукції
птахівництва виймали з морозильної камери за кілька
хвилин перед дослідженням, поверхню м’яса, печінки, нирок вирівнювали і робили поперечні надрізи
скальпелем в які вкладали диски з фільтрувального

Результати та їх обговорення
За результатами досліджень встановлено, що чутливість методу для групи бацитрацинів відповідає
максимально допустимим рівням (МДР), що визначені в наказі Міністерства охорони здоров’я України
“Параметрів
безпечності
м’яса
птиці”
від
06.08.2013 року № 695 для продукції птахівництва.
Так, в ході проведених досліджень встановлено,
що навколо луночок із внесеним стандартом цинкбацитрацину спостерігаються чітко окреслені, чисті від
росту тест-культури Micrococcus flavus АТСС 10240
зони інгібування які коливаються в межах від
18,03 ± 0,03 мм до 18,08 ± 0,04 мм.
У пробах продукції птахівництва, в які було внесено бацитрацин, навколо дисків, просочених рідиною проби, спостерігали чітко окреслені зони затримки росту тест-культури Micrococcus flavus АТСС
10240. Результати щодо діаметрів зон інгібування для
різних видів проб наведені в табл. 1–3.
Аналізуючи одержані результати, за умови додаванням бацитрацину на рівні ½ МДР спостерігали, що
навколо проб м’яса зони інгібування в середньому
18,09 ± 0,05 мм.
Що ж до результатів із додавання бацитрацину на
рівні 1 МДР проб м’яса зони інгібування зростали в
середньому до 19,07 ± 0,04 мм. (табл. 1).
В пробах печінки з додаванням бацитрацину на рівні ½ МДР зони затримки росту становили навколо
проб в середньому 19,05 ± 0,03 мм, відповідно на
рівні 1 МДР зони затримки росту були більшими та
становили всередньому до 21,04 ± 0,03 мм навколо
дисків, просочених пробою печінки (табл. 2).
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В пробах нирок найнижчі зони затримки росту
спостерігали навколо проб із додаванням бацитрацину на рівні ½ МДР та становили в середньому

19,03 ± 0,05 мм, для проб цей показник був дещо вищим на рівні 1 МДР і становив і становив в середньому 20,07 ± 0,04 мм (табл. 3).

Таблиця 1
Діаметри зон затримки росту тест-культури Micrococcus flavus АТСС 10240 навколо проб м’яса з додаванням
бацитрацину, M ± m, мм, n = 20
Концентрація бацитрацину в пробах
Контроль
Проба з додаванням
Проба з додаванням
Негативний контроль
(стандарт)
аналіту на рівні ½ МДР
аналіту на рівні 1 МДР
Куряче
Відсутні зони затримки росту
18,03 ± 0,05*
18,075 ± 0,04*
19,05 ± 0,03*
тест-культури навколо дисків,
Качине
18,05 ± 0,03*
18,1 ± 0,05*
19,08 ± 0,04*
просочених рідиною проби
Індиче
18,08 ± 0,04*
18,1 ± 0,05*
19,08 ± 0,04*
Примітка: * Р ≤ 0,05; різниця значень показника концентрацій антимікробних препаратів щодо негативного контролю
М’ясо

Таблиця 2
Діаметри зон затримки росту тест-культури Micrococcus flavus АТСС 10240 навколо проб печінки з додаванням
бацитрацину, M ± m, мм, n = 20
Концентрація бацитрацину в пробах
Контроль
Проба з додаванням
Проба з додаванням
Негативний контроль
(стандарт)
аналіту на рівні ½ МДР
аналіту на рівні 1 МДР
Куряче
Відсутні зони затримки росту
18,05 ± 0,03*
19,05 ± 0,03*
21,03 ± 0,03*
тест-культури навколо дисків,
Качине
18,03 ± 0,03*
19,03 ± 0,03*
21,05 ± 0,03*
просочених рідиною проби
Індиче
18,05 ± 0,03*
19,08 ± 0,04*
21,05 ± 0,03*
Примітка: * Р ≤ 0,05; різниця значень показника концентрацій антимікробного препарату щодо негативного контролю
Печінка

Таблиця 3
Діаметри зон затримки росту тест-культури Micrococcus flavus АТСС 10240 навколо проб нирок з додаванням
бацитрацину, M ± m, мм, n = 20
Концентрація бацитрацину в пробах
Контроль
Проба з додаванням
Проба з додаванням аналіНегативний контроль
(стандарт)
аналіту на рівні ½ МДР
ту на рівні 1 МДР
Куряче
Відсутні зони затримки росту
18,03 ± 0,03*
19,08 ± 0,04*
20,050 ± 0,03*
тест-культури навколо дисків,
Качине
18,05 ± 0,03*
19,01 ± 0,05*
20,075 ± 0,04*
просочених рідиною проби
Індиче
18,05 ± 0,03*
19,01 ± 0,05*
20,075 ± 0,04*
Примітка: * Р ≤ 0,05; різниця значень показника концентрацій антибіотика щодо негативного контролю
Нирки

Точність. Характеризується ступеню близькості
результатів для серії вимірювань, виконаних на різних
пробах однієї й тієї ж однорідної проби.
При виконанні дослідження спостерігали 100 %
узгодженість між результатами досліджень та пробами з різними способами та рівнями контамінації.

Виходячи з отриманих результатів, можна дійти
висновку, що найнижчий рівень визначення (½ МДР)
залишкових кількостей антибіотиків групи бацитрацинів для Micrococcus flavus АТСС 10240, тобто чутливість методу для м’яса птиці, нирок, печінки становить 10,0 мкг/кг бацитрацину.
Специфічність. Характеризується відсутністю помилкових (помилково позитивних) результатів, тобто
ймовірністю одержати негативний результат у проб з
додаванням різних антибіотиків у пробу. Специфічність якісного методу є якісне поняття – це ступінь
того, як компоненти, відмінні від цільового аналіту,
впливають на результати аналізування. Цю надзвичайно важливу рису методу також можна визначити
як здатність забезпечувати результати, на які не впливає матриця. Чим вище селективність, тим більша є
достовірність ідентифікації та класифікації проби.
Щодо проб із вмістом окситетрацикліну, тилозину,
дигідрострептоміцину, флюмеквіну і сульфадіазину –
зони інгібування навколо луночок із внесеними антимікробними препаратами були відсутні.

Висновки
1. Встановлено, що чутливість скринінгового мікробіологічного методу з визначення залишкових
кількостей групи бацитрацинів у м’ясі птиці, печінці,
нирках мікробіологічним методом 10 мкг/кг (½ МДР),
що відповідає вимогам, які встановлені наказом Міністерства охорони здоров’я України про затвердження
Параметрів
безпечності
м’яса
птиці
від
06.08.2013 року № 695. Відповідно найнижчий рівень
визначення ½ МДР становить 10,0 мкг/кг бацитрацину.
2. Встановлено, що специфічність та точність визначення залишкових кількостей антибіотиків групи
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бацитрацинів у м’ясі, печінці, нирках мікробіологічним методом становить 100 %.
Перспективи подальших досліджень. У зв’язку з
розширенням критеріїв дослідження м’яса птиці,
печінки, нирок на залишкові кількості антибіотиків у
рамках періодичного контролю даний метод рекомендовано впровадити в роботу лабораторій Держпродспоживслужби.
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The ectoparasites Ctenocephalides felis and Ctenocephalides canis are distributed worldwide and are
the most common species of fleas that parasitize domestic carnivores. As active vectors of infectious and
invasive diseases, fleas of the genus Ctenocephalides are of great epidemiological importance. Intensive
growth of the number of dogs, violation of sanitary and hygienic conditions of their keeping, especially in
large cities, as well as global warming significantly affect the epizootic situation regarding ctenocephalidosis. The aim of the work was to study the features of age susceptibility of domestic dogs in the city of Poltava
(Ukraine) to Ctenocephalides spp. Indicators of infestation of animals with the causative agent of ctenocephalidosis depending on their age and housing conditions were determined. Studies have shown that
dogs of any age are prone to flea infestation. Ctenocephalidosis is diagnosed in animals of all ages. At the
same time, the age dynamics of defeat of dogs by parasitic insects under different conditions of their keeping
differed significantly. The average extensity and intensity of the invasion was lower in animals kept in
apartments (26.47 %, 10.82 specimens/head) compared to animals kept in the private sector (76.21 %,
22.71 specimens/head). The highest rates of flea infestation of the genus Ctenocephalides were found in
dogs aged one to six years (37.10–45.45 %; 10.45–15.91 specimens/head) – for housing, as well as in young
animals up to 12 month of age (84.03–90.36 %; 22.78–32.56 specimens/head) – for aviary maintenance.
Less infested were dogs under 6 months of age (11.26 %; 5.43 specimens/head) and older 6-year-olds
(16.28 %; 8.54 specimens/head) – for housing, as well as dogs aged one to six years (53.54–75.38 %;
11.63–20.24 specimens/head) – for aviary keeping. The results obtained regarding the age dynamics of
infestation of domestic dogs with fleas of the genus Ctenocephalides can be taken into account when carrying out measures to control and prevent ctenocephalidosis in dogs under different conditions of their content.
Key words: ctenocephalidosis, dogs, fleas, age dynamics, invasiveness indicators.

Вікова динаміка інвазованості собак Ctenocephalides spp.
В. О. Євстаф’єва, К. О. Горб
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна
Ектопаразити Ctenocephalides felis і Ctenocephalides canis розповсюджені по всьому світу та є найбільш поширеними видами
бліх, що паразитують у домашніх м’ясоїдних тварин. Як активні переносники збудників інфекційних та інвазійних захворювань
блохи роду Ctenocephalides мають важливе епідеміологічне значення. Інтенсивне зростання чисельності собак, порушення санітарно-гігієнічних умов їх утримання, особливо у великих містах, а також глобальне потепління клімату істотно впливають на
епізоотичну ситуацію щодо ктеноцефальозу. Метою роботи було вивчити особливості вікової сприйнятливості домашніх собак
на території міста Полтава (Україна) до Ctenocephalides spp. Визначено показники інвазованості тварин збудником ктеноцефальозу залежно від їх віку та умов утримання. Проведеними дослідженнями встановлено, що до зараження блохами схильні собаки
будь-якого віку. Ктеноцефальоз діагностовано у тварин всіх вікових груп. Водночас, вікова динаміка ураження собак паразитичними комахами за різних умов їх утримання значно відрізнялася. Середня екстенсивність та інтенсивність інвазії виявилася нижчою у тварин, яких утримували у квартирах (26,47 %, 10,82 екз./гол.) порівняно з тваринами, яких утримували у приватному секторі (76,21 %, 22,71 екз./гол.). Найбільші показники інвазованості блохами роду Ctenocephalides виявлено у собак віком від одного
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до шести років (37,10–45,45 %; 10,45–15,91 екз./гол.) – за квартирного утримання, а також у молодняку до 12-місячного віку
(84,03–90,36 %; 22,78–32,56 екз./гол.) – за вольєрного утримання. Менш інвазованими були собаки до 6-місячного віку (11,26 %;
5,43 екз./гол.) і старші 6-річного віку (16,28 %; 8,54 екз./гол.) – за квартирного утримання, а також собаки віком від одного до
шести років (53,54–75,38 %; 11,63–20,24 екз./гол.) – за вольєрного утримання. Отримані результати відносно вікової динаміки
інвазованості домашніх собак блохами роду Ctenocephalides можливо враховувати при проведенні заходів щодо боротьби та
профілактики ктеноцефальозу собак за різних умов їх утримання.
Ключові слова: ктеноцефальоз, собаки, блохи, вікова динаміка, показники інвазованості.

Матеріал і методи досліджень

Вступ

Роботу виконували упродовж 2017–2020 рр. на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарносанітарної експертизи Полтавської державної аграрної
академії та в умовах ветеринарного сервісу
“Vetexpert”
(м. Полтава).
Всього
досліджено
3171 собак різних вікових груп, а саме: до 6 міс., 6–
12 міс., 1–3 роки, 3–6 років. Старші 6 років за різних
умов їх утримання (квартирне та вол’єрне).
Виділення бліх з тіла тварин проводили шляхом
розчісування їх пластиковим дрібнозубним спеціальним гребінцем впродовж 10 хвилин. Зібраних комах
фіксували у 70 % етиловому спирті. Ідентифікацію
видів виділених паразитичних комах встановлювали
при мікроскопії за морфологічними таксономічними
ознаками згідно визначника (Wall & Shearer, 2001).
Розраховували екстенсивність інвазії (ЕІ, %) та інтенсивність інвазії (IІ, екз./гол.).
Математичний аналіз отриманих даних проводили
з використанням пакету прикладних програм
Microsoft “EXCEL”. Розраховували стандартну похибку середнього (m) і середні значення (M).

Результати досліджень багатьох науковців свідчать, що у домашніх м’ясоїдних тварин частіше паразитують два види бліх – Ctenocephalides felis і
Ctenocephalides canis (Chesney, 1995; Rinaldi et al.,
2007; Hernández-Valdivia et al., 2011).
Серед С. felis виділяють 4 підвиди, які поширені в
усьому світі та викликають у собак і котів ектопаразитарні захворювання. Так підвиди С. felis damarensis
і С. felis strongylus зареєстровано в Африці, С. felis
orientis – в Південно-Східній Азії і Західній Індії.
Вони можуть нападати на велику і дрібну рогату худобу, людину, але паразитують вони здебільшого,
особливо перші два підвиди, на диких і домашніх
м’ясоїдних тваринах (Dryden  Prestwood, 1993; Yao
et al., 2006; 2010; Lawrence et al., 2019). Водночас,
найбільш розповсюдженим підвидом бліх, який паразитує у різних видів диких та домашніх тварин є
С. felis felis. Загалом паразитичними комахами С. felis
можуть заражатися більше 50 видів ссавців і птахів
(Bossard et al., 1998; Thilkan  Karunanithi, 2001;
Linardi  Santos, 2012; Shakya et al., 2019). Даний вид
бліх швидко пристосовується до різних умов існування, і хоча, його початковим хазяїном був кіт свійський
(Felis catus), С. felis може паразитувати і на інших
видах тварин, внаслідок пристосування і відсутності
специфічності. Так при паразитуванні у собак характерного для них виду бліх С. canis, блохи виду С. felis
часто його витісняють. На думку науковців, це
пов’язано з тим, що С. canis більш специфічний щодо
хазяїна і більш вибагливий до умов існування, ніж
С. felis (Linardi  Nagem, 1973). Проте, в таких країнах як Корея, Туреччина, Греція С. canis залишається
домінуючим видом (Aldemir, 2007; Ahn et al., 2018).
Науковцями виявлено, що у Великобританії найбільш поширеним видом бліх є C. felis, а С. canis зареєстровано тільки у безпритульних тварин та собак, що
утримуються в сільській місцевості. Водночас, на
території Франції 99 % обстежених домашніх котів та
89 % собак виявилися інвазованими блохами виду
C. felis. Зараження собак С. canis виявляли тільки в
10 % випадків (Beugnet et al., 2004). Інші автори свідчать, що екстенсивність інвазії собак С. felis становила на території США 90 %, Німеччини – 57 %
(Liebisch & Reimann, 2000).
З огляду на значне поширення бліх серед популяції домашніх собак і котів у різних країнах світу та їх
важливе епідеміологічне значення, метою роботи
було вивчити особливості вікової сприйнятливості
домашніх собак на території міста Полтава (Україна)
до Ctenocephalides spp.

Результати та їх обговорення
Проведеними дослідженнями встановлено, що до
інвазування блохами схильні собаки будь-якого віку і
ктеноцефальоз діагностовано у тварин всіх вікових
груп. Середня екстенсивність та інтенсивність інвазії
виявилася нижчою у тварин, яких утримували у квартирах (26,47 %, 10,82 ± 0,29 екз./гол.) порівняно з
тваринами, яких утримували у приватному секторі
(76,21 %, 22,71 ± 0,64 екз./гол.). Водночас, вікова
динаміка ураження собак паразитичними комахами за
різних умов їх утримання значно відрізнялася.
(табл. 1).
Найбільші показники екстенсивності інвазії за
квартирного утримання собак виявлено у молодняка
віком від одного до шести років (37,10–45,45 %).
Менш ураженими були молоді тварини віком від 6 до
12 місяців, ЕІ становила 27,30 %. Найменш інвазованими були цуценята до 6-місячного віку (ЕІ –
11,26 %) і собаки старші 6-річного віку (ЕІ – 16,28 %).
За вольєрного утримання собак найбільш ураженим блохами виявився молодняк до 12-місячного
віку, ЕІ коливалася в межах від 84,03 до 90,36 %. В
подальшому, з віком тварин, екстенсивність інвазії
поступово знижувалася (табл. 2).

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2020, vol. 22, no 98

85

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2020, т 22, № 98

Таблиця 1
Показники екстенсивності інвазії собак Ctenocephalides spp. за квартирного утримання
Вікова група собак
Молодняк до 6 міс.
Молодняк 6–12 міс.
Собаки 1–3-річного віку
Собаки 3–6-річного віку
Собаки старше 6- річного віку
Всього

Досліджено тварин
373
315
319
310
387
1704

Інвазовано тварин
42
86
145
115
63
451

ЕІ, %
11,26
27,30
45,45
37,10
16,28
26,47

Таблиця 2
Показники екстенсивності інвазії собак Ctenocephalides spp. за вольєрного утримання
Вікова група собак
Молодняк до 6 міс.
Молодняк 6–12 міс.
Собаки 1–3-річного віку
Собаки 3–6-річного віку
Собаки старше 6- річного віку
Всього

Досліджено тварин
363
313
273
254
264
1467

Інвазовано тварин
328
263
192
136
199
1118

ЕІ,%
90,36
84,03
70,33
53,54
75,38
76,21

лише в окремих працях (Semenko  Kurinec', 2011).
Тому, актуальним є вивчення сприйнятливості собак
різних вікових груп за різних умов їх утримання до
збудника ктеноцефальозу на території України.
Проведеними дослідженнями встановлено, що за
різних умов утримання собак вікова динаміка ктеноцефальозу значно відрізняється. Так більш благополучними виявилися тварини, що утримувалися у квартирах порівняно з собаками, що утримувалися у
приватному секторі. Причому за квартирного утримання, з віком собак показники інвазованості блохами
поступово зростають, що на нашу думку пов’язане з
більш ретельним доглядом за молодими тваринами,
проведенням інсектицидних обробок. За вольєрного
утримання собак, навпаки, з їх віком показники екстенсивності та інтенсивності інвазії знижуються, що
свідчить про формування більш несприйнятливих
умов для живлення паразитів (потовщення та огрубіння шкіри, віковий імунітет тощо). Схожі дані
отримані авторами, які встановлювали максимальну
зараженість собак блохами у віці 7–12 міс., яка з віком тварин знижувалася з 44,4 до 19,1 %
(Prokopenkova, 2005).
Отримані результати відносно вікової динаміки
інвазованості домашніх собак блохами роду
Ctenocephalides можливо враховувати при проведенні
заходів щодо боротьби та профілактики ктеноцефальозу собак за різних умов їх утримання.

Так у собак віком 1–3 роки екстенсивність інвазії
становила 70,33 %, у собак віком 3–6 років – 53,54 %.
Водночас, у собак старших 6-річного віку ступінь
інвазованості Ctenocephalides spp. незначно зростає і
дорівнює 75,38 %.
Показники інтенсивності інвазії у собак різних вікових груп, також, залежали від способу утримання
(рис.).

Рис. 1. Показники інтенсивності інвазії собак
Ctenocephalides spp. залежно від умов утримання
За квартирного утримання собак найбільші показники ІІ виявлено у тварин віком від одного до шести
років (від 10,45 ± 0,43 до 15,91 ± 0,47 екз./гол.), а за
вольєрного утримання – у молодняку до 12-місячного
віку (від 22,78 ± 0,62 до 32,56 ± 0,72 екз./гол.). Менш
інвазованими були собаки віком до 12 місяців (ІІ від
5,43 ± 0,70 до 7,02 ± 0,40 екз./гол.) і старші 6-річного
віку (8,54 ± 0,59 екз./гол.) – за квартирного утримання, а також собаки віком від одного до шести років
(ІІ від 11,63 ± 0,40 до 20,24 ± 0,66 екз./гол.) – за вольєрного утримання.
Згідно літературних джерел, ктеноцефальоз домашніх собак є значно поширеною інвазією у всьому
світі, збудником якої є ектопаразити роду
Ctenocephalides (Liebisch & Reimann, 2000; Beugnet et
al., 2004). В Україні питання щодо епізоотологічних
особливостей опрацьовані фрагментарно і описані

Висновки
Вікова динаміка ктеноцефальозу домашніх собак
на території міста Полтава, Україна характеризується
більшою ураженістю тварин у віці від одного до шести років за квартирного утримання, де екстенсивність
інвазії може досягати 45,45 %. Водночас, за вольєрного утримання максимальні показники інвазованості
виявлено у молодняку до 12-місячного віку, де екстенсивність інвазії досягає 90,36 %.
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Перспективи подальших досліджень. Проведені
дослідження обумовлюють необхідність встановлення
інсектицидної дії сучасних хімічних засобів у боротьбі з ктеноцефальозом.
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The rapid development of poultry farming requires increasing requirements for the safety and quality of
products. This is especially true for broiler chickens, turkeys and meat production. Over the past decade,
research by many scientists has shown that fundamental knowledge of the conditions of interaction of the
microorganism with the microflora that inhabits biotopes and the creation and widespread introduction into
practice of biological products from living or lyophilized microbial cultures – probiotics – is very important. Bacterial preparations based on living microbial cultures – probiotics – have become widespread
in the technological process of growing poultry in most countries of the world, including in Ukraine. The
microorganisms that make up the probiotic are representative of the normal gut flora; have high antagonistic properties against opportunistic and pathogenic microflora, even those that are insensitive to many
antibiotics; have the ability to activate macrophages, ie to influence the intensity of phagocytosis; have the
ability to enhance the induction of interferon, ie to influence the increase of factors of natural resistance of
animals; to influence the regulation of metabolism in the body of animals, vitamin balance, intestinal digestion; have the ability to produce biologically active substances. To date, studies in the field of bacteriotherapy and prevention of various pathological conditions in animals and poultry associated with disorders of
the composition of the normal gut flora are quite relevant. However, in spite of the positive characteristics
that pay tribute to probiotic drugs, there are still three areas of concern for improving such drugs in order
to achieve their effectiveness in use. First, the microorganisms that make up the probiotic, to a greater or
lesser extent, have poor patency through the upper divisions of the digestive canal due to the action of
gastric juice and enzymes on them, and therefore do not reach the thick compartment in the amount required to provide required effect. Secondly, if a small number of microorganisms in the composition of the
probiotic and has reached the large intestine – it can get bad in the already competitive environment of
pathogenic and pathogenic microorganisms already formed during this period. Third, in addition, the use of
probiotics inhabits the thick intestine only by the microflora that is part of it and does not reproduce the
diversity of its own microflora. The main advantages of probiotics over chemotherapeutic drugs and antitibiotics are that they are harmless to the body of the animal and are environmentally friendly. Due to the
great attention to probiotics as environmentally friendly preparations, there is now an increase in the study
of biological properties and selection of bacterial strains, the most promising in the probiotic respect. This
is the direction of selection of strains specific for the intestinal biocenosis of a particular animal and poultry
species, which have high colonization and antagonistic properties. Thus, nowadays, in poultry farming, it is
impossible to completely abandon preventive vaccinations, disinfection, use of antibiotics, anthelmintics,
coccidiostats and other chemotherapeutic drugs. After their use, the need for enriched diet of pro-and
prebiotics increases many times over. This is justified by the need to improve the normal gut microbiota,
which, in the first place, leads to increased nutrient uptake of feed and, as a consequence, to improve the
nutritional and biological value of poultry products. However, in the current scientific literature, researchers have not sufficiently described the characteristics of the impact on the body of animals, including birds,
the above nutraceuticals, also did not determine the quality and safety of slaughter products, did not substantiate their sanitary evaluation. Therefore, the development of new biotic drugs, especially domestic in
time.
Key words: intensive technologies, antibiotics, opportunistic pathogenic, pathogenic microflora, probiotics, prebiotics, poultry immunity, quality poultry products, food security.
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Гігієно-біотичні фактори щодо застосування сучасних пре- і пробіотиків у
птахівництві
В. П. Лясота, А. В. Колодка
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
Продовольча безпека України зумовлена виробництвом достатньої кількості якісних, екологічно нешкідливих, повноцінних
продуктів харчування тваринного походження, серед яких і продукція птахівництва. Впровадження інтенсивних технологій виробництва продукції птахівництва передбачає застосування різноманітних, екологічно нешкідливих нутріцевтиків, серед яких вітаміни, пробіотики, пребіотики, макро- і мікроелементи, котрі регулюють обмін пуринових основ в організмі, перетворення сульфіту в сульфат, реакції окислення альдегідів, підсилюють дію вітаміну С – важливого компоненту системи тканинного дихання, а
також синтез амінокислот і накопичення азоту в організмі. Іншою загальносвітовою актуальною тенденцією, у зв’язку із забороною використання кормових антибіотиків у процесі відгодівлі тварин, є пошук нових засобів, альтернативних антибіотикам, які б
забезпечували ефективніше використання поживних речовин корму, підвищували продуктивність й збереженість птиці, пригнічували умовно-патогенну та знищували патогенну мікрофлору кишечнику, стимулювали імунітет птиці в цілому. Досить ефективними з цього погляду є про- і пребіотики, що рекомендовані для використання, в тому числі й у птахівництві. Проте в сучасній
науковій літературі дослідниками недостатньо описані особливості впливу на організм тварин, серед них і птиці, вищезазначених
нутріцевтиків, також не визначені показники якості й безпечності продуктів забою, не обґрунтовано їх санітарну оцінку. Тому
досліджуване питання є актуальним.
Ключові слова: інтенсивні технології, антибіотики, умовно-патогенна, патогенна мікрофлора, пробіотики, пребіотики, імунітет птиці, якісна продукція птахівництва, продовольча безпека.

Результати та їх обговорення

Вступ

Нормальна мікрофлора відіграє важливу роль у захисті організму від патогенних мікробів, дії токсичних речовин. Встановлено, що нормальна мікрофлора
безпосередньо впливає на формування природної
резистентності організму, регулювання процесів метаболізму, вітамінного і мінерального балансу, кишкового травлення, стимулювання імуногенезу. Зміна
співвідношення кількісного і якісного складу біоценозу травного каналу в бік переваги умовно-патогенної
та патогенної мікрофлори спричиняє порушення метаболізму, гомеостазу організму та викликає порушення нормального фізіологічного стану тварин.
Доведено, що найбільш екологічно чисті, нешкідливі,
високоефективні засоби корекції мікробіоценозу –
біопрепарати, виготовлені на основі лактобактерій,
кишкових паличок, котрі є природними антагоністами
умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів
(Bohatko et al., 2011).
З 1 січня 2006 року у Європейському Союзі введено заборону на використання антибіотиків – стимуляторів росту (Zabarna & Yakubchak, 2014). В Україні
також введені значні обмеження щодо використання
антимікробних препаратів у кормах, а також вмісту
антибіотиків у продуктах тваринного походження.
Так, згідно зі ст. 14 Закону України “Про ветеринарну
медицину”, забороняється використання з метою
прискорення росту і підвищення продуктивності тварин біологічних стимуляторів, антибіотиків, гормональних та інших препаратів. Такі препарати можуть
бути застосовані винятково з лікувальною метою
(Bublyk & Katerynets, 2011).
Негативний вплив на організм птиці мають і продукти метаболізму антибіотиків, інші ветеринарні
препарати, мікроорганізми, токсини, отрути, солі
важких металів тощо, котрі надходять з ліками та
кормами. На ринку ветеринарних препаратів антибіо-

Стрімкий розвиток птахівництва потребує підвищення вимог до безпечності та якості продукції. Особливо це стосується вирощування курчат-бройлерів,
індиків та отримання м’ясної продукції (Yakubchak et
al., 2003; Nitsenko, 2012; Kyryliuk, 2014; Malysheva &
Zavgorodneva, 2014; Makriv, 2015).
За останнє десятиріччя дослідженнями багатьох
вчених показано, що досить важливе місце займає
фундаментальне пізнання умов взаємодії макроорганізму із мікрофлорою, що населяє біотопи, та створення і широке впровадження у практику біопрепаратів із живих чи ліофілізованих мікробних культур –
пробіотиків (Stehnii, 2015).
Вагоме місце у технологічному процесі при вирощуванні птахопоголів’я в більшості країн світу, в
тому числі в Україні, широкого застосування набули
бактеріальні препарати на основі живих мікробних
культур – пробіотики.
Мікроорганізми, що входять до складу пробіотиків, є представниками нормальної мікрофлори травного каналу; володіють високими антагоністичними
властивостями проти умовно-патогенної та патогенної мікрофлори, навіть такої, що нечутлива до багатьох антибіотиків; мають здатність активізувати макрофаги, тобто впливати на інтенсивність фагоцитозу;
володіють властивістю підсилювати індукцію інтерферону, тобто впливати на підвищення чинників природної резистентності тварин; впливати на регуляцію
обміну речовин в організмі тварин, вітамінного балансу, кишкового травлення; володіють здатністю до
продукування біологічно активних речовин (Pentyliuk,
2015).
На сьогодні досить актуальними є проведення досліджень в галузі бактеріотерапії та профілактики
різних патологічних станів у тварин і птиці,
пов’язаних з порушеннями складу нормальної мікрофлори травного каналу (Fotina, 2016).
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чнику лише тією мікрофлорою, що входить до його
складу і не відтворює різноманіття власної мікрофлори (Mendel, 2011).
Незважаючи на подану вище інформацію, велика
кількість науковців, посилаючись на результати досліджень, стверджують, якщо забезпечити в 1 см3 (1 г)
пробіотика 10-6–10-9 КУО мікробів-пробіонтів, то
вони досить живучі, в достатній кількості надходять
до товстого відділу кишечнику та забезпечують терапевтичний ефект, а вищезгадана проблема вирішується за рахунок збільшення концентрації живих мікроорганізмів у складі популяції нормо флори (Mendel,
2009).
Основні переваги пробіотиків перед хіміотерапевтичними препаратами і антибіотиками полягають у
тому, що вони нешкідливі для організму тварин та є
екологічно чистими. У зв’язку з великою увагою до
пробіотиків як екологічно безпечних препаратів нині
спостерігається активізація вивчення біологічних
властивостей і селекції штамів бактерій, найбільш
перспективних у пробіотичному плані. Таким є напрямок з відбору штамів, видоспецифічних для кишкового біоценозу конкретного виду тварин, які мають
високу колонізацію й антагоністичну властивість
(Klitsenko et al., 2012).
Багаторічний досвід учених і практиків, який базується на традиціях корифеїв медичної та біологічної
наук (Л. Пастер, І. Мечников, М. Гамазея й ін.), свідчить про те, що найбільш фізіологічними, екологічно
чистими, нешкідливими і водночас високоефективними засобами корекції мікробіоценозу є біопрепарати, виготовлені на основі лактобактерій, кишкових
паличок, котрі є природними антагоністами патогенних мікроорганізмів.
У застосуванні їх під час вирощування птиці є багато позитивного, адже основний акцент ставиться на
використання та мобілізацію “власних сил організму”,
його імунну систему, яка повинна боротися та протистояти бактеріальним і вірусним інфекціям, патогенним грибам,отруєнням тощо (TU U 15.8–35291116–
008:2009).
Першим запропонував використання живих мікроорганізмів для поліпшення травлення І. І. Мечников.
Він виявив, що з віком людини у товстому відділі
кишечнику збільшується кількість мікроорганізмів,
які володіють протеолітичними властивостями та
продукують азотовмісні субстрати з токсичним ефектом. Вчений у 1907 році запропонував замінювати
азотовмісні субстрати молочнокислими бактеріями
(Biben, 2014).
Узагальнене поняття пробіотик з’явилося в
1965 році. Згодом сформулювали його визначення як
живої мікробної кормової добавки, яка справляє корисну дію на тварину-хазяїна шляхом поліпшення
кишкового мікробного балансу. В сучасному розумінні термін “пробіотик” був запропонований Річардом і Паркером у 1977 році. Таке визначення мали
мікроорганізми та продукти їхньої ферментації, які
наділені антагоністичною активністю щодо патогенної мікрофлори (Tereshchenko et al., 2011).

тики витісняються безпечними та корисними пре- і
пробіотиками (Tkachuk & Palyshniuk, 2014).
Пробіотичні препарати містять штами мікроорганізмів-симбіотів, спеціально підібраних за специфічними бактеріостатичними й ензиматичними властивостями. Завдяки цьому вони здатні створювати бактеріальну рівновагу під час заселення травного тракту
та запобігати розвитку там шкідливої мікрофлори.
Пробіотичні препарати потрібні також для утворення
необхідних для організму тварин метаболітів, ензимів
і антитіл. Зовнішнім проявом нормальної бактеріальної рівноваги в організмі тварин є добрий стан здоров’я, хороший апетит, підвищене споживання кормів, швидкий ріст і розвиток. Доведено, що застосування пробіотичних препаратів у тваринництві забезпечує підтримку гомеостазу травного каналу та запобігає розвитку факторних інфекцій у молодняку –
колібактеріозу, диспепсії та інших, сприяє росту тварин і птиці із високими показниками збереженості
(Berhilevych, 2015).
Особливо варто звернути увагу на застосування
пробіотиків ослабленим тваринам, коли саме пробіотичні препарати запобігають проникненню умовнопатогенних організмів зі шлунково-кишкового тракту
в інші органи і тканини. За даними вчених, після застосування пробіотичних препаратів таким тваринам
частота виникнення уражень телят ешерихіями, сальмонелами, стафілококами значно знижувалася
(Kovbasenko et al., 2016).
За своїми пробіотичними властивостями найбільш
характерними і широко відомими є такі види мікроорганізмів: Bifidobacterium, Lactobacterium, Enterococcus, Bacillus, Streptococcus, Saccharomyces. Розробка
наукових основ створення пробіотичних препаратів
дала поштовх до їх удосконалення та продовження
дослідженнь у цьому напрямку (Binkevych, 2013).
Отже, пробіотики є натуральними, екологічно безпечними препаратами, які містять спеціально підібрані штами мікроорганізмів нормофлори травного тракту та здатні забезпечувати бактеріальну рівновагу під
час колонізації шлунково-кишкового тракту, запобігати розвитку шкідливої мікрофлори, сприяти поліпшенню метаболічних процесів в організмі телят та
забезпечувати стабільний гомеостаз організму.
Проте, незважаючи на позитивні характеристики,
які віддають належне пробіотичним препаратам, усе
ж існує три напрямки проблеми щодо удосконалення
таких препаратів з метою досягнення їхньої ефективності при застосуванні. По-перше, мікроорганізми, що
входять до складу пробіотиків, меншою чи більшою
мірою характеризуються поганою прохідністю через
верхні відділи травного каналу через дію на них шлункового соку та ферментів, а тому не досягають товстого відділу в тій кількості, котра необхідна, щоб
забезпечити необхідний ефект. По-друге, якщо незначна кількість мікроорганізмів зі складу пробіотика і
досягла товстого відділу кишечнику – вона може
погано приживатися в уже сформованому на цей період конкурентному середовищі з умовно-патогенних
та патогенних мікроорганізмів. По-третє, окрім того,
застосування пробіотика заселяє товстий відділ кише-
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названих нутріцевтиків приводить до вірогідного
збільшення забійних показників проти аналогічних
показників курчат контрольної групи (Hancock et al.,
2002).
Встановлено, що застосування пробіотичного препарату “Олин”, який містить фугати мікробних культур, курчатам-бройлерам підвищує показники резистентності, продуктивності, якості м’яса, нормалізує
обмін речовин, стимулює гемопоез (White et al., 1989).
Одночасне застосування молочнокислих бактерій,
що входять до складу “Проламу” та Bacillussubtilis
090, що міститься у “Моноспорині”, під час відгодівлі
молодняку курей, приводить до стимуляції факторів
неспецифічної резистентності, росту, розвитку та
збереженості молодняку птиці. Також застосування
зазначених пробіотиків приводить до достовірно вищих показників несучості, підвищення м’ясної продуктивності курей (White et al., 1989).
В роботах В. В. Тедтова розглядається пробіотичний препарат “Бифидум СХЖ”, на основі ліфінізованого штаму Bifidobacteriumbifidum і лактози у поєднанні з лецетином, з метою поліпшення засвоєння
поживних речовин корму, підвищення продуктивності курчат-бройлерів (Aguilar et al., 2017).
Також у періодичній науковій літературі знаходимо результати досліджень дії й інших пробіотиків на
організм птиці: “Есід-пак”, “Стрептобіфіда-форте”
“Сафманан”, “Біосаф”, “Пробіол-Л” (Mendel & Kruse,
2012).
Так, “Сафманан” – кормова добавка, що являє собою стінки дріжджових клітин, стимулює ріст, продуктивність та імунітет птиці, при цьому збільшується
яйценоскість, підвищуються показники якості яєць,
збереженість поголів’я птиці. “Біосаф” – пробіотик,
який належить до групи живих дріжджів, стимулює
ріст і продуктивність, підвищує імунітет, знижує смертність молодняку птиці (Ratkowsky, 1990).
Застосування пробіотичного препарату “ПробіолЛ” пригнічує ріст патогенних мікроорганізмів, продукує фолієву кислоту, ніацин, вітаміни В6, В12, травні
ферменти, а також деякі амінокислоти, сприяє підвищенню середньодобових приростів на 10 %, живої
маси – на 7 %, зниженню смертності курчат за умов
введення в раціон птиці (Grau et al., 1953).
Пребіотики – це відносно нова група кормових добавок, що підсилюють дію пробіотиків, є імуномодуляторами. До пребіотиків належать органічні сполуки
малої молекулярної маси – олігосахариди, органічні
кислоти, які сприяють розвитку корисних мікроорганізмів і пригнічують дію шкідливих мікроорганізмів.
Як і пробіотики, за даними науковців, пребіотики не
чинять негативної дії на організм птиці. Встановлено,
що пребіотики не розщепляються ферментами макроорганізму і не адсорбуються у передніх відділах травного каналу. Вони є енергетичним субстратом для
нормальної мікрофлори кишечнику – біфідобактерій і
лактобацил (Connell, 1955).
Так, за результатами досліджень М. Д. Кучерук і
G. F. Mathis встановлено, що застосування пребіотика
“Біо-Мос” під час вирощування курчат-бройлерів
позитивно впливає на збереженість поголів’я та кон-

Від правильного та раціонального вибору про- і
пребіотика, які застосовують для відгодівлі птиці та
інших тварин, залежить не лише ефективність вирощування, а й споживчі характеристики продуктів їх
забою (Mulder, 2015).
Перелік зареєстрованих пробіотиків нараховує
близько 80 найменувань вітчизняних та імпортних
препаратів (Fisinin, 2016). На сучасному етапі розробки та використання пробіотиків і продуктів на їхній
основі насамперед зосереджується увага на тих компонентах, що поліпшують та корегують процеси травлення птиці (розщеплення, всмоктування, засвоєння
поживних речовин корму), дії на імунітет через оптимізацію захисної функції організму (Drozdenko, 2010).
Пробіотики змінюють співвідношення корисних і
шкідливих мікроорганізмів шлунково-кишкового
каналу тварин, а отже регулюють мікробіологічний
баланс кишечнику, що дає змогу збільшити середньодобові прирости за рахунок підвищення засвоєння
кормів. Введення пробіотиків до раціону тварин, у т.
ч. птиці також підвищує життєдіяльність організму,
ефективність вакцинацій, сприяє зниженню захворювань, кількості фармакологічних обробок (Meneshian
& Bulkley, 2012).
На відміну від антибіотиків, сучасні пробіотики не
спричиняють звикання до патогенної мікрофлори,
вони безпечні для навколишнього середовища
(Vorbach et al., 2013).
Спектр застосування пробіотиків для годування
птиці досить широкий: стимуляція антигеннеспецифічного імунітету, корекції дисбактеріозу у птиці, лікування змішаних шлунково-кишкових захворювань,
розладів травлення аліментарної етіології, підвищення ефективності використання корму та продуктивності птахів, зниження контамінації поверхні тушок, для
підвищення біологічного ресурсу птиці (Harrison,
2002).
У світовій ветеринарній практиці застосовуються
пробіотичні препарати на основі штамів мікроорганізмів. Ряд авторів у своїх роботах наголошують на
позитивному впливі зоотехнічних добавок з використанням мікроорганізмів під час годування птиці, зокрема та найчастіше курчат-бройлерів (Gardlik et al.,
1987).
Сучасні наукові публікації присвячені з’ясуванню
впливу на продуктивність курчат-бройлерів пробіотиків у поєднанні з вікасолом, антиоксидантами
(Zasiekin et al., 2012), прополісом, цеолітами, сорбентами, глауконітом (Hancock et al., 2002).
Підтверджено доцільність застосування нутріцевтиків цитрату наномолібдену(ЦНМ) і пробіотика
“Пробікс” (КД) в бройлерному птахівництві. Доведено позитивний вплив застосованих нутріцевтиків на
показники продуктивності, обмінні процеси в організмі курчат та покращення показників якості і збереження безпечності продуктів забою. Додавання до
раціону курчат-бройлерів ЦНМ і кормової добавки
“Пробікс” приводить до збільшення живої маси проти
контролю. Найбільш ефективно на ріст і розвиток
птиці впливає самостійне застосування ЦНМ і КД
“Пробікс”. Застосування курчатам-бройлерам вище-
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версію корму, поліпшує резистентність організму.
Застосування пребіотика приводить до підвищення
середньодобового приросту курчат і забійного виходу
тушок, харчової цінності (Zasiekin et al., 2012).
Застосування рослинно-дріжджового пробіотика
“Рекіцен” на основі пшеничних висівок та інактивованих винних дріжджів позитивно впливає на живу
масу, збереженість поголів’я, засвоєння поживних
речовин, продуктивність і якість м’ясної продукції
курчат-бройлерів.
Завдяки специфічній комбінації діючих речовин
пребіотик “Агримос” володіє механізмом дії
зв’язувати в кишечнику патогенні грамнегативні мікроорганізми та виводити їх з травного тракту, а також
стимулює імунну систему птиці. Разом з тим пребіотик сумісний зі всіма компонентами комбікорму,
лікарськими засобами та іншими нутріцевтиками та
безпечний для споживачів продукції птахівництва.
Використання лактулозовмісного пребіотика під час
вирощування курчат-бройлерів спричиняє достовірне
збільшення живої маси птиці, зниження затрат корму,
посилення харчової якості м’яса (Daniel & Gray,
1953).
Висновки
Таким чином, нині у птахівництві неможливо зовсім відмовитися від профілактичних щеплень, дезінфекції, використання антибіотиків, антигельмінтиків,
кокцидіостатиків та інших хіміотерапевтичних препаратів. Після їх використання необхідність у збагачені
раціону про- і пребіотиками збільшується в рази. Це
обґрунтовується необхідністю поліпшення нормальної мікрофлори кишечнику птиці, що насамперед
спричиняє підвищення засвоєння поживних речовин
корму і, як наслідок, поліпшення харчової та біологічної цінності продуктів забою птиці.
Проте в сучасній науковій літературі дослідниками недостатньо описані особливості впливу на організм тварин, у тому числі і птиці, вищезазначених
нутріцевтиків, також не визначені показники якості й
безпечності продуктів забою, не обґрунтовано їхню
санітарну оцінку. Тому розробка нових пробіотичних
препаратів, особливо вітчизняних, на часі.
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One of the most common and poorly understood diseases in dogs and cats is enteropathy with PLE.
The disease occurs, according to studies, in dogs of 2-6 years old breeds: Yorkshire terrier, German shepherd, and Golden Retriever. The disease in most cases is manifested by anorexia, polydipsia, diarrhea, fever
up to 39.7 °C, tachycardia (145–170 bpm), and abdominal pain. In sick dogs, leucocytosis (21.0 ± 0.50 g/l),
thrombocytosis (480.0 ± 10.13 g/l), oligocythaemia (4.8 ± 0.12 T/l), oligochromemia (109.0 ± 5.06 g/l),
decrease in haematocrit value (29.0 ± 1.21 % in healthy people 42.3 ± 0.65 %). In a biochemical study of
blood in dogs with enteropathy with PLE, hypoproteinaemia (38.2 ± 0.65 g/l), hypoalbuminemia (9.6 ±
0.61 g/l); hyperazotemia (8.6 ± 0.37 mmol/l), hypercholesterolemia (8.0 ± 0.23 mmol/l), hyperenzymemia of
LF (ALP) and ALT (alanine aminotransferase), hyponatremia, hypokalaemia, hypochloraemia, decreased
blood pH values (7.26 ± 0.013), HCO3- (15.3 ± 0.71 mmol/L) and AG (2.85 ± 0.084 mmol/L, in healthy
people 14.3 ± 1.17 mmol/L). The diagnosis of enteropathy with PLE was confirmed by studies in feces of α1antitrypsin, which in sick dogs with PLE was more than 22 mg/dL (in clinically healthy dogs up to
18 mg/dL). A treatment regimen with trometamol, Xylat, Disparkol, Voluven, Reopoliglukin, Maropitant,
prednisolone, α-lysine escinat, albumin, Presorb and feed additives Vivonex Ten Elemental and Royal
Canin Recoveri promotes the recovery of dogs, prevents their death. Under the action of drugs, erythro- and
leuсocytopoiesis, protein-synthesizing (the content of total protein and albumin increased by 34.3 and
246.9 %, respectively) and urea-forming functions of hepatocytes improves. We have developed and tested a
treatment scheme that restores the acid-base balance of the body, as indicated by the physiological values of
blood pH, bicarbonates, anion gap (AG), Na+, K+, Cl- and Mg+.
Key words: enteropathy, dogs, acid-base balance, α1-antitrypsin, blood.

Лікування собак за ентеропатії із PLE
Є. В. Мостовий, В. І. Головаха, О. В. Піддубняк, С. В. Слюсаренко, А. О. Слюсаренко, М. М. Саморай
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
Одним із поширених і маловивчених захворювань у собак і котів є ентеропатія із PLE. Зустрічається захворювання, згідно досліджень у собак 2–6-річного віку порід: йоркширський тер’єр, німецька вівчарка, голденретривер. Захворювання у більшості
випадків проявляється анорексією, полідипсією, діареєю, підвищенням температури тіла до 39,7 оС, тахікардією (145–170 уд./хв),
абдомінальним болем. У хворих собак лейкоцитоз (21,0 ± 0,50 Г/л), тромбоцитоз (480,0 ± 10,13 Г/л), олігоцитемія (4,8 ± 0,12 Т/л),
олігохромемія (109,0 ± 5,06 г/л), зменшення гематокритної величини (29,0 ± 1,21 % у здорових 42,3 ± 0,65 %). За біохімічного дослідження крові у собак за ентеропатії із PLE гіпопротеїнемія (38,2 ± 0,65 г/л), гіпоальбумінемія (9,6 ± 0,61 г/л); гіперазотемія
(8,6 ± 0,37 ммоль/л), гіперхолестеролемія (8,0 ± 0,23 ммоль/л), гіперензимемія ЛФ (лужна фосфатаза) і АлАТ (аланінова амінотрансфераза), гіпонатріємія, Гіпокаліємія, гіпохлоремія, знижені величини рН крові (7,26 ± 0,013), HCO3- (15,3 ± 0,71 ммоль/л) і AG
(2,85 ± 0,084 ммоль/л, у здорових 14,3 ± 1,17 ммоль/л). Діагноз на ентеропатію із PLE підтверджували дослідженнями у калі α1антитрипсину, який у хворих собак із PLE був більше 22 мг/дл (у клінічно здорових до 18 мг/дл). Лікувальна схема із застосуванням
Трометамолу, Ксилату, Дизпарколу, Волювену, Реополіглюкіну, Маропітанту, Преднізолону, α-лізину есцинату, альбуміну, Пресорбу і кормових добавок Vivonex Ten Elemental та Royal Canin Recoveri сприяє одужанню собак, попереджує їх загибель. За дії лі-
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карських засобів поліпшується еритро- і лейкоцитопоез, протеїносинтезувальна (уміст загального протеїну і альбумінів підвищився, відповідно, на 34,3 і 246,9 %) і сечовиноутворювальна функції гепатоцитів. Розроблена і апробована нами лікувальна схема
відновлює кислотно-основний баланс організму, на що вказують фізіологічні величини рН крові, бікарбонатів, аніонного проміжку
(AG), Na+, K+, Cl– і Mg+.
Ключові слова: ентеропатія, собаки, кислотно-основний баланс, α1-антитрипсин, кров.

Матеріал і методи досліджень

Вступ

Об’єктом дослідження були собаки 2–6-річного віку порід йоркширський тер’єр, німецька вівчарка,
голденретривер (n = 10), яким був поставлений діагноз на ентеропатію із PLE.
Діагноз був підтверджений визначенням у калі α1антитрипсину (метод імуноферментного аналізу). У
здорових собак α1-антитрипсин повинен не перевищувати 18 мг/дл, у хворих він був більше 22 мг/дл.
Хворим тваринам застосовували Трометамол (внутрішньовенно), Ксилат (12 мл/кг маси тіла, внутрішньовенно), Дизпаркол (антибактеріальний препарат
по 0,25 мл/кг маси тіла, внутрішньом’язово), Волювен
(9 мл/кг маси тіла), Реополіглюкін (5 мл/кг маси тіла),
Маропітант (1 мг/кг маси тіла), Преднізолон 1 мг на
кг /на 12 год і α-лізин есцинат – 0,24 мг/кг маси тіла,
Пресорб – 1,0 г/кг маси тіла (3 рази в день, впродовж
3–4 діб внутрішньо). Схему застосовували 6 днів.
Окрім того, застосовували Альбумін 10 %-вий розчин
по 0,5 г/кг маси тварини (внутрішньовенно, одноразово).
З першого дня після поступлення в клініку призначали примусову годівлю кормовими добавками
Vivonex Ten Elemental та Royal Canin Recoveri через
кожні 3 години (згідно інструкції).
У стабілізованій крові визначали кількість еритроцитів, гемоглобіну, гематокритну величину, індекси
“червоної” крові (МСН і МСV), кількість лейкоцитів і
тромбоцитів за допомогою гематологічного аналізатора Mindray BC-2800Vet.
Визначення рН крові, концентрації HCO3–, AG,
Na+, K+ і Cl– в стабілізованій крові (антикоагулянт LiHeparin) проводили за допомогою мікропроцесорного
комплексу IDEXX LABORATORIES: Idexx VetStat
Electrolyte and Blood Gas Analyzer, USA впродовж
перших п’яти хвилин після взяття крові.
У сироватці крові визначали кількість загального
протеїну, альбуміни, сечовину, холестеролу, активність амінотрансфераз (АсАТ і АлАТ) та лужної фосфатази (ЛФ) за допомогою автоматичного біохімічного аналізатора Mindray BS-120.

Ентеропатія з PLE – синдром, який характеризується постійною втратою протеїну у просвіт шлунково-кишкового каналу через слизову оболонку (Dossin
& Lavoué, 2011; Holovakha et al., 2019). Здебільшого
ця патологія проявляється як ускладнення за захворювань кишечнику із складним, тяжким перебігом та
низьким рівнем альбумінів у крові (Allenspach et al.,
2007; Willard, 2015). Захворювання рідко буває у людей, але частіше зустрічається у собак (Peterson &
Willard, 2003). Ентеропатія із PLE нерідко у собак і
котів може перебігати без діарейного синдрому і
блювоти. Ентеропатія із гіпопротеїнемією може бути
пов’язана із патологією печінки. У частини собак за
цього патологічного процесу може бути водянка черевної порожнини (асцит). Слід зазначити, що за ентеропатії із PLE тварини раптово можуть загинути без
вираженої клінічної картини.
У собак патологія часто є ознакою запалення кишечнику (ІВD, ВЗК) (Jergens et al., 1992; Kull et al.,
2001; Allenspach et al., 2007) і рідше буває за лімфангіектазії (Jergens et al., 1992; Lecoindre et al., 2010). У
теперішній час вважають, що у собак ІВD обумовлено
порушенням імунної системи, реакціями на компоненти продуктів корму, генетичною залежністю, дисбактеріозом (Jergens, 1999; Simpson & Jergens, 2011).
У котів ентеропатія із PLE проявляється значно рідше, але перебіг її значно складніший ніж у собак.
Водянка черевної порожнини, порівняно із собаками,
у них проявляється значно рідше (Baez et al., 1999;
Bailey et al., 2010).
За ентеропатії з PLE уражається лімфатична система (Rovenská & Rovenský, 2011), відбуваються зміни в структурі гепатобіліарної системи (Craven et al.,
2009), виникає анемічний синдром та розвивається
метаболічний ацидоз (Holovakha et al., 2019). На виникнення останнього вказують низькі значення показників кислотно-основного балансу, таких як рН крові, HCO3– (бікарбонати) AG та макроелементів Na+,
K+, Cl– (Holovakha et al., 2019), Ca+ і Mg+ (Kimmel,
2000; Bush et al., 2001; Mellanby et al., 2005).
Згідно наших досліджень ентеропатія з PLE проявляється найчастіше у йоркширських тер’єрів, німецьких вівчарок, ротвейлерів, голденретриверів та
боксерів (Holovakha et al., 2019).
Оскільки лікування собак за ентеропатії із PLE у
більшості випадків складне і нерідко неефективне, то
мета роботи і полягала у розробці ефективної схеми
лікування. Для досягнення мети необхідно вивчити
клінічний статус хворих собак, зміни еритроцитопоезу та лейкоцитопоезу, біохімічний склад крові до і
після лікування та стан кислотно-основного балансу
крові в процесі лікування.

Результати та їх обговорення
Загальний стан тварин був пригнічений. Тварини
поступали клініку через 3–6 днів після прояву захворювання. У собак гіпорексія, яка змінювалася анорексією, періодично блювота, полідипсія, поліурія, діарейний синдром. У хворих виявляли болючість черевної стінки. Температура тіла була в межах 39,1–
39,7 оС; частота пульсу 145–170 уд/хв.
У крові низькі величини еритроцитів, гемоглобіну,
гематокритної величини (табл. 1), що вказує на розвиток анемічного синдрому.
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Таблиця 1
Показники “червоної” крові у собак за ентеропатії із PLE
Групи
тварин

Ер.,
Hb,
MCH,
Ht,
MCV,
Le,
Т/л
г/л
пг
%
мкм3
Г/л
5,9–7,8
137,0–154,0
18,7–23,6
41,0–45,0
57,7–69,5
10,2–12,8
Клінічно здорові (n = 12)
6,9 ± 0,29
145,2 ± 2,90
21,1 ± 0,71
43,2 ± 0,84
62,8 ± 1,71
12,0 ± 0,38
до лікування
3,92–5,27
89,0–137,0
19,0–29,1
23,0–33,0
48,7–68,9
19,2–23,0
(n = 10)
4,8 ± 0,12
109,0 ± 5,06
21,0 ± 0,50
29,0 ± 1,21
60,8 ± 2,57
21,0 ± 0,50
Хворі
на 6-й день
4,99–6,74
132,0–156,0
22,0–27,7
38,0–46,0
63,1–84,2
8,3–12,0
лікування (n = 9)
5,8 ± 0,15
141,8 ± 2,94
24,4 ± 0,76
41,9 ± 0,84
73,0 ± 2,56
10,0 ± 0,43
Примітка: *** – Р < 0,001 порівняно із значеннями клінічно здорових; о – Р < 0,05; оо – Р < 0,01; ооо – Р < 0,001 порівняно із
показниками до лікування

Кількість лейкоцитів у хворих становила
21,0 ± 0,50 Г/л (19,2–23,0), тромбоцитів – 480,0 ±
10,13 Г/л (у нормі 290,3 ± 11,4 Г/л). Тромбоцитоз
вказує на кишкову патологію.

Виявили значні зміни у хворих собак і зі сторони
біохімічного спектру крові (Motuzko et al., 2008). Зокрема, вміст загального протеїну у середньому становив 38,2 ± 0,65 г/л (табл. 2), що значно менше, ніж у
клінічно здоровими.

Таблиця 2
Показники загального протеїну, альбумінів і сечовини при лікуванні собак із ентеропатією із PLE
Період дослідження
Клінічно здорові
до лікування
на 6-й день лікування

Біометричний
показник
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m

Загальний протеїн,
г/л
65,8–72,3
68,4 ± 1,07
33,1–43,2
38,2 ± 0,65**
48,9–54,0
51,3 ± 0,46**

Рівень альбумінів був на дуже низькому рівні і в
середньому по групі становив 9,6 ± 0,61 г/л, що значно менше, ніж у здорових тварин.
Гіпопротеїнемія і гіпоальбумінемія є маркером порушення альбуміно-синтезувальної функції гепатоцитів, і вказує на зниження секреторної функції шлунка
і кишечнику (Levchenko et al., 2010; Levchenko et al.,
2017).
Вміст сечовини у хворих собак був підвищеним і в
середньому становив 8,6 ± 0,37 ммоль, що на 68,6 %
більше, ніж у клінічно здорових. Гіперазотемія (більше 7,5 ммоль/л), встановлена у 90 % хворих собак.
Вона обумовлена посиленим катаболізмом протеїнів,
зневодненням в результаті блювоти і діарейного синдрому.
У собак за ентеропатії із PLE встановили гіперхолестеролемію. Уміст холестеролу в сироватці крові
хворих тварин у середньому по групі становив
8,0 ± 0,23 ммоль/л, що в двічі більше порівняно із
клінічно здоровими. Підвищений вміст холестеролу в
крові є свідченням порушення утворення жовчних
кислот, жовчовиділення і вказує на холестатичні зміни в паренхімі печінки (Kishkun, 2014). Це підтверджують значення активності лужної фосфатази (ЛФ)
(Trofim’jak & Slivins’ka, 2020), які в середньому становили 220,0 ± 13,5 Од/л, що в 5,5 рази більше, ніж у
здорових тварин.

Альбуміни,
г/л
32,3–36,1
34,4 ± 0,61
6,5–12,1
9,6 ± 0,61
19,3–28,0
23,7 ± 0,2

Сечовина,
ммоль/л
3,31–6,71
5,1 ± 0,48
5,8–10,4
8,6 ± 0,37
5,8–8,0
6,8 ± 0,29

Рис. 1. Уміст холестеролу у собак за лікування із
ентеропатією із PLE
На відміну від ЛФ, активність амінотрансфераз
АсАТ істотно не відрізнялася від величин клінічно
здорових і була в межах фізіологічних значень. Активність АлАТ була підвищеною, що вказує на зміни
цитозольних структур гепатоцитів (табл. 3).
У хворих собак за ентеропатії з PLE виявили низькі величини у сироватці крові Na+ (табл. 4), що вказує
на зниження синтезу секреції альдостерону і кортизолу і сприяє порушенню реабсорбції Na+ в нефронах,
збільшенню осмотичного кліренсу.
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Таблиця 3
Показники активності ензимів при лікуванні у собак за ентеропатії із PLE
Біометричний
ЛФ,
АсАТ,
АлАТ,
показник
Од/л
Од/л
Од/л
Lim
15–70
14–40
25–51
Клінічно здорові
M±m
39,7 ± 7,87
29,4 ± 4,20
40,6 ± 3,46
Lim
136–278
29–44
46–58
до лікування
M±m
220,0 ± 13,51**
36,0 ± 1,82
52,0 ± 1,66*
18–24
30–36
Lim
136–181
на 6-й день лікування
22,0 ± 0,95ооо
35,0 ± 0,71оо
M±m
154,0 ± 5,40оо
Примітка: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01 порівняно із клінічно здоровими; оо – Р < 0,01; ооо – Р < 0,001 порівняно із показниками
до лікування
Період дослідження

Таблиця 4
Показники макроелементів у собак за ентеропатії в процесі лікування
Групи тварин

Натрій, ммоль/л
Калій, ммоль/л
Хлор, ммоль/л
138,0–156,0
4,6–5,8
111,0–129,0
Клінічно здорові
151,0 ± 5,21
5,0 ± 0,58
116,0 ± 5,30
90,0–131,0
2,84–3,65
95,0–115,0
Собаки до лікування (n=10)
116,0 ± 3,80***
3,15 ± 0,08**
101,0 ± 2,17*
3,32–4,42
107,0–132,0
142,0–161,0
6-й день лікування (n=9)
4,1 ± 0,13 ооо
120,0 ± 1,82 ооо
153,0 ± 2,55 ооо
Примітка: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 порівняно із значеннями клінічно здорових; ооо– Р < 0,001 порівняно із
показниками до лікування

Уміст у крові К+ теж був низьким –
3,15 ± 0,08 ммоль/л, що на 37 % менше, ніж у клінічно
здорових. Гіпокаліємія, очевидно, вказує на зниження
синтезу протеїну в рибосомах та уповільнення процесів гліколізу.
Низькі у крові хворих собак були і значення позаклітинного аніону – Хлору (Cl–). Цей макроелемент
підтримує КОР, осмотичну рівновагу та баланс води в
організмі.
Уміст
його
в
крові
становив
101,0 ± 2,17 ммоль/л, що на 13 % менше порівняно із
клінічно
здоровими
тваринами.
Гіпохлоремія
пов’язана із посиленим виділенням цього хімічного
елементу із калом за діареї.

Обмінні процеси, які відбуваються в тканинах супроводжуються утворенням диоксиду карбону (СО2),
іонів гідрогену і споживанням оксигену. Для зберігання постійного внутрішнього середовища необхідно
щоб диоксид карбону і оксиген в крові підтримувалися в постійних межах (Meier & Kharvy, 2007).
Регуляторними системами, які забезпечують стабільність рН крові є буферні системи крові і тканин.
У собак за ентеропатії із PLE рН крові становила
7,26 ± 0,013 (табл. 5), що на 1,4 % менше порівняно із
клінічно здоровими тваринами. Такі низькі величини
рН крові вказують на розвиток метаболічного ацидозу
середнього ступеня.

Таблиця 5
Показники КОР у собак за ентеропатії з PLE в процесі лікування
рН
HCO–3, ммоль/л
AG, ммоль/л
7,34–7,40
17,2–29,5
12,5–18,7
Клінічно здорові
7,36 ± 0,025
25,7 ± 2,45
14,3 ± 1,17
7,19–7,30
11,9–18,4
2,33–3,48
Собаки до лікування (n = 10)
7,26 ± 0,013**
15,3 ± 0,71**
2,85 ± 0,084**
15,2–31,4
10,2–19,0
7,37–7,42
6-й день лікування (n = 9)
23,1 ± 1,71оо
15,3 ± 1,15ооо
7,39 ± 0,008ооо
Примітка: ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 порівняно із показниками клінічно здорових; оо – Р < 0,01; ооо – Р < 0,001 порівняно
із значеннями до лікування
Групи тварин

Підвищується рН крові завдяки буферним системам і зокрема бікарбонатній, яка складається із бікарбонату і вугільної кислоти. Концентрація HCO3– у
хворих
собак
у
середньому
становила
15,3 ± 0,71 ммоль/л, що на 40,5 % менше фізіологічних значень.
Низькі показники бікарбонату вказують на порушення перетворення в канальцях нирок із бікарбонату
диоксиду карбону, зниження ензиму карбоангідрази в

проксимальних канальцях і секреції іонів гідрогену із
клітин в просвіт канальців в обмін на Na+, який потрапляє у фільтрат разом із бікарбонатами.
Інший показник КОР, який вказує на метаболічний
ацидоз, є аніонний проміжок AG (Higgins, 2009).
Цей показник був у 5 разів менше фізіологічних
значень, що пов’язано із низькими величинами в крові
альбумінів, K+, Na+ і Cl–.
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Про зникнення явищ метаболічного ацидозу вказує і аніонний проміжок – AG. Концентрація цього
показника оцінки кислотно-основної рівноваги на 6-й
день інтенсивної терапії підвищилася в середньому в
5,4 рази і становила 15,3 ± 1,15 ммоль/л (Р < 0,001).

В процесі лікування тварин за ентеропатії із PLE
виявили позитивні зміни в клініко-гематологічному
статусі собак.
Блювота у собак припинилася на другий-третій
день; діарея на третю-четверту добу лікування і у
тварин з’явився апетит.
На 6-й день лікування стан більшості тварин
(90 %) був задовільним. Температура тіла в них була в
межах 38,3–38,8 оС, частота пульсу 75–107 уд./хв,
дихання – 13–21 дих. рух./хв.
Виявили позитивні зміни і зі сторони крові. Зокрема, кількість лейкоцитів зменшилася в 2,1 рази і
становила 10,0 ± 0,43 Г/л (Р < 0,001).
Позитивні зміни відмічали і зі сторони еритроцитопоезу. Кількість еритроцитів у середньому становила 5,8 ± 0,15 Т/л, тобто підвищилася на 20,8 %, порівняно із значеннями до лікування, і не відрізнялася від
величини клінічно здорових тварин.
Подібну тенденцію виявили і при визначенні гемоглобіну і гематокритної величини (табл. 1).
Виявили істотні зміни і зі сторони біохімічного
складу крові. Стосується це, в першу чергу, протеїнового обміну. Уміст загального протеїну у собак на 6-й
день лікування у середньому становив 51,3 ± 0,46 г/л,
що на 34,3 % більше порівняно із значеннями до лікування.
Поліпшується у тварин і альбуміносинтезувальна
функція гепатоцитів, на що вказують результати альбумінів у сироватці крові. Їх кількість становила
23,7 ± 0,92 г/л, що в 2,5 рази більше, ніж до лікування.
Підвищення низькодисперсних протеїнів – альбумінів
відбувається за рахунок використання в схемі лікування препаратів Альбуміну, Ксилату та Волювену,
які сприяють зняттю інтоксикації, володіють антикетогенною, реологічною, енергетичною діями.
Поліпшується і сечовиноутворювальна функція
гепатоцитів, оскільки у 77,8 % тварин значення сечовини були в межах фізіологічних коливань (5,8–
7,5 ммоль/л).
Застосування лікувальної схеми призвело до позитивних змін у макроелементному складі крові. Зокрема, уміст Na+ на 6-й день лікування підвищився на
31,9 % і не відрізнявся від величин клінічно здорових
собак (табл. 4).
Подібну тенденцію виявили і при визначенні K+,
уміст якого в сироватці крові підвищився на 30,2 % і
Cl– (рівень його збільшився на 18,8 %).
Застосування лікувальної схеми призвело до відновлення кислотно-основного балансу. Зокрема, рН
крові у собак на 6-й день лікування, підвищилася,
порівняно із значеннями до лікування, на 1,8 % і становила 7,39 ± 0,008, тобто не відрізнялася від значень
клінічно здорових тварин. Підвищення лужного резерву крові відбувається завдяки препарату Трометамол, який вільно проходить через мембрани клітин,
усуває ацидотичні явища і сприяє виведенню детоксикаційних метаболітів.
Збільшилася в крові собак на 51 % і концентрація
HCO3–. У середньому по групі вона становила
23,1 ± 1,71 ммоль/л (Р < 0,001).

Висновки
Проведені дослідження показали, що лікувальна
схема із застосуванням Дизпарколу, Трометамолу,
Ксилату, Волю вену, Реополіглюкіну, Маропітанту,
Преднізолону, α-лізину есцинату, Альбуміну і Пресорбу сприяє одужанню собак за ентеропатії із PLE,
попереджує їх загибель. Поліпшує стан еритро-, лейкоцитопоезу, протеїновий обмін та детоксикацій ну
функцію гепатоцитів.
Внаслідок позитивної дії Трометамолу та Ксилату
відновлюється кислотно-основний баланс організму,
на що вказують фізіологічні величини рН крові, бікарбонатів, AG та Na+, K+, Cl–.
Окрім того, Маропітант, α-лізину есцинат, Пресорб оперативно відновлюють діяльність шлунковокишкового каналу.
Перспективи подальших досліджень полягають у
вивченні змін клініко-біохімічного статусу у свійського кота за ентеропатії із PLE.
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An important pathogenetic link of the progression of chronic heart failure of various genesis is the development of arrhythmias. They significantly complicate the course of CHF, because they lead to decreased
cardiac output and increased hypoxia. The aim of our study was to investigate and evaluate the electrical
activity of the heart of dogs with CHF. The research was performed on the basis of the private veterinary
center “Vetmed” (Lviv) in 2016–2017. The study included 36 dogs of different breeds, ages, sexes with
symptoms of chronic heart failure. A standard six-lead electrocardiogram (ECG) was recorded in all dogs
in the right lateral position using an electrocardiograph “Vet ECG Ve – 300” (speed 50mm/s, sensitivity of
the device 1mV = 10 mm). The obtained data were compared with reference values, and also took into
account the variation of individual indicators depending on body weight. According to the results of our
study, it was found that the frequency of arrhythmias in dogs with CHF is 75.0 %, of which 8.3 % – lifethreatening, 38.9 % of the examined animals needed treatment, and 27.8 % – annual ECG monitoring. The
signs of remodeling processes are found in 63.9 % of sick dogs, signs of ischemia – in 25 % and only in
2.8 % of animals – ECG without changes. The structure of arrhythmia in dogs with CHF is dominated by
sinus tachycardia (47.2 %), sinus bradycardia (8.3 %), ventricular arrhythmias (5.6 %), atrial fibrillation
(5.6 %), ventricular tachycardia (2.8 %). Among conduction disorders, we register intraatrial blockade
(13.9 %) and AV-blockade of the first degree (8.3 %). In 13.9 % of animals ECG signs of fibrosis, ischemia
are combined with changes in the size of the heart chambers. The results of our study show that a significant
number of dogs with CHF have arrhythmias and conduction disorders. In order to improve diagnosis and
treatment, the prospect of further research is to establish an association between ECG and echocardiographic changes in dogs with CHF, which can be both a cause of CH and its consequence and a predictor
of an unfavorable prognosis.
Key words: chronic heart failure, a dog, electrocardiography, arrhythmias, ischemia, fibrosis.

Електрокардіографічна оцінка серцевої діяльності у собак із синдромом
ХСН
Р. М. Трофім’як, Л. Г. Слівінська
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Важливою патогенетичною ланкою у прогресуванні хронічної серцевої недостатності різноманітної генези є розвиток аритмій. Вони значно ускладнюють перебіг ХСН, оскільки призводять до зниження серцевого викиду та наростання гіпоксії. Метою
роботи було дослідити та оцінити електричну активність серця собак із синдромом ХСН. Дослідження виконувались на базі
приватного ветеринарного центру “Ветмед” (м. Львів) у 2016–2017 рр. Об’єктом досліджень були 36 собак різних порід, віку,
статі із симптомами хронічної серцевої недостатності. Тваринам було проведено електрокардіографічне дослідження в правому
боковому положенні за допомогою електрокардіографа “Vet ECG Ve–300” (швидкість 50 мм/с, чутливість апарата 1 мВ = 10 мм).
ЕКГ реєстрували у стандартних та підсилених відведеннях від кінцівок без застосування фільтрів. Отримані дані порівнювали з
референтними значеннями, а також враховували варіювання окремих показників залежно від маси тіла. Згідно з результатами
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нашого дослідження встановлено, що частота аритмій у собак із ХСН складає 75,0 %, із них 8,3 % – загрозливі для життя,
38,9 % із обстежених тварин потребували лікування, а 27,8 % – щорічного ЕКГ-моніторингу. Дотичні ознаки процесів ремоделювання виявляємо у 63,9 % хворих собак, ознаки ішемії – у 25 % та лише у 2,8 % тварин – ЕКГ без змін. У структурі порушення
ритму в собак за ХСН переважають синусова тахікардія (47,2 %), синусова брадикардія (8,3 %), шлуночкові екстрасистоли
(5,6 %), фібриляція передсердь (5,6 %), шлуночкова тахікардія (2,8 %). Порушення провідності реєструємо у вигляді внутріпередсердної блокади (13,9 %) та АВ-блокади І ступеня (8,3 %). У 13,9 % тварин ЕКГ-ознаки фіброзу, ішемії поєднуються із змінами
розмірів камер серця. Результати нашого дослідження свідчать, що значна кількість собак із ХСН має порушення серцевого
ритму і провідності. Для покращення діагностики та лікування перспектива подальших досліджень полягає у встановленні взаємозв’язку між ЕКГ- та ЕхоКГ-змінами у собак із синдромом ХСН, які можуть бути як причиною СН, так і її наслідком та предиктором несприятливого прогнозу перебігу захворювання.
Ключові слова: хронічна серцева недостатність, собака, електрокардіографія, аритмії, ішемія, фіброз.

Вступ
Синдром хронічної серцевої недостатності розвивається в результаті захворювань серцево-судинної
системи (кардіоміопатії, міокардити, хвороби клапанів, дирофіляріоз, системна артеріальна гіпертензія) і
супроводжуються порушенням діастолічної та/або
систолічної функції серця. Внаслідок хронічної гіперактивації нейрогуморальних систем виникають
структурно-функціональні зміни у міокарді із порушенням його фізіологічних властивостей. Це може
бути передумовою для розвитку аритмій (Illarionova,
2012). Згідно з даними Noszczyk-Nowak A. (NoszczykNowak et al., 2017), частота появи патологічних аритмій у загальній популяції собак становить 39,6 %, а за
результатими досліджень Kumar A. та Aptekmann K.
(Aptekmann et al., 2010; Kumar et al., 2014) – 21,9 % та
27,8 % відповідно. Натомість, інцидентність фізіологічних аритмій складає 8,0 % (Noszczyk-Nowak et al.,
2017).
Найпоширенішим видом суправентрикулярних
аритмій (СВА) є фібриляція передсердь (ФП), її частка складає 33,7 % від усіх патологічних аритмій
(Noszczyk-Nowak et al., 2017). За даними інших авторів (Aptekmann et al., 2010; Kumar et al., 2014), у собак, крім миготливої аритмії, також рівнозначно діагностують синусову тахікардію. Причинами її розвитку вважають (Aptekmann et al., 2010) фізіологічний
стан собак – стрес, страх.
Ряд дослідників у своїх роботах (Kumar et al.,
2014; Noszczyk-Nowak et al., 2017) проводили статистичний аналіз поширення аритмій відповідно до віку,
статі, ваги, породи. Так, аритмії частіше реєструють у
самок (22,98 %) та у тварин 1–3-річного віку, найвищий відносний ризик їхньої появи у собак породи
померанський шпіц (1,76) (Kumar et al., 2014). У 65 %
самців з віковим діапазоном понад 6 років діагностують суправентрикулярні аритмії. Здебільшого це тварини вагової категорії 11–25 кг, найчастіше породи
лабрадор-ретривер та німецькі вівчарки (7,9 %)
(Noszczyk-Nowak et al., 2017).
За останнє десятиліття проведено велику кількість
досліджень щодо порушень електричної активності
міокарда за конкретних серцевих захворювань. Частка
міксоматозної дегенерації мітрального клапана складає (ендокардіоз мітрального клапана, ЕМК) до 75 %
від усіх серцевих хвороб собак (Illarionova et al., 2006;
Rudenko, 2007; Baisan et al., 2016; Bogucki &
Noszczyk-Nowak, 2017; Keene et al., 2019). У дрібних
порід із прогресуванням ЕМК (Kim et al., 2017; Car-

valho et al., 2018) зростає ймовірність розвитку СВА,
поліморфних шлуночкових аритмій, а у великих і
середніх (Jung et al., 2016; Keene et al., 2019) – у 52 %
випадків виникає ФП. Окрім того, у собак із прогресуванням ЕМК пролонгація коригованого інтервалу
QT та його дисперсія є ранніми індикаторами розладів
реполяризації в міокарді та факторами ризику розвитку злоякісних шлуночкових аритмій (Bruler et al.,
2018).
Поширеність дилятаційної кардіоміопатії (ДКМП)
у загальній популяції собак становить 0,5 % (Baisan et
al., 2016) і частіше зустрічається серед великих та
гігантських порід (24–45 %), зокрема серед доберманів, боксерів, ньюфаундлендів, німецьких вівчарок
тощо (Vollmar, 2000; Morales et al., 2001; Martin et al.,
2009; Vess, 2016; Dutton & López-Alvarez, 2018). Найпоширенішим видом порушень серцевого ритму є
ФП, яку діагностують у 45–97,2 % собак із симптомами ХСН (Vollmar, 2000; Morales et al., 2001; Martin et
al., 2009). Встановлено, що із зростанням класу ХСН
за ДКМП ймовірність виникнення миготливої аритмії
зростає у 3,27 раза (Rudenko, 2007). Характерною
рисою в патогенезі ДКМП є ризик появи т. зв. “самостійних ФП” у собак ще в латентній стадії захворювання, що можуть призвести до летальних наслідків
(Vollmar, 2000; Martin et al., 2009; Vess, 2016; Dutton
& López-Alvarez, 2018). Однак, у боксерів, ньюфаундлендів та ердельтер’єрів за ДКМП значно частіше
діагностують шлуночкові дизаритмії (Morales et al.,
2001; Meurs, 2017; Dutton & López-Alvarez, 2018).
Вивчення особливостей прояву аритмій у собак із
синдромом ХСН та їхнього впливу на прогресування
серцевої недостатності є актуальною проблемою ветеринарної медицини. Своєчасне їх виявлення визначає прогноз подальшого перебігу чи закінчення основної хвороби та є однією з передумов для корекції
медикаментозної терапії у тварин.
Мета роботи полягає в дослідженні та оцінці електричної активності серця у собак із прогресуючою
хронічною серцевою недостатністю.
Матеріал і методи досліджень
Робота виконувалася на базі приватного ветеринарного центру “Ветмед”, (м. Львів) у 2016–2017 рр.
Об’єктом дослідження були 36 собак різних порід
(21 самець, 15 самок) з ознаками хронічної серцевої
недостатності. Віковий діапазон тварин складав 4–13
(9,4 ± 0,36) років, маса тіла була в межах 2,1–71
(22,6 ± 3,06) кг. Під час дослідження було сформовано
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дослідну групу тварин, відбір до якої здійснювався за
результатами даних анамнезу та проведеного загальноклінічного огляду. Тваринам було проведено електрокардіографічне обстеження в правому боковому
положенні за допомогою електрокардіографа “Vet
ECG Ve–300” (швидкість 50 мм/с, чутливість апарата
1 мВ = 10 мм). ЕКГ реєстрували в стандартних (за
Ейнтговеном I, II, III) та підсилених (за Гольдбергом
aVR, aVL, aVF) відведеннях від кінцівок без застосування фільтрів згідно з загальноприйнятими рекомендаціями (Tilley, 1992). Матеріалом слугували електрокардіографічні записи активності серця протягом 5
хвилин. Аналіз електрокардіограм проводили за допомогою електрокардіографічної лінійки, спеціальних
розрахункових формул за встановленими алгоритмами (Illarionova, 2006; Paslawska & Kurski, 2008).
Отримані дані порівнювали з референтними значеннями (Cvіlіhovs'kij et al., 2010). При проведенні дослідження також враховували варіювання окремих показників від маси тіла (Rudenko, 2009). Зважування тварин виконували під час проведення загальноклінічного огляду за допомогою підлогових ваг TCS 200 з
діапазоном вимірювання 0,05–200 кг. При оцінці частоти серцевих скорочень (ЧСС) враховували норми
для різних вагових категорій: вага 1–10 кг (mini, ЧСС
120–160 уд/хв), вага 11–25 кг (medium, ЧСС 70–150
уд/хв) та собаки великих і гігантських порід, вага
відповідно 26–44 кг (maxi) і більше 45 кг (giant), ЧСС
даної групи тварин 60–130 уд/хв), а також ефект стресу (проводили вимірювання ЧСС методом аускультації до моменту запису ЕКГ). Під час аналізу електрокардіограм визначали ЧСС, регулярність серцевих
скорочень, амплітуду і тривалість зубця P, тривалість
інтервалу PQ, оцінювали комплекс QRS. Усі досліджувані параметри оформили у три групи: оцінка
серцевого ритму, провідності, процесів ремоделювання міокарда (Illarionova, 2006).
Отримані дані записували у протоколи дослідження з електрокардіографічними висновками. Усі розрахунки здійснювали на персональному комп’ютері,
статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програмного забезпечення (програма
StatWin та Excel 2010).

Результати та їх обговорення
Згідно з даними анамнезу, основними скаргами
власників хворих собак були: непереносимість фізичних навантажень (90 % собак), зменшення тривалості
щоденних прогулянок (85 %), тахіпное при незначних
навантаженнях (83,3 %), втрата ваги (70 %), пригнічення (66 %), гіпорексія (50 %), підвищена сонливість
(47,2 %), тахіпное у стані спокою (25 %), кашель
(18 %), неспокій (13,9 %), втарата свідомості (2,8 %).
За результатами клінічного огляду, у 52,8 % собак
реєстрували зміни в кон’юнктиві та слизовій оболонці
рота: ціаноз, блідість, сухість, відхилення ШНК, що
зумовлені зниженням хвилинного об’єму крові, анемією. У 25 % тварин виявили позитивний трахеальний рефлекс і кашель як результат кардіомегалії з
наступною компресією лівого бронхіального стовбура. У 66,6 % собак діагностували видимі ознаки затримки рідини в організмі – тахіпное, диспное, збільшення об’єму черева, контурування яремних вен. При
пальпації у 58,3 % тварин дослідної групи виявили
зміни серцевого поштовху і пульсу. За допомогою
аускультації у 86,1 % собак встановили зміни у ритмічності, тривалості та силі серцевих тонів (неритмічність, подовження, посилення, ослаблення, наявність
шумів).
При аналізі ЕКГ-записів собак дослідної групи, у
72,2 % тварин виявлено регулярний (правильний)
ритм, у 27,8 % – нерегулярний (неправильний). У
13,9 % тварин нерегулярність викликана респіраторною аритмією, яка пов’язана з фазами дихання. Така
фізіологічна варіабельність серцевого ритму у собак
зумовлена підвищенням тонусу блукаючого нерва і
його впливу на синоатріальний вузол, минає після
фізичного навантаження і призначення атропіну
(Illarionova, 2006; Oliveira et al., 2012; Vess, 2016).
Згідно з літературними джерелами (Hanton &
Rabemampianina, 2006), зниження чи відсутність дихальної аритмії у тварин із хворобами серця є предиктором прогресування ХСН.
При оцінці частоти ритму серця пришвидшення
ЧСС загалом діагностували у 55,6 % собак, а сповільнення – у 8,3 %. Відповідно до аналізу отриманих
показників ЧСС у ваговій групі 1–10 кг, у 4 тварин
виявлено синусову тахікардію, у 2 – синусову брадикардію, у 4 – даний показник перебував у межах фізіологічної норми (рис. 1).

Рис. 1. Частота серцевих скорочень (уд/хв) дослідної групи тварин до 10 кг, n = 10
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У ваговій категорії 11–25 кг у 5 тварин встановлено синусову тахікардію, в 1 – несинусового походження, а у 3 – ЧСС була в межах норми (рис. 2).
Серед вагової групи 26–44 кг у 6 тварин реєстрували синусову тахікардію, у 2 – несинусового похо-

дження, в 1 – брадикардію. У 3 собак відхилень не
виявлено. Водночас, зростання частоти серцевих скорочень у ваговій групі більше 45 кг виявили у 2 тварин (рис. 3).

Рис. 2. Частота серцевих скорочень (уд/хв) дослідної групи тварин вагою 11–25 кг, n = 9

Рис. 3. Частота серцевих скорочень (уд/хв) дослідної групи тварин вагою 26–44 кг, n = 12 та більше 45 кг, n = 5
Синусову тахікардію можна розглядати як тимчасову компенсаторну відповідь серцевого м’яза на
зміни артеріального тиску з метою підтримання перфузії внутрішніх органів (Baisan et al., 2016; Carvalho
et al., 2018). Вона є результатом подразнення барорецепторів, розташованих у дузі аорти і каротидному
синусі (Martin & Korkorjen, 2010). Однак, за розвитку
ХСН виникає дисавтономія з наступним зростанням
тонусу симпатичної нервової системи і, як наслідок,
поява стійкої тахікардії (Oliveira et al., 2012; Vess,
2016; Bogucki & Noszczyk-Nowak, 2017). Хронічна
тахікардія супроводжується наростанням процесів
декомпенсації, оскільки зменшується тривалість діастоли серця, а отже і його наповнення кров’ю, зниженням ударного об’єму і посиленням гіпоксії міокарда і
внутрішніх органів (Carvalho et al., 2018). Подібні
результати описані у дослідженнях Илларионовой В.
(Illarionova, 2014), яка встановила, що прогресування
ХСН супроводжується синусовою тахікардією і відсутністю дихальної аритмії. Сприятливим фактором
розвитку синусової тахікардії є анемія, яка, згідно з
результатами загальноклінічного аналізу крові, спостерігалась у 50,0 % собак (Trofіm’jak & Slіvіns'ka,
2020). І лише у 5,6 % тварин реєстрували синусову
брадикардію як можливий наслідок підвищення парасимпатичного тонусу, зокрема в 1 собаки за гіпотире-

озу. Порушення електролітного балансу (К+, Na+,
Ca2+) як причину синусової брадикардії виключили на
основі аналізу показників біохімічного профілю сироватки крові тварин (Trofіm’jak & Slіvіns'ka, 2020).
При оцінці джерела збудження серця у 88,9 % тварин дослідної групи виявлено синусовий ритм, який є
варіантом норми. У 5,6 % реєстрували миготливу
аритмію, в 2,8 % – передсердний ритм, у 2,8 % – ідіовентрикулярний ритм. Міграція водія ритму по передсердях у собак є нормою і часто асоціюється із респіраторною аритмією. Ідіовентрикулярний ритм наявний у тварини із пароксизмальною шлуночковою
тахікардією, викликаною ушкодженнями міокарда
шлуночка внаслідок ДКМП. Фібриляцію передсердь
діагностуємо на пізніх стадіях ХСН з вираженою
атріодилятацією (Aptekmann et al., 2010; Baisan et al.,
2016). Остання виникає внаслідок хронічного перевантаження об’ємом крові через регургітацію за ЕМК, а
також внаслідок розвитку структурних незворотніх
змін (жирова інфільтрація, фіброз) в міокарді передсердь при ДКМП (Everett & Olgin, 2007). Вищеперелічені морфологічні зміни супроводжуються електричним ремоделюванням міокарда передсердь, а саме:
скорочення рефрактерного періоду, сповільнення
швидкості поширення імпульсу та зміни у функціонуванні іонних каналів (Jung et al., 2016). Даний тип
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аритмії сприяє наростанню декомпенсації серцевої
недостатності (Morales et al., 2001).
У 5,6 % тварин із синусовим ритмом виявлено поодинокі мономорфні гемодинамічно незначні правошлуночкову і лівошлуночкову екстрасистоли.
Порушення провідності встановлено у 19,4 % собак (табл. 1). Внутріпередсердна блокада (Voroncova,
2003; Illarionova, 2012; Savarino et al., 2012) виявлена
у 11,1 % хворих тварин, характеризувалася, як правило, подовженням зубця Р і зміною його конфігурації
(роздвоєний, двофазний) (Cvіlіhovs'kij et al., 2010).
Однак слід зауважити, що дані критерії також є непрямими показниками зміни розміру ЛП (P-mitrale)
(Illarionova et al., 2006; Ford & Mazzaferro, 2011;
Kumar et al., 2014; Baisan et al., 2016; Bogucki &
Noszczyk-Nowak, 2017). Тому для диференціації тваринам додатково проводили скринінгове ехокардіог-

рафічне обстеження. Атріовентрикулярну блокаду
першого ступеня із подовженням інтервалу PQ ≥ 0,14
секунд реєстрували у 5,6 % дослідних собак, а у 2,8 %
тварин спостерігали поєднання внутріпередсердної
блокади та АВ-блокади першого ступеня. На нашу
думку, імовірними причинами є ушкодження АВвузла і провідної системи передсердь внаслідок кардіоміопатій та підвищеного тонусу блукаючого нерва
(Matveeva, 2005; Hanton & Rabemampianina, 2006;
Aptekmann et al., 2010). Також слід зазначити, що у
2,8 % собак причиною АВ-блокади першого ступеня є
зростання рефрактерності АВ-вузла на фоні синусової
тахікардії (Hanton & Rabemampianina, 2006;
Aptekmann et al., 2010). У 8,3 % тварин провести оцінку провідності не вдалося у зв’язку з наявністю складних форм аритмій.

Таблиця 1
Тривалість електрокардіографічних показників у собак дослідної групи
Вагова група хворих
собак
Mini
(1–10 кг)
Medium
(11–25 кг)
Maxi
(26–44 кг)
Giant
(більше 45 кг)

Біометричний
показник
n
Lim
M±m
n
Lim
M±m
n
Lim
M±m
n
Lim
M±m

Тривалість зубця
Р, сек
10
0,03–0,07
0,046 ± 0,004
8
0,02–0,06
0,046 ± 0,005
10
0,04–0,06
0,05 ± 0,030
5
0,04–0,06
0,052 ± 0,005

При аналізі електричної осі серця у дослідній групі
встановили відхилення ЕОС вліво у 8,3 % собак
(ЕВС<+40 градусів) та вправо – у 2,8 % (ЕВС>+100
градусів) (табл. 2). Лише в 2,8 % тварин відхилення
осі вліво дотично у поєднанні з іншими екгпараметрами може вказувати на дилятацію лівого
шлуночка (ЛШ) (Illarionova et al., 2006; Ford &
Mazzaferro, 2011). У решті випадків відхилення осі від

Інтервал PQ, сек
10
0,06–0,13
0,103 ± 0,007
8
0,08–0,16
0,103 ± 0,009
10
0,09–0,13
0,104 ± 0,005
5
0,08–0,14
0,108 ± 0,012

Тривалість комплексу
QRS,сек
10
0,03–0,07
0,046 ± 0,004
9
0,02–0,08
0,053 ± 0,007
11
0,04–0,07
0,054 ± 0,003
5
0,04–0,06
0,050 ± 0,003

референтних значень ми не виявили інших екг-ознак
зміни геометрії камер серця чи блокад ніжок пучка
Гіса. Слід зазначити, що за одночасної дилятація обох
шлуночків значення ЕВС перебуває у межах “псевдонорми” (Ford & Mazzaferro, 2011), зменшуючи таким
чином діагностичне значення даного параметра
(Illarionova et al., 2006).

Таблиця 2
Амплітуди та ЕВС у собак дослідної групи
Вагова група
хворих собак
Mini
(1-10 кг)
Medium
(11-25 кг)
Maxi
(26-44 кг )
Giant
(більше 45 кг)

Біометричний
показник
n
Lim
M±m
n
Lim
M±m
n
Lim
M±m
n
Lim
M±m

ЕВС, градуси

Зубець Р
вольтаж мВ

Зубець Q
вольтаж, мВ

10
51–130
67,80 ± 8,35
9
15–90
64,67 ± 8,96
11
30–100
70,09 ± 5,69
5
41–78
59,8 ± 6,53

9
0,2–0,5
0,367 ± 0,03
8
0,1–0,5
0,363 ± 0,06
10
0,2–0,6
0,370 ± 0,04
5
0,2–0,5
0,360 ± 0,05

10
0,1–1,2
0,43 ± 0,11
9
0,3–1,7
0,74 ± 0,15
11
0,1–1,5
0,45 ± 0,12
5
0,2–0,9
0,46 ± 0,14

Зубець S
вольтаж,
мВ
10
0,1–0,5
0,31 ± 0,04
9
0,1–0,5
0,23 ± 0,05
11
0,1−0,4
0,24 ± 0,03
5
0,1–0,4
0,22 ± 0,06
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Зубець R
Вольтаж, Мв
10
1,2–3,5
2,04 ± 0,28
9
1,1–3,4
2,07 ± 0,23
11
1,0–3,4
2,20 ± 0,28
5
1,2–2,3
1,56 ± 0,19
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Р-mitrale виявлено у 19,4 % тварин, P-pulmonale –
у 16,7 %, екг-ознаки біатріального розширення (Р ≥
0,05 сек., Р ˃ 0,4 mV, двогорбий Р в II, III, aVF) зареєстровано у 5,6 % хворих собак. Збільшення тривалості
зубця Р (Р-mitrale) є непрямим показником дилятації
ЛП (Matveeva, 2005; Ford & Mazzaferro, 2011; Kumar
et al., 2014; Baisan et al., 2016; Bogucki & NoszczykNowak, 2017). Встановлено пряму залежність між
розширенням зубця Р та ступенем збільшення порожнини ЛП на Ехо-Кг: лише при значному збільшенні
ЛП (індекс розширення ЛП/Ао – 1,9 і вище) тривалість зубця Р перевищує референтні значення норми,
тобто при незначній та помірній дилятації не реєструють змін у тривалості зубця Р на ЕКГ (Illarionova et
al., 2006; Illarionova, 2014). Також виявлено позитивну
кореляцію із прогресуванням ХСН (Rudenko, 2007).
Чутливість даного діагностичного параметру становить 40 %, а специфічність – 93 % (Savarino et al.,
2012). Збільшення вольтажу зубця Р (P-pulmonale)
вважається непрямим показником розширення або
перевантаження ПП (Hanton & Rabemampianina, 2006;
Illarionova et al., 2006; Ford & Mazzaferro, 2011; Kumar
et al., 2014). Таким чином, у 41,7 % собак виявляємо
екг-ознаки збільшення розмірів обох передсердь.
Ремоделювання камер шлуночків зареєстровано у
38,8 %. Причиною ремоделювання міокарда є тривала
гіперактивація нейрогуморальної системи у відповідь
на наростаюче зниження систолічної та/ або діастолічної функції серця із наступними змінами внутрісерцевої гемодинаміки (Illarionova, 2012). При аналізі
ЕКГ, глибокі зубці Q виявлено у 38,9 % тварин, що, у
поєднанні із високовольтажними зубцями R, є ознакою гіпертрофії міокарда лівого шлуночка (Matveeva,
2005; Illarionova et al., 2006; Ford & Mazzaferro, 2011;
Illarionova, 2014). Розширення комплексу QRS, який є
одним із ЕКГ-ознак дилятації порожнини ЛШ, виявлено в 16,7 % (табл. 2) (Matveeva, 2005; Illarionova et
al., 2006; Ford & Mazzaferro, 2011).
Деформацій комплексу QRS у вигляді зазубрень
на ЕКГ відзначаємо у 41,7 % собак. При цьому, у
16,7 % тварин зазубрення реєструємо в одному відведенні, в 11,1 % – одночасно в двох різних відведеннях, в 8,3 % – у трьох відведеннях, а в 5,6 % – у чотирьох. Такі зміни, згідно з даними (Matveeva, 2005;
Winter & Bates, 2018), свідчать про порушення внутрішлуночкової провідності. Діагностичне значення
має кількість виявлених відведень з деформованими
комплексами QRS. У 22,2 % випадках деформація
QRS комплексу поєднується з Р-mitrale, P-pulmonale,
фібриляцією передсердь, збільшенням вольтажу і
тривалості QRS, АВ-блокадою І ступеня.
Відхилення сегмента ST вниз від ізоелектричної
лінії більше ніж на 0,2 mV виявляємо у 25,0 % собак.
Депресія ST вказує на субендокардіальну ішемію та
гіпоксію міокарда (Morales et al., 2001; Illarionova et
al., 2006; Piccirillo et al., 2009; Ford & Mazzaferro,
2011). Згідно з результатами дослідження (Matveeva,
2005), прогресування ХСН у собак призводить до
подальшої інверсії сегменту ST внаслідок збільшенням часу проходження хвилі деполяризації від внут-

рішніх до зовнішніх шарів стінок міокарда при збільшенні його маси. Ішемія наростає із зменшенням
просвіту дрібних коронарних судин під впливом активації ренін-ангіотензин-альдостеронової системи
(РААС), а також на фоні прогресуючого зниження
серцевого викиду. Також може поглиблюватися за
рахунок тахіаритмій, котрі спричиняють значне зменшення часу діастолічного розслаблення міокарда
шлуночків, а отже і його здатності наповнюватися
необхідним об’ємом крові. При нетривалій ішемії
обмін речовин у серцевому м’язі відновлюється, а при
тривалому погіршенні кровопостачання міокарда
гіпоксія прогресує і призводить до значного порушення процесів метаболізму у м’язових волокнах. Це
проявляються, перш за все, розладами процесів реполяризації з наступним можливим розвитком злоякісних аритмій (Baisan et al., 2016; Santilli et al., 2018).
Такі пацієнти потребують динамічного спостереження з обов’язковим проведенням повторного ЕКГобстеження (Matveeva, 2005).
Провівши комплексну оцінку електрокардіограм
собак із ХСН, ми виявили наступні електрокардіографічні синдроми: порушення ритму (69,4 %), порушення провідності (19,4 %), дотичні ознаки процесів
ремоделювання (63,9 %), ознаки ішемії (25 %).
Висновки
Частота аритмій за даними ЕКГ у собак із ХСН
складає 75,0 %, із них 8,3 % – загрозливі для життя,
38,9 % із обстежених тварини потребують лікування,
27,8 % – щорічного ЕКГ-моніторингу. Часто виникають аритмії внаслідок порушення збудливості та формування імпульсу. У структурі порушення ритму у
собак за ХСН переважають синусова тахікардія
(47,2 %), синусова брадикардія (8,3 %), шлуночкові
екстрасистоли (5,6 %), фібриляція передсердь (5,6 %),
шлуночкова тахікардія (2,8 %). Порушення провідності реєструємо у вигляді внутріпередсердної блокади
(13,9 %) та АВ-блокади І ступеня (8,3 %). У 13,9 %
тварин ЕКГ-ознаки фіброзу, ішемії поєднуються із
змінами розмірів камер серця.
Перспективи подальших досліджень. Для покращення діагностики та лікування виникає потреба у
встановленні взаємозв’язку між ЕКГ- та ЕхоКГзмінами у собак із синдромом ХСН, які можуть бути
як причиною СН, так і її наслідком та предиктором
несприятливого прогнозу перебігу захворювання.
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Today a topical issue is the adulteration of meat products in Ukraine and in the world. In this regard,
to exchange information and combat cases of fraud, world networks, platforms, databases, special units,
target groups and the like were created. According to the Consumer Rights Protection Committee, about
80 % of food products in Ukraine are falsified, about 60 % are meat products. For example, mechanically
deboned meat, meat and bone meal, emulsions, soya protein, etc. not used for animal feed, but for the
replacement (reduction) of raw meat in the manufacture of meat products. The entrepreneur has the
opportunity to independently develop and be guided by the technical specifications, which enables him to
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histological method can determine the origin, type of components and doesn’t detect the species;
Tel.: +38-067-713-07-28
E-mail: olena.krushelnytska@gmail.com immunological suitable for study of raw meat and raw materials. The most accurate and informative is the
PCR method, which, due to its high sensitivity, allows you to establish the species of meat products and the
quantitative content of raw meat. The PCR method has its drawbacks: the risk of contamination and
exposure to inhibitors. Therefore, it is important to choose the best purification method and DNA extraction.
An important aspect when conducting PCR studies is the mandatory observance of all the requirements of
the study, in particular measures to prevent contamination to obtain the correct result. The prospect of
further research is the improvement of existing methods for the study of meat products and the
implementation of monitoring research.
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Методи визначення фальсифікації м’ясних продуктів (оглядова стаття)
І. С. Олексієнко1, О. С. Гайдей1, Г. В. Київська1, О. В. Крушельницька2
1

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ, Україна
2
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Актуальним питанням на сьогодні в Україні та Світі є фальсифікація м’ясних продуктів. У зв’язку з цим, для обміну інформацією та боротьби з випадками фальсифікації було створено світові мережі, платформи, бази даних, спеціальні підрозділи, цільові
групи тощо. За даними Комітету охорони прав споживачів, близько 80 % харчових продуктів в Україні фальсифіковано, з них
близько 60 % – це м’ясні продукти. Наприклад, мясо механічної обвалки (ММО), м’ясо-кісткове борошно, емульсії, соєвий білок
тощо використовують не для корму тваринам, а для заміни (здешевлення) м’ясної сировини при виготовленні м’ясних продуктів.
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Підприємець має змогу самостійно розробляти та керуватись ТУ, що дає можливість йому фальсифікувати продукцію. Споживачі, купуючи таку продукцію, зазнають економічних та моральних збитків. Метою роботи було провести огляд існуючих методів
виявлення фальсифікації м’ясних продуктів та обрати найбільш оптимальні. Для визначення фальсифікації використовують наступні методи: мікроструктурний гістологічний аналіз, імуноферментний аналіз (ELISA), полімеразно-ланцюгову реакцію (ПЛР).
Огляд показав, що гістологічним методом можна встановити походження, вид компонентів та не можливо встановити видову
приналежність; імунологічний підходить для дослідження сирої м’ясної сировини. Найбільш точним та інформативним є метод
ПЛР, який завдяки високій чутливості дозволяє встановити видову приналежність м’ясних продуктів та кількісний вміст м’ясної
сировини. Метод ПЛР має свої недоліки: ризик контамінації та впливу інгібіторів. Тому важливо обрати оптимальний метод
очистки та ДНК екстракції. Важливим аспектом при проведенні досліджень методом ПЛР є обов’язкове дотримання всіх вимог
проведення дослідження, зокрема, заходів запобігання контамінації для отримання коректного результату. Перспективою подальших досліджень є вдосконалення існуючих методів дослідження м’ясних продуктів та впровадження моніторингових досліджень.
Ключові слова: м’ясні продукти, м’ясна сировина, фальсифікація, лабораторна діагностика, імунологічні методи, молекулярно-генетичні методи, ПЛР, видова приналежність.

Вступ
В останні роки фальсифікація продовольчих товарів є центром уваги громадськості, що стало причиною створення національних, регіональних, міжнародних мереж і платформ по боротьбі з фальсифікацією
продуктів харчування та обміну інформацією (наприклад, Європол, база даних США, Фармакопейна конвенція (USP), мережа продовольчої фальсифікації EC,
спеціальні підрозділи або спеціальні цільові групи
деяких країн для боротьби з фальсифікацією продуктів харчування (FSA Ірландія, FSA, USFDA)). Відсутні офіційні програми контролю продуктів харчування
по боротьбі з кримінальними аспектами фальсифікації
харчових продуктів. Навколо даного питання виникають світові скандали (наприклад, з кониною у ЄС),
втрата довіри споживачів та серйозні економічні наслідки (P'ervinchenci, 2016; The EU Food Fraud Network;
Informatsiina systema Yevropol).
За даними Комітету охорони прав споживачів, в
Україні близько 80 % харчових продуктів фальсифіковано за одним або декількома показниками, близько
60 % з яких становлять м’ясні продукти (Sidnieva &
Rybachuk-Yarova, 2015).
Більшість виробників використовують у своїй
продукції малоцінну сировину, не зазначаючи її на
упаковці, розробляють власні ТУ, що дає можливість
змінювати рецептуру для здешевлення товару.
Найчастіше м’ясні продукти фальсифікують шляхом заміни одного виду сировини іншим, дешевим і
малоцінним: ММО, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно, сухожилки тощо. Вдаються до видової фальсифікації, наприклад яловичину замінюють кониною,
свининою та курятиною. Також додають сухе молоко,
яєчний порошок та рослинну сировину (соєвий білок,
борошно, крохмаль, рослинні жири), емульгатори,
стабілізатори, барвники, ароматизатори, воду, вологоутримуючі компоненти, антибактеріальні препарати,
підсилювачі смаку, хімічні сполуки та інші харчові
добавки (Humeniuk, 2009; Krysanov, 2010; Fomina &
Minaev, 2011; Khimich et al., 2020).
У ст. 11 Закону України № 2639-VIII
від 06.12.2018 “Про інформацію для споживачів щодо
харчових продуктів” зазначено, що виробник несе
відповідальність за інформацію, вказану на етикетці
харчового продукту. Вона повинна надаватися у повному обсязі, бути легкодоступною для споживачів. У

маркуванні харчових продуктів має зазначатись інформація про заміну інгредієнтів або компонентів, наявність доданої води (якщо додавання становить більше
5 % маси готового продукту), наявність білків, включно з гідролізованими різного тваринного походження, назва інгредієнтів, харчових добавок та харчових
ензимів, поєднання яких може справляти враження
цілого шматка м’яса (Zakon Ukrainy, 2018).
Як правило, виробники на етикетці зазначають не
всю інформацію або зазначають її частково. Товар
нижчого сорту замасковується під продукцію високої
якості шляхом приховування від споживача складу та
співвідношення компонентів та реалізується за високою вартістю. Крім того, фальсифікація видового
складу м’ясної сировини у багатокомпонентних
м’ясних продуктах може нанести моральну шкоду
категорії споживачів, національні або релігійні погляди яких не дозволяють вживання певних видів м’яса
(наприклад, халяльні та кошерні продукти) (Krysanov,
2010; Shchebentovska & Kotsiumbas, 2012).
Мета і завдання. Огляд існуючих методів фальсифікації м’ясних продуктів та встановлення видової
приналежності з метою вибору оптимального напряму подальших досліджень.
Матеріал і методи досліджень
Українські та закордонні літературні джерела щодо визначення фальсифікації м’ясних продуктів.
Результати та їх обговорення
Для визначення видової приналежності використовують наступні методи: мікроструктурний гістологічний аналіз, імунологічний – імуноферментний
аналіз (ELISA), молекулярно-генетичний – полімеразно-ланцюгова реакція (ПЛР).
Принцип мікроструктурного гістологічного аналізу ґрунтується на вивченні особливостей мікроструктури та хімічних властивостей компонентів.
На основі морфологічних особливостей структур
можна встановити походження наявних компонентів,
зокрема рослинних включень, таких як: соєвий ізольований білок і крохмаль, визначити склад продукту,
ідентифікувати різноманітні спеції, харчові добавки,
гелеутворювачі тощо (Kotsiumbas et al., 2011;
Shutchenko et al., 2013; Lozhkina et al., 2013).
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Недоліками мікроструктурного методу є: довготривалість, складність проведення досліджень та недостатня об’єктивність результатів. Даним методом
не можливо встановити видову приналежність тваринних інгредієнтів (Vlizlo et al., 2012; Waiblinger et
al., 2017).
Імуноферментний аналіз (ELISA) – метод виявлення тваринних білків у сирій м’ясній сировині.
Межа виявлення становить від 1 % до 5 %. Чутливість
методу залежить від виду м’ясної сировини чи використаного м’ясного компоненту (м’язова тканина або
лівер) та ступеня термічної обробки (Kotsiumbas &
Shchebentovska, 2011; Waiblinger et al., 2017).
Імунологічні методи контролю не достатньо ефективні для ідентифікації подрібненої м’ясної сировини
в готових продуктах, особливо якщо кількість м’ясної
фальсифікуючої суміші не значна у співвідношенні до
основної сировини. Крім того, ці методи практично не
придатні для дослідження м’ясних сумішей отриманих з м’яса споріднених видів тварин, а також для
виявлення фальсифікації м’ясних продуктів, що
пройшли термічну обробку (Komarova, 2005;
Waiblinger et al., 2017).
Полімеразно-ланцюгова реакція – сучасний молекулярно-генетичний метод, який широко використовується у лабораторній практиці. Принцип методу
ґрунтується на виявленні у матеріалі специфічних
фрагментів ДНК різноманітних об’єктів, їхньому
вибірковому синтезі до концентрації, за якої їх легко
детектувати, і подальшій інтерпретації продуктів
реакції – ампліконів (Schrader et al., 2012; Ishchenko et
al., 2016; PCR Amplification).
На відміну від білків, ДНК більш стійка до термічної обробки, тому перспективним методом для ідентифікації видового складу м’ясних компонентів є
полімеразна ланцюгова реакція у різних її модифікаціях (Liubchyk et al., 2014; Waiblinger et al., 2017).
Використання методу ПЛР передбачає наявність
висококваліфікованого персоналу, облаштованої згідно вимог лабораторії з окремими зонами для кожного
етапу проведення дослідження, суворо стаціонарного
обладнання з метою запобігання контамінації (Nakaz
Ministerstva, 2008).
Головним недоліком ПЛР є чутливість до інгібіторів, які пригнічують реакцію. М’ясний продукт –
складна матриця, яка містить у своєму складі, крім
м’язової тканини та субпродуктів, інгібуючі речовини
(жири, спеції, емульгатори, консерванти, барвники
тощо), які є причиною зменшення чутливості реакції
та отримання хибно-негативного або неспецифічного
результату.
У зв’язку з цим, для отримання коректного результату дуже важливо обрати оптимальний метод очищення зразка від інгібіторів та спосіб екстракції нуклеїнових кислот.
ПЛР включає наступні етапи: пробопідготовка
зразка, ДНК екстракція, приготування реакційної
суміші, ампліфікація та інтерпретація результатів.
На етапі пробопідготовки проводять подрібнення,
гомогенізацію зразка та приготування наважки.

Для екстракції (виділення) нуклеїнових кислот використовують велику кількість методів: метод фенольної екстракції, метод з використанням мікроколонок, метод, що базується на використанні магнітних
частинок та автоматичне виділення.
Метод фенольної екстракції порівняно не дорогий та не потребує додаткового обладнання. Недоліком є низький вихід ДНК та ступінь чистоти. Цей
метод потребує складних маніпуляцій, що можуть
призвести до контамінації зразка (PCR Amplification;
Andreeva, 2019).
Перевагою методу виділення нуклеїнових кислот
на мікроколонках є чистота і якість отриманої ДНК,
висока ефективність виділення і простота постановки,
порівняно з попереднім методом. Екстракція на мікроколонках займає від 20 хв. залежно від досліджуваного матеріалу та має менший ризик контамінації.
Недоліком вважають високу
вартість
(PCR
Amplification; Andreeva, 2019).
Виділення з використанням магнітних частинок –
просте у виконанні, характеризується високою частотою та якістю виділеної ДНК, не потребує використання додаткового лабораторного обладнання, його
можна автоматизувати, займає менше часу при такій
же кількості маніпуляцій, як попередній метод.
Метод автоматичного виділення, порівняно з попередніми методами, найшвидший та дає більший
вихід нуклеїнових кислот високої якості з найменшим
ризиком контамінації та виключенням людського
фактору (PCR Amplification; Petrov et al., 2019).
Для очистки зразка від інгібіторів існує багато методів, вибір яких залежить від типу матриці та способу подальшої екстракції нуклеїнових кислот. При
дослідженні жировмісних харчових продуктів користуються методом очистки з використанням гексану
(Bessetti, 2007; Schrader et al., 2012).
Перевагою методу ПЛР є швидкість проведення,
висока специфічність та чутливість (межа детектування становить 0,01 %, межа кількісного визначення
0,05 %). За допомогою даного методу можна досліджувати як м’ясну сировину, так і продукти, які
пройшли технологічну обробку. Метод ПЛР дозволяє
визначити кількісний вміст певного виду м’ясної
сировини у готовому продукті та розроблений для
перевірки технологічних процесів виготовлення
м’ясних продуктів та напівфабрикатів без сторонніх
домішок, і для визначення контамінації на виробничих лініях. Не підходить для визначення кількісного
вмісту у готових м’ясних продуктах (сосиски, сардельки, варені ковбаси тощо), оскільки, вони містять
додаткові компоненти, такі як: яєчний порошок, який
дає у ПЛР позитивний сигнал на ДНК курей, сухе
молоко – на ДНК ВРХ. Тому судити про правильність
рецептурних закладок можна лише у випадку, коли
для виробництва використовувались лише м’язові
тканини тварин та спеції (PCR Amplification;
Waiblinger et al., 2017).
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Висновки
Враховуючи відсоток фальсифікації м’ясних продуктів в Україні, виникла необхідність визначення їх
видової приналежності. Велика кількість методів
визначення фальсифікації (мікроструктурний, імунологічний) не дають змогу провести аналіз продуктів,
які пройшли технологічну обробку, та визначити їх
кількісний вміст. Найбільш оптимальним на сьогодні
є метод ПЛР – високоспецифічний, чутливий, який
дозволяє встановити видову приналежність продукту
та провести кількісний аналіз в термообробленій продукції.
Перспективами подальших досліджень є вдосконалення існуючих методів лабораторної діагностики
та впровадження моніторингових досліджень видової
приналежності з використанням методу ПЛР.
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The modern taxonomy of viruses of vertebrates is presented according to the information of ICTV issue
07.2019, ratification 03.2020. The leading criteria of taxonomy of viruses are named: type and structure of
viral genome, mechanism of replication and morphology of virion. The periods of formation of taxonomic
ranks of viruses are characterized: in 1966–1970 genera of viruses were formed, in 1971–1975 – families
and subfamilies, since 1990 – orders, in 2018–2019 – realms, kingdoms, phylums, subphylums, classes,
suborders, subgenеres. The nomenclature of viruses is described. Viruses belong to the Viruses domain.
Viruses of vertebrates (1878 species) belong to 4 realms, 5 kingdoms, 10 phylums, 2 subphylums, 20 classes,
26 orders, 3 suborders, 45 families (of which 15 – DNA-genomic and 30 – RNA-genomic), 33 subfamilies,
345 genera and 49 subgenera. Taxonomic ranks of DNA- and RNA-genomic viruses of vertebrates are
described. The DNA-genome family Anelloviridae and the unclassified RNA-genomic genus Deltavirus are
not included in any realm. The family Birnaviridae is not classified within the kingdom Orthornavirae. The
family of DNA-genomic Hepadnaviridae is included in the realm of RNA-containing viruses Riboviria on
the grounds that the replication of hepadnaviruses occurs through the stage of RNA on the principle of
reverse transcription, as in the family Retroviridae. The main taxonomic features of DNA- and RNAgenomic viruses of vertebrates are described: type and structure of viral genome (DNA or RNA, number of
strands, conformation, fragmentation, polarity), shape and size of virions, presence of outer lipoprotein
shell, type of capsid symmetry (spiral, iсosahedral). Some families, in addition to viruses of vertebrates,
contain viruses of invertebrates and plants, in particular: families Poxviridae, Iridoviridae, Parvoviridae,
Circoviridae, Smacoviridae, Genomoviridae, Rhabdoviridae, Nyamiviridae, Peribunyaviridae, Phenuiviridae, Nairoviviridae, Nodaviridae, Reoviridae and Birnaviridae – viruses of insects; families Genomoviridae, Rhabdoviridae, Phenuiviridae and Reoviridae – viruses of plants; family Nyamiviridae – viruses of
nematodes, cestodes, sipunculidеs and echinoderms; family Rhabdoviridae – viruses of nematodes; family
Reoviridae – Eriocheir sinensis reovirus; family Birnaviridae – viruses of tellines and rotifers.
Key words: viruses, taxonomy, taxonomic ranks and traits, DNA-genomic, RNA-genomic, ICTV.

Новітня таксономія вірусів хребетних
О. С. Калініна
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Подано сучасну таксономію вірусів хребетних за інформацією МКТВ випуску 07.2019 р., ратифікація 03.2020 р. Названо провідні критерії таксономії вірусів: тип і структура вірусного геному, механізм реплікації та морфологія віріона. Охарактеризовано
періоди формування таксономічних рангів вірусів: у 1966–1970 рр. сформовано роди вірусів, у 1971–1975 рр. – родини і підродини, з
1990 р. – порядки, у 2018 – 2019 рр. – регіони, царства, типи, підтипи, класи, підпорядки, підроди. Описано номенклатуру вірусів.
Віруси належать до домену Viruses. Віруси хребетних (1878 видів) входять до 4 регіонів, 5 царств, 10 типів, 2 підтипів, 20 класів,
26 порядків, 3 підпорядків, 45 родин (з яких 15 – ДНК-геномні та 30 – РНК-геномні), 33 підродин, 345 родів і 49 підродів. Описано
таксономічні ранги ДНК- і РНК-геномних вірусів хребетних. Родина ДНК-геномних Anelloviridae і некласифікований РНК-геномний
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рід Deltavirus не входять до жодного регіону. Родина Birnaviridae не класифікована в межах царства Orthornavirae. Родина ДНКгеномних Hepadnaviridae включена до регіону РНК-вмісних вірусів Riboviria на підставі того, що реплікація гепаднавірусів відбувається через стадію РНК за принципом зворотної транскрипції, як і в родини Retroviridae. Описано основні таксономічні ознаки
ДНК- і РНК-геномних вірусів хребетних: тип і структура вірусного геному (ДНК або РНК, кількість ниток, конформація, фрагментованість, полярність), форма і розміри віріонів, наявність зовнішньої ліпопротеїнової оболонки, тип симетрії капсиду (спіральний, ікосаедральний). Окремі родини, крім вірусів хребетних, містять віруси безхребетних і рослин, зокрема: родини Poxviridae,
Iridoviridae, Parvoviridae, Circoviridae, Smacoviridae, Genomoviridae, Rhabdoviridae, Nyamiviridae, Peribunyaviridae, Phenuiviridae,
Nairoviridae, Nodaviridae, Reoviridae і Birnaviridae – віруси комах; родини Genomoviridae, Rhabdoviridae, Phenuiviridae і Reoviridae –
віруси рослин; родина Nyamiviridae – віруси нематод, цестод, сипункулідів і голкошкірих; родина Rhabdoviridae – віруси нематод;
родина Reoviridae – реовірус китайських мохноруких крабів; родина Birnaviridae – віруси телін і коловерток.
Ключові слова: віруси, таксономія, таксономічні ранги та ознаки, ДНК-геномні, РНК- геномні, МКТВ.

Вступ
Базові засади сучасної таксономії вірусів закладено в 1966 р. на ІХ Міжнародному мікробіологічному
конгресі (Москва). На цьому конгресі створено Міжнародний комітет із номенклатури вірусів, який із
1973 р. перейменовано в Міжнародний комітет із
таксономії вірусів (МКТВ). Комітет прийняв за основу фізико-хімічні критерії таксономії вірусів, запропоновані французькими науковцями А. Львовом та ін.
у 1962 р., проте вирішив створювати таксономію вірусів поступово в міру накопичення достатньої інформації. У період 1966–1970 рр. сформовано роди вірусів, у 1971–1975 рр. – родини і підродини. Починаючи
з 1990 р., окремі родини вірусів зі схожою організацією геному та єдиним механізмом реплікації об’єднано
в порядки. У 2018–2019 рр. для РНК- і ДНК-геномних
вірусів створено нові таксони (таксономічні ранги):
регіони, царства, типи, класи, а для РНК-геномних
вірусів, окрім того, – підтипи, підпорядки, підроди.
Віруси належать до домену Viruses.
Сучасна таксономія вірусів є універсальною для
понад 4400 видів вірусів хребетних, безхребетних,
рослин, грибів, найпростіших, бактерій та архей. Вона
ґрунтується на фундаментальних властивостях вірусів, з яких провідними є тип і структура вірусного
геному, механізм реплікації та морфологія віріона.
Для впорядкування найменувань як таксономічних
рангів, так і окремих видів вірусів, МКТВ виробив
певні правила. Номенклатура є міжнародною та універсальною для всіх вірусів. Назва регіону закінчується на “viria”, царства – “virae”, типу – “viricota”,
підтипу – “viricotina”, класу – “viricetes”, порядку –
“virales”, підпорядку – “virineae”, родини – “viridae”,
підродини – “virinae”, роду і підроду – “virus”. У
видових назвах вірусів не було єдиного принципу: їм
давали назви хвороб, імена дослідників, географічні

найменування, буквені скорочення. З 1998 р. МКТВ
поступово запроваджує в офіційних видових назвах
вірусів біномінальну номенклатуру (англійську, частково латинізовану).
Згідно з інформацією МКТВ 2020 р., віруси хребетних (1878 видів) входять до 4 регіонів, 5 царств, 10
типів, 2 підтипів, 20 класів, 26 порядків, 3 підпорядків, 45 родин (з яких 15 – ДНК-геномні та 30 – РНКгеномні), 33 підродин, 345 родів і 49 підродів. Родина
ДНК-геномних Anelloviridae (14 родів, 76 видів) і
некласифікований РНК-геномний рід Deltavirus
(1 вид) не входять до жодного регіону. Родина
Birnaviridae не класифікована в межах царства
Orthornavirae. Родина ДНК-геномних Hepadnaviridae
включена до регіону РНК-вмісних вірусів Riboviria на
підставі того, що реплікація гепаднавірусів відбувається через стадію РНК за принципом зворотної транскрипції, як і в родини Retroviridae. Окремі родини,
крім вірусів хребетних, містять віруси безхребетних і
рослин, зокрема: родини Poxviridae, Iridoviridae,
Parvoviridae, Circoviridae, Smacoviridae, Genomoviridae, Rhabdoviridae, Nyamiviridae, Peribunyaviridae,
Phenuiviridae, Nairoviridae, Nodaviridae, Reoviridae і
Birnaviridae – віруси комах; родини Genomoviridae,
Rhabdoviridae, Phenuiviridae і Reoviridae – віруси рослин; родина Nyamiviridae – віруси нематод, цестод,
сипункулідів і голкошкірих; родина Rhabdoviridae –
віруси нематод; родина Reoviridae – реовірус
китайських мохноруких крабів; родина Birnaviridae –
віруси телін і коловерток.
Результати та їх обговорення
Таксономічні ранги вірусів хребетних наведено в
табл. 1 і 2, а таксономічні ознаки родин – на рис. 1 і 2
та в табл. 3 і 4 (за інформацією МКТВ випуску
07.2019 р., ратифікація 03.2020 р.).

Таблиця 1
Таксономічні ранги ДНК-геномних вірусів хребетних
Типи

Класи

Порядки

Родини, кількість підродин,
родів і видів

Домен Viruses
Регіон Duplodnaviria
Царство Heunggongvirae
Peploviricota

Herviviricetes

Herpesvirales

Herpesviridae
3 підродини, 13 родів, 107 видів
Alloherpesviridae
4 роди, 13 видів
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Регіон Varidnaviria
Царство Bamfordvira
Megaviricetes

Pimascovirales

Nucleocytoviricota

Asfuvirales
Pokkesviricetes
Chitovirales

Preplasmiviricota

Tectiliviricetes

Rowavirales

Iridoviridae
1 підродина, 3 роди, 11 видів
Asfarviridae
1 рід, 1 вид
Poxviridae
1 підродина, 18 родів, 52 види
Adenoviridae
5 родів, 80 видів

Регіон Monodnaviria
Царство Shotokuvirae

Cossaviricota

Insthoviricetes

Zurhausenvirales

Papovaviricetes

Sepolyvirales

Quintoviricetes

Piccovirales
Cirlivirales

Arfiviricetes

Cremevirales

Cressdnaviricota
Recrevirales
Repensiviricetes

Geplafuvirales

Papillomaviridae
2 підродини, 53 роди, 133 види
Polyomaviridae
4 роди, 102 види
Parvoviridae
1 підродина, 10 родів, 77 видів
Circoviridae
2 роди, 80 видів
Smacoviridae
5 родів, 40 видів
Redondoviridae
1 рід, 2 види
Genomoviridae
8 родів, 61 вид

Таблиця 2
Таксономічні ранги РНК-геномних вірусів хребетних
Типи, підтипи

Класи

Порядки, підпорядки

Родини, кількість підродин, родів, підродів
і видів

Домен Viruses
Регіон Riboviria
Царство Orthornavirae
Duplornaviricota

Resentoviricetes

Reovirales
Hepelivirales

Alsuviricetes
Kitrinoviricota

Martellivirales
Flasuviricetes
Magsaviricetes

Amarillovirales
Nodamuvirales

Negarnaviricota
Підтип
Haploviricotina

Monjiviricetes

Mononegavirales

Ellioviricetes

Bunyavirales

Negarnaviricota
Підтип
Polyploviricotina

Reoviridae
2 підродини, 6 родів, 55 видів
Hepeviridae
2 роди, 5 видів
Matonaviridae
1 рід, 1 вид
Togaviridae
1 рід, 31 вид
Flaviviridae
4 роди, 89 видів
Nodaviridae
2 роди, 5 видів
Paramyxoviridae
4 підродини, 17 родів, 77 видів
Pneumoviridae
2 роди, 5 видів
Rhabdoviridae
12 родів, 87 видів
Filoviridae
6 родів, 11 видів
Bornaviridae
3 роди, 11 видів
Nyamiviridae
1 рід, 3 види
Sunviridae
1 рід, 1 вид
Arenaviridae
4 роди, 50 видів
Peribunyaviridae
2 роди, 93 види
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Insthoviricetes

Articulavirales

Duplopiviricetes

Durnavirales

Hantaviridae
4 підродини, 7 родів, 48 видів
Nairoviridae
1 рід, 15 видів
Phenuiviridae
3 роди, 84 види
Orthomyxoviridae
7 родів, 9 видів
Amnoonviridae
1 рід, 1 вид
Picobirnaviridae
1 рід, 3 види
Arteriviridae
6 підродин, 13 родів, 11 підродів, 23 види
Olifoviridae
1 підродина, 1 рід, 1 вид
Coronaviridae
2 підродини, 5 родів, 26 підродів, 46 видів
Tobaniviridae
4 підродини, 8 родів, 12 підродів, 15 видів
Picornaviridae
63 роди, 147 видів
Caliciviridae
11 родів, 13 видів
Astroviridae
2 роди, 22 види
Birnaviridae
3 роди, 5 видів

Nidovirales

Pisuviricota

Pisoniviricetes

підпорядок
Arnidovirineae
підпорядок
Cornidovirineae
підпорядок
Tornidovirineae
Picornavirales

Stelpaviricetes
–

Stellavirales

–

–
Царство Pararnavirae

Hepadnaviridae
2 роди, 18 видів
Retroviridae
2 підродини, 11 родів, 68 видів

Blubervirales
Artverviricota

Revtraviricetes
Ortervirales

1

2

4
5
6
Рис. 1. Структура ДНК-геномних вірусів хребетних:

3

7

8

1 – поксвіруси; 2 – асфарвіруси, ірідовіруси; 3 – герпесвіруси, аллогерпесвіруси; 4 – аденовіруси; 5 – папіломавіруси,
поліомавіруси; 6 – гепаднавіруси; 7 – парвовіруси; 8 – цирковіруси, анелловіруси, смаковіруси, геномовіруси,
редондовіруси
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Рис. 2. Структура РНК-геномних вірусів хребетних:
1 – параміксовіруси, пневмовіруси, борнавіруси, ньямівіруси, сунвіруси; 2 – рабдовіруси; 3 – філовіруси;
4 – ортоміксовіруси; 5 – амноонвіруси; 6 –аренавіруси; 7 – перібун’явіруси, хантавіруси, найровіруси, фенуївіруси;
8 – коронавіруси, тобанвіруси; 9 – артерівіруси, тогавіруси, флавівіруси, матонавіруси, оліфовіруси; 10 – пікорнавіруси,
каліцівіруси, астровіруси, гепевіруси; 11 – нодавіруси; 12 – ретровіруси; 13 – реовіруси; 14 – бірнавіруси, пікобірнавіруси;
15 – дельтавірус.

Таблиця 3
Основні таксономічні ознаки ДНК-геномних вірусів хребетних
Родина

ДНК
Струк- Поляртура
ність

Форма віріона

Розміри
віріона
(нм)
300–450×
170 – 260

Зовнішня
ліпопротеїнова
оболонка

Цеглиноподібна,
овоїдна
Сферична,
Asfarviridae (асфарвіруси)
2н (л)
175–215
ікосаедральна
Ікосаедральна, 120 – 200
Iridoviridae (ірідовіруси)
2н (л)
сферична
до 350
Herpesviridae (герпесвіруси)
2н (л)
Сферична
85 – 300
Alloherpesviridae (аллогерпесвіруси) 2н (л)
Сферична
150 – 200
Adenoviridae (аденовіруси)
2н (л)
Ікосаедральна
70 – 90
Papillomaviridae (папіломавіруси)
2н (к)
Ікосаедральна
55
Polyomaviridae (поліомавіруси)
2н (к)
Ікосаедральна
40 – 45
Hepadnaviridae (гепаднавіруси)
2н (к)
Cферична
42 – 47
Parvoviridae (парвовіруси)
1н (л)
–і+
Ікосаедральна
18 – 26
Circoviridae (цирковіруси)
1н (к)
–
Ікосаедральна
15 – 25
Anelloviridae (анелловіруси)
1н (к)
–
Ікосаедральна
30 – 32
Smacoviridae (смаковіруси)
1н (к)
–
Ікосаедральна
Н.д.
Genomoviridae (геномовіруси)
1н (к)
–
Сферична
20
Redondoviridae (редондовіруси)
1н (к)
–
Ікосаедральна
Н.д.
Примітка: 1н – однониткова; 2н – двониткова; л – лінійна; к – кільцева; Н.д. – немає даних
Poxviridae (поксвіруси)

2н (л)

Є
Є
Немає,
є
Є
Є
Немає
Немає
Немає
Є
Немає
Немає
Немає
Немає
Немає
Немає
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Тип симетрії
капсиду
–
Ікосаедральний
Ікосаедральний
Ікосаедральний
Ікосаедральний
Ікосаедральний
Ікосаедральний
Ікосаедральний
Ікосаедральний
Ікосаедральний
Ікосаедральний
Ікосаедральний
Ікосаедральний
Ікосаедральний
Ікосаедральний
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Таблиця 4
Основні таксономічні ознаки РНК-геномних вірусів хребетних
Родина
Paramyxoviridae
(параміксовіруси)

РНК
Струк- Поляртура
ність

Форма віріона

Розміри
віріона
(нм)

Зовнішня
ліпопротеїнова
оболонка

Тип симетрії
капсиду

1н (л)

–

Плеоморфна,
сферична

120–350

Є

Спіральний

Є

Спіральний

Є

Спіральний

Є

Спіральний

Є
Є
Є

Спіральний
Спіральний
Спіральний

80 – 120

Є

Спіральний

80 – 140
250–600
2000 ×
70 – 190
130–380 ×
60–80
790, 970
або1400× 80
80 – 100
100–130
Н.д.

Pneumoviridae
(пневмовіруси)

1н (л)

–

Сферична,
ниткоподібна

Rhabdoviridae
(рабдовіруси)

1н (л)

–

Кулеподібна

Filoviridae (філовіруси)

1н (л)

–

Bornaviridae (борнавіруси)
Nyamiviridae (н’ямівіруси)
Sunviridae (сунвіруси)
Orthomyxoviridae
(ортоміксовіруси)
Amnoonviridae
(амноонвіруси)

1л (л)
1н (л)
1н (л)

–
–
–

1н (ф)

–

1н (ф)

–

Сферична

55 – 100

Є

Ікосаедральний

1н (фк)

–

Плеоморфна,
сферична

50 – 300

Є

Спіральний

Arenaviridae (аренавіруси)

Плеоморфна,
ниткоподібна
Сферична
Сферична
Сферична
Плеоморфна,
сферична

Peribunyaviridae
(перібун’явіруси)
Hantaviridae (хантавіруси)
Nairoviridae (найровіруси)
Phenuiviridae (фенуївіруси)
Coronaviridae
(коронавіруси)

1н (фк)

–

Cферична

80 – 120

Є

Спіральний

1н (фк)
1н (фк)
1н (фк)

–
–
–

80 – 120
80 – 120
80 – 120

Є
Є
Є

Спіральний
Спіральний
Спіральний

1н (л)

+

80 – 220

Є

Спіральний

Tobaniviridae (тобанвіруси)

1н (л)

+

120–140

Є

Спіральний

Arteriviridae (артерівіруси)
Togaviridae (тогавіруси)
Flaviviridae (флавівіруси)
Matonaviridae
(матонавіруси)
Olifoviridae (оліфовіруси)
Picornaviridae
(пікорнавіруси)

1н (л)
1н (л)
1н (л)

+
+
+

Cферична
Cферична
Cферична
Плеоморфна,
сферична
Плеоморфна,
сферична
Cферична
Cферична
Cферична

50 – 70
65 – 70
40 – 60

Є
Є
Є

Ікосаедральний
Ікосаедральний
Ікосаедральний

1н (л)

+

Сферична

50 – 70

Є

Ікосаедральний

1н (л)

+

Сферична

Н.д.

Є

Ікосаедральний

1н (л)

+

Cферична

20 – 32

Немає

Ікосаедральний

Caliciviridae (каліцівіруси)

1н (л)

+

27 – 40

Немає

Ікосаедральний

Сферична,
ікосаедральна
Cферична
Сферична
Сферична
Сферична
Сферична
Ікосаедральна

Astroviridae (астровіруси)
1н (л)
+
28 – 30
Немає
Ікосаедральний
Hepeviridae (гепевіруси)
1н (л)
+
27 – 34
Немає
Ікосаедральний
Nodaviridae (нодавіруси)
1н (ф)
+
25 – 35
Немає
Ікосаедральний
Retroviridae (ретровіруси)
1н (л)
+
80 – 100
Є
Ікосаедральний
Reoviridae (реовіруси)
2н (ф)
60 – 80
Немає
Ікосаедральний
Birnaviridae (бірнавіруси)
2н (ф)
60 – 70
Немає
Ікосаедральний
Picobirnaviridae
2н (ф)
Сферична
33 – 37
Немає
Ікосаедральний
(пікобірнавіруси)
Deltavirus (дельтавірус)
1н (к)
–
Сферична
36 – 43
Є
–
Примітка: 1н – однониткова; 2н – двониткова; л – лінійна; к – кільцева; ф – фрагментована; Н.д. – немає даних
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Висновки
Сучасний етап у таксономії вірусів характеризується формуванням нових таксономічних рангів. Віруси хребетних (1878 видів) входять до домену
Viruses, 4 регіонів, 5 царств, 10 типів, 2 підтипів,
20 класів, 26 порядків, 3 підпорядків, 45 родин (з яких
15 – ДНК-геномні та 30 – РНК-геномні), 33 підродин,
345 родів і 49 підродів.

Virus Taxonomy: 2019 Release International Committee on Taxonomy of Viruses [Еlectronic resourse]. Mode
of acces: https://talk.ictvonline.org/taxonomy.
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The research was aimed at investigating the influence of the aggregated tonus of sympathetic and
parasympathetic centers on the rabbit’s thyroid gland morphology. For this purpose, the rabbit males
(Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)) of Blanc de Termond breed at the age of four months, passed an
electrocardiographic and variation pulsometry study. According to the results, the animals were divided
into three groups: rabbits with sympathicotonia (18 animals), rabbits with normotonia (5 animals) and
rabbits with parasympathicotonia (3 animals). After euthanasia, the fragments of the thyroid gland were
taken out, fixed in Bouin’s solution and embedded in paraffin blocks. Histological sections were prepared
from the paraffin blocks and later stained with hematoxylin and eosin, as well as Gabu-Diban’s aldehyde
fuchsin and Heidenhain’s azan. Morphometric study of follicles and cells of the gland was performed using
these histopreparations. Based on the obtained data, the indices of gland activity were calculated, i.e.
Brown index and the follicle-colloid index. At the same time, it was established that morphofunctional
parameters of the thyroid gland depend on the typological features of the autonomous tonus. This is
reflected in the thickness of the capsule, the amount of adipose tissue, the size and density of the follicles’
placement, the height of the thyrocytes and the ratio between the areas of their nuclei and the cytoplasm.
Rabbits with parasympathicotonia account for the higher values of half (7 from 14) of the studied parameters, while their combination suggests the functional activity of the thyroid gland of the animals in this
group is higher compared to the other groups of rabbits. Also, rabbits with parasympathicotonia have a
larger body weight. For normotonic and sympatheticontic rabbits, the functional activity of the thyroid
gland as well as the body weight is lower and approximately of the same intensity. The existence of correlation between the separate indicators was investigated, the character of which is also related to the type of
the autonomous tonus.
Key words: parasympathicotonic rabbits, normotonic rabbits, sympathicotonic rabbits, thyrocytes.

Гістоструктура щитоподібної залози кролів з різними типами автономного
тонусу
М. В. Закревська, А. М. Тибінка
Львіський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Дане дослідження спрямоване на вивчення впливу сукупного тонусу симпатичних та парасимпатичних центрів на морфологію
щитовидної залози кролика. Для цього групі кролів-самців (Oryctolagus cuniculus (Ліней, 1758)) породи Термонська біла, віком 4
місяці проведено електрокардіографічне та варіаційно-пульсометричне дослідження, за даними яких тварин поділили на три
групи: парасимпатики (3 тварини), нормотоніки (5 тварин) та симпатикотоніки (18 тварин). Після евтаназії у тварин відбирали
фрагменти щитоподібної залози, які фіксували у розчині Буена та заливали в парафінові блоки. З останніх виготовляли гістологі-
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чні зрізи, які фарбували гематоксиліном і еозином, альдегід-фуксином за Габа-Дибаном та азаном за Гейденгайном. На гістопрепаратах проводили морфометричне дослідження фолікулів залози та її клітин (тироцитів). На основі отриманих даних вираховували індекси активності залози – індекс Брауна та фолікулярно-колоїдний індекс. При цьому, встановлено, що типологічні особливості автономного тонусу проявляються в структурі щитоподібної залози. Це відображається у товщині капсули, кількості
жирової тканини, розмірах та щільності розташування фолікулів, висоті тироцитів та співвідношенні між площами їхніх ядер і
цитоплазми. Значення половини (7 з 14) досліджених показників є вищими в кролів-парасимпатиків, а їх поєднання дозволяє стверджувати, що функціональна активність щитоподібної залози у тварини цієї групи є вищою порівняно з іншими групами кролів.
Також тварини парасимпатики мають більшу масу тіла. У кролів-нормотоніків та симпатикотоніків, як функціональна активність щитоподібної залози, так і маса тіла, є нижчою та приблизно однаковою. Між окремими показниками досліджено наявність кореляційних зв’язків, характер яких також пов’язаний з типом автономного тонусу.
Ключові слова: кролі-парасимпатики, кролі-нормотоніки, кролі-симпатикотоніки, тироцити.

Introduction
Thyroid gland belongs to the hypothalamic-pituitarythyroid system (Ortiga-Carvalho et al., 2016). In rabbits,
it consists of two parts connected by a thin isthmus and
located on the larynx and trachea within the range from
the anterior horn of the thyroid cartilage to the 9th tracheal
cartilaginous ring (Zhedenov, 1987). The hormones the
thyroid gland produces affect the growth of the organism,
the development of sexual and nervous system and are
also involved in the metabolism (Jost, 1954; Krassas et
al., 2010; Forhead & Fowden, 2014; Coll, 2014; Mullur et
al., 2014). Therefore, the structure of the gland of animals
in general and rabbits in particular, was subjected to a
comprehensive study for quite a long time. The study of
the gland was performed both in terms of a healthy
organism (Sugiyama & Yagizawa, 1951; Balasundaratn &
Mookkappan, 2000; Parchami et al., 2012; Onwuaso et
al., 2015; Johansson et al., 2015) and pathology (Alcaraz
et al., 2003; Borges et al., 2014). In addition, a number of
scholars (Sugiyama, 1954; Abdelatif & Saeed, 2009; ALMustawfi et al., 2011; Bessalova, 2012; El-Desouki et al.,
2014; Gachkar et al., 2019) conducted experimental
research studying the relationship between the anatomical
and physiological parameters of the gland and certain
functional states of the organism. Despite a large number
of studies, we have not found any data that would prove
the effect of different tonus of the autonomic nervous
system on the morphology of the thyroid gland of rabbits.
At the same time, a similar effect was established on the
structure of the adrenal gland (Zakrevska & Tybinka,
2019). Studying this issue was the aim of our research.
Materials and methods
Animals: twenty six clinically healthy rabbit-males
(Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)) of Blanc de
Termond breed, four months of age. The device MK15,2-TN20 was used to determine the weight of animals.
Euthanasia was performed by inhalation overdose of
chloroform.
For all animals, an electrocardiographic study was
conducted. For this purpose, a rheograph (model Р4-02)
with an electrocardiographic channel and a recording
device (model H338-6P) was used. The velocity of the
tape when recording the cardiac signal was 250 mm/s.
The received electrocardiograms were processed using a
method of variation pulsometry with a study of at least
100 R-R intervals (Baevskij et al., 1984). Based on the
obtained data, the animals were divided into three groups:

1) sympathicotonic rabbits (ST) – 18 animals;
2) normotonic rabbits (NT) – 5 animals; 3) parasympathicotonic rabbits (PS) – 3 animals. In ST rabbits, the tonus
of sympathetic autonomous centers clearly dominated
over that of the parasympathetic ones. In NT rabbits, the
tonus of the sympathetic and parasympathetic centers is
balanced. Accordingly, in the PS rabbits, the tonus of
parasympathetic centers is dominant. When carrying out a
statistical analysis of the research results, the group of
sympathicotonic rabbits was taken as the basis for
comparing the performance of the other two groups.
For histological study, fragments of the thyroid gland
were taken out of each rabbit and fixed in Bouin’s
solution. After 24 hours, the pieces of histological
material were conducted through an upward row of
alcohols, each of which was kept for 24 hours and
embedded in paraffin blocks afterwards. Сuts with the
thickness of 7 µm were prepared from the obtained blocks
using the sliding microtome MC-2. They were mounted
on a slide glass and dried, then stained with Mayer’s
hematoxylin and eosin, Heidenhain’s azan (Mulisch &
Welsch, 2010) and Gabu-Diban’s aldehyde fuchsin (Falin,
1961). The histological preparations were examined under
a Leica DM-2500 microscope equipped with a Leica
DFC450C camera. Morphometry was performed using
the Aperio Image Scope software. In this case, the
following indicators were determined: the follicle area,
the area of follicle lumen, the epithelium height, the
thyrocyte area, the thyrocyte nucleus area.
Based on these indicators, the following parameters
were calculated: 1) diameter of the follicle (d = 2(√(S/π)),
where: d – the follicle diameter, S – the follicle area,
π – the mathematical constant = 3,14); 2) number of
follicles per 1000 μm2; 3) area of the follicle epithelium
(the difference between the area of the follicle and its
lumen); 4) area of the thyrocyte cytoplasm (the difference
between the area of the cell and its core); 5) nuclearcytoplasmic ratio or NC ratio (nucleus area/cytoplasm
area); 6) Brown index (follicle diameter/(2*(follicle
epithelium height)); 7) follicle-colloid index (epithelium
area/colloid area) (Hmelnitskiy, 1998; Bessalova, 2012).
Statistical analysis of the research results as well as
correlation analysis were carried out using the
StatPlus2008 software. In this case, the following
parameters were calculated: x – sample mean, SE –
standard error of the mean, r – correlation by Pearson.
Student's t test was used to establish the validity of the
differences between the indices of separate groups of
rabbits. In the table, this validity was represented as
follows: * – P < 0.05; ** – P < 0.01; *** – P < 0.001.
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During the research, the ethical standards for animals
used for experimental purposes (Strasbourg, 1986, Kyiv,
2001) were fully observed and the methodology for
conducting research was approved by the Ethics
Commission of the Stepan Gzhytskyi National University
of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv (2016).
Results
The thyroid gland we studied had a pink color with a
pale brown shade and was typically located (Fig. 1). The
thyroid gland capsule consists of three layers: external or
serous one, medium - fatty vessels and nerves and internal
or fibrous one. The inner layer (own capsule of the gland)
penetrates into the thickness of the gland and forms a
connective tissue frame for follicles, which is mainly
constructed of collagen fibers (Fig. 2).

Fig 3. Fragment of thyroid gland of NT rabbit: capsule
(arrows). Heidenhain’s azan 10x10

Fig 1. Topography of rabbit’s thyroid gland: 1 – thyroid
gland, 2 – thyroid cartilage, 3 – ring-shaped muscle,
4 – trachea, 5 – submandibular salivary gland. Gross
specimen

Fig 4. Fragment of thyroid gland of NT rabbit: capsule
(arrows). Heidenhain’s azan 10x10

Fig 2. Fragment of the ST rabbit’s thyroid gland:
1 – capsule, 2 – fat layer, 3 – vessels, 4 – connective
tissue hives, 5 – lumen of the follicle with colloid.
Gabu-Diban’s aldehyde fuchsin 10x10

Fig 5. Fragment of the thyroid gland of PS rabbit:
1 – fatty tissue, 2 – groups of follicles, 3 – vessel.
Heidenhain’s azan 10x10

The thickness of the capsule varies greatly even within
the same gland, due to the uneven location of the fatty
layer (Fig. 3, 4).

It is best of all expressed in PS rabbits. The indicator
of thickness varies from 65.88 μm to 478.6 μm and the
capsule itself is the thickest among the studied groups
(Table 1). The thinnest capsule was found in ST rabbits
(300.05 ± 35 μm). The difference between these groups
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amounts to 82.65 μm.
In addition to the capsule, fatty tissue is also

represented in the gland parenchyma, occupying large
areas and surrounding the groups of follicles (Fig. 5).

Table 1
Body weight and morphometric indices of the thyroid gland of rabbits in different groups (x ± SE)
Groups of animals
Indicator

Parasympathicotonic
rabbits
Weight of rabbit, kg
3.66 ± 0.09
3.67 ± 0.24
3.92 ± 0.43
Capsule thickness, μm
300.05 ± 35.00
309.04 ± 27.24
382.70 ± 68.11
Follicle area, μm
6108.46 ± 441.16
4376.48 ± 792.62
2519.62 ± 703.02
4506.71 ± 385.56
2719.77 ± 487.79
1380.43 ± 571.59
Follicle lumen area, μm2
Diameter of follicle, μm
84.37 ± 3.10
95.86 ± 25.56
54.22 ± 7.46
Number of follicles per 1000 μm2
180.14 ± 23.50
266.50 ± 72.66
260.84 ± 76.61
1601.76 ± 78.57
1656.71 ± 310.63
1139.20 ± 138.62
Epithelium area, μm2
Epithelium height, μm
6.38 ± 0.21
7.54 ± 0.65*
7.61 ± 0.65*
Tyrocyte area, μm2
60.40 ± 2.43
61.48 ± 3.00
89.56 ± 12.26
Nucleus area, μm2
23.48 ± 0.81
21.68 ± 1.40
25.57 ± 0.58
36.69 ± 1.76
39.80 ± 2.22
64.00 ± 12.03
Cytoplasm area, μm2
Nuclear-cytoplasmic ratio
0.70 ± 0.02
0.58 ± 0.03***
0.47 ± 0.11***
Brown index
12.85 ± 1.04
7.10 ± 0.81**
7.28 ± 1.90
Follicle-colloid index
0.39 ± 0.02
0.61 ± 0.03***
1.14 ± 0.44**
Note: statistically reliable difference compared with the group of sympathicotonic rabbits (* – P < 0.05; ** – P < 0.01; *** – P < 0.001).
Sympathicotonic rabbits

Follicles of the gland are of a various size and a
round-oval shape mostly. However, the follicles of
irregular shape systematically occur (Fig. 6). Apparent
regularities of this phenomenon were not established.
Nevertheless, when measuring the follicles area,
significantly different results were received in
experimental groups. Thus, the largest follicles were
found in ST rabbits. Their area exceeds the same
parameter for NT animals by 1731.98 μm2. The area of
follicles was the smallest in the group of PS rabbits. In
fact, it was 3588.84 μm2 smaller than in ST rabbits.

Normotonic rabbits

the height of epithelial cells is the lowest and is 1.16 μm
less than in NT rabbits (P ˂ 0.05) and 1.23 μm less than in
PS rabbits (P ˂ 0.05) (Fig. 7, 8).

Fig 7. Follicles of ST rabbit: 1 – cells of flat form
(tyrocytes), 2 – lumen of follicle with colloid.
Hematoxylin and eosin 10x100

Fig 6. Follicles of different size and shape of NT
rabbit. Hematoxylin and eosin 10x40
Difference between the areas of the follicle and its
lumen allowed to calculate the area of the follicle
epithelial layer. In NT and ST rabbits, it is almost
identical and exceeds the PS group by 517.51 μm2 and
462.56 μm2 respectively.
An increase in the area of the epithelium occurs due to
an increase in the height of its cells. Thus, in ST rabbits,

Studying the diameter of the follicles, it was found
that its highest values correspond to NT rabbits and the
lowest to PS rabbits. However, these figures are not
reliable.
Compared to the other animal groups, the follicles of
NT rabbits are distinguished not only by their larger size,
but also by their denser location, which means their quantity per 1000 μm2 of gland is the largest. This occurs due
to a smaller amount of interfollicular connective tissue, in
particular fat (Fig. 5, 9). In ST rabbits, this area includes
86.4 follicles less. Despite such a significant difference
between the indicators, it is still not reliable, due to the
uneven location of the follicles in the gland tissue, where
the areas with high saturation of follicles are combined
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with the sites with significant content of stroma (Figures
9, 10).

rabbits also significantly dominate ST animals, namely by
80.7 follicles.
In the group of NT rabbits, a weak direct correlation
(r = 0.32) was found between the number of follicles and
the weight of rabbits. In two other groups, the correlation
is inverse: for PS rabbits, r = -0.21, and for ST rabbits,
r = -0.07.
Between the follicles filled with colloid, clusters of
tyrocytes in the form of interfollicular islets sometimes
occur (Fig. 11, 12). This process is characteristic for all
groups of animals. It is of no functional significance
(Kachalka, 1986) and therefore its research was not
carried out.

Fig 8. Follicles of NT rabbit: 1 – cells of cubic and
cylindrical form (tyrocytes), 2 – lumen of follicle with
colloid. Hematoxylin and eosin 10x100

Fig 11. Accumulation of tyrocytes among the follicles of
PS rabbit (arrows). Hematoxylin and eosin 10x40

Fig 9. Density of the location of ST rabbit’s follicles:
1 – adipocytes, 2 – vessel. Hematoxylin and eosin 10x40

Fig 12. Accumulation of tyrocytes among the follicles of
ST rabbits. Hematoxylin and eosin 10x100

Fig 10. Density of the location of ST rabbit’s follicles.
Hematoxylin and eosin 10x40
The specified pattern is the most characteristic for PS
and NT animals. According to this indicator, the PS

Each follicle is covered with a single-layered cubic
epithelium, which, depending on the functional state, can
change its shape to a cylindrical or flat (Fig. 7, 8). The
epithelium consists of two types of cells: tyrocytes and
parafollicular C-cells (Fernández-Santos et al., 2012). In
our research, only the first type of cells was studied. At
the same time, the thyrocytes with the largest area were
detected in PS rabbits and they exceed ST animals by
29.16 μm2. For NT rabbits, intermediate values are
observed.
Analyzing the structural parts of thyrocytes, it was

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2020, vol. 22, no 98

123

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2020, т 22, № 98

found that PS rabbits had the highest values of both
nucleus and cytoplasm area among the experimental
groups of animals. In NT rabbits, the smallest nucleus
area is combined with the average cytoplasm area, while
in ST animals, on the contrary, the average nucleus area
corresponds to the minimal cytoplasm area. However, the
difference between these indicators in all groups of
animals is not reliable.
The study of the morphofunctional state of cells was
performed on the basis of three indices: nuclearcytoplasmic ratio (NC ratio), Brown index and folliclecolloid index.
So, the NC ratio is the largest in ST rabbits. NT
rabbits occupy the second place with the ratio lower by
0,12 units (Р ˂ 0.001). PS rabbits have the smallest NC
ratio, lower by 0,23 units (Р ˂ 0.001). These difference of
NC ratio occurs more due to the difference in the
cytoplasm area, since the area of the nuclei varies by no
more than 3.89.
ST rabbits are also characterized by the highest values
of the Brown index, exceeding PS rabbits by 5.57 units
and NT rabbits by 5.75 units (P ˂ 0.001).
An entirely different type of autonomous tonus
manifests itself in the values of the follicle-colloid index.
Its lowest values correspond to ST rabbits. Accordingly,
the NT animals dominate by 0.22 units and the PS ones –
by 0.75 units.
Correlation between the mentioned indices and the
body weight of animals was also investigated. It was
established that the weight of PS and ST rabbits had the
inverse correlation with the Brown index, i.e. r = -0.67
and r = -0.22 respectively and the inverse correlation with
the follicle-colloid index, i.e. r = -0.74 and r = -0.22
respectively. In NT animals, the Brown index has a strong
inverse correlation with body weight (r = -0.87), while the
follicle-colloid index has a weak direct correlation
(r = 0.11).
At the same time, it should be noted that all the
represented correlations are not reliable.
Discussion
The structure of the thyroid gland capsule of rabbits is
similar to the same structure in chickens described by
Balasundaratn and Mookkappan, 2000. In this case, the
outer layer of the capsule is a continuation of the
pretraheum plate of the cervical fascia. In both species,
the majority of connective tissue fibers of the capsule is
collagenous, which was also found in African reed rats
(Igbokwe, 2010). The uneven location of adipose tissue in
different parts of the capsule occurs partly due to its
protective function and, in our opinion, is associated with
the peculiarities of the gland topography with regard to
the other organs (larynx, trachea, muscles and skin). To a
certain extent, typological peculiarities of the autonomous
tonus are reflected both in the amount of adipose tissue
and in the thickness of the gland capsule.
Different size of follicles is related to their functional
state. Follicles of a larger diameter are located mainly in
the central part of the gland and characterized by a
reduced functional activity. The periphery is more

functionally filled with active follicles of the smaller size.
A similar situation was also observed in mice, humans
(Lee et al., 2016) and birds (Moghanlo &
Mohammadpour, 2018). The reason for such uneven
location of the follicles is the development process of the
gland that begins from its central part and is shown on the
example of laboratory rats (Vojtkevich & Zenzerov,
1968). The number of follicles increases until the moment
of puberty due to the division of other follicles (Kachalka,
1986). At the same time, it was found that intrafollicular
islets, which were also detected in our studies are not the
embryos of the new follicles, but the cuttings of their tops.
However, Igbokwe, 2010 describes the opposite principle
of the location of follicles in the thyroid gland of wild
rats, in which small follicles are located in the central part
of the gland, while large and medium ones – on its
periphery. Such differences may occur due to speciesspecific and environmental factors.
The irregularity of shape in some follicles may be
explained by the fact that secretion in the adjacent
follicles does not occur simultaneously, since they are at
different stages of their functional cycle. Another reason
for this phenomenon is probably the division of
thyrocytes, resulting in the formation of an epithelium
fold, which immerses into the follicle lumen in the form
of a papilla (Kachalka, 1986). Follicles of an irregular
shape are also a characteristic feature of the thyroid gland
of rats (Onwuaso et al., 2015).
The use of indices allows to characterize the
functional features of the thyroid gland based on its
morphological parameters (Davis & Davis, 1954; Firdous
& Karalathukaran, 2013). Thus, Brown index and folliclecolloid index characterize the activity of the gland based
on its ability to accumulate colloid and synthesize iodinecontaining hormones. At the same time, the decrease of
the first index and the increase of the second one,
observed in PS rabbits, indicate an increase in the
hormonal activity of the gland. The opposite option
(increase of the first index and decrease of the second
one), indicates a decrease in the hormonal activity of the
gland passing on the background of high colloid
secretion. To a different extent, this phenomenon is
observed in NT and ST rabbits. Similar signs reveal
themselves during the hypofunction of the gland,
especially in the process of aging (Lee et al., 2016).
An increase in the amount of colloid caused by the
decreased follicle activity leads to stretching and thinness
of its walls. As a result, the shape of epithelial cells
changes from cubic to flat, which corresponds to the data
of Moghanlo and Mohammadpour, 2018. Also, the
location of microvilli on the apical surface of the follicles
is changing (Parchami & Fatahian Dehkordi, 2012).
Among the animals we studied, the sites with expanded
follicles (Fig. 13) were detected in two NT rabbits (40 %)
and six ST rabbits (33 %). In PS rabbits, such follicles
were not detected. Their follicles were of a small size
with a cylindrical epithelium. (Fig. 14).
Functional activity of the follicles can be evaluated
based on the color of colloid inside them. According to
Moghanlo and Mohammadpour, 2018, smaller, more
active follicles contain a darker colloid, while larger and
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less active follicles contain a lighter colloid. The indicated
pattern was also confirmed during our research.

refers to the body weight. Considering seven out of
fourteen indicators, PS rabbits outweigh other groups of
animals.
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Secondary antioxidants inhibit the development of chain reactions of peroxidation of unsaturated fatty
acids. In turn, the autonomous nervous system regulates the functioning of internal organs and affects the
intensity of metabolic processes in the animal body. However, the question of the content of natural
antioxidants in birds, depending on the typological features of autonomous regulation, is not well
understood. The purpose of the work was to research the content of natural antioxidants depending on the
typological features of the tone of the autonomic nervous system in chickens. For research, chickens of the
35-day-old Cobb-500 cross were used. A study of the typological features of autonomous tone in a research
bird was carried out by recording an electrocardiogram and counting one hundred R-R cardio intervals,
which were processed by the method of variational pulsometry according to R. M. Baevsky. To determine
the effect of autonomic nervous regulation types on the activity of secondary antioxidants in experimental
birds, blood samples were taken and the content of tocopherol and retinol was determined. As a result of the
researches, it was found that the content of tocopherol and retinol in vagotonic chickens of 35 days old was
significantly higher by 13.4 % (P < 0.001) and 14.06 % (P < 0.01) than in sympathotonic chickens,
respectively. Reliable correlations between the increase in tocopherol activity and the level of retinol in
chickens with a sympathotonic type of autonomic nervous system were revealed. Determination of the
content of natural antioxidants of chickens depending on the types of the atomic nervous system makes it
possible to identify the bird with the highest stress resistance and antioxidant protection. This creates the
conditions for the distribution of chickens depending on typological characteristics and makes it possible to
identify chickens at an early stage of development; they need more vitamin supplements with antioxidant
properties, as well as to prevent a decrease in growth due to the formation of oxidative stress during the
entire growing period.
Key words: sympathotonics, vagotonics, normotonics, variational pulsometry, tocopherol, retinol.

Вміст природніх антиоксидантів в залежності
особливостей автономної регуляції у курей

від

типологічних

Е. О. Шнуренко, А. А. Студенок, В. І. Карповський, В. О. Трокоз
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
Вторинні антиоксиданти перешкоджають розвитку ланцюгових реакцій пероксидного окиснення ненасичених жирних кислот.
В свою чергу, автономна нервова система регулює роботу внутрішніх органів та впливає на інтенсивність обмінних процесів в
організмі тварин. Однак, питання щодо вмісту екзогенних антиоксидантів у птиці в залежності від типологічних особливостей
автономної регуляції є недостатньо вивченим. Метою роботи було дослідження вмісту природніх антиоксидантів залежно від
типологічних особливостей тонусу автономної нервової системи у курей. Для проведення досліджень використовували курей 35добового віку кросу “Кобб-500”. Дослідження типологічних особливостей автономного тонусу у дослідної птиці проводили шля-

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2020, vol. 22, no 98

128

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2020, т 22, № 98

хом запису електрокардіограми та підрахунків ста R–R кардіоінтервалів, які опрацювали методом варіаційної пульсометрії за
Р. М. Баєвським, що дозволило розділити всіх курей на три групи: симпатотоніків, нормотоніків та ваготоніків. Для визначення
впливу типів автономної нервової регуляції на активність вторинних антиоксидантів у дослідних птахів було відібрано проби
крові та визначено вміст токоферолу та ретинолу. У результаті проведених досліджень встановлено, що вміст токоферолу та
ретинолу у курей-ваготоніків 35-добового віку достовірно вища на 13,4 % (P < 0,01) та 14,06 % (P < 0,001), ніж у курейсимпатотоніків, відповідно. Виявлено достовірні кореляційні зв’язки між збільшенням активності токоферолу та рівнем ретинолу у курей із симпатотонічним типом автономної нервової системи. Визначення вмісту екзогенних антиоксидантів курей в залежності від типів АНС дає можливість виявити птицю із найбільшою стресостійкістю та антиоксидантним захистом. Це
створює умови для розподілу курей в залежності від типологічних особливостей АНС та дозволяє на ранньому етапі розвитку
виявити курей, що мають потребу в більшій кількості вітамінних добавок із антиоксидантними властивостями, а також попередити зменшення приросту внаслідок утворення оксидативного стресу впродовж всього періоду дорощування.
Ключові слова: симпатотоніки, ваготоніки, нормотоніки, варіаційна пульсометрія. токоферол, ретинол.

Вступ

Матеріал і методи досліджень

Автономна нервова система підтримує гомеостаз
та регулює стабільність внутрішньої матричної рідини, необхідної для підтримання життя (Cannon, 1939).
Встановлено, що показники обміну речовин в організмі сільськогосподарських тварин залежать від тонусу
автономної нервової системи (Zhurenko et al., 2018).
Високий рівень продуктивності сільськогосподарської
птиці залежить від інтенсивність обмінних процесів,
що сприяє швидкому засвоюванню поживних речовин, ранній скоростиглості та високій продуктивності
(Kyryliv et al., 2015). Однак, ведення галузі птахівництва включає ряд технологічних операцій, що викликають надмірне напруження пристосувальних систем
та розвиток стресу (Shevchuk et al., 2018).
Найбільш загальна і найдревніша реакція клітини
на стресові події – це посилення продукції енергії
електрон-транспортними системами мітохондрій і
мікросом із збільшенням вживання кисню. Внаслідок
бурхливого посилення окиснювальних реакцій та
пошкодженні клітинних мембран утворюється маса
активних форм кисню (Ostapyuk & Gutyj, 2020). У
відповідь на активацію вільнорадикального окиснення і ліпідної пероксидації зростає активність системи
антиоксидативного захисту. Система антиоксидантного захисту виступає як найважливіша внутрішня
сила протидії стресовим ушкодженням і порушенням
(Lavryshyn et al., 2016). До основних жиророзчинних
антиоксидантів належать: α-токоферол, менш активні
ß-, у- і ô-токофероли і токотриєноли, які захищають
ліпідний шар плазматичних, мітохондріальних, ядерних мембран, ліпопротеїди крові і лімфи, а також
вітамін А (ретинол, ретиналь, ретиноєва кислота і
провітамін бета-каротин), який захищає клітинні і
тканинні мембрани, ліпопротеїди, сітківку ока. Введення антиоксидантів зовні, з харчовими продуктами і
фармпрепаратами, поповнює ендогенні їх резерви,
збільшує захисну активність системи, забезпечує
утримання стресу у фізіологічних рамках (Polumbryk
et al., 2014).
Саме тому метою даного дослідження є визначення активності жиророзчинних антиоксидантів в залежності від типологічних особливостей автономної
нервової системи у курей.

Для створення піддослідної групи було відібрано
24 курей м’ясної продуктивності кросу “Кобб 500”,
віком 35 діб. Дослідження проводились на птахофермі
Миргородського району с. Новооріхівка із підлоговим
типом утримання на глибокій підстилці.
На першому етапі досліджень визначали типологічні особливості автономної нервової системи. Для
цього у кожної курки було знято електрокардіограму
за допомогою електрокардіографа ЕКЗТ-01-“Р-Д”,
використовуючи електроди типу “крокодил”. Для
запису електрокардіограми було обрано мінімально
допустиму швидкість руху стрічки, яка становила
50 мм/с, 1 мВ (Reddy & Sivajothi, 2017). Зняття даних
електрокардіограми проводили протягом 20–30 секунд. Отримані електрокардіограми обчислювали
методом
варіаційної
пульсометрії
за
Р. М. Баєвським шляхом підрахунку ста R-R кардіоінтервалів у стані спокою (Baevskyi et al., 1984). При
цьому визначали два основних показники: моду (Мо)
та амплітуду моди (Амо).
Таким чином, якщо мода дорівнює 0,14–0,16 с –
тварину відносять до симпатотоніків, 0,16–0,17 с –
нормотоніків або 0,18–0,21 с – до ваготоніків. Так як
частота серцевих скорочень у птиці вища ніж у людей
(від 120 уд. за хв), то показники моди були скориговані шляхом п’ятикратного збільшення, завдяки чому
отримані результати можна було легко співвідносити
з показниками, які використовують у гуманній медицині: нормотонічний тип – 0,8–0,9 с; симпатикотонічний – 0,5–0,8 с; ваготонічний – 1,0–1,2 с. Амплітуду
моди використовують як додатковий параметр для
уточнення тонусу автономної нервової системи: симпатотонія – > 45 %, нормотонія – 40–45 %, ваготонія –
< 40 %. За отриманими результатами дослідна птиця
була поділена на три групи відповідно до тонусу
АНС: симпатотоніки, ваготоніки та нормотоніки.
Другий етап досліджень включав:
- відбір проб крові з підкрилової вени (Nasonov et
al., 2014) у курей 35-добового віку.
- визначення рівня активності екзогенних антиоксидантів – токоферолу та ретинолу – в плазмі крові
(Levchenko et al., 2010) в залежності від типів АНС у
курей.
- Статистичну обробку отриманих результатів за
допомогою пакету аналізу даних в програмі Microsoft
Excel 2016.
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Результати та їх обговорення
Встановлено, що на момент 35-добового віку у
групи курей-ваготоніків рівень токоферолу в плазмі
крові становив 27,917 мкмоль/л, нормотоніків –
25,719 мкмоль/л, а у симпатотоніків – 24,175 мкмоль/л.
Таким чином, у курей групи симпатотоніків та нормотоніків рівень токоферолу в плазмі крові був меншим
відповідно на 13,4 % (P < 0,01) та 7,87 % (P < 0,01),
ніж у курей-ваготоніків (рис. 1). Це вказує на вплив
ваготонічного типу АНС на здатність до накопичення
вітаміну Е, а отже і на посилення активності антиоксидантного захисту ліпідного шару мембран клітинних органел завдяки його антиоксидантним властивостям.

Токоферол запобігає прояву прооксидантних властивостей вітаміну А шляхом його відновлення, тому
що здатний захищати подвійні зв’язки ретинолу від
окиснення та утворення високоактивних вільнорадикальних продуктів. Так виявлено прямі кореляційні
зв’язки між рівнем токоферолу та ретинолу у плазмі
крові курей-симпатотоніків (r ≥ 52**), що свідчить
про більш тісний зв’язок та взаємовплив вітаміну А та
Е у цієї групи птахів. При цьому кореляційних
зв’язків між досліджуваними вітамінами у ваготоніків
та нормотоніків не виявлено.
Отже, результати досліджень вказують на те, що
тонус автономної нервової системи певним чином
впливає на показники, що характеризують рівень
природніх антиоксидантів у курей-бройлерів. Таким
чином, виявлено стабільно найвищий вміст токоферолу та ретинолу у курей-ваготоніків, що обумовлює
необхідність подальшого дослідження їх взаємозв’язків з іншими компонентами антиоксидантного
захисту в залежності від типів автономної регуляції.
Висновки

Рис. 1. Рівень токоферолу в плазмі крові в залежності
від типів АНС у курей
Рівень ретинолу у плазмі крові курей ваготонічного типу автономної нервової регуляції складав
0,932 мкмоль/л, що на 8,37 % (P ≤ 0,001) та 14,06 %
(P ≤ 0,05) більше за курей-нормотоніків та симпатотоніків, відповідно (рис. 2). Антиоксидантна дія ретинолу зумовлена участю у синтезі глутатіону та ефективній нейтралізації вільних радикалів, ксенобіотиків
та деяких канцерогенних сполук. Такі властивості
вітаміну А в сукупності з високим рівнем токоферолу
у курей-ваготоніків свідчить про найвищий рівень
антиоксидантного захисту, що складає міцний фундамент для вищого імунного статусу та приросту у
таких птахів.

1. Виявлено, що рівень природніх антиоксидантів
в плазмі крові у курей відрізняється в залежності від
типів автономної нервової системи.
2. Встановлено, що у курей з переважанням
ваготонічного типу регуляції рівень токоферолу
вищий ніж у курей групи симпатотоніків та
нормотоніків відповідно на 13,4 % (P < 0,01) та 7,87 %
(P < 0,01).
3. Рівень ретинолу в плазмі крові курейваготоніків на 8,37 % (P ≤ 0,001) та 14,06 % (P ≤ 0,05)
більше за курей-нормотоніків та симпатотоніків,
відповідно.
4. Достовірно встановлено кореляційний зв’язок
між рівнем токоферолу та ретинолу у курейсимпатотоніків.
5. Таким чином, розподіл курей в залежності від
типологічних особливостей автономної нервової
системи дозволяє на ранньому етапі розвитку виявити
курей, що мають потребу в більшій кількості
вітамінних
добавок
із
антиоксидантними
властивостями, що дозволяє збільшити активність
антиосксидантого захисту внаслідок утворення
оксидативного стресу впродовж всього періоду
дорощування.
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The aim of the study was to investigate the effect of toxocariasis invasion on protein-synthesizing function and functional state of the liver of dogs. For experimental studies, 12 dogs aged from two to four
months were used and two groups of six animals were formed in each: control and experimental. Puppies of
the experimental group were experimentally infected with the pathogen toxocariasis at a dose of 5,000
invasive eggs of T. canis per kg of body weight. The control puppies were clinically healthy. Proteinsynthesizing function of the liver of dogs in experimental toxocariasis was studied by the level of total protein and its fractions. It was found that on the 25th day of the experiment the level of total protein in the
blood of the experimental group of dogs was 56.9 ± 1.47 g/l, while in the control group – 63.8 ± 2.92 g/l.
The lowest level of the studied indicator was on the 30th day of the experiment in the blood of the experimental group of dogs, where it decreased by 9.6 %. The results of a study of protein fractions in the blood of
dogs infested with toxocara showed that the percentage of albumin is likely to decrease. However, in the
blood of infected dogs in this period of research there was a probable increase in globulin levels. The study
of the effect of toxocariasis invasion on the activity of enzymes in blood serum is a test for the morphological and functional state of tissues and organs. Based on the studies, it was found that with the development
of toxocariasis invasion in dogs there is an increase in alanine aminotransferase in their serum. On the 25th
and 30th day of the experiment, the activity of the enzyme in the serum of infected dogs was the highest,
where compared with the control group of dogs, the activity of ALT increased by 51.2 and 59.1 %, respectively. Similar changes in activity were observed in the determination of aspartate aminotransferase, where,
respectively, on the 15th, 20th and 25th day of the experiment, the activity of AST in the serum of infected
dogs increased by 19.3, 27.5 and 39.1 %.
Key words: invasion, toxocariasis, dogs, proteins, enzymes, aminotransferases.

Протеїнсинтезувальна функція та функціональний стан печінки собак за
експериментального токсокарозу
В. С. Саід, В. В. Стибель, Б. В. Гутий, О. Б. Прийма, І. Я. Мазур
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Метою роботи було дослідити вплив токсокарозної інвазії на протеїнсинтезувальну функцію та функціональний стан печінки
собак. Для проведення експериментальних досліджень було використано 12 собак дво-чотиримісячного віку та сформовано дві групи
з шести тварин у кожній: контрольна та дослідна. Цуценят дослідної групи експериментально заражали збудником токсокарозу в дозі
5000 інвазійних яєць T. canis на кг маси тіла. Цуценята контрольної групи були клінічно здоровими. Протеїнсинтезувальну функцію
печінки собак за експериментального токсокарозу досліджували за рівнем загального протеїну та його фракцій. Встановлено, що
на 25 добу досліду рівень загального протеїну в крові дослідної групи собак становив 56,9 ± 1,47 г/л, тоді як у контрольної групи –
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63,8 ± 2,92 г/л. Найнижчим рівень досліджуваного показника був на 30 добу досліду в крові дослідної групи собак, де відповідно він
знизився на 9,6 %. Результати дослідження білкових фракцій у крові собак інвазованих токсокарами показали, що відсотковий
вміст альбумінів вірогідно знижується. Разом з тим, у крові інвазованих собак у даний період досліджень відмічали вірогідне
збільшення рівня глобулінів. Вивчення впливу токсокарозної інвазії на активність ензимів у сироватці крові є тестом на морфологічний і функціональний стани тканин і органів. На основі проведених досліджень встановлено, що за розвитку токсокарозної
інвазії в собак спостерігається підвищення аланін-амінотрасферази в їхній сироватці крові. На 25 і 30 добу досліду активність
ензиму в сироватці крові інвазованих собак була найвищою, де порівняно з показниками контрольної групи собак активність АлАТ
зросла на 51,2 і 59,1 % відповідно. Аналогічні зміни активності спостерігали і при визначенні аспартат-амінотрансферази, де
відповідно на 15, 20 і 25 добу досліду активність АсАТ у сироватці крові інвазованих собак підвищилася на 19,3, 27,5 і 39,1 %.
Ключові слова: інвазія, токсокароз, собаки, протеїни, ензими, амінотрансферази.

Вступ
Значну кількість робіт учених-паразитологів,
представлених у літературних джерелах, присвячено
поширенню токсокарозу в країнах Європи та в Україні (Rubinsky-Elefant et al., 2011; Bodnia, 2016; Ozlati et
al., 2016; Dralova et al., 2017; Noor et al., 2019). Так,
середня інтенсивність контамінації ґрунтів яйцями
нематод роду Toxocara в різних областях України
становить 1,6–10,7 % (Pryima, 2010; Said et al., 2018).
Виникнення проблеми забруднення навколишнього середовища яйцями токсокар пов’язано з порушенням санітарно-епідеміологічного нагляду, неналежними умовами утримання, збільшенням кількості
безпритульних тварин, які є джерелом забруднення
навколишнього середовища та становлять потенційний ризик зараження людини даною інвазією
(Usachova & Dralova, 2012; Lovytskaia et al., 2013).
Патогенний вплив гельмінтів на організм хазяїна
обумовлений механічною, токсичною, трофічною,
алергічною та інокуляторною дією, а також відображається на фізіологічних процесах, морфофункціональній характеристиці органів і тканин. Локальні
ушкодження органів, втрата поживних речовин, розвиток стресового стану, цитогенетичні порушення та
зміни імунного стану – далеко неповний перелік наслідків токсокарозу (Svirzhevska, 2011; Svirzhevska,
2013; Moisieieva et al., 2017; Zakharchuk & Harazdiuk,
2014).
Встановлено, що максимальна ураженість збудником токсокарозу зареєстровано в цуценят до 6місячного віку – 85 %. Дещо нижчою виявилась екстенсивність інвазії в тварин 6–9-місячного віку
(61,5 %) та у віці 9-12 місяців, що становить 45,4 %. У
подальшому з віком собак показники їх інвазованості
знижувалися (25 % у віці від 1-го до 2-х років). Найнижчий рівень інвазованості зареєстровано в дорослих тварин, переважно у вагітних самок віком понад 3
роки (11 %) (Stybel & Pryima, 2010; Said et al., 2020).
Метою роботи було з’ясувати вплив токсокарозної
інвазії на протеїнсинтезувальну функцію та функціональний стан печінки собак.
Матеріал і методи досліджень
Для проведення експериментальних досліджень
було використано 12 собак дво-чотиримісячного віку та
сформовано дві групи з шести тварин у кожній: контрольна та дослідна. Цуценят дослідної групи експериментально заражали збудником токсокарозу в дозі

5000 інвазійних яєць T. canis на кг маси тіла. Цуценята контрольної групи були клінічно здоровими.
У сироватці крові, за допомогою стандартних наборів реактивів фірми “Simko Ltd” (Чехія), визначали
активність аспартат-амінотрансферази (АсАТ; КФ
2.6.1.1) та аланінамінотрансферази (АлАТ; КФ 2.6.1.2)
уніфікованим динітрофенілгідразиновим методом
Райтмана-Френкеля. Метод базується на тому, що
після додавання до сироватки крові 2,4 дифенілгідразинового реактиву відбувається переамінування і
утворення глутамінової та піровиноградної кислот
(АсАТ), або глутамінової та щавелевооцтової кислот
(АлАТ) і субстрат забарвлюється у відповідний колір,
інтенсивність якого прямопропорційна активності
ензиму. Інтенсивність забарвлення субстрату визначали за допомогою приладу “Спекол”. Крім цього,
досліджували концентрацію загального протеїну та
його фракцій (Vlizlo et al., 2012).
Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно
до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і
наукових цілей (Страсбург, 1986 р.).
Аналіз результатів досліджень проводили за допомогою пакету програм Statistica 6.0. Вірогідність різниць оцінювали за t-критерієм Стьюдента. Результати
середніх значень вважали статистично вірогідними
при * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01, ***– Р < 0,001 (ANOVA).
Результати та їх обговорення
Важливе діагностичне значення за токсокарозної
інвазії в собак має визначення протеїнсинтезувальної
функції печінки, про яку вказує рівень загального
протеїну, а саме його альбумінової фракції. Оскільки
80 % альбумінів синтезується гепатоцитами у печінці
(Lavryshyn & Gutyj, 2019; Varkholiak & Gutyj, 2019;
2020; Lesyk et al., 2020; Chernushkin et al., 2020).
На основі проведених досліджень встановлено, що
за токсокарозної інвазії в крові собак дослідної групи
знижується рівень загального протеїну. Так на 15 і 20
добу досліду в крові інвазованих собак рівень загального протеїну знизився на 5,2 і 6,3 % відносно показників контрольної групи собак. На 25 добу досліду
рівень загального протеїну в крові дослідної групи
собак становив 56,9 ± 1,47 г/л, тоді як у контрольної
групи – 63,8 ± 2,92 г/л (табл. 1). Найнижчим рівень
досліджуваного показника був на 30 добу досліду в
крові дослідної групи собак, де відповідно він знизився на 9,6 % відносно контрольних величин. Такий
низький вміст загального протеїну в крові тварин
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вказує про значні порушення в організмі собак, інвазованих збудником токсокарозу.

функції печінки собак за розвитку токсокарозу
(табл. 4).

Таблиця 1
Вміст загального протеїну у крові собак, інвазованих
збудником токсокарозу (М ± m, n = 6)

Таблиця 3
Вміст глобулінів у крові собак, інвазованих збудником
токсокарозу (М ± m, n = 6)

Час дослідження крові
(доби)
До зараження
5 доба
10 доба
15 доба
20 доба
25 доба
30 доба

Загальний протеїн, г/л
Групи тварин
Контрольна
Дослідна
63,6 ± 3,10
63,3 ± 2,95
63,4 ± 2,86
62,7 ± 1,92
63,7 ± 2,74
61,9 ± 2,86
63,5 ± 2,54
60,2 ± 1,56
63,6 ± 3,05
59,6 ± 2,05
63,8 ± 2,92
56,9 ± 1,47*
63,3 ± 2,72
57,2 ± 1,99*

Час дослідження
крові (доби)
До зараження
5 доба
10 доба
15 доба
20 доба
25 доба
30 доба

Результати дослідження білкових фракцій у крові
собак інвазованих збудником токсокарозу показали,
що відсотковий вміст альбумінів вірогідно знижується на 15 добу досліду відповідно на 5,5 %, порівняно з
собаками контрольної групи. Разом з тим, у крові
інвазованих собак у даний період досліджень відмічали вірогідне збільшення рівня глобулінів. На 20 і
25 доби досліду в крові собак дослідної групи відмічали зниження рівня альбумінів відповідно на 8,3 і
9,4 % відносно показників контрольної групи тварин
(табл. 2).
Таблиця 2
Вміст альбунінів у крові собак, інвазованих збудником
токсокарозу (М ± m, n = 6)
Час дослідження
крові (доби)
До зараження
5 доба
10 доба
15 доба
20 доба
25 доба
30 доба

Альбуміни, %
Групи тварин
Контрольна
Дослідна
45,3 ± 1,22
45,2 ± 1,20
45,2 ± 1,17
43,4 ± 0,98
45,3 ± 1,20
42,9 ± 0,86
45,3 ± 1,13
39,8 ± 1,02**
45,5 ± 1,11
37,2 ± 0,91**
45,3 ± 1,28
35,9 ± 0,89***
45,4 ± 1,06
34,4 ± 0,87***

Поряд із зниженням альбумінової фракції в сироватці крові інвазованих собак спостерігали підвищення глобулінової фракції, так на 15 і 20 доби досліду,
рівень глобулінів зріс до 60,2 ± 1,85 і 62,8 ± 2,01 %.
Найвищим рівень глобулінів був на 30 добу досліду,
де порівняно з контрольною групою собак він зріс на
11 % (табл. 3).
Дані дослідження вказують на альбуміноглобулінову диспропорцію у сироватці крові інвазованих собак. Внаслідок цього величина А/Г коефіцієнта на 10 добу досліду складала 0,75 проти 0,83 у
контрольної групи собак. На 20 і 25 добу досліду
величина А/Г коефіцієнта у собак дослідної групи
становила 0,59 і 0,56. Найнижчим показник був у
крові інвазованих собак на 30 добу досліду, де відповідно він становив 0,52 ± 0,04. Така величина коефіцієнта вказує на пригнічення протеїнсинтезувальної

Глобуліни, %
Групи тварин
Контрольна
Дослідна
54,7 ± 2,45
54,8 ± 2,50
54,8 ± 2,30
56,6 ± 1,96
54,7 ± 2,35
57,1 ± 2,54
54,7 ± 2,21
60,2 ± 1,85*
54,5 ± 2,10
62,8 ± 2,01**
54,7 ± 2,54
64,1 ± 1,99**
54,6 ± 2,30
65,6 ± 2,07**

Таблиця 4
Альбуміно-глобуліновий коефіцієнт у крові собак,
інвазованих збудником токсокарозу (М ± m, n = 6)
Час дослідження
крові (доби)
До зараження
5 доба
10 доба
15 доба
20 доба
25 доба
30 доба

Коефіцієнт А/Г
Групи тварин
Контрольна
Дослідна
0,83 ± 0,03
0,82 ± 0,02
0,82 ± 0,02
0,77 ± 0,04
0,83 ± 0,03
0,75 ± 0,05
0,83 ± 0,04
0,66 ± 0,05*
0,83 ± 0,02
0,59 ± 0,03***
0,83 ± 0,03
0,56 ± 0,05***
0,83 ± 0,03
0,52 ± 0,04***

Отже, у собак за експериментального токсокарозу
пригнічується синтез альбумінів у печінці внаслідок
дії токсинів, які виділяють токсокари, в той час як
підвищення рівня глобулінів у сироватці крові собак
відображає інтенсивність запальних процесів в організмі хворих тварин.
Ензими каталізують процеси метаболізму білків,
жирів і вуглеводів (Martyshchuk & Gutyi, 2019;
Martyshuk et al., 2019; Khalak et al., 2019; Hunchak et
al., 2020). При різних паразитологічних захворюваннях у крові тварин змінюється якісний та кількісний
склад ензимів, що відображає інтенсивність і спрямованість розвитку патологічного процесу. Саме тому,
вивчення впливу токсокарозної інвазії на активність
ензимів у сироватці крові є тестом на морфологічний і
функціональний стани тканин і органів.
Ензими приймають участь у всіх біохімічних процесах організму тварин і порушення метаболізму, що
викликані інвазійними захворюваннями призводять
до змін концентрації відповідних ензимів у біологічних рідинах. Аланін-амінотрансфераза та аспартатамінотрансфераза є найбільш важливими представниками цієї групи внутрішньоклітинних ензимів, які
беруть участь у процесах синтезу і розпаду амінокислот, взаємозв’язку шляхів обміну вуглеводів, ліпідів і
амінокислот, а також синтезу деяких специфічних
сполук у тому числі сечовини і γ-аміномасляної кислоти (Kushnir et al., 2019; Stybel et al., 2019; Lavryshyn
et al., 2020).
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На основі проведених досліджень встановлено, що
за розвитку токсокарозної інвазії в собак спостерігається підвищення аланін-амінотрасферази в їхній
сироватці крові. Так, на 5 і 10 добу досліду активність
ензиму підвищилася на 10,4 і 26,2 % порівняно з показниками контрольної групи. На 15 добу досліду
активність АлАТ у сироватці крові собак дослідної
групи зросла до 53,8 ± 1,84 од/л. На 25 і 30 доби досліду активність ензиму в сироватці крові інвазованих
собак була найвищою, де порівняно з показниками
контрольної групи собак активність АлАТ зросла на
51,2 і 59,1 % відповідно (табл. 5).
Таблиця 5
Активність аланін-амінотрансферази у сироватці крові собак, інвазованих збудником токсокарозу (М ± m,
n = 6)

вказує зниження загального протеїну крові, його альбумінової фракції та збільшення рівня глобулінів.
Таким чином спостерігається зміна відсоткового вмісту протеїнових фракцій сироватки крові собак, яких
експериментально заражали збудником токсокарозу,
що можливо викликано токсичним ураженням та
зниженням функціональної активності печінки, як
основного органу синтезу багатьох протеїнів.
Підвищення активності амінотрансфераз у сироватці крові інвазованих собак є свідченням витоку ензимних протеїнів із тканин, що стає можливим завдяки структурно-функціональним змінам плазматичних
мембран внаслідок посилення в них процесів пероксидного окиснення ліпідів, а також окиснювальної
модифікації мембранних протеїнів за надходження в
тканини великої кількості вільного гему.
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The article presents the results of a gamma- spectrometer study with a low- capacity scintillation
(NaI(Tl)) detection unit, with software GammaVision v.8, adopted to solve certification problems,
including for measuring activities close to zero. The list of factors influencing the presentation of the
minimum detected activity (MDA) in the report protocol is analyzed software GammaVision v.8. To
perform the measurements, the company´s ORTEC gamma-spectrometer with a low-capacity detection
unit a type digiBASE-RH, in which a high-voltage power supply unit, amplifier, digital multi-channel
analyzer with USB-connection to a computer with the installed driver are installed, was used. The
peak search in the library was performed using a compressed version of the library, which contains
two nuclides 137Cs and 40K. Methods of calculating MDA are based on the intensity of accounts. Nuclide activity is calculation for all peaks in the library, the energy of which is in the selected energy
ranges for analysis. Measurements and calculations MDA under the given conditions of research for
five methods depending on time of measurement and geometry of measurements are carried out. It is
shown that the level of MDA can be reduced by choosing the optimal conditions, time of measurement
and geometry of measurements. Recommendations are given for the use of capacity for counting sample, which will reduce the amount of substance required for analysis and optimize the time spent on
measuring the counting sample. In a prospect it is expedient to undertake a study of dependence of
MDA from the physical properties and radionuclide composition of the substance for the counting
sample and the dependence from the uncertainty in the equation MDA.
Key words: low capacity detection unit, MDA, calculation methods, measurement conditions, measurement geometry.

Фактори, що впливають на мінімально детектовану активність у протоколі
звіту програмного забезпечення GAMMAVISION
Т. Винокурова1, З. Малімон1, В. Салата2, Т. Прокопенко1, Г. Кочетова1, Л. Гусак1
1

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи,
м. Київ, Україна
2
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
У статті наведено результати досліджень гамма-спектрометра з сцинтиляційним (NaI(Tl)) блоком детектування низької
здатності, пристосованому для вирішення сертифікаційних задач, у тому числі по вимірюванню активностей близьких до нульових значень. Метою роботи є дослідження залежності МДА від системи аналізу, методів обчислення, часу виміру, геометрії
вимірювань з використанням програмного забезпечення GammaVision v.8. Для виконання вимірювань використано – гамма-
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спектрометр фірми ORTEC, з блоком детектування низької здатності тип digiBASE-RH, в який вмонтовано високовольтний блок
живлення, підсилювач, цифровий багатоканальний аналізатор з USB-підключенням до комп’ютера з встановленим драйвером.
Піковий пошук у бібліотеці здійснено з використанням стислої версії бібліотеки, яка містить два нукліди – 137Cs та 40К. Методи
розрахунку МДА ґрунтуються на інтенсивності рахунків. Активність нуклідів розрахована для всіх піків в бібліотеці, енергія яких
знаходиться в обраних діапазонах для аналізу. Проведено виміри і обчислення МДА при заданих умовах дослідження для п’ятьох
методів в залежності від часу виміру та геометрії вимірювань. Показано, що рівень МДА можна понизити шляхом вибору оптимальних умов, часу виміру, та геометрії вимірювань. Подано рекомендації для застосування ємності для лічильних зразків, що
зменшить кількість речовини, необхідної для проведення аналізу, та оптимізує час затрачений для виміру лічильного зразка. В
перспективі доцільно провести дослідження залежності МДА від фізичних властивостей та радіонуклідного складу речовини для
лічильного зразка та залежності від невизначеності в рівнянні МДА.
Ключові слова: блок детектування низької здатності, МДА, методи розрахунку МДА, умови виміру, геометрія вимірювань.

Вступ
На спектрометрах з сцинтиляційними блоками детектування, в яких визначається відповідність виміряної активності контрольним рівням (NRBU-97/D2000; Kirkpatrick et al., 2013; Malіmon et al., 2020),
вирішуються сертифікаційні задачі для чотирьох радіонуклідів (137Cs, 40K, 226Ra, 232Th). Для деяких випадків ці рівні знаходяться поблизу нульової активності,
виникає питання, яка може бути присутня найменша
активність, що не виявляється в аналізі ‒ мінімально
детектована активність (МДА), які фактори впливають на її визначення.
Програмне забезпечення GammaVision v.8 дозволяє провести дослідження рівня МДА в залежності від
вибору системи аналізу, методу обчислення, часу
виміру, геометрії вимірювань, радіонуклідного складу, методу розрахунку фону, невизначеності в рівнянні МДА.
Мета роботи. Дослідження залежності МДА від
методів обчислення, часу виміру, геометрії вимірювань з використанням програмного забезпечення
GammaVision v.8.
Матеріал і методи досліджень
Система
аналізу.
Програмне
забезпечення
GammaVision v.8 – самодостатній програмний продукт, що включає в себе шість систем аналізу. Для
аналізу спектра низького дозволу розроблена спеціальна система NAI32. Піковий пошук у бібліотеці буде
здійснюватися з використанням стислої версії бібліотеки, яка містить два нукліди – 137Cs (використовується для вимірювання вмісту цього нукліду в пробах) та
40
К (разом з 137Cs використовується для калібрування
шкали багатоканального аналізатора по енергії).
Мінімальна детектована активність. Програмне забезпечення GammaVision v.8 включає в себе
дев’ятнадцять методів розрахунку МДА. В частині
методів МДА розраховується на підґрунті фонових
піків. Розрахунок МДА для ряду інших методів залежить від площі піка та площі фону. Визначення фону
та площі піка змінюється від методу до методу. Розглянемо методи розрахунку площі фону та площі піка.
Розрахунок площі фону. Метод розрахунку площі
фону – автоматичний, кількість точок від проекції
центроїди до відповідного кінця площі фону (L чи H)
дорівнює N = 5.

Рис. 1. Розрахунок площі фону
Центр піка (рис. 1) використовується для розрахунку його енергії з використанням існуючого енергетичного калібрування. Якщо показник пікової енергії
знаходиться в межах ширини бібліотечного піка, тоді
пік буде використовуватися для його аналізу. Якщо
площа піка не використовується при розрахунку активності нукліду, так як він не пройшов тест на чутливість, або тест на форму, площа піка додається до
площі фону. Якщо фон дорівнює 0, то він встановлюється на 1 для розрахунку МДА. В протоколі звіту
фон як і раніше буде дорівнювати 0.
Формула для розрахунку площі фону (Background
– площа під піком, визначається інтегральною сумою
піка з шириною у 2,5 рази FWHM):

 B  B2
B 1
 2 N


  H  L 1


де:
L – найменший енергетичний канал піка;
H – найбільший енергетичний канал піка;
N = 5, FWHM – роздільна здатність блока детектування на ½ висоті піка, визначається під час енергетичного калібрування (кеВ).
Суми фонових імпульсів на низькому B1 та на високому B2 кінці піка відповідно, розраховується наступним чином:
N

B1   CLB
1
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де:
CLB – кількість імпульсів в фоновому каналі на низькому кінці піка;
CHB – кількість імпульсів в фоновому каналі на високому кінці піка.
Розрахунок загальної та чистої площі піка. Загальна площа піка це сума вмісту кожного каналу між
фоновими каналами (в тому числі два фонових канали, рис.1).
Формула виглядає наступним чином:
H

Ag   Ci
iL

де:
Ag – загальна площа;
Ci – параметр даних каналу i;
L – центральний канал розрахункової ширини фону на низькій енергетичній стороні спектра;
H – центральний канал розрахункової ширини фону на високій енергетичній стороні спектра.
Даний метод розрахунку площі піка забезпечує
точність в ході зменшення піка, він менш чутливий до
випадкових коливань даних та до відмінностей між
формою піка спектра та формою каліброваного піка.
Чиста площа піка (Area Net) це загальна площа піка
мінус параметр розрахованого фону. Формула для
розрахунку виглядає наступним чином:
A = Ag – B
Для всіх піків бібліотеки у енергетичному діапазоні аналізу, програма намагається вирахувати чисту
площу піка та центр піка на цьому каналі. На цьому
етапі аналізу, кожен пік вважається синглетним. Це
одиночний, ізольований пік, тобто, він знаходиться
так далеко від інших піків в спектрі, що спектр являє
собою фон по обидві сторони від піка (не перекриває
інший пік).
Пікова активність нукліду. Активність нукліду розраховується для всіх піків в бібліотеці, енергія яких
знаходиться в обраних діапазонах енергій для аналізу.
В даному випадку у бібліотеці для кожного з нуклідів
перелічений тільки один пік, тому використовується
наступне:
‒ якщо пік не щільно перекриває інший бібліотечний пік, то він повинен бути заданий в діапазоні аналізу;
‒ якщо для піка встановлено відмітка ознаки “Не в
просторі піка”, то нуклід автоматично відхиляється
при використанні всіх механізмів аналізу;
‒ якщо пік щільно перекриває інший бібліотечний
пік, таким чином, що потрібно застосовувати роздільність піка, то невизначеність площі, яка залишається
після розділення піка має бути менша ніж відрізання
піка.
Питома пікова активність нуклідів (Бк/кг) встановлюється за наступним рівнянням:
AE = ξ ꞏ NE
де:



TDC  GeoFac  Att
LT    Br  m

AE – питома пікова активність нукліду за енергією
E,(Бк/кг);
NE – чиста площа піка для пікової енергії E,
(Counts ‒ кількість відкликів);
TDC – коефіцієнт корегування розпаду;
LT – час набору спектра, (с);
ε – ефективність реєстрації детектору в залежності
від енергії E;
Br – кількість виходу γ-квантів на 100 розпадів нукліда піка;
GeoFac – коефіцієнт корекції геометрії;
Att – коефіцієнт поправки на затухання;
m – маса зразку (кг).
Обчислення МДА. Методи розрахунку МДА базуються на інтенсивності рахунків CRМВА (cts/sec).
Перерахунок інтенсивності рахунку CRmda (кількість
рахунків за секунду) на активність МДА (Бк) відбувається за формулою:
МДA (Бк) = ξ CRmdaꞏLT
Методи МДА у програмному забезпеченні
GammaVision
8.0.
Програмне
забезпечення
GammaVision v.8 дозволяє вибір методу розрахунку
для представлення МДА в протоколах звіту.
Умови виконання дослідження, для яких було
проведено обчислення МДА для протоколу звіту:
1. Умови
виконання
вимірювань:
гаммаспектрометр фірми ORTEC, з блоком детектування
низької здатності тип digiBASE-RH, в який вмонтовано високовольтний блок живлення, підсилювач, цифровий
багатоканальний
аналізатор
з
USBпідключенням до комп’ютера з встановленим драйвером;
‒ програмне забезпечення комп’ютера OС Windows 7, Microsoft Word 2010;
‒ програмне забезпечення GammaVision, v.8;
‒ система захисту свинцева, комбінована;
‒ калібрувальне джерело з радіонуклідами 137Cs,
40
К.
2. Умови виконання обчислення:
‒ система аналізу NaІ32;
‒ піковий пошук у бібліотеці здійснюється з використанням стислої версії, яка містить два нукліди ‒
137
Cs та 40К;
‒ діапазон досліджень 0 ‒ 1024 канали;
‒ метод розрахунку фону – автоматичний;
‒ роздільна здатність детектора по енергії 661,66
кеВ (радіонуклід 137Cs) на пів-висоті FWHM дорівнює
7,5%;
‒ максимальне значення на яке центроїд піка може
відхилитися від найближчого бібліотечного піка енергії і все ще бути пов’язаним з цим піком дорівнює
0,5 FWHM;
‒ ефективність реєстрації (за результатами калібрування перед початком вимірювань) по енергії
661,66 кеВ дорівнює 3,9ꞏ10–2 (у відносних одиницях);
– чутливість пошуку піка (PEAK SEARCH
SENSITIVITY) встановлено на значенні 3;
‒ відсікання піка (Peak Cutoff) встановлено на значенні 100 %;
‒ геометрія вимірювань – Марінеллі 1 л.
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Для дослідження було вибрано п’ять методів обчислення МДА. Перед початком кожного вимірювання проводилося калібрування шкали багатоканального АЦП по енергії.

Значення МДА в залежності від методу обчислення.

Таблиця 1
Обчислені значення МДА (одиниця виміру Бк/кг), в залежності від часу набору спектра
№
1

2

3

4

Час набору спектра LT, с
Традиційний метод ORTEC, Бк/кг
100 
2500
50 

 2  B1 

2
SENS 
SENS 
SENS
CRmda 
LT
Критичний рівень (CL) ORTEC, Бк/кг
B
CRmda  2.33  1
LT
Нижній поріг виявлення (LLD) ORTEC, Бк/кг
 p

 A2 

100

CRmda  4.66  
LT
ISO 11929 поріг прийняття рішення (CL), Бк/кг.
Критична площа піка NCL розраховується як:
NCL  k1  a   N  0

500
1,32

1000
1,21

1800
0,99

3600
0,44

7200
0,32

1,91

1,77

1,46

0,65

0,46

5,72

5,42

4,4

2,0

1,39

3,88

4,25

3,08

1,07

0,766

7,93

8,59

6,22

2,16

1,54

де  N  0  B   B2 ;

5

якщо k1-α = 1.645,
то N CL  2.33 B
Межа детектування. ISO 11929 (МДА)*, Бк/кг

* Примітка:

Пояснення до таблиці 1.
Метод 1. Традиційний метод ORTEC. Якщо відсікання піка (Peak Cutoff) встановлено на значенні
100%, то
1.41
CRmda 
B
LT
Метод 2. Критичний рівень (CL) ORTEC використовують для якісного аналізу, для перевірки перевищення корисним сигналом заданого рівня флуктуації
фону. СL – найменша концентрація радіоактивного
матеріалу в зразку, який буде давати чистий відклик,
що буде виявлений з ймовірністю 0,95 (GammaVision,
2017).
Метод 3. Нижня межа детектування (LLD) ORTEC
– найменша активність одного радіонукліду в зразку,
що створює такий чистий відклик, котрий дозволяє
визначити активність даного радіонукліду з довірчою
імовірністю 0.95 (GammaVision, 2017).
Mетод 4. ISO 11929-3:2019. Поріг прийняття рішення (decision threshold) (ISO/DIS 11929-3:2019).
ACL= ξꞏ NCL; критична площа піка NCL розраховується як:

NCL = k1-α ꞏ σN = 0 , де:

 N  0  B   B2
якщо k1-α = 1.645, то
N CL  2.33 B
Поріг прийняття рішення – фіксоване значення
виміру, при перевищенні котрого фізичний ефект
присутності є в наявності (ISO/DIS 11929-3:2019).
Метод 5. ISO 11929-3:2019. Detection Limit. Межа
детектування використовується для того, щоб у випадку її перевищення чистою швидкістю рахунку, гарантувати виявлення радіонукліда в зразку з довірчою
імовірністю не нижче 0,95 (GammaVision, 2017;
ISO/DIS 11929-3:2019). Де LDNet ‒ поріг детектування
(МДА GammaVision), SDNet – поріг прийняття рішення (критичний рівень GammaVision) та σ%R ‒ невизначеність коефіцієнту перерахунку чистих підрахунків на одиниці активності.
В таблиці 2 наведені результати обчислення значень критичного рівня (CL) ORTEC і нижньої межи
детектування (LLD) МДА ORTEС в залежності від
часу виміру.
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Таблиця 2
Обчислені значення МДА в залежності від часу виміру (методи фірми ORTEC)
Час виміру LТ, с.
Критичний рівень (CL), Бк/кг
Нижня межа детектування (LLD), Бк/кг
Відношення LLD/CL, Бк/кг

500
1,90
5,72
3.01

1000
1,77
5,42
2,96

1800
1,46
4,40
3,01

3600
0,65
2,00
3,10

7200
0,46
1,39
3,01

Таблиця 3
Обчислені значення МДА, в залежності від часу виміру (методи ISO 11929)
Час виміру LТ, с.
Поріг прийняття рішення, Бк/кг
Межа детектування
Відношення межи детектування до порога прийняття рішення,
Бк/кг

З рисунку 2 видно характер залежності МДА від
часу виміру для двох методів представлення МДА
(фірма) ORTEC у протоколі звіту (1 ‒ Критичний
рівень (CL); 2 ‒ Нижня межа детектування (LLD)).

500
3,88
7,93

1000
4,25
8,59

1800
3,08
6,22

3600
1,07
2,16

7200
0,77
1,54

2,04

2,02

2,02

2,02

2,01

Значення МДА в залежності від геометрії виміру.
Кількісне визначення вмісту радіонуклідів у лічильному зразку пов’язано з визначенням ефективності
реєстрації випромінення (ε) детектора, яка залежить
від геометрії вимірювань, енергії частинок, що опромінюють детектор, затухання випромінення як в лічильному зразку, так і в самому детекторі, від взаємного
розміщення ємності з лічильним зразком і детектора.
Точний розрахунок усіх факторів, що впливають на
визначення ефективності дуже важкий процес
(GammaVision, 2017). Для визначення ефективності
реєстрації в залежності від геометрії вимірювання
було використано достатньо відомий і простий метод
‒ пряме експериментальне калібрування детектора по
ефективності реєстрації для трьох варіантів: посудина
Марінеллі 1л, посудина Марінеллі 0,5л, чашка Петрі
Ø 90х10 мм.

Рис. 2. Залежність МДА від часу виміру
Таблиця 4
Обчислені значення МДА в залежності від часу виміру
Час виміру LТ, сек
Марінеллі 1 л, Бк/кг
Марінеллі 0,5 л, Бк/кг
Чашка Петрі, Бк/кг

1000
14,7
22,2
83,8

1800
7,9
14,1
48,0

3600
2,7
4,5
19,2

Рис. 3. Значення МДА в залежності від часу виміру для трьох геометрій:
Марінеллі – 1 л, Марінеллі – 0,5 л, чашка Петрі.
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Результати та їх обговорення
Згідно даних в таблицях 2 і 3 обчислення, проведені за різними методам відрізняються:
‒ відношення нижньої межі детектування (LLD) до
критичного рівня (CL) (фірма ORTEC) дорівнює
3,0 ± 3 %;
‒ відношення межі детектування до порога прийняття рішення (ISO 11929-3: 2019) дорівнює 2,0 ± 5 %.
Нижня межа детектування (МДА) приблизно у три
рази перевищує критичний рівень. В залежності від
значень контрольних рівнів в інтервалі 1‒4 Бк/кг, час
виміру лічильного зразка для підтвердження відповідності (Nakaz MOZ Ukrainy) від 500 с до 7200 с.
Результати обчислення значення МДА в залежності від геометрії виміру, наведені в таблиці 4 і рисунку 3. З яких видно, що для перевірки відповідності
виміряної активності радіонуклідів, присутніх у лічильному зразку, контрольним рівням порядку 2 ‒
10 Бк/кг оптимальні ємності для лічильного зразка –
Марінеллі 1 л та Марінеллі 0,5 л. Обчислення малих
активностей потребує достатньо великого часу виміру, але він обмежений вимогами стабільності спектрометра.
Для перевірки відповідності виміряної активності
радіонуклідів, присутніх у лічильному зразку, контрольним рівням більше 20 Бк/кг – допустимо застосовувати ємності для лічильного зразка типу “чашка
Петрі” 0,07 л, що значно скоротить кількість речовини необхідної для аналізу.
Висновки
1. Проведено оцінку факторів, що впливають на
представлення МДА в протоколі звіту п/о GammaVision 8.0.
2. Проведені виміри і обчислення МДА за заданих
умов дослідження для п’ятьох методів (три методи –
ORTEC і два методи – ISO 11929-3:2019).
3. Показано, що можна наблизити МДА до мінімальних значень при оптимальному виборі умов виконання дослідження, часу та геометрії вимірювань.

4. Подано рекомендації для застосування ємності
для лічильних зразків, що зменшить кількість речовини, необхідної для проведення аналізу, та оптимізує
час, затрачений на вимір зразка.
Перспективи подальших досліджень. Доцільно
провести дослідження МДА з урахуванням фізичних
властивостей та радіонуклідного складу речовини для
лічильного зразка, та залежності від невизначеності в
рівнянні МДА.
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According to foreign researchers, mastocytoma is one of the most common (7-12 %) skin tumors in
dogs.
This neoplasia is caused by excessive proliferation of mast cells and characterized by a specific cliniStepan Gzhytskyi National
cal course, unpredictable biological behavior and prognosis. Researches of clinical and morphological
University of Veterinary
features of mastocytoma in geographical populations of Ukraine has not only scientific and general biologiMedicine and Biotechnologies,
Pekarska Str., 50, Lviv,
cal interest, but also important practical significance. The purpose of the research was to establish the
79010, Ukraine.
frequency of spreading, the features of the clinical ostent and pathogenesis of cutaneous mastocytoma in
Tel.: +38-067-800-07-05
E-mail: mysak.andriy.sofia@gmail.com dogs in conditions in Lviv and in the suburban zone of the regional center. The research was performed on
dogs with skin tumors (n = 128), including 24 of them with mastocytoma, who came to the Department of
Surgery and Clinic of Small Pets of Stepan Gzhytskyj LNUVMB during 2016–2020. The diagnosis on mastocytoma was verified by the results of physical examination and cytological examination of biopsy material
of neoplasms. It was found that in the structure of oncological diseases of dogs the share of skin neoplasms
was 32.16 %. Among animals with skin neoplasms, mastocytoma was diagnosed in 18.75 % of dogs aged
4 to 16 years. The highest incidence rates were found among animals aged 8 to 11 years; the median incidence was 9.5 years and fashion – 9 years. In terms of breeds, cutaneous mastocytoma was found in dogs of
the breed: Rottweiler – 16.7 %, Sharpei – 12.5 %, Staffordshire Terrier – 12.5 %, Labrador – 8.3 %, Boxer
– 8.3 %, Doberman – 8.3 %, chow-chow – 8.3 %. At the same time, the German Shepherd, Alabai, Spaniel,
French Bulldog and Pug cases of the disease were isolated (4.2 %). Among sick animals, dogs accounted
for 54.2 % and females for 45.8 %. It was found that in 41.7 % of the studied animals the rate of neoplasia
was extremely rapid, because in 56.5 ± 1.91 days the tumors were doubled in size, which is evidence of
significant aggressiveness of tumor growth. In 29.2 % of dogs the time of doubling the size of the primary
tumor reached 122.1 ± 10.6 days, in 20.8 % of dogs the period of tumor development lasted for two years.
In 8.3 % of dogs, the dynamics of neoplasia development is not clear. Sonography has shown that skin
mastocytomas are usually visualized as heterogeneous, with uneven edges and fuzzy contours hypoechoic
structures. Visualization of solid hypervascular foci with central type of vascularization, on the background
of diffuse infiltration of neoplasia in the deeper layers of the skin and subcutaneous tissue, with a pronounced perinodular inflammatory reaction of the surrounding tissues is a sign of malignancy of the mastocytoma. The generalization of the neoplastic process in the internal organs was found, in particular the
spleen, may indicate a predominance of the hematogenous route of metastasis of the mastocytoma. The
obtained data complement and expand knowledge about the pathogenesis of mastocytoma in dogs, and also
highlight the frequency of spreading and course features of this oncological pathology in a separate geographical population of Ukraine.
Key words: dogs, skin tumors, mastocytoma, spread, cytological examination, clinical signs, sono and
radiography.
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Згідно повідомлень зарубіжних дослідників мастоцитома є однією з найбільш поширених (7-12 %) пухлин шкіри у собак. Дана
неоплазія обумовлена надмірною проліферацією опасистих клітин і характеризується специфічним клінічним перебігом, непередбачуваною біологічною поведінкою та прогнозом. Вивчення клініко-морфологічних особливостей мастоцитоми в географічних
популяціях України має не тільки науковий та загальнобіологічний інтерес, але й важливе практичне значення. Метою досліджень
було встановлення частоти поширення, особливостей клінічного прояву та патогенезу шкірної форми мастоцитоми у собак в
умовах м. Львів та в приміській зоні обласного центру. Дослідження проводили на собаках з пухлинами шкіри (n = 128), в тому
числі, 24 із них з мастоцитомою, які надходили на кафедру хірургії та клініку дрібних домашніх тварин ЛНУВМБ імені
С. З. Ґжицького впродовж 2016–2020 рр. Діагноз на мастоцитому верифіковано за результатами фізикального обстеження та
цитологічного дослідженя біопсійного матеріалу неоплазій. Встановлено, що у структурі онкологічних хвороб собак частка неоплазій шкіри становила 32,16 %. Серед тварин із неоплазіями шкіри мастоцитому діагностовано у 18,75 % собак, віком від 4 до
16 років. Найвищі показники захворюваності встановлено поміж тварин віком від 8 до 11 років; при цьому медіана захворюваності становила 9,5 роки і мода – 9 років. У розрізі порід шкірну мастоцитому встановлено в собак породи: ротвейлер – 16,7 %,
шарпей – 12,5 %, стафордширський тер’єр – 12,5 %, лабрадор – 8,3 %, боксер – 8,3 %, доберман – 8,3 %, чау-чау – 8,3 %. Водночас, у тварин породи німецька вівчарка, алабай, спанієль, французький бульдог, мопс випадки захворювання були поодинокими
(4,2 %). Серед хворих тварин пси становили – 54,2 %, суки – 45,8 %. З’ясовано, що у 41,7 % досліджуваних тварин швидкість
розвитку неоплазій була надзвичайно стрімкою, оскільки за 56,5 ± 1,91 діб пухлини подвоїли свою величину, що є свідченням значної
агресивності пухлинного росту. У 29,2 % собак час подвоєння величини первинної пухлини сягав 122,1 ± 10,6 доби, в 20,8 % собак
період розвитку новоутворень тривав впродовж двох років. У 8,3 % собак динаміка розвитку неоплазій не з’ясована. За результатами сонографії з’ясовано, що мастоцитоми шкіри візуалізуються зазвичай як неоднорідні, з нерівними краями і нечіткими контурами гіпоехогенні структури. Візуалізація солідних гіперваскулярних вогнищ з центральним типом васкуляризації, на тлі дифузної інфільтрації неоплазії в глибшележачі шари шкіри та підшкірну клітковину, за вираженої перинодулярної запальної реакції
навколишніх тканин є ознакою малігнізації мастоцитоми. Встановлена генералізація неопластичного процесу у внутрішні органи,
зокрема селезінку, може свідчити про переважання гематогенного шляху метастазування мастоцитоми. Отримані дані доповнюють та розширюють знання щодо патогенезу мастоцитоми у собак, а також висвітлюють частоту поширенння та особливості перебігу даної онкологічної патології в умовах окремої географічної популяції України.
Ключові слова: собаки, пухлини шкіри, мастоцитома, поширення, цитологічне дослідження, клінічні ознаки, соно та рентгенографія.

Вступ
Мастоцитома
(Mast
cell
tumors,
МСТ,
Mastocytoma) – неоплазійне захворювання різних
видів тварин та людини обумовлене надмірною проліферацією мастоцитів - клітин мезенхімального походження, так званих mast cell (МС), син.: лаброцитів,
тучних (ТК), опасистих клітин (ОК). Загальновідомо,
що мастоцити є одними з основних клітинних форм,
які регулюють в організмі ссавців гомеостаз сполучної тканини та виконують захисну функцію формування природженого імунітету. Зазвичай, висока концентрація цих клітин акумулюється навколо кровоносних і лімфатичних судин у тканинах, що мають постійний контакт із чинниками зовнішнього середовища, зокрема, в шкірі, слизових оболонках дихальних
шляхів та шлунково–кишкового каналу. Відомо також, що мастоцити належать до високоактивних тканинних елементів здатних продукувати цілу низку
біологічно активних речовин і медіаторів (гістамін,
гепарин, серотонін, хондроїтинсульфати, гіауронова
кислота, протеази, глікопротеїни, фактор некрозу
пухлин-α (TNF-α), хемотаксичний фактор міграції
еозинофілів, інтерлейкіни (IL) 1, -2, -3, -4, -5, -6 та ін.)
та депонувати їх у гранулах цитоплазми. Окрім цього
на своїй поверхні ОК містять специфічні IgE-антитіла,
відповідальні за розвиток алергічних реакцій. Водночас, активація та дегрануляція мастоцитів супроводжується вивільненням біологічно активних речовин,
що відіграє одну із провідних ролей в ініціюванні та
перебігу як фізіологічних, так і патологічних процесів. Результати сучасних наукових досліджень (Hsu &
Boyce, 2009; Valent et al., 2012; Bautista-Quach et al.,
2013; Akin, 2020) засвідчують, що синдром активації
мастоцитів (САМ), є досить поширеним розладом у
патогенезі як для дуже рідкісних, так і поширених

захворювань. При цьому відмічено, що кількість ОК
суттєво збільшується при імунних реакціях і запаленні. Відповідно до сучасного трактування у гуманній
медицині (Akin et al., 2010; Alvarez-Twose et al., 2016;
Okhotnikova et al., 2018) САМ, обумовлений вивільненням медіаторів з активованих мастоцитів, об’єднує
гетерогенну групу захворювань, які характеризуються
клінічними ознаками ураження шкіри, слизових оболонок шлунково-кишкового тракту і дихальних шляхів, органів серцево-судинної та нервової систем, у
тому числі й системними реакціями, зокрема, алергією та анафілаксією. Як свідчить аналіз літературних
повідомлень (Willmann et al., 2018; Tamlin et al., 2020)
перебіг захворювань, за безпосередньої участі активованих ОК, у людини та в тварин має певні відмінності. За даними медичної літератури (Frieri & Quershi,
2013; Valent et al., 2015; Gülen et al., 2016; Pardanani,
2016; Frolova et al., 2018; Leguit et al., 2020) на мастоцитоз частіше хворіють діти у яких хвороба перебігає
у шкірній формі (зазвичай, як пігментна кропив’янка,
рідше солітарна мастоцитома) і при досягненні пубертатного віку хвороба, як правило, регресує. Водночас,
серед дорослих доброякісні форми мастоцитозу трапляються рідко. Як правило, дорослі, незалежно від
статі, хворіють системним мастоцитозом, який проявляться ураженням не лише шкіри, а й кісткового мозку, печінки, слезінки та інших органів, при цьому
хвороба має надзвичайно агресивний перебіг, несприятливий прогноз та короткий період виживаності за
лікування. Згідно повідомлень вище вказаних дослідників значна варіабільність мастоцитозу на сьогодні
створює труднощі як за встановлення діагнозу та
ідентифікації хвороби, так і при призначенні адекватного лікування.
На підставі даних багаторічного вивчення мастоцитозу за ініціативи Всесвітньої організації охорони
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здоров’я (ВООЗ) у 2016 році сформовано клінічну
класифікацію (Hartmann et al., 2016; Valent et al.,
2017), відповідно до якої асигнують шкірний мастоцитоз, системний мастоцитоз та локалізовані пухлини
ОК. За деталізації класифікаційної характеристики
захворювання, зокрема, за шкірного мастоцитозу
(Cutaneous mastocytosis (CM)), виділяють три підтипи:
пігментну кропив’янку (Urticaria pigmentosa (UP)) або
макуло-папульозний мастоцитоз ((Maculo-papular
cutaneous mastocytosis (MPCM)) – мономорфний та
поліморфний тип, дифузний шкірний мастоцитоз
(Diffuse cutaneous mastocytosis (DCM)) та солітарну
мастоцитому шкіри (Solitary mastocytoma of skin
(SMS)). При системному мастоцитозі (Systemic
mastocytosis (SM)) виокремлюють: індолентний (уповільнений) системний мастоцитоз (Indolent systemic
mastocytosis (ISM)), системний мастоцитоз, асоційований з гематологічним захворюванням (не з опасистих клітин) (Systemic mastocytosis with associated
clonal haematological non-mast cell lineage diseases
(SM-AHNMD)), агресивний системний мастоцитоз
(Aggressive systemic mastocytosis (ASM)), лейкемія з
опасистих клітин (Mast cells leukemia (MCL)), саркома
опасистих клітин (Mast cells sarcoma (MCS)), позашкірна мастоцитома (Extracutaneous mastocytoma
(ECM)). Відповідно до чинної класифікації клінічний
перебіг захворювання дуже варіабельний, що обумовлює потребу наукового пошуку як новітніх діагностичних маркерів, так і розробки нових удосконалених
лікувальних заходів. Безперечно, на сьогодні мастоцитоз і, зокрема, гетерогенні пухлинні та системні
прояви хвороби залишається однією із актуальних
проблем не лише сучасної гуманної медицини, а й
ветеринарії.
За даними зарубіжної літератури (Misdorp, 2004;
Blackwood, 2011; Villamil et al., 2011; Lisickaja &
Sedov, 2011; Blackwood et al., 2012; Garrett, 2014;
Sledge et al., 2016) найбільш характерною патологією,
що обумовлена проліферацією атипових поліморфних
ОК у тварин є неоплазія шкіри – мастоцитома, а також системний мастоцитоз, у випадках ураження
внутрішніх органів та кісткового мозку. Діагностується дане захворювання у різних видів тварин, проте
найчастіше трапляється у собак, рідше у великої рогатої худоби, коней, котів. Згідно повідомлень вище
вказаних дослідників мастоцитома (Mast cell tumors
(MCTs)) у собак займає 7–21 % від усіх пухлин шкіри
і вважається для даного виду тварин однією не лише з
найбільш поширених, а й з найбільш непередбачуваних онкологічних хвороб щодо клінічного перебігу,
біологічної поведінки та прогнозу.
Належно відмітити також, що спонтанні пухлини
тварин відповідають багатьом критеріям новоутворень людини, а схожість етіології, патогенезу, симптоматики та морфології пухлин у собак і людини
обумовлює використання тварин, як моделей для
вивчення біології пухлинного процесу та розробки
сучасних діагностичних і терапевтичних заходів
(Willmann et al., 2018; Garden et al., 2018; Gargiulo,
2018).
Слід зазначити, що незважаючи на значну кіль-

кість зарубіжних робіт, присвячених вивченню мастоцитоми, вітчизняні науковці та практикуючі лікарі
ветеринарної медицини даному захворюванню не
приділяють належної уваги. Так, аналіз вітчизняних
публікацій що висвітлюють проблеми онкологічної
патології тварин в Україні і передусім дослідження
неоплазій шкіри, показав, що за останні роки опубліковано лише декілька робіт (Mysak, 2012; Zon et al.,
2013; Mykhailenko & Voitsekhovych, 2017; Lieshchova
et al., 2018; Ivashkiv et al., 2019) у яких подано інформацію щодо частоти поширення новоутворень шкіри
їх нозології та структури залежно від породи, статі та
віку тварин. Водночас, у доступній літературі немає
жодної публікації присвяченої вивченню MCTs. Цілком зрозуміло, що відсутність наукового інформаційного забезпечення негативно віддзеркалюється на
діагностуванні та лікуванні онкологічно хворих тварин. Так, нерідко, з причини необізнаності практикуючих лікарів із клініко-морфологічними особливостями прояву неоплазій, а також за відсутності кваліфікованого патоморфологічного дослідження виникають проблеми щодо верифікації мастоцитоми та
встановлення ступеня її злоякісності. У таких випадких виявлену неоплазію ідентифікують, зазвичай, як
“пухлину шкіриˮ, а лікувальні заходи обмежуються
лише хірургічним видаленням пухлини. Проте, таке
лікування за повідмленнями практикуючих лікарів
ветеринарної медицини не завжди є ефективним.
Вочевидь, вище наведена інформація є мотивованим обгрунтуванням для проведення в умовах України в цілому та в різних географічних популяціях зокрема різнопланових досліджень щодо вивчення шкірної мастоцитоми собак, а також виявлення інших
захворювань спричинених надмірною проліферацією
ОК. Виходячи з цього метою досліджень було встановити частоту поширення, особливості клінічного
прояву та патогенезу шкірної форми мастоцитоми у
собак в умовах м. Львів та в приміській зоні обласного центру.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводили на кафедрі хірургії та клініці дрібних домашніх тварин ЛНУВМБ імені
С. З. Ґжицького впродовж 2016–2020 рр. Об’єктом
досліджень були 128 собак з пухлинами шкіри, в тому
числі, 24 із них з мастоцитомою. Тварини були різних
порід і статі, віком від 4 до 16 років. Обстеження онкологічно хворих собак здійснювали згідно критеріїв
клінічної (TNМ) класифікації пухлин (Owen, 1980)
використовуючи клінічні, інструментальні та лабораторні методи досліджень.
Ультрасонографію та рентгенографію використовували у собак як у цілях верифікації діагнозу, так і для
оцінки перебігу пухлинної патології у динаміці. Ультразвукове
дослідження
виконували
приладом
“ESAOTE MyLab 40” за використання мультичастотного лінійного та конвексного датчиків у В-режимі при
частоті 5,0 – 7,5 та 15 мГц на різних глибинах. Сонографічному дослідженню піддавались: безпосередньо
сама неоплазія і навколишні тканини, реґіонарні лім-
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фатичні вузли, а також, з метою виявлення віддалених
метастазів, органи черевної і тазової порожнин. Одержане сонографічне зображення зберігали на цифрових
носіях та аналізували ехоструктуру досліджуваних
об’єктів. Під контролем сонографії проводили також
тонкоголкову пункційну біопсію неоплазій з метою
відбору матеріалу для цитологічного дослідження.
Рентгенографію ділянки пухлинного ураження, черевної порожнини, та грудної клітки, а при потребі й
інших частин тіла тварин проводили за використання
цифрового рентгенапарата “ZooMax LC” у двох стандартних взаємно перпендикулярних проекціях (прямій
і боковій). Експозицію, напругу струму на трубці та
фокусну відстань при рентгенографії вибирали за індивідуальними параметрами для кожної тварини залежно
від маси її тіла.
Морфологічну верифікацію неоплазій проводили
за результатами цитологічного дослідження. Відбір
матеріалу з пухлиноподібних утворень шкіри та реґіонарних лімфатичних вузлів здійснювали шляхом
прицільної біопсії під контролем УЗД за використання тонкоголкової та трепан-біопсії напівавтоматичними голками гільотинного типу Spring Cut 14G. За
проведення пункційних маніпуляцій усі тварини піддавалися седації ксилазином в дозі 0,1 мл/кг маси тіла
тварини. Мазки підсушували на повітрі, фіксували
метиловим спиртом впродовж 5 хвилин, фарбували за
Романовським-Гімза та вивчали під мікроскопом,
використовуючи імерсійну систему. Критерієм для
верифікації мастоцитоми було виявлення в цитологічних препаратах гомологічних круглих пухлинних
клітин із азурофільними гранулами в цитоплазмі.
Результати та їх обговорення
За період 2016–2020 рр. в клініки кафедри хірургії
і хвороб дрібних тварин ЛНУВМБ імені
С. З. Ґжицького поступило 2905 собак із хірургічною
патологією. Показник превалентності онкологічних
захворювань серед досліджуваних тварин становив, в
середньому 13,7 % (табл. 1).
Таблиця 1
Превалентність онкологічних захворювань собак у
розрізі 2016–2020 рр.
Показники

Роки

2016
2017
2018
2019
2020
Всього

Обстежено собак Виявлено онкологічно
хворих
з хірургічною
патологією
кількість голів
%
492
52
10,56
529
79
14,93
581
86
14,8
671
96
14,3
632
85
13,44
2905
398
13,7

Встановлено також, що серед загальної кількості
онкологічно хворих тварин (n = 398) у 128 (32,16 %)
собак діагностовано пухлини та пухлиноподібні ураження шкіри. За результатами фізикального обстеження таких тварин, а також на підставі даних цитологічного дослідження біопсійних пунктатів неопла-

зій у 24 (18,75 %) собак встановлено діагноз – мастоцитома шкіри.
Згідно аналізу реєстраційних даних хворі на MCTs
тварини були різних порід і статі, віком від 4 до
16 років. Зокрема, у розрізі порід шкірну мастоцитому
встановлено в собак породи: ротвейлер – 4 випадки
(16,7 %), шарпей – 3 (12,5 %), стафордширський
тер’єр – 3 (12,5 %), лабрадор – 2 (8,3 %), боксер – 2
(8,3 %), доберман 2 (8,3 %), чау-чау – 2 (8,3 %). Водночас, у тварин породи німецька вівчарка, алабай,
спанієль, мопс, французький та англійський бульдог,
випадки захворювання були поодинокими (4,2 %).
Серед хворих тварин самці становили – 54,2 %, самки
– 45,8 % (13 псів і 11 сук).
У віковому аспекті кількість випадків захворювання на MCTs розподілилася наступним чином: тварини
віком 4 роки – 1 випадок (4,16 %); відповідно 5–
6 років – 2 (8,33 %); 7–8 років – 5 (20,83 %); 9–10 – 9
(37,5 %); 11–12 – 4 (16,7 %); 13–14 – 1 (4,16 %); старші 15 років – 2 (8,33 %). При цьому найвищі показники захворюваності встановлено поміж тварин віком
від 8 до 11 років, медіана захворюваності становила
9,5 роки, а мода (найбільша кількість хворих тварин)
припадала на вік 9 років.
Слід зауважити, що декларовані нами результати
статистичних досліджень асоціюються в цілому із
данними зарубіжних повідомлень. Так, показники
захворюваності собак на MCTs (18,75 %), а також
медіана (9,5 роки) і мода (9 років) є рівнозначними із
лімітними даними (відповідно, 7–21%; 7–9 років; 9–
10 років) встановленими іншими дослідниками
(Misdorp, 2004; Murphy et al., 2006; Blackwood, 2011;
Villamil et al., 2011; Sledge et al., 2016; Smiech et al.,
2018). Згідно літературних даних (Dobson, 2013;
Shoop-Worrall et al., 2015; Smiech et al., 2018) найвищий ризик розвитку MCTs характерний для собак
таких порід як: боксер, американський стаффордширський тер’єр, лабрадор ретрівер, бостонський тер’єр,
бігль, английский та французький бульдоги, шар-пей,
мопс. Проте, як засвідчують наші дані, поряд із вище
перечисленими породами, високі показники захворюваності (12,5–17 %), можуть траплятися і серед собак
інших порід, закрема ротвейлер, доберман, чау-чау.
Встановлено також захворювання MCTs у німецької
вівчарки, алабая, кокер-спанієля. Очевидно такі розбіжності із данними літератури можна пояснити прерогативою поширення тварин тих чи інших порід в
різних географічних популяціях.
На сьогодні у клінічній практиці мастоцитому розглядають як неоплазію шкіри із специфічним клінічним перебігом, непередбачуваною біологічною поведінкою та прогнозом. Тому, преорітетність у наших
дослідженнях була спрямована на з’ясування прогностичних чинників хвороби.
Результати фізикального обстеження собак при
поступленні у клініку та спостережень вродовж діагностично-лікувального періду засвічили значну поліморфність зовнішнього вигляду і клінічного прояву
MCTs. Зокрема, у досліджуваних собак траплялися
неоплазії які мали вигляд: невеликих щільних вузликів (рис. 1); вузлів величиною 3–5 см, зазвичай, схо-
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жих на ліпому (рис. 2); гіганських пухлин величиною
10 см та більше (рис. 3); в окремих собак траплялися
екземоподібні ураження шкіри схожі на нодулярний
панікуліт (рис. 6). Встановлено, що у 22 (91,7 %) собак мастоцитоми були поодинокими і лише у 2
(8,3 %) випадках – множинні. Найбільш частим місцем локалізації мастоцитоми були: тулуб (45,8 %),
кінцівки (37,5 %), рідше голова і шия, пахвова, пахвинна та промежинно-перианальна ділянки (16,7 %).
Встановлено, що невеликі новоутворення (до
3 см), як правило, розміщувалися в товщі шкіри і були
у вигляді добре відмежованого, рухомого пухлинного
вузла округлої або еліпсоподібної форми (рис. 1).
Відмічено також, що на початкових етапах розвитку,
в окремих тварин мастоцитома проявлялася лише як
слабо контуроване вузлувате ущільненя в товщі шкіри, на основі якого, з перебігом певного часу, формувався окремий пухлининий вузол.
На підставі анамнестичних даних та результатів
власних спостережень встановлено, що у 10 (41,7 %)
досліджуваних тварин швидкість розвитку неоплазій
була надзвичайно стрімкою, оскільки за 56,5 ± 1,91
діб пухлини подвоїли свою величину. Тобто впродовж 6–8 тижнів з невеликих вузликів чи ущільнень
формувалися пухлини діаметром 5 см (рис. 2) і навіть
більше, що є свідченням значної агресивності пухлинного росту. Досить швидким був ріст неоплазій у
7 (29,2 %) собак, в яких час подвоєння величини первинної пухлини сягав, в середньому, чотири місяці
(122,1 ± 10,6 доби). Водночас, за даними анамнезу
з’ясовано, що в 5 (20,8 %) собак період розвитку новоутворень тривав впродовж двох років.Інформація
щодо розвитку пухлин у 2 (8,3 %) інших собак на час
проведення дослідження була невідомою. Таким чином, можна вважати, що швидкість подвоєння пухлинної маси неоплазії є одним із клінічних прогностичних чинників при оцінюванні мастоцитоми.

Рис. 2. Сука породи чау-чау, вік 9 років. Мастоцитома
в ділянці тулуба (величиною 6,2х4,7 см, з виразковими дефектами у зоні пухлини та багряно-синюшним
відтінком шкіри)

Рис. 3. Пес породи ротвейлер, вік 10 років. Гіганська
мастоцитома в ділянці стегна

Рис. 4. Пес породи спанієль, вік 9 років. Мастоцитома
в ділянці лівої пахвової ділянки та грудної клітки

Рис. 1. Пес породи лабрадор, вік 8 років.
Мастоцитома в ділянці задньої лапи

Результати дослідження місцевого процесу та дані
спостережень за перебігом хвороби засвідчили значну
варіабельність клінічного прояву MCTs. Так, при
пальпації неоплазії були м’якої (на початковому періоді розвитку), а з перебігом часу, щільно-еластичної
консистенції, з гладкою або горбистою поверхнею. У
понад 87 % випадках характерними ознаками мастоцитоми були: набряк та запалення як у самій пухлині,
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так і в навколишніх тканинах (рис. 5), алопеція над
пухлиною, еритема та наявність виразок шкіри
(рис. 2, 3), періодична флуктуація величини пухлинного вузла, болючість при пальпації.
Відмічено також, що окрім болю для MCTs характерним був свербіж шкіри в ділянці пухлини, спричинений вивільненням ОК біологічно активних речовин,
зокрема, гістаміну. З цієї причини собаки постійно
лизали (рис. 6), дряпали і навіть гризли пухлину, провокуючи тим її подразнення і ріст.

Рис. 5. Пес породи лабрадор, вік 7 років. Поганоконтурована мастоцитома в середній третині бокової
поверхні шиї (виразки та рубці поверхні пухлини,
нябряк і запалення навколишніх тканин)

Рис. 6. Пес породи ротвейлер, вік 10 років.
Гіганська мастоцитома в ділянці колінного суглобу та
ураження підколінного лімфатичного вузла
Результати спостережень засвідчили, що постійне
подразнення та травмування пухлин було одним із
чинників періодичного чи постійного загострення набряково-запального процесу, утворення виразок та,
відповідно, швидкого росту неоплазій. Слід відмітити,
що такий стрімко прогресуючий перебіг захворювання
нами встановлено за локалізації мастоцитом на тазових
кінцівках, в ділянках пахвини, промежини, шиї.
Важливими показниками, що можуть свідчити про
злоякісніть MCTs є її величина, швидкість росту, а
також ступінь проростання в навколишні тканини,
насамперед, ураження реґіонарних лімфатичних вузлів та поширення (метастазування) у внутрішні орга-

ни (Blackwood et al., 2012; Weishaar et al., 2014; Beer et
al., 2018). Тому, в процесі клінічного обстеження
увагу звертали на підщелепні, пахвові (аксілярні),
поверхневі пахвинні, підколінні, а за потреби й інші
регіонарні лімфатичні вузли.
За результатими первинного обстеження 24 собак
у 11 (45,8 %) із них суттєвих змін зі сторони лімфатичних вузлів не виявлено, останні практично не пропальповувалися, що свідчило про відсутність їхньої
реакції на патологічний процес. У 8 (33,3 %) собак
реґіонарні лімфатичні вузли дещо збільшенні, проте
не болючі, рухливі, не ущільнені, із гладкою поверхнею. Водночас у 5 (20,8 %) собак із пухлинами великих розмірів (більше 10 см в діаметрі) лімфатичні
вузли були величиною 2–3 см, малорухомі, щільної
косистенції. У однієї із цих тварин пальпація регіонарного лімфатичного вузла була досить ускладненою
через зростання та фіксацію його до навколишніх
тканин. Таким чином, результати дослідження собак
із мастоцитомами великих розмірів вказувати на генералізацію патологічного процесу в лімфатичні вузли.
Встановлені особливості клінічного прояву мастоцитоми надзвичайно важливі за розпізнавання даної
неоплазії поміж багатьох інших пухлинних і не пухлинних уражень шкіри (гістиоцитома, ліпома, шкірна
лімфома, карцинома сальних залоз, гранульма, нодулярний панікуліт, хронічне запалення шкіри та ін.).
Згідно міжнародної клінічної TNM класифікації
пухлин схема обстеження тварин за онкологічних захворювань передбачає проведення клінічного дослідження у комплексі з променевою діагностикою. Однак, на сьогодні у доступній вітчизняній літературі не
завжди можна віднайти достатній об’єм інформації
щодо застосування рентгено- та ультрасонографічного методів досліджень, та, відповідно, їх результативності за диференційної діагностики окремих патології
шкіри у собак, в тому числі й неоплазій. Зважаючи на
це, кожна із досліджуваних собак піддавалася рентгено- та ультразвуковому дослідженню як при поступленні у клініку, так і через певні проміжки часу, що
дозволило прослідкувати динаміку патологічних процесів і поведінку пухлин. За результатами досліджень
мастоцитом встановлено три типи росту і, відповідно,
різновиди ознак, що характеризували обмежено вузловий, інфільтративно вузловий та дифузно інфільтративний типи рентгенологічної візуалізації таких
неоплазій. Як показав аналіз рентгенограм, для обмежено вузлового росту властива гомогенна, рідше неоднорідна рентгенологічна тінь пухлинного вузла
округлої або овальної форми, яка розміщена в товщі
шкіри. У випадках інфільтративно вузлових пухлин
візуалізувалися тіні пухлини без чітких контурів, при
цьому структурні зміни були вираженими як у товщі
шкіри, так і в підшкірній клітковині. При дифузно
інфільтративному типі росту пухлин рентгенологічна
тінь новоутворень ущільнена. Через потовщення шкіри, а також набряк та розшарування підшкірної клітковини встановити чітку межу новоутворення неможливо. Рентгенографічна тінь такої мастоцитоми виглядає за об’ємом значно меншою від її фактичної
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величини, встановленої за фізікального обстеження.
Аналіз динаміки росту мастоцитом показав, що інфільтративно вузловий та дифузно інфільтративний
типи рентгенологічної візуалізації неоплазій характеризують процес їх малігнізації.
За проведення рентгенографічного обстеження органів грудної та черевної порожнин у досліджуваних
собак при поступленні в клініку чітко виражених
ренгенологічних змін тканин, що могли вказувати на
метастазування первинної пухлини у внутрішні органи не виявлено. Проте, за результатами моніторингу
динаміки захворювання в однієї собаки на 183 добу
спостереження встановлено позитивно-сумнівне ренгенографічне зображення, що могло свідчити про
метастазування мастоцитоми в органи черевної порожнини, зокрема, селезінку. Тому основна увага за
досліджень акцентована на результат УЗД ділянки
локалізації неоплазії та внутрішніх органів.
Встановлено, що сонографічна структура мастоцитом залежить від стадії неопластичного процесу, місця локалізації та ступеня поширення патологічного
процесу. Зазвичай мастоцитоми, які локалізувалися в
товщі дерми мали вигляд неоднорідних, з нерівними
краями і нечіткими контурами, переважно, гіпоехогенних структур. Ознаки інфільтрації навколишніх
тканин свідчили про низьку тенденцію таких пухлин
до капсулоутворення та поширення в глибшележачі
шари шкіри. Сонографічні дослідження пухлин в
динаміці показали, що для більшості мастоцитом
характерною була дифузна кистозна дегенерація, що
сонографічно візуалізувалася комірчастими утвореннями з перегородками та анехогенним вмістом
(рис. 8). З перебігом часу такі утворення зливалися в
одну солідно-кістозну структуру з ексцентричним
вузловим гіпоехогенним компонентом, що був оточений анехогенною рідиною (рис. 7). Посилена периферична васкуляризація мастоцитоми та гіпоехогенна
дифузна інфільтрація прилеглих тканин в таких випадках були ознакою запального набряку перинеопластичного компоненту (рис. 7).

За проведенння сонографічних досліджень окремих мастоцитом, що характеризувалися постійно
превалюючим запаленням, у товщі неоплазії відмічено відкладення солей кальцію. Мікро- та макрокальцинати в товщі тканин (рис. 8), мали вигляд гіперехогенного тінеутворюючого вузлового утворення без
ознак інтранодулярної васкуляризації.
Як показав аналіз результатів сонографічних досліджень найбільш виражені ознаки малігнізації неоплазій встановлено у випадках поширення мастоцитоми в глибшележачі шари шкіри та інфільтрації в
підшкірну клітковину. За таких умов неопластичний
процес набував вигляду солідного гіперваскулярного
вогнища з центральним типом васкуляризації, яка
була переважно хаотичною, з великою кількістю анастомозуючих ділянок з турбулентним потоком
(рис. 9). Утворення таких вогнищ вказувало на високоактивну фазу неопластичного процесу, тобто інтенсивний його ріст на тлі дифузної інфільтрації прилеглих тканин та вираженої запальної реакції.

Рис. 8. Локалізація мастоцитоми в дермальному шарі.
Наявність макрокальцинату в пухлинній тканині

Рис. 9. Простання мастоцитоми в підшкірну
клітковину. Солідне гіперваскулярне вогнище
неоплазії. Перинеопластичний набряк

Рис. 7. Локалізація мастоцитоми в дермальному шарі.
Периферична васкуляризація псевдокисти
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За генералізації неопластичного процесу та поширенні мастоцитоми у внутрішні органи, вторинних
уражень зазнавали селезінка та печінка, що може
свідчити про переважання гематогенного шляху метастазування мастоцитоми. Сонографічно вогнища у
внутрішніх органах мали схожу між собою стуктуру і
візуалізувалися у вигляді щільних неоднорідних
утворень з чіткими контурами та нерівними краями,
які мали посилену хаотичну васкуляризацію з ознаками турбулентного кровотоку, а також високу тенденцію до псевдокистозної та некротичної дегенерації,
про що свідчила присутність в пухлинній тканині
множинних осередків різного розміру з анехогенним
вмістом (рис. 10).

Рис. 10. Метастази мастоцитоми у селезінку. Щільне
об’ємне утворення з вогнищами некротичного
розпаду та псевдокистозної дегенерації

3. У розрізі порід шкірну мастоцитому встановлено в собак породи: ротвейлер – 4 випадки (16,7 %),
шарпей – 3 (12,5 %), стафордширський тер’єр – 3
(12,5 %), лабрадор – 2 (8,3 %), боксер – 2 (8,3 %),
доберман 2 (8,3 %), чау-чау – 2 (8,3 %). Водночас, у
тварин породи німецька вівчарка, алабай, спанієль,
французький бульдог, мопс випадки захворювання
були поодинокими (4,2 %). Поміж хворих тварин пси
становили – 54,2 % і суки – 45,8%.
4. Встановлено, що у 91,7 % собак мастоцитоми
були поодинокими і лише у 8,3 % випадках - множинні. Найбільш частим місцем локалізації таких
неоплазій були: тулуб (45,8 %), кінцівки (37,5 %),
рідше голова і шия, пахвова, пахвинна та промежинно-перианальна ділянки (16,7 %).
5. У понад 87 % випадках характерними ознаками мастоцитоми були: набряк та запалення як у
самій пухлині, так і в навколишніх тканинах, алопеція
над пухлиною, еритема та наявність виразок шкіри,
періодична флуктуація величини пухлинного вузла,
болючість при пальпації та свербіж шкіри в ділянці
пухлини.
6. Інфільтративно вузловий та дифузно інфільтративний типу рентгенологічної візуалізації мастоцитом характеризує процес їх малігнізації.
7. Сонографічна візуалізація солідних гіперваскулярних вогнищ з центральним типом васкуляризації, на тлі дифузної інфільтрації неоплазії в глибшележачі шари шкіри та підшкірну клітковину, за вираженої перинодулярної запальної реакції навколишніх
тканин є ознакою малігнізації мастоцитоми.
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