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A significant number of scientific work has been dedicated to the study of immunogenesis processes in
birds vaccinated to infectious diseases. In most contingency, research is aimed at assessing postvaccination
immunity, as well as establishing structural changes in the immune system. But, exactly morphological
studies that can provide an objective account of the immune effectiveness of the vaccine and assess the state
of the body's immune system. However, today, morphological control of the immune status of chickens in the
post-vaccination period has not been multitudinous used in practical poultry farming. Creating new vaccine
prevention schemes, experts do not take into account the changes that manifested during this period. The
purpose of the article – Is to systematize and describe the main results of research on the morphology of the
spleen of chickens during vaccination. It should be noted that infectious diseases of birds, occupied a
special place are: infectious bursal disease, infectious bronchitis, Newcastle disease, infectious
laryngotracheitis, etc. Now, these diseases are registered in almost all countries of the world and bring
significant economic losses to poultry farms. The main morphological changes in the spleen of chickens
during vaccination include hyperplastic processes (lymphocyte proliferation and enlargement of
macrophages), the appearance of blast cells, the development of plasma cell reactions. Morphofunctional
changes in the spleen of chickens during vaccination are reflected in a significant amount of literature, but
changes in the body that occur with multiplex vaccinations during complex vaccination schemes are not
enough covered. This review article put a short description of the effect of vaccination used worldwide on
the morphology of the spleen of chickens. The received data of a complex assessment of the
morphofunctional state of the bird's spleen at different ages should be taken into account when compare
complex scheme of vaccination.
Key words: immunomorphology, lymphoid nodules of the spleen, periarterial lymphoid vaginas, periellipsoid lymphoid vaginas, vaccinal prevention.

Морфологія селезінки курей та її зміни за вакцинації
С. В. Гуральська, Т. С. Буднік
Поліський національний університет, м. Житомир, Україна
Вивченню процесів імуногенезу у птахів, вакцинованих проти інфекційних захворювань, присвячено значна кількість наукових
праць. В більшості випадків, дослідження спрямовані на оцінку поствакцинального імунітету, а також встановлення структурних змін в органах імунного захисту. Адже, саме морфологічні дослідження можуть надати об’єктивну оцінку імунної ефективності вакцини та оцінити стан імунної системи організму. Проте, на сьогодні морфологічний контроль імунного статусу курей у
поствакцинальний період не знайшов широкого застосування в практичному птахівництві. Створюючи нові схеми вакцинопрофілактики, фахівці не беруть до уваги зміни, які проявляються в цей період. Мета статті – систематизувати та описати основні
результати проведених досліджень щодо морфології селезінки курей за вакцинації. Необхідно відмітити, що серед інфекційних
захворювань птиці, особливе місце займають: інфекційна бурсальна хвороба, інфекційний бронхіт, ньюкаслська хвороба, інфекційний ларинготрахеїт тощо. Нині дані захворювання реєструються практично у всіх країнах світу та наносить значні економічні
збитки птахогосподарствам. До основних морфологічних змін в селезінці курей за вакцинації відносяться гіперпластичні процеси
(проліферація лімфоцитів та збільшення макрофагів), поява бластних клітин, розвиток плазмоцитарної реакції. Морфофункціо-
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нальні зміни в селезінці курей за вакцинації відображенні у значній кількості літератури, проте зміни в органі, які виникають за
багаторазової вакцинації при проведенні комплексних схем вакцинації недостатньо висвітлені. Ця оглядова стаття містить
короткий опис про вплив вакцинації, що використовується у всьому світі, на морфологію селезінки курей. Отримані дані комплексної оцінки морфофункціональнального стану селезінки птиці у різні вікові періоди необхідно враховувати при складанні комплесних програм вакцинопрофілактики.
Ключові слова: імуноморфологія, лімфоїдні вузлики селезінки, періартеріальні лімфоїдні піхви, періеліпсоїдні лімфоїдні піхви,
вакцинопрофілактика.

Результати та їх обговорення

Вступ

Формування селезінки, як одного із важливих органів імунного захисту у ранній постнатальний період, є важливим показником для визначення оцінки
стану організму під час формування, а також пристосування до зовнішнього середовища (Kotarev, 2020).
Будова селезінки у процесі еволюційного розвитку
ускладнюється та вдосконалюється (Goralskiy et al.,
2018). У ранній ембріональний період вона функціонує як гемопоетичний орган, з’являються еритропоез
та мієлопоез, пізніше лімфопоез (Yassine et al., 1989).
У цей період структура селезінки є “незрілою”, ретикулярні волокна з’являються пізніше (Fukuta &
Mochizuki, 1982). Незріла гемопоетична структура
органу більш нагадує червону пульпу, вона складається з капілярів та пульпових канатиків, де синуси
відповідають за еритропоез, а позасудинні ділянки –
за мієлопоез. Селезінка птахів, на відміну від ссавців,
не виконує такої функції, як депо крові (Finogenova,
2009).
Селезінка відноситься до основної ланки в імунітеті птиці (Mustafa & El-Desoky, 2020). Найбільш
характерною ознакою строми органу є тонка капсула,
а також відсутність трабекул (Colombatti, 1989; Mustafa & El-Desoky, 2020). За даними Kannan et al. (2015),
Guralska (2011) селезінка курей містить сполучнотканинну капсулу, а трабекули слабко розвинені. В той
же час Akter (2016) відмічає, що селезінка птиці вкрита товстою капсулою, та підтверджує дані Kannan et
al. (2015), Guralska (2011) щодо наявності невеликої
кількості трабекул.
У будь-якому віці паренхіма селезінка складається
із червоної та білої пульпи. Біла пульпа має в своєму
складі періеліпсоїдні лімфоїдні піхви, періартеріальні
лімфоїдні піхви та лімфоїдні вузлики. Вона містить
ретикулярні клітини та ретикулярні волокна, у яких
дифузно розміщені імунокомпетентні клітини (Akter,
2016). За даними Kannan et al. (2015), основними клітинами білої пульпи є лімфобласти, лімфоцити, фолікулярні дендритні клітини та ретикулоцити.
В перші тижні життя курей найбільш розвиненими
є періартеріальні лімфоїдні піхви. За гістологічного
дослідження Reshag & Hamza (2017) в селезінці курей
21-добового віку відмічали періеліпсоїдні лімфоїдні
піхви, лімфоїдні вузлики, та окрім лімфоцитів, у білій
пульпі наявні плазмоцити. У лімфоїдному вузлі селезінки курей 30-добового віку автори спостерігали
наявність зародкового центру. Тобто, селезінка вже
добре розвинена у 20–30-добовому віці. Проте, Ayman (2021), у своїх дослідженнях відмічав появу білої
пульпи, а саме лімфоїдних вузликів у курей 14добового віку. Budnik & Guralska (2021) в білій пульпі

Птахівництво є одним з перспективних напрямків
сільського господарства (Sharma, 1999). За останні
півстоліття виробництво птиці збільшилось у п’ять
разів та продовжує зростати (OECD-FAO, 2016).
Адже, сільськогосподарська птиця – це найбільш
споживаний у всьому світі тваринний білок (OECDFAO, 2019).
В процесі вирощування птиці основну проблему
створюють інфекційні захворювання, як вірусної, так
і бактерійної етіології. Вакцинація є основним методом захисту поголів’я птахогосподарств (Sharma,
1999). Проте, негативний вплив техногенних факторів
спричиняє розвиток імунодефіцитних станів та знижує ефективність вакцинації. Імунні розлади у більшості випадках виникають через дефект імунної системи або ж нездатність елімінувати антиген. Будьякий фактор, що знижує імунну відповідь, впливає на
параметри виробництва. Існує безліч факторів, інфекційних та неінфекційних, що викликають імунодепресію у курей (Gimeno & Schat, 2018). Основні із причин
виникнення імунодефіцитних станів – це порушення
умов утримання та годівлі, а також хронічні антропогенні навантаження, характерні для сучасного птахівництва. Відповідно реакцією птиці є пригнічення
активності клітинних і гуморальних механізмів природного захисту, зниження імунної резистентності,
дефіциту Т-лімфоцитів, гальмування синтезу антитіл,
порушення переробки антигенної інформації. Все це
створює умови щодо зростання сприйнятливості до
умовно-патогенних мікроорганізмів (Bushuyeva et al.,
2014).
Селезінка курей являється одним із основних органів імунного захисту (Zhang et al., 2019). Її стійкість
до захворювань, на думку Kozlu et al. (2011); Zhang et
al. (2015) посилюється завдяки відсутності лімфатичних вузлів у курей. Селезінка дуже чутлива до змін,
як зовнішнього, так і внутрішнього середовища
(Dunaievska, 2018). За дії різних несприятливих факторів (Graczyk et al., 2003), зокрема і вакцинації (Guralska, 2016; Stromberg et al., 2018), різних захворювань (Al-Khatib & Al-Qutbey, 2005; Yang et al., 2006;
Sandford et al., 2011) змінюється склад імуннокомпотентних клітин та будова самого органу. Li et al.,
(2020) стверджують, що стрес, спричинений вакцинацією викликає апоптоз у лімфоцитах селезінки. Стресові фактори можуть змінювати імунні реакції
(Wilkinson et al., 2011). Тому, важливе значення належить дослідженням оцінки морфологічного стану
органів імунного захисту.
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селезінки курей спостерігали і лімфоїдні вузлики, і
періартеріальні лімфоїдні піхви (тяжі біля пульпарних
артерій), а також навколо еліпсоїдних артеріол – періеліпсоїдні лімфоїдні піхви. Ці дані результатів досліджень свідчать про морфофункціональну зрілість
лімфоїдної тканини в селезінці, а також про її участь в
захисних реакціях організму.
За даними Onyeanusi (2006), в 2-тижневому віці
птиці червона і біла пульпа займали практично однакову площу паренхіми органу, а в 3-тижневому віці
червона пульпа охоплювала більшу площу. Зародкові
центри лімфоїдних вузликів вперше виявлені на 13тижневому віці птиці.
Mast & Goddeeris (1999) стверджують, що типові
структури селезінки, такі як періартеріальна лімфоїдна піхва та еліпсоїди з оточуючим їх кільцем макрофагів, формуються лише в 20-добовому віці курей. Ці
структури та зокрема B-зона (періеліпсоїдна лімфоїдна піхва) поступово дозрівають протягом першого
тижня життя курей. Як показали в своїх дослідженнях
Goralskiy & Guralska (2013) в селезінці курей лімфоїдні утворення вперше виявлені у 20-добовому віці, які
дифузно окутують судини. В цей час спостерігається
також формування лімфоїдних вузликів.
У селезінці птиці Т- і В-залежні зони диференційовані. Так, В-зони – це гермінативні центри лімфоїдних вузликів та періеліпсоїдні піхви, а Т-зони – періартеріальні лімфоїдні піхви (Jeurissen, 1991; Kasai et al.,
1995; Wu et al., 2012). Відомо, що біла пульпа селезінки курей відіграє життєво важливу роль за початкової
імунної відповіді (Gumati et al., 2003; Mebius & Kraal,
2005; Zhang et al., 2017).
Червона пульпа переважно утворюється еритроцитами, гранулоцитами, макрофаги, поодинокими Тлімфоцитами та плазматичними клітинами (Jeurissen,
1991; Kannan et al., 2015; Akter, 2016).
Артеріоли в червоній пульпі, утворюють еліпсоїди
(Kannan et al., 2015). Еліпсоїди більш численніші
(Mustafa & El-Desoky, 2020), це унікальна структура,
яка функціонує, як бар’єр для фільтрації та фагоцитозу (Zhang, 2015) та відіграють важливу роль у імунній
відповіді (Kasai et al., 1995). Еліпсоїди – це екстраваскулярні ділянки селезінки, їх сітку формують фібробластичні ретикулоцити (Kasai et al., 1995). За даними
Zhang et al. (2015) ретикулярні волокна щільно розміщені в еліпсоїді. Ретикулоцити та макрофаги допомагають еліпсоїдам контролювати рух самих клітин
та антигенів між кровоносними судинами та білою
пульпою (Colombatti et al., 1989). В еліпсоїді та періеліпсоїдних лімфоїдних піхвах знаходиться кров’яноселезінковий бар’єр, який захищає селезінку від проникнення циркулюючих патогенів. Це сітчастий каркас між венозними та артеріальними судинами. До
складу кров’яно-селезінкового бар’єру входять ендотеліальні клітини кубоподібної форми, макрофаги,
опорні клітини, ретикулярні клітини та волокна
(Zhang et al., 2015). У своїх дослідженнях Zhang
(2019) відмічали, що із збільшенням віку курей
кров’яно-селезінковий бар’єр селезінки розвивався і
структурно, і функціонально. Еліпсоїди мають функціональний взаємозв’язок не лише з регуляцією кро-

вотоку, а також з транспортом антигену та лімфоцитів
(Sapin, 1998). Клітини, асоційовані з еліпсоїдами,
після захоплення антигену мігрують з еліпсоїда і
з’являються в періартеріальних піхвах та утворюють
світлі центри (Igyarto et al., 2007).
Селезінка відіграє вирішальну роль у клітинному
та гуморальному імунітеті. Одним із важливих досліджень щодо наявності лімфоцитів, які в основному
відповідають за імунітет, є гістоархітектоніка селезінки (Yabe et al., 2017).
Розвиток птахівництва в Україні, наявність також
великої кількості невеликих фермерських господарств, потребує постійного контролю щодо розповсюдження інфекційних хвороб птиці (Rula, 2012).
В умовах промислового птахівництва виникає небезпека виникнення інфекційних хвороб, які призводять до значних економічних втрат. Для забезпечення
стійкого епізоотичного благополуччя з інфекційних
хвороб птахів поряд із загальними ветеринарносанітарними заходами широко застосовуються різні
схеми імунізації з використанням живих та інактивованих вакцин (Gromov et al., 2013).
В організації програм специфічної профілактики
інфекційних хвороб у птахогосподарствах значні
перешкоди створюють змішані інфекції, тому реалізується досить велика кількість вакцинацій, причому
терміни їх проведення часто співпадають (Yang et al.,
2011). Удосконалення специфічної профілактики
інфекційних захворювань шляхом розробки методів
асоційованої вакцинації проти декількох захворювань
є актуальним завданням. Нині перевагу віддають комбінованим вакцинам, тому що застосовується одна
доза препарату проти декількох інфекцій (Wilkinson et
al., 2011). Імунізація – найважливіший захід щодо
контролю інфекційних захворювань, проте масове
використання живих вакцин призвело до еволюції
нових штамів (Dey et al., 2019). Так, методи повторної
імунізації інактивованими вакцинами широко використовуються для підвищення захисту антитіл від вірусу
інфекційного бронхіту. Однак, у порівнянні з ДНКвакцинами, ці методи зазвичай спричиняють погану
клітинну реакцію (Guo et al., 2010). За даними
Cavanagh (2003) інактивовані вакцини є недостатньо
ефективними, якщо застосовувати їх одноразово.
Живі аттенуйовані вакцини забезпечують добрий,
хоча і короткочасний захист (Cavanagh, 2003).
Вже в молодому віці курчата повинні впоратися з
хронічними стресовими факторами, які можуть погіршити їхнє здоров’я та добробут, причому щільність
поголів’я є одним з найвпливовіших факторів (Hofmann, 2021). За даними результатів дослідження
Asrutdinova et al. (2020) застосування вакцини має
слабкий реактогенний ефект. При цьому, у селезінці
курей слабко виражена гіперплазія клітин лімфоїдної
тканини, а щільність тимусозалежних лімфоцитів у
періартеріальній лімфоїдній піхві низька.
У своїх дослідженнях Al-Zubeady et al. (2018) виявляли патологічні зміни у селезінці вакцинованих
курей. Причому Eto et al. (2018), за вакцинації курейнесучок у селезінці гістологічних змін не спостерігали. При цьому, Goralskiy & Guralska (2013) у своїх
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лімфоцитів у численних лімфоїдних вузлах селезінки
за тривалої дії вакцини проти інфекційного бронхіту.
Також спостерігали гіперплазію періартеріальних та
періеліпсоїдних лімфоїдних піхв та появу зародкових
центрів у лімфоїдних вузликах органу. Згідно з дослідженнями Guralska (2016), після введення вакцини
проти інфекційного бронхіту відбувається зростання
Т-клітин селезінки. Також у вакцинованих курчат
відмічали зменшення індексу органів імунного захисту, зокрема селезінки (Guralska, 2015). Подібні зміни
також в своїх дослідженнях спостерігали Scanavini
Neto et al. (2004).
Rautenschlein et al. (2005), Thomrongsuwannakij et
al. (2021) висловлюють думку, що перш ніж застосовувати певні вакцини проти інфекційних захворювань
необхідно вивчити імунний статус курчат, небезпеку
виникнення спалахів хвороби.

дослідженнях вказують, що вакцинація курей стимулює розвиток імунних утворень, так як формування
лімфоїдних вузликів селезінки спостерігається у 20добовому віці птиці.
Проблемам специфічної профілактики при вирощуванні курей присвячено багато наукових робіт,
наразі серед них домінують дослідження з програм
профілактики таких захворювань, як інфекційна бурсальна хвороба, ньюкаслська хвороба, інфекційний
ларинготрахеїт, інфекційний бронхіт.
За даними Gromov et al. (2006) морфологічні зміни
в селезінці птахів за вакцинації проти інфекційної
бурсальної хвороби супроводжується збільшенням
органометричних показників кількості лімфоїдних
вузликів, а також посиленням бласттрансформації
лімфоцитів і плазматизації. Під впливом вакцинного
антигену в селезінці молодняка курей спостерігається
підвищення активності фосфатаз. Дослідження
Yasmin et al. (2016), показали, що вірус інфекційної
бурсальної хвороби уражає лімфоїдні клітини, переважно В-лімфоцити та макрофаги. Scanavini Neto et al.
(2004) провели мікроскопічний аналіз селезінки за
вакцинації проти інфекційної бурсальної хвороби та
спостерігали імунну відповідь, що характеризується
гіперплазією ретикулоендотеліальних клітин у періартеріальній лімфоїдній піхві та збільшенням кількості
зародкових центрів лімфоїдних вузликів органу.
За імунізації проти ньюкаслської хвороби спостерігається в селезінці курей розвиток вираженої і тривалої плазматизації, а також достовірне зростання
органометричних показників, зокрема зростання плазмоцитів (Gromov & Prudnikov, 2009). Ці результати
узгоджуються з даними Golubev et al. (2003), які в
своїх дослідженнях спостерігали активізацію бластної
і плазмоцитарної реакції в селезінці курей за вакцинації проти ньюкаслської хвороби. За результатами
дослідження Masum et al. (2014), у селезінці вакцинованих курей плазмоцити розміщені в білій пульпі,
зокрема навколо центральної артерії, в періартеріальній лімфоїдній піхві та навколо трабекул. Мобілізація
більшої кількості плазмоцитів у лімфоїдних тканинах
курей
зумовлена
впливом
вакцини
проти
ньюкаслської хвороби, а також зростанням віку птиці
(Masum et al., 2014).
Морфологічні зміни селезінки птахів за вакцинації
проти інфекційного ларинготрахеїта супроводжується
достовірним збільшенням кількості плазмоцитів
(Gromov et al., 2005). Схожі зміни у своїх дослідженнях спостерігали в селезінці курей Shutchenko et al.
(2012).
За гістологічного дослідження встановлено, що кількість та розміри лімфоїдних вузликів у вакцинованих та невакцинованих курей були майже однаковими, проте при вивченні плазмоцитарної реакції у птахів, за вакцинації проти інфекційного бронхіту, збільшувалась кількість лімфобластов, плазмобластів, а
також проплазмоцитів (Gromov & German, 2008).
Подібні зміни в селезінці у птахів за вакцинації проти
даного захворювання спостерігали Asrutdinova et al.
(2020). У своїх дослідженнях Asrutdinova et al. (2020)
відмічали зростання проліферації та диференціації

Висновки
Вивчення морфологічних особливостей селезінки
птахів за вакцинації є одним із важливих кроків для
розвитку імуноморфології та вакцинопрофілактики.
Велика кількість праць присвячена вивченню морфології селезінки курей, проте на сьогодні залишаються
питання невизначеності закономірностей формування
імунної відповіді у птиці за умови різного антигенного навантаження. Тому дані дослідження мають великий науковий інтерес. У перспективі подальших досліджень планується провести дослідження щодо
впливу багатократних вакцинацій на органи імунного
захисту курей.
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The study of the morphology of the adrenal gland of birds is one of the most critical issues of modern
biology and veterinary medicine cause its solution contributes to the scientific justification of technologies
for rearing, using, and treating birds. The work aims to clarify the features of the microscopic structure of
the adrenal gland of geese. As a peripheral organ of the endocrine system, the adrenal gland affects the
growth and differentiation of tissues, regulates water, protein, carbohydrate, fat, and mineral metabolism,
the body's resistance to infections, intoxication, stress, and other factors. During research were used histological indagation methods. It was found that blood vessels, clusters of nerve cells are registered in the
capsule of the adrenal gland of geese. Nodes of the sympathetic nervous system are registered outside it.
Connective tissue septa with hemocapillaries extend from the capsule to the adrenal parenchyma, which is
represented by intertwined cell strands of interrenal and suprarenal tissues. The narrow spaces between
these cell strands are filled with layers of loose fibrous connective tissue with sinusoidal hemocapillaries
and venous sinuses. The subcapsular layer, peripheral and central zones are recorded on the incision of the
adrenal gland. The adrenal vein is localized in the central zone. The subcapsular zone is mainly represented
by cells of suprarenal tissue, the peripheral and central zone – by cells of interrenal tissue. Suprarenal
tissue cells have a polygonal shape, basophilic cytoplasm, and a rounded, centrally located nucleus. Cells of
interrenal tissue are columnar or cubic, have eosinophilic colored cytoplasm, a round or oval nucleus
placed eccentrically. Venous sinuses are localized in the central and peripheral zones of the adrenal gland.
Their wall is thin, formed by flat endotheliocytes, bounded by groups of cells of interrenal and suprarenal
tissues. As a result, established microscopic structural features of the adrenal gland of geese can be used to
formulate the base of its typical morphological characteristics, which give a possibility to assess the Morpho-functional essential state of the bird adrenal gland of this species by the influence of various factors
and pathologies, in perspective of following researches – the exploration of morphometric parameters of the
structural components of the adrenal gland of geese.
Key words: geese, microscopic examinations, interrenal and suprarrenal tissues, endocrinocytes, venous sinuses.

Особливості мікроскопічної будови надниркової залози гусей
В. С. Прокопенко, Т. Ф. Кот
Поліський національний університет, Житомир, Україна
Дослідження морфології надниркової залози птахів є актуальною проблемою сучасної біології та ветеринарної медицини, оскільки її вирішення сприяє науковому обґрунтуванню технологій вирощування, використання та лікування птахів. Мета роботи –
встановити особливості мікроскопічної будови надниркової залози гусей. Надниркова залоза як периферичний орган ендокринної
системи впливає на ріст і диференціювання тканин, регулює водний, білковий, вуглеводний, жировий і мінеральний обміни, впливає
на резистентність організму до інфекцій, інтоксикації, стресу та інших факторів. В ході дослідження були використані гістологічні методи дослідження. Встановлено, що у капсулі надниркової залози гусей реєструються кровоносні судини, скупчення нервових клітин, а зовні – вузли симпатичної нервової системи. Сполучнотканинні перегородки з гемокапілярами відходять від капсули в
паренхіму надниркової залози, яка представлена переплетиними клітинними тяжами інтерреналової та супрареналової тканин.
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Вузькі проміжки між цими клітинними тяжами заповнені прошарками пухкої волокнистої сполучної тканини з синусоїдними
гемокапілярами і венозними синусами. Субкапсулярний шар, периферична і центральна зони реєструються на розрізі надниркової
залози. В центральній зоні локалізується надниркова вена. Субкапсулярна зона представлена переважно клітинами супрареналової
тканини, периферична і центральна зона – клітинами інтерреналової тканини. Клітини супрареналової тканини мають полігональну форму, базофільну цитоплазму, округле, центрально розміщене ядро. Клітини інтерреналової тканини стовпчастої або кубічної форми, мають еозинофільно забарвлену цитоплазму, округле або овальне ядро, що розміщене ексцентрично. Венозні синуси
локалізуються в центральній і периферичній зонах надниркової залози. Їх стінка тонка, утворена плоскими ендотеліоцитами,
обмежена групами клітин інтерреналової та супрареналової тканин. Встановлені особливості мікроскопічної будови надниркової
залози гусей можна використовувати для створення бази її нормальної морфологічної характеристики, що дасть можливість
робити оцінку морфо-функціонального стану надниркової залози птахів даного виду за впливу різних факторів і за патології. У
перспективі подальших досліджень – вивчення морфометричних показників структурних компонентів надниркової залози гусей.
Ключові слова: гуси, мікроскопічні дослідження, міжниркові та надниркові тканини, ендокриноцити, венозні пазухи.

Вступ

тології факультету ветеринарної медицини Поліського національного університету.
Надниркову залозу відібрали від свійських гусей
віком 330 діб (n = 6) з дотриманням вимог “Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і наукових
цілей” (Страсбург, 1986 р.), ухвали Першого національного конгресу з біоетики (Київ, 2001 р.) і Закону
України № 692 “Про захист тварин від жорстокого
поводження” від 21.02.2006 р.
Забій гусей здійснювали після інгаляційного передозування хлороформом методом гострого знекровлення шляхом перерізання підключичної артерії. Після розтину грудочеревної порожнини гусей проводили анатомічне препарування надниркової залози
(Brooks Brownlie & Munro, 2016).
Для проведення гістологічних досліджень застосовували загальноприйняті методи фіксації матеріалу і
виготовлення гістозрізів. Останні фарбували гематоксиліном Караці та еозином (Mulisch & Welsch, 2015).
Мікрофотографування гістологічних препаратів здійснювали за допомогою цифрової фотокамери, вмонтованої у мікроскоп Primo Star (Carl Zeiss, Німеччина)
і підключеної до персонального комп’ютера.

Надниркова залоза як орган в людини була відкрита італійським лікарем і анатомом Бартоломео Євстахієм у 1563 році. Протягом багатьох років будова і
функція надниркової залози вивчалась у ссавців, а у
1719 році професор анатомії з Болонії (Італія) Антоній Вальсальва виявив анатомічний зв’язок між наднирковою і статевими залозами у птахів, зокрема
голубів та соколів (Kot et al., 2021).
Нині морфологія надниркової залози птахів є актуальною проблемою біології та ветеринарної медицини, оскільки її вирішення має практичне значення
для оцінки морфо-функціонального стану птахів в
певні періоди життя, що необхідно для наукового
обґрунтування технологій їх вирощування, використання та лікування (Matos, 2008). Багато досліджень
науковців присвячено вивченню будови структурних
компонентів надниркової залози птахів за їхнього
експериментального утримання і годівлі, при захворюваннях (Moreng et al., 1980; Błachuta & WrońskaFortuna, 2012; Muller et al., 2015; Abeena et al., 2017;
Qureshi et al., 2020).
При вивченні морфології надниркової залози птахів у нормі особливий інтерес у дослідників викликають питання зональності паренхіми залози, клітинного складу інтерреналової та супрареналової тканин,
розміщення нейронів симпатичної нервової системи
та лімфоїдних вузликів у залозі (Kober et al., 2012;
Fathima & Lucy, 2014; Moawad & Hassan, 2017; Kot et
al., 2020). Особливо це стосується птахів із ряду гусеподібних. З цього питання у спеціальній літературі є
суперечливі дані, які обмежені певними віковими
групами птиці та потребують подальших більш глибоких досліджень (Elzoghby, 2010; Fedotov, 2013;
Fathima & Lucy, 2014; Jabbar et al., 2021).
Мета досліджень ‒ встановити особливості мікроскопічної будови надниркової залози гусей. Для досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання:
з’ясувати поділ надниркової залози на зони; визначити мікроскопічну будову супрареналової та інтерреналової тканин; встановити локалізацію венозних
синусів.

Результати та їх обговорення
Гістологічні дослідження показали, що надниркова
залоза гусей вкрита капсулою, від якої в паренхіму
відходять сполучнотканинні перегородки з численними гемокапілярами. В капсулі реєструються кровоносні судини і скупчення нервових клітин, що також
зазначили у своїх роботах (Moawad & Randa, 2017),
які досліджували мікроскопічну будову надниркової
залози курей. Місцями зовні капсули надниркової
залози гусей розміщуються вузли симпатичної нервової системи (рис. 1). Moghadam & Mohammadpour
(2017) реєстрували нервові ганглії у паренхімі надниркової залози цесарок.
Паренхіма надниркової залози гусей представлена
інтерреналовою і супрареналовою тканинами, клітинні тяжі яких переплітаються між собою (див. рис. 1),
що характерно і для птахів інших видів (Kober et al.,
2012; Moawad & Randa, 2017). Вузькі проміжки між
клітинними тяжами заповнені прошарками пухкої
волокнистої сполучної тканини, в яких реєструються
синусоїдні гемокапіляри та венозні синуси.
Згідно з дослідженнями Tang et al. (2009), Jabbar et
al. (2021), на сагітальному розрізі надниркової залози

Матеріл і методи досліджень
Робота є фрагментом НДР “Морфологія надниркової залози птахів” (номер державної реєстрації
№ 0120U101089), виконана на кафедрі анатомії і гіс-
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страусів, качок і цесарок розрізняється дві зони: периферична (субкапсулярна) і внутрішня (центральна).
У наднирковій залозі гусей нами зареєстровано три
ділянки: субкапсулярний шар, периферичну і центральну зони, що підтверджує результати досліджень

інших авторів (Humayun et al., 2012; Kober et al., 2012;
El-Desoky & El-Zahraa, 2021), які досліджували надниркову залозу курей, цесарок і перепілок. В центральній зоні надниркової залози гусей реєструється
надниркова вена (див. рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент мікроскопічної будови надниркової залози гуски віком 330 діб: 1 – капсула; 2 – вузол симпатичної нервової системи; 3 – інтерреналова тканина; 4 – супрареналова тканина; 5 – венозний синус;
6 – просвіт надниркової вени. Гематоксилін Караці та еозин.  100
Щодо морфологічної характеристики клітин супрареналової та інтерреналової тканин надниркової
залози гусей, ендокриноцити першої мають переважно полігональну форму, базофільну цитоплазму,
округле, центрально розміщене ядро. Клітини інтерреналової тканини надниркової залози гусей стовпчастої або кубічної форми, мають еозинофільно забарвлену цитоплазму, округле або овальне ядро, що розміщене ексцентрично (рис. 2). Такі ж клітини двох
груп (ацидофільні та базофільні) дифференціювали
Elzoghby (2010) в наднирковій залозі гусей, що суперечить даним Fedotov D. N. (2013) і Prabhavathi et al.
(2011) про чотири типи клітин інтерреналової тканини надниркової залози качок і цесарок.

Субкапсулярна зона надниркової залози гусей
сформована переважно з клітин супрареналової тканини. Вони утворюють тяжі у вигляді дугоподібних
канатиків (див. рис. 1), що відмітили й інші дослідники (Ye et al., 2018; Jabbar et al., 2021), але суперечить
даним Kober et al. (2012) і Moghadam & Mohammadpour (2017) про формування субскапулярного
шару надниркової залози курки і цесарки виключно з
клітин супрареналової тканини.
У периферичній і центральній зонах надниркової
залози гусей переважає інтерреналова тканина. Її
клітини формують циліндричні тяжі у вигляді петель,
між якими реєструються безформні острівці клітин
супрареналової тканини.

Рис. 2. Фрагмент мікроскопічної будови надниркової залози гуски віком 330 діб: 1 – клітини інтерреналової
тканини; 2 – клітини супрареналової тканини; 3 – синусоїдний гемокапіляр; 4 – просвіт венозного синуса.
Гематоксилін Караці та еозин.  400
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Як зазначено вище, між окремими клітинними тяжами інтерреналової та супрареналової тканин надниркової залози гусей спостерігаються синусоїдні
гемокапіляри (див. рис. 2), які, на думку Tang et al.
(2009), утворюються в результаті злиття венозних і
артеріальних капілярів. Щодо венозних синусів, наші
дослідження показали, що вони реєструються як в
центральній, так і периферичній зонах надниркової
залози гусей, що суперечить даним інших авторів
(Elzoghby, 2010; Moghadam & Mohammadpour, 2017),
які реєстрували їх тільки в центральній зоні надниркової залози гусей і цесарок. Стінка венозних синусів
надниркової залози гусей тонка, утворена плоскими
ендотеліоцитами, обмежена групами клітин інтерреналової та супрареналової тканин (див. рис. 2).
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Висновки
Особливості мікроскопічної будови надниркової
залози гусей (поділ паренхіми залози на зони, клітинний склад інтерреналової та супрареналової тканин,
розміщення венозних синусів) можна використовувати для створення бази її нормальної морфологічної
характеристики, що дасть можливість робити оцінку
морфо-функціонального стану надниркової залози
птахів даного виду в умовах впливу різних факторів
та за патології.
Перспективи подальших досліджень. Вивчення
морфометричних показників структурних компонентів надниркової залози гусей.
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Data on viral food contaminants that are actually or potentially capable of realizing the food route of
infection are presented. The main sources of infection of food with viruses are named: human waste / faeces,
contaminated food processing facilities, animals-carriers of zooanthroponotic infections. The groups of
viruses transmitted through food are characterized: 1) gastroenteritis pathogens – Sapporo and Norwalk
viruses from the family Caliciviridae; Rotavirus A from the family Reoviridae; Mammastroviruses 1, 6, 8
and 9 from the family Astroviridae; Human mastadenovirus F from the family Adenoviridae; Aichivirus A
from the family Picornaviridae; 2) Hepatovirus A from the family Picornaviridae and Orthohepevirus A
from the family Hepeviridae (with replication in the liver); 3) viruses with replication in the human
intestine, which after generalization of the infection affect the CNS – Еnteroviruses B and C from the family
Picornaviridae. The stability and survival time of viruses in the environment and food are shown. The main
ways of transmission of viruses that are able to enter the human body through infected foods are
considered. Influenza A (H1N1) virus has been identified as a possible contaminant in pork and chicken,
which without heat treatment can pose a potential risk of human infection. The ability of classical and
African swine fever pathogens to remain viable after industrial processing of meat or raw meat has been
shown. Families of viruses whose zoopathogenic representatives can contaminate meat products (beef, pork,
chicken) are named: Parvoviridae, Anelloviridae, Circoviridae, Polyomaviridae, Smacoviridae. To
determine the possible latent infection of people with these viruses, it is necessary to test sera for the
presence of specific antibodies. The detection of gyroviruses of the family Anelloviridae and
huchismacoviruses of the family Smacoviridae in human faeces may be due to the consumption of infected
chicken meat. Data on extraction and concentration methods and methods of virus detection in
contaminated food products: PCR (reverse transcription and real-time), ELISA, IСA, electron microscopy,
virus isolation in transplanted cell cultures with subsequent identification in serological reactions, NR, IFА,
ELISA) or PCR.
Key words: viruses, food products, contamination, detection methods.

Віруси у харчових продуктах
О. С. Калініна
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Наведено дані про вірусні контамінанти харчових продуктів, які фактично або потенційно здатні до реалізації харчового
шляху передачі інфекції. Названо основні джерела зараження вірусами харчових продуктів: відходи життєдіяльності людини/фекалії, контаміновані об'єкти обробки продуктів харчування, тварини-вірусоносії зооантропонозних інфекцій. Охарактеризовано групи вірусів, що передаються через харчові продукти: 1) збудники гастроентеритів – віруси Саппоро і Норволк із родини
Caliciviridae; ротавірус А з родини Reoviridae; мамастровіруси 1, 6, 8 і 9 з родини Astroviridae; мастаденоденовірус людини F із
родини Adenoviridaе; айчівірус А з родини Picornaviridae; 2) гепатовірус А з родини Picornaviridae та ортогепевірус А з родини
Hepeviridae (з реплікацією в печінці); 3) віруси з реплікацією в кишечнику людини, які після генералізації інфекції уражають ЦНС, –
ентеровіруси В і С із родини Picornaviridae. Показано стійкість і строки виживання вірусів у навколишньому середовищі та хар-
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чових продуктах. Розглянуто основні шляхи передачі вірусів, які здатні проникати в організм людини через інфіковані харчові
продукти. Названо вірус грипу А (H1N1) як можливий контамінант свинини і курятини, що без термічної обробки можуть становити потенційну небезпеку інфікування людей. Показано здатність збудників класичної та африканської чуми свиней зберігати
життєздатність після промислової обробки м’яса або м’ясної сировини. Названо родини вірусів, зоопатогенні представники яких
можуть контамінувати м’ясні продукти (яловичину, свинину, курятину): Parvoviridae, Anelloviridae, Circoviridae, Polyomaviridae,
Smacoviridae. Для встановлення можливого латентного інфікування людей цими вірусами треба провести тестування сироваток
крові на наявність специфічних антитіл. Виявлення у фекаліях людини гіровірусів із родини Anelloviridae і гачісмаковірусів із родини Smacoviridae може бути зумовлено вживанням в їжу зараженого курячого м’яса. Наведено дані про способи екстракції й концентрування та методи детекції вірусів у контамінованих харчових продуктах: ПЛР (зі зворотною транскрипцією і в режимі
реального часу), ІФА, ІХА, електронна мікроскопія, виділення вірусів у перещеплюваних культурах клітин із подальшою ідентифікацією в серологічних реакціях (РН, РІФ, ІФА) або ПЛР.
Ключові слова: віруси, харчові продукти, контамінація, методи детекціі.

Віруси є важливою причиною спалахів харчових
інфекцій, частота яких значно зросла за останні десятиліття внаслідок швидкої глобалізації агропродовольчого ринку. Ймовірність передачі вірусів через
продукти тваринного походження викликає значну
стурбованість, оскільки тварини самі схильні до
вірусних інфекцій і можлива передача збудників між
різними видами свійських і диких тварин, що збільшує коло сприйнятливих хазяїв. Значна кількість
вірусів, які переносяться свійськими чи дикими тваринами, можуть спричинювати зооантропонозні інфекції (Morse et al., 2012).
Харчові продукти відіграють істотну роль у поширенні багатьох вірусних інфекцій, зокрема гепатиту А,
рота-, каліци-, астро- та ентеровірусних інфекцій. Є три
основні джерела зараження вірусами продуктів харчування: 1) відходи життєдіяльності людини/фекалії;
2) контаміновані об’єкти обробки продуктів харчування; 3) тварини-вірусоносії зооантропонозних інфекцій
(Kodeks Alimentarius, 2012; Skrotska et al., 2014).
Зараження вірусами свіжої продукції можливе через контаміновану воду (з метою зрошення чи промивання, під час застосування добрив та агрохімікатів), через інфільтрацію в ґрунт необроблених
чи частково оброблених стічних вод, а також через
повітря і контакт із персоналом, що працює з харчовими продуктами (Skrotska et al., 2014).
Віруси, які спричинюють харчові інфекції, потрапляють в організм через шлунково-кишковий тракт,
виділяються з фекальними і/або блювотними масами та
інфікують людину за перорального проникнення. В
екскрементах інфікованих осіб міститься значна концентрація віріонів (понад 106/г), так само як і в блювотних масах. Інфікувальна доза вірусів, що здатна
спричинити захворювання, становить менше ніж 102/г
(Kodeks Alimentarius, 2012). Значне поширення має
безсимптомне інфікування людей і тривале вірусовиділення, чим створюється ризик контамінації харчової продукції під час виробництва. На відміну від бактеріальних патогенів віруси не здатні репродукуватися
поза організмом хазяїна, тому не зумовлюють погіршення органолептичних властивостей харчових продуктів, які беруть участь лише в трансмісії збудників
(Kodeks Alimentarius, 2012; Skrotska et al., 2014).
Віруси з фекально-оральним механізмом передачі
можуть упродовж кількох місяців зберігатися в харчових продуктах або об’єктах навколишнього середовища (у ґрунті, воді, осадженнях, на різних поверхнях, у двостулкових молюсках). Більшість вірусів

харчового походження мають вищу, ніж бактерії,
резистентність до широко застосовуваних способів
інактивації (охолодження і заморожування, зниження
рівня pH, теплова обробка, високий гідростатичний
тиск,
ультрафіолетове
опромінення)
(Kodeks
Alimentarius, 2012; Voloshina & Skrockaja, 2014;
Skrotska et al., 2014).
Залежно від симптомів захворювання віруси, що
передаються через харчові продукти, поділяються на
три групи: 1) збудники гастроентеритів – віруси Саппоро і Норволк із родини Caliciviridae; ротавірус А з
родини Reoviridae; мамастровіруси 1, 6, 8 і 9 з родини
Astroviridae; мастаденоденовірус людини F із родини
Adenoviridaе; айчівірус А з родини Picornaviridae;
2) гепатовірус А з родини Picornaviridae та ортогепевірус А з родини Hepeviridae (з реплікацією в
печінці); 3) віруси з реплікацією в кишечнику, які
після генералізації інфекції уражають ЦНС, – ентеровіруси В і С із родини Picornaviridae (Kodeks
Alimentarius, 2012; Rodríguez-Lázaro et al., 2012; L'vov,
2013; Voloshina & Skrockaja, 2014; Skrotska et al.,
2014; Doan & Malysh, 2015; Efimochkina, 2017; Skybitskyi et al., 2020).
Найбільшу стурбованість із точки зору безпеки
продуктів харчування становлять вірус Норволк і
гепатовірус А. Частка вірусних захворювань харчового походження становить 12–47 % для вірусу Норволк
і близько 5 % для гепатовірусу А (Kodeks
Alimentarius, 2012; Rodríguez-Lázaro et al., 2012).
Вірус Норволк об’єднує велику кількість раніше
самостійних норволкподібних вірусів людини і тварин (L'vov, 2013). Він визнаний новим емерджентним
збудником харчових інфекцій, який зумовлює більшу
кількість спалахів захворювань, ніж усі інші відомі
бактеріальні, вірусні та протозойні патогени разом
узяті (Matthews et al., 2012). У зв’язку з високою контагіозністю, низькою інфікувальною дозою та
стійкістю в навколишньому середовищі норовіруси
класифікуються як потенційні біологічні агенти –
об’єкти біотероризму групи Б (Efimochkina, 2017).
Вірус Норволк спричинює висококонтагіозну норовірусну інфекцію з клінічними симптомами, характерними для більшості кишкових захворювань, а саме: сильна блювота, нудота, діарея, спазми, озноб,
міалгія і головний біль. Серед гострих кишкових інфекцій людини норовірусний гастроентерит за частотою посідає друге місце (14–17 %) після ротавірусної
інфекції (60–73 %) (L'vov, 2013). Вірус передається
насамперед фекально-оральним шляхом, а також кон-
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тактно-побутовим шляхом (L'vov, 2013; Efimochkina,
2017; Gaythorpe et al., 2018). З фекаліями інфікованих
осіб виділяється висока концентрація вірусу – 106–
1010 віріонів/г (Kodeks Alimentarius, 2012), а інфікувальна доза дуже незначна – до 10 віріонів (RodríguezLázaro et al., 2012; Trykhlib, 2018). Спалахи норовірусної інфекції часто виникають внаслідок вживання інфікованої сирої їжі й готових продуктів, які
контаміновані через контакт із персоналом підприємства, де готується їжа, або від випадкових вірусоносіїв. Іншими джерелами інфікування є питна вода,
іригаційні системи поливання фруктів та овочів, а
також заражені в акваторіях молюски й інші морепродукти (Rodríguez-Lázaro et al., 2012; L'vov, 2013;
Verhoef et al., 2013; Efimochkina, 2017). За інформацією Системи швидкого оповіщення про харчові
продукти і корми (RASFF), у 2019 р. із країн ЄС
надійшло 17 повідомлень про випадки виявлення
вірусу Норволк у харчових продуктах, 8 з них – в
устрицях із Франції (Haidei et al., 2021). Вірус залишається життєздатним упродовж кількох діб на шкірі,
одязі та різних предметах, що контактують із вірусоносіями. Повітряно-крапельний шлях передавання
збудника пов’язаний із наявністю вірусу в блювотних
масах і відіграє суттєву роль у контамінації зовнішнього середовища, особливо в замкнутих колективах і
приміщеннях (пасажирські судна, готелі, клініки,
військові казарми, дитячі табори тощо) (Efimochkina,
2017; Gaythorpe et al., 2018). Вірус Норволк циркулює
серед різних видів свійських і диких тварин (зокрема
великої рогатої худоби, свиней, собак, котів, кажанів,
гризунів), проте випадки інфікування людей від тварин є рідкісними і базуються виключно на серологічних даних (Villabruna et al., 2019).
Збудник гепатиту А – гепатовірус А, передається
фекально-оральним шляхом через заражену воду, їжу,
а також контактно-побутовим шляхом. Він стійкий у
зовнішньому середовищі, зокрема, у водопровідній
воді може виживати до 60 діб, у річковій воді – понад
6 тижнів, у ґрунтових водах – понад 8 тижнів, у
морській воді – до 30 тижнів, у різних типах ґрунтів –
12 тижнів (Rodríguez-Lázaro et al., 2012). Вірус
виділяється з фекаліями наприкінці інкубаційного
періоду у великій кількості – 106–108 віріонів/г (L'vov,
2013; Efimochkina, 2017). Описано епідемічні спалахи
гепатиту А за споживання заморожених ягід, а також
устриць і морських молюсків (L'vov, 2013).
Ортогепевірус А, який спричинює гепатит Е, передається в основному фекально-оральним шляхом і
значно рідше – контактно-побутовим. Інфікування
людини відбувається зазвичай через заражену питну
воду, однак буває також зумовлено вживанням в їжу
свинячої печінки, м’яса оленів, лосів і диких кабанів
після недостатньої теплової обробки (Feagins et al.,
2007; Kodeks Alimentarius, 2012; Hideyuki et al., 2012;
Rodríguez-Lázaro et al., 2012; Efimochkina, 2017; Spahr
et al., 2018).
Ротавірус А спричинює понад 90 % випадків гастроентеритів у дітей. Кількість віріонів у фекаліях
сягає 1010–1012/г, а інфікувальна доза вірусу низька –
всього 10–100 віріонів (L'vov, 2013; Doan & Malysh,

2015). Ротавірус А стійкий у зовнішньому середовищі: на різних об’єктах довкілля зберігає життєздатність 10–30 діб, у водопровідній воді – 60 діб
(Doan & Malysh, 2015). Основні симптоми захворювання – нудота, блювання, діарея. Шляхи передачі
збудника – фекально-оральний (через воду і харчові
продукти) та контактно-побутовий. Основні харчові
об’єкти, в яких виявляють ротавірус А, – це мідії,
устриці, овочеві салати, ягоди і фрукти (Efimochkina,
2017). Істотне значення в передачі ротавірусу А мають молочні продукти (Doan & Malysh, 2015). Ротавірус А циркулює серед свійських і диких тварин, і
його зоонозна передача відіграє суттєву роль в інтродукції нових штамів у людську популяцію (RodríguezLázaro et al., 2012).
Мастаденоденовірус F посідає друге за значенням
місце (після ротавірусу А) серед збудників дитячих
діарей. Частота виникнення аденовірусного гастроентериту коливається у різних країнах від 1,5 до 12 %.
Основний шлях зараження – водний. Вірус потрапляє
в організм людини під час купання в басейнах, із недостатньо очищеною питною водою, а також із контамінованими в акваторіях морепродуктами. Можливість трансмісії аденовірусів через харчові продукти встановлена у зв’язку із зараженням морепродуктів. Дослідження мідій та устриць в Іспанії показали високу частоту контамінації молюсків аденовірусами – 47 % проб (поряд із гепатовірусом А –
24 % та ентеровірусами – 19 %) (Efimochkina, 2017).
Це пов’язано зі значною стійкістю аденовірусів до
несприятливих чинників зовнішнього середовища, що
дає змогу їм місяцями зберігатися поза організмом
хазяїна, зокрема в питній воді – 80–110 діб. За чисельністю і тривалістю виживання в поверхневих
водах аденовіруси переважають ентеровіруси, і майже
38 % відібраних проб води контаміновані мастаденоденовірусом F (Doan & Malysh, 2015). Оскільки інформації про аденовірусні харчові спалахи недостатньо, присутність аденовірусів у морепродуктах зазвичай вважається індикатором контамінації іншими
кишковими вірусами (Gerba & Rodrigues, 2010;
Efimochkina, 2017).
Астровірусна інфекція має убіквітарне поширення,
зумовлюючи близько 10 % спорадичних діарейних
захворювань, і нерідко протікає у вигляді епідемічних
спалахів. Збудники – мамастровіруси 1, 6, 8 і 9 – мають високу стійкість до фізико-хімічних факторів,
зокрема їх виявляють у 16,3 % зразків очищених
стічних вод (Doan & Malysh, 2015). Ймовірно, загальноприйняті режими пастеризації харчової сировини
повністю не інактивують мамастровіруси. Вони передаються
фекально-оральним
або
контактнопобутовим шляхом, через контаміновані харчові продукти, в разі порушення правил особистої гігієни.
Також можливе аерозольне інфікування їжі або посуду, інструментарію, обладнання за слинотечі та блювання. Вода також є важливим фактором передачі
збудника інфекції (Efimochkina, 2017).
Вірус Саппоро, який спричинює саповірусну інфекцію, виявлений у фекаліях і блювотних масах,
молюсках, устрицях, річковій і стічній воді. Заражен-
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у разі вживання інфікованих контактним шляхом продуктів без достатньої термічної обробки. Аерозольні
краплі містять високу концентрацію вірусу грипу А, а
інфікувальна доза складає від десятків до кількох тисяч
віріонів. Отже, м’ясо і продукти забою птиці та свиней,
заражених вірусом грипу А, без термічної обробки
можуть становити потенційну небезпеку інфікування
як для людей професійної групи ризику (пов’язаної з
виробництвом м’ясопродуктів), так і для споживачів
(Efimochkina, 2017).
Харчові продукти можуть бути заражені зоопатогенними вірусами. Збудники класичної (пестівірус С)
та африканської (АЧС) чуми свиней зберігають життєздатність навіть після промислової обробки м’яса
або м’ясної сировини, одержаних із туш хворих тварин. Із зараженого м’яса були виготовлені пастеризована шинка, суха ковбаса пепероні і ковбаса типу
салямі. Обидва віруси не знайдено в пастеризованій
шинці, але вони були виявлені в шинці після засолу.
Вірус АЧС виявлено у двох ковбасних продуктах
після додавання інгредієнтів засолу і стартових культур, однак не через 30 діб ферментації ковбаси.
Пестівірус С також зберігав життєздатність після
внесення інгредієнтів для засолу і стартових культур
та навіть через 22 доби ферментації м’яса (Voloshina
& Skrockaja, 2014; Skrotska et al., 2014).
У м’ясних продуктах із магазинів Сан-Франциско
(США) і супермаркетів Порту-Алегрі (південна Бразилія) виявлено методом метагеномного секвенування
нуклеотидні послідовності десятків вірусів із різних
таксономічних груп, зокрема: в яловичині – з родин
Parvoviridae, Anelloviridae, Circoviridae, Polyomaviridae, у свинині – з родин Parvoviridae, Anelloviridae,
Circoviridae, Genomoviridae, в курятині – з родин
Anelloviridae, Smacoviridae (Zhang et al., 2014; Cibulski
et al., 2021). Зокрема, торкутеновіруси свиней із родини Anelloviridae часто виявляються в організмі клінічно здорових свиней і диких кабанів у цілому світі
(Teixeira et al., 2013; Ramos et al., 2018). Їхня роль в
інфекційній патології свиней патології остаточно не
з’ясована, хоча за деякими даними вони, ймовірно,
спричинюють синдром послявідлучного мультисистемного виснаження та синдром дерматиту і нефропатії свиней (L'vov, 2013). Хоча жоден із виявлених у
м’ясних продуктах вірусів не був патогенним для
людей, проте результати досліджень показують, що
вони неминуче потрапляють в організм людини з
їжею. Для встановлення можливого латентного
інфікування людей вищезгаданими вірусами треба
провести тестування сироваток крові на наявність
специфічних антитіл. Виявлення у фекаліях людини
гіровірусів із родини Anelloviridae і гачісмаковірусів
із родини Smacoviridae може бути зумовлено вживанням в їжу зараженого курячого м’яса (Varsani &
Krupovic, 2018; Krupovic et al., 2020).
Перевірка продуктів харчування на наявність вірусних контамінантів є складною процедурою і базується
насамперед на виявленні вірусних нуклеїнових кислот,
оскільки багато детектованих вірусів важко культивуються in vitro. Для виявлення вірусних РНК/ДНК у
харчових продуктах розроблено чутливі й специфічні

ня відбувається фекально-оральним і контактнопобутовим шляхом. Зареєстровані коінфекції вірусу
Саппоро з різними збудниками під час спалахів гострих гастроентеритів, пов’язаних із молюсками й
устрицями (Trykhlib, 2018; Tomoichiro et al., 2020).
Ентеровіруси мають повсюдне поширення і завдяки високій стійкості до фізико-хімічних факторів
тривалий час залишаються життєздатними в об’єктах
довкілля. У фекаліях і каналізаційних водах за 0 °С
ентеровіруси зберігають інфекційну активність упродовж кількох місяців. Ентеровірус С (збудник
поліомієліту) виживає в річній і водопровідній воді за
4 °С – 90 діб, за 20 °С – 40 діб, за 37 °С – 10 діб, а в
замороженому вигляді (-20 °С і нижче) – кілька років.
Ентеровіруси можуть тривалий час зберігатися в молочних і м’ясних продуктах, на хлібі, овочах, у молюсках тощо. Зокрема, ентеровіруси В і С зберігають
інфекційну активність у молоці впродовж 10–15 діб,
стерилізованому молоці – до 1 року, морозиві – 4–5
місяців, бринзі – до 3 місяців, м’ясному фарші за температури 2 °С – до 6 місяців, на хлібі – 3–15 діб. Ентеровірус С витримує тушкування, рожарювання,
запікання і пропарювання устриць. Кип’ятіння крабів
упродовж 8 хвилин інактивує ентеровіруси В і С. На
поверхні овочевих культур (редису, томатів, салати,
огірків) ентеровіруси можуть виживати за 6–10 °С
понад 2 місяці (Skybitskyi et al., 2020). Ентеровіруси
можуть зберігатися в яловичині за температури 23–
24 °С упродовж 8 діб, причому на їхню інфекційність
не впливає розмноження бактерій, які зумовлюють
псування продукту (Voloshina & Skrockaja, 2014;
Skrotska et al., 2014).
Природним джерелом накопичення ентеровірусів
можуть бути молюски, що як біологічні фільтри
здатні концентрувати в собі різні віруси. Влітку в
організмі устриць строк виживання ентеровірусів
становить тиждень, а взимку досягає 2 місяців. Встановлено, що устриці здатні концентрувати ентеровірус С навіть за незначного його вмісту у воді й
бути фактором передачі інфекції. Особливу
епідемічну небезпеку представляють ті молюски, які
використовуються в їжу в сирому або недостатньо
термічно обробленому вигляді (Skybitskyi et al., 2020).
Айчівірус А асоційований із понад 50 % спалахів
гострих кишкових інфекцій, пов’язаних із вживанням
морепродуктів. Окрім устриць, факторами передачі
вірусу можуть бути овочі, ягоди, вода (Doan &
Malysh, 2015).
До групи вірусних контамінантів харчових продуктів, окрім вищезгаданих вірусів, належить також
вірус грипу А (H1N1) (вірусні штами птиці та свиней).
За інформацією Центру контролю за захворюваністю
США (CDC), вірус грипу A (H1N1) не передається
через готові харчові продукти (зокрема виготовлені зі
свинини) після термічної обробки із застосуванням
традиційних способів приготування їжі. Вірус інактивується в разі досягнення температури в усіх частинах
продукту не нижче 70 °С. Зараження людини вірусом
грипу А через харчові продукти може відбуватися за
контакту з аерозольно контамінованими поверхнями
(столи, інвентар, посуд, обробні дошки тощо), а також
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Vero, RD, L20B, МА-104, FRhK-4, FRhK-6, Т84 (залежно від виду підозрюваного вірусу) (Efimochkina, 2017;
Skybitskyi et al., 2020). Важко культивуються in vitro
ротавірус А, гепатовірус А і мамастровіруси 1, 6, 8, 9.
Поки що не знайдені чутливі культури клітин для ортогепевірусу А та вірусів Саппоро і Норволк. Для ідентифікації ізолятів використовують РН (за пригніченням
ЦПД або бляшок), а в разі відсутності інфекційного
ефекту – РІФ, ІФА, а також ПЛР. Недоліками ізоляції
вірусів у культурах клітин є їхня тривалість і трудомісткість (Skybitskyi et al., 2020).
Впровадження комплексних методик детекції
вірусів харчового походження, створення на їхній базі
системи виробничого контролю може значно підвищити ефективність розслідування спалахів харчових
вірусних інфекцій, знизити ризик перехресної контамінації на підприємствах харчової промисловості,
мінімізувати ймовірність використання у виробничому процесі зараженої вірусами сировини і
відповідно підвищити безпеку готової харчової продукції (Kodeks Alimentarius, 2012; Efimochkina, 2017).

методи проведення ПЛР (зі зворотною транскрипцією і
в режимі реального часу). Однак ПЛР не дає змогу
відрізнити інфекційні й неінфекційні віріони. Тому
результати ПЛР варіативні залежно від харчового продукту, поширення вірусу по харчовій матриці й наявності інгібіторів ПЛР. Окрім того, існує певний ступінь
невизначеності щодо кореляції порогових значень
вмісту РНК/ДНК із рівнем безпеки харчового продукту, оскільки молекулярні технології дають змогу
визначити наявність у досліджуваній пробі навіть однієї копії вірусного геному (Kodeks Alimentarius, 2012;
Rodríguez-Lázaro et al., 2012).
Для оцінки харчових продуктів на контамінацію
потенційно патогенними для людини вірусами розроблено експрес-методи детекції вірусних антигенів,
зокрема ІФА та ІХА. Інколи використовують електронну мікроскопію для виявлення віріонів вірусів
(Efimochkina, 2017; Skybitskyi et al., 2020).
Більшість методів для індикації вірусів харчового
походження розроблено з метою тестування біоматеріалів від хворих людей або тварин (ректальних
проб, носоглоткових змивів, аспіратів) (Liu et al.,
2012; Jiang et al., 2014; Efimochkina, 2017). Ефективність існуючих методів детекції вірусних контамінантів безпосередньо в харчових продуктах залежить від підбору способів екстракції й концентрування вірусів із досліджуваних зразків, без яких виявлення збудника через невисокий вихідний вміст може
бути складним або навіть неможливим (Meleg &
Jakab, 2010). Найчастіше використовують такі методи
екстракції вірусів із контамінованих харчових продуктів і способи концентрування: гідроекстракція,
ультрацентрифугування, ультрафільтрація, адсорбція
на мембранних фільтрах, осадження (преципітація)
поліетиленгліколем (ПЕГ), екстракція хлороформом з
осадженням ПЕГ (Efimochkina, 2017).
Важливим критерієм придатності різних способів
екстракції й концентрування вірусів із харчових продуктів є їхня сумісність із вимогами молекулярногенетичних та імунологічних методів, що використовуються для індикації й ідентифікації вірусів, а саме:
мінімальна кількість етапів обробки зразків хімічними
реагентами або органічними розчинниками, нейтральний рівень рН, можливість застосування імуномагнітної сепарації, збереження антигенних властивостей і
нуклеїнової кислоти вірусу (Efimochkina, 2017).
Вірусні концентрати після деконтамінації використовують для ізоляції вірусів у культурах клітин із
подальшою ідентифікацією в серологічних реакціях
або у ПЛР. Зараження культур клітин є ефективним
для накопичення багатьох вірусів харчового походження в разі дослідження як клінічних зразків, так і
інших біологічних об’єктів, у тому числі харчових
продуктів, води та змивів з обладнання, інвентарю і рук
обслуговувального персоналу. Вірусологічне дослідження деяких харчових продуктів (зокрема молюсків) у культурі клітин має обмеження внаслідок
токсичної дії низки інгредієнтів, що входять до їхнього
складу (Efimochkina, 2017). Для виділення вірусів використовують перещеплювані клітинні лінії HeLa, Нер2, Сасо2, PLC/PRF/5, МА104, MDBK, PK-15, КВ, L-41,

Висновки
В умовах постійного зростання обсягів виробництва харчових продуктів можлива вірусна контамінація їх на всіх етапах – від виробництва до споживання, що може спричинити різні захворювання
(зокрема гострі кишкові інфекції, гепатити А і Е).
Тому актуальним є розробка і вдосконалення методів
індикації та ідентифікації вірусів у харчових продуктах, а також способів їхньої інактивації без зниження
органолептичних властивостей і товарного вигляду
продукції.
References
Cibulski, S., de Lima, D. A., Santos, H. F. D., Teixeira, T.
F., Tochetto, C., Mayer, F. Q., & Roehe, P. M. (2021).
A plate of viruses: Viral metagenomics of supermarket chicken, pork and beef from Brazil. Virology, 552,
1–9. doi: 10.1016/j.virol.2020.09.005.
Doan, S. I., & Malysh, N. H. (2015). Hostri kyshkovi infektsii virusnoi etiolohii: epidemiolohichni aspekty.
Ukrainskyi medychnyi chasopys, 3(107), 32–36. URL:
https://www.umj.com.ua/article/87141/gostrikishkoviinfekcii-virusnoi-etiologii-epidemiologichniaspekti (in
Ukrainian).
Efimochkina, N. R. (2017). Virusnye kontaminanty pishhevyh produktov i metody ih obnaruzhenija. Gigiena I
sanitarija, 96(6), 576–584. doi: 10.18821/0016-99002017-96-6-576-584.
Feagins, A. R., Opriessnig, T., Guenette, D. K., Halbur, P.
G., Meng, X.-J. (2007). Detection and characterization
of infectious Hepatitis E virus from commercial pig livers sold in local grocery stores in the USA. J. Gen. Virol., 88 (Pt. 3), 912–917. doi: 10.1099/vir.0.82613-0.
Gaythorpe, K. A. M., Trotter, C. L., Lopman, B., Steele,
M., & Conlan, A. J. K. (2018). Norovirus transmission
dynamics: a modelling review. Epidemiol Infect.,
146(2), 147–158. doi: 10.1017/S0950268817002692.

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2021, vol. 23, no 103

19

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2021, т 23, № 103

Gerba, C. P., & Rodrigues, R. A. (2010). Adenoviruses.
In: Dongyou L., ed. Molecular Detection of Foodborne Pathogen. USA: CRC Press, Taylor & Francis
Group, 2010, 23–32.
Haidei, O. S., Shuliak, S. V., & Mezhenskyi, A. O. (2021).
Monitorynh norovirusu v ustrytsiakh ta yistivnykh moliuskakh v Ukraini za period 2019–2020 rr. The XIII International Science Conference “Development of modern sci-ence: theory, methodology, practice”, March
18–19, 2021, Madrid, Spain. R., 214–216.
doi: 10.46299/ISG.2021.I.XIII (in Ukrainian).
Hideyuki, Т. et al. (2012). A 549 and PLC/PRF/5 cells
can support the efficient propagation of swine and
wild boar hepatitis E virus (HEV) strains: demonstration of HEV infectivity of porcine liver sold as food.
Archives
of
Virology,
157(2),
235–246.
doi: 10.1007/s00705-011-1153-2.
Jiang, Y., Fang, L., Shi, X., et al. (2014). Simultaneous
Detection of Five Enteric Viruses Associated with
Gastroenteritis by Use of a PCR Assay: a Single RealTime Multiplex Reaction and Its Clinical Application.
J
Clin
Microbiol.,
52(4),
1266–1268.
doi: 10.1128/JCM.00245-14.
Kamar, N., Dalton, H. R., Abravanel, F., & Izopet, J.
(2014). Hepatitis E virus infection. Clin. Microbiol.
Rev., 27(1), 116–138. doi: 10.1128/CMR.00057-13.
Kodeks Alimentarius (2012). Rukovodstvo po primeneniju obshhih principov pishhevoj gigieny v bor'be s nalichiem virusov v produktah pitanija. CAC/GL 792012, 17 (in Russian).
Krupovic, М., Varsani, A., Kazlauskas, D. et al. (2020).
Cressdnaviricota: a virus phylum unifying 7 families
of Rep-encoding viruses with single-stranded, circular
DNA genomes. J. Virol. 94(12), e00582-20.
doi: 10.1128/jvi.00582-20.
Liu, Y., Xu, Z.-q., Zhang, Q. et al. (2012). Simultaneous
Detection of Seven Enteric Viruses Associated with
Acute Gastroenteritis by a Multiplexed LuminexBased Assay. J Clin Microbiol, 50(7), 2384–2389.
doi: 10.1128/JCM.06790-11.
L'vov, D. K. (2013). Virusnye infekcii zheludochnokishechnogo trakta. Rukovodstvo po virusologii : Virusy i virusnye infekcii cheloveka i zhivotnyh. Pod
red. akademika RAN D. K. L'vova. Moskva: OOO
“Izd-vo “Medicinskoe informacionnoe agentstvo”,
500–530 (in Russian).
Matthews, J. E., Dickey, B. W., Miller, R. D. et al. (2012).
The epidemiology of published norovirus outbreaks: a
systematic review of risk factors associated with attack
rate and genogroup. Epidemiol Infect., 140(7), 1161–
1172. doi: 10.1017/S0950268812000234.
Meleg, E., & Jakab, F. (2010). Asrtoviruses. In: Dongyou
L., ed. Molecular Detection of Foodborne Pathogens.
USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 33–48.
Morse, S. S., Mazet, J. A. K., Woolhouse, M. et al.
(2012). Prediction and prevention of the next pandemic
zoonosis.
Lancet,
380,
1956–1965.
doi: 10.1016/S0140-6736(12)61684-5.

Ramos, N., Mirazo, S., & Botto, G. (2018). High frequency
and extensive genetic heterogeneity of TTSuV1 and
TTSuVk2a in PCV2- infected and non-infected domestic pigs and wild boars from Uruguay. Vet. Microbiol.,
224, 78–87. doi: 10.1016/j.vetmic.2018.08.029.
Rodríguez-Lázaro, D., Cook, N., Ruggeri, F. M. et al.
(2012). Virus hazards from food, water and other contaminated environments. FEMS Microbiology Reviews, 34(4), 786–814. doi: 10.1111/j.15746976.2011.00306.x.
Skrotska, O. I., Voloshyna, I. M., & Kisteniuk, T. S.
(2014). Virusy u produktakh kharchuvannia. Kharchova
promyslo-vist,
16,
56–60.
URL:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/241
71 (in Russian).
Skybitskyi, V. H., Kalinina, O. S., & Kozlovska, H. V.
(2020). Rozdil 4. Metodolohiia sanitarnovirusolohichnoho dos-lidzhennia obiektiv dovkillia I kharchovykh
produktiv. Veterynarno-sanitarna virusolohiia: pidruchnyk. Kherson: OLDI-PLIuS, 234–266 (in Russian).
Spahr, С., Knauf-Witzens, T., Vahlenkamp, T., Ulrich, R. G.,
& Johne, R. (2018). Hepatitis E virus and related viruses in
wild, domestic and zoo animals: A review. Zoonoses Public Health, 65(1), 11–29. doi: 10.1111/zph.12405.
Teixeira, T. F., Dezen, D., Cibulski, S. P. et al. (2013).
Torque teno sus virus (TTSuV) in tissues of pigs and
its relation with the occurrence of postweaning multisystemic wasting syndrome. Virus Gene., 47, 276–
281. doi: 10.1007/s11262-013-0940-0.
Tomoichiro, O., Wang, Q., Katayama, K., Saif, L. J.
(2020). Compre-hensive Review of Human
Sapoviruses. Clin Microbiol Rev, 28(1), 32–53.
doi: 10.1128/CMR.00011-14.
Trykhlib, V. I. (2018). Spalakhy hostrykh kyshkovykh
infektsii virusnoi etiolohii v krainakh svitu (chastyna
I). Ak-tualnaâ Infektologiâ. 6(5), 217–226. doi:
10.22141/2312-413x.6.5.2018.146769 (in Ukrainian).
Varsani, A., & Krupovic, M. (2018). Smacoviridae: a new
family of animal-associated single-stranded DNA viruses.
Arch.
Virol.,
163,
2005–2015.
doi: 10.1007/s00705-018-3820-z.
Verhoef, L., Gutierrez, G. J., Koopmans, M., & Boxman,
I. (2013). Reported behavior, knowledge and awareness toward the potential for norovirus transmission
by food handlers in Dutch catering companies and institutional settings in relation to the prevalence of norovirus.
Food
Control,
34(2),
420–427.
doi: 10.1016/j.foodcont.2013.05.015.
Villabruna, N., Koopmans, M. P. G., & de Graaf, M.
(2019). Animals as reservoir for human norovirus. Viruses, 11(5), 478. doi: 10.3390/v11050478.
Voloshina, I. N., & Skrockaja, O. I. (2014). Pishhevye
produkty, kak istochnik virusnyh infekcij. Zhivye i bioko-snye
sistemy,
9.
URL:
https://jbks.ru/archive/issue-9/article-13 (in Russian).
Zhang, W. L., Li, L., Deng, X., Kapusinszky, B., & Delwart,
E. (2014). What is for dinner? Viral metagenomics of US
store bought beef, pork, and chicken. Virology, 468–470,
303–310. doi: 10.1016/j.virol.2014.08.025.

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2021, vol. 23, no 103

20

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2021, т 23, № 103

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/nvlvet10304
https://nvlvet.com.ua/index.php/journal

UDC 636.7:578.616-008

Morphological indicators of blood in cats with panleucopenia
M. Radzikhovskyi1, O. Dyshkant2, I. Sokulsky2, E. Kolesnik2, D. Prokopchuk2
1

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Polissya National University, Zhytomyr, Ukraine

2

Article info
Received 23.06.2021
Received in revised form
26.07.2021
Accepted 27.07.2021
National University of Life and
Environmental Sciences of
Ukraine, Heroyiv Oborony Str., 15,
Kyiv, 03041, Ukraine.
Tel.: +38-067-725-65-07
E-mail: nickvet@ukr.net
Polissia National University,
Stary Boulevard, 7, Zhytomyr,
10008, Ukraine.
E-mail: sokulskiy_1979@ukr.net

Radzikhovskyi, M., Dyshkant, O., Sokulsky, I., Kolesnik, E., & Prokopchuk, D. (2021).
Morphological indicators of blood in cats with panleucopenia. Scientific Messenger of Lviv
National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences,
23(103), 21–26. doi: 10.32718/nvlvet10304
Ukraine is one of the world leaders in the number of cats among the country's population, and one of
the most common diseases is panleukopenia caused by a virus of the Parvoviridae family, which is extremely common among viral diseases and causes significant moral damage to owner animals. Therefore, given
the relevance of this issue, the result of our study is to clarify, supplement and summarize the data on hematological and biochemical parameters of blood and erythrocytopoiesis in panleukopenia of cats. The development and improvement of modern methods of immunoprophylaxis and treatment can significantly reduce
morbidity and mortality. The study was performed in veterinary clinics of Zhytomyr and Kyiv, blood for the
study was taken from the superficial vein of the forearm Anterbrachium, medial subcutaneous vein or subcutaneous tibial vein Saphena. Diagnostic tests to confirm feline parvovirus were performed using rapid
tests VetExpert and ELISA and PCR for the presence of parvovirus antigen in private veterinary laboratories “BioSoft” and LLC “Bald” in Kiev. The complex studies carried out indicated that in cats (n = 24) with
panleukopenia, changes in the morphological and biochemical composition of the blood are characteristic.
A deviation from physiological limits was found, which mainly characterize the functional state of the liver,
namely, an increase in the content of total bilirubin (P ≤ 0.01) and total protein (P ≤ 0.01), the development
of pancreatitis – taking into account an increase in glucose concentration (P ≤ 0.05) and α-amylase hyperenzymemia (P ≤ 0.001), kidney damage as indicated by an increase in creatinine concentration (P ≤ 0.001)
and urea level (P ≤ 0.01). In the course of the research, a slight decrease in indicators of the main erythrocyte indices was established, namely, a decrease in MCHC (P ≤ 0.05), which indicates the development of
anemia. As a result of an experimental study of the morphological parameters of blood, a complex pathogenesis of the disease with panleukopenia with multiple organ failure and the development of pathological
immunosuppression and hepato-pancreatic-renal syndrome was established.
Key words: panleukopenia, feline parvovirus, erythrocytopoiesis, stabilized blood, blood serum, hematological parameters, biochemical parameters.

Морфологічні показники крові у котів за панлейкопенії
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2

Україна є одним зі світових лідерів щодо кількісного відношення котів до мешканців держави, а одне з поширених захворювань
– панлейкопенія, збудником якої є вірус родини Parvoviridae, що трапляється надзвичайно часто серед хвороб вірусної етіології та
наносить значні моральні та економічні збитки власникам тварин. Тому, враховуючи актуальність питання, результатом наших
досліджень є уточнення, доповнення та узагальнення щодо гематологічних і біохімічних показників крові, а також стану еритроцитопоезу за панлейкопенії котів. Шляхом розробки і удосконалення сучасних методів імунопрофілактики та лікування дозволяють значно знизити рівень захворюваності та летальності. Дослідження проводили у ветеринарних клініках міст Житомира та
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Києва, кров для досліджень відбирали з поверхневої вени передпліччя v. Anterbrachium, медіальної вени сафена або підшкірної вени
гомілки v. Saphena. Діагностичні дослідження на підтвердження котячого парвовірусу проводили за допомогою експрес-тестів
VetExpert та в ІФА і ПЛР на наявність парвовірусного антигену на базі приватних ветеринарних лабораторій “BioSoft” і ТОВ
“Бальд” міста Києва. Проведені комплексні дослідження показали, що у котів, хворих на панлейкопенію (n = 24), характерним є
зміни морфологічного та біохімічного складу крові. Було встановлено відхилення від фізіологічних лімітів, які в основному характеризують функціональний стан печінки, а саме: збільшення вмісту загального білірубіну (Р ≤ 0,01) і загального білка (Р ≤ 0,01),
розвиток панкреатиту – враховуючи збільшення концентрації глюкози (Р ≤ 0,05) та гіперферментемії α-амілази (Р ≤ 0,001),
про ураження нирок, на що вказує збільшення концентрації креатиніну (Р ≤ 0,001) та рівень сечовини (Р ≤ 0,01). У ході проведення
досліджень встановлено незначне зниження показників основних еритроцитарних індексів, а саме зниженням MCHC (Р ≤ 0,05),
що свідчить про розвиток анемії. У результаті експериментального дослідження морфологічних показників крові встановлено
складний патогенез хвороби за панлейкопенії з поліорганною недостатністю та розвитком патологічної імуносупресії і гепатопанкреатично-ренального синдрому.
Ключові слова: панлейкопенія, парвовірус котів, еритроцитопоез, стабілізована кров, сироватка крові, гематологічні показники, біохімічні показники.

Вступ

Оцінка метаболізму у домашніх котів є важливим
аспектом сучасної науки, оскільки більшість гематологічних і біохімічних показників знаходять своє
застосування у ветеринарній медицині для діагностики захворювань різного ґенезу (Morozenko &
Radchenko, 2015). Наукових праць, присвячених вивченню еритроцитопоезу і показників крові у котів за
інфекційних хвороб вірусної етіології, вкрай недостатньо. Дослідження цього питання необхідне для вивчення патологічного впливу вірусів на особливості
еритроцитопоезу.
Метою даної роботи було з’ясувати та охарактеризувати гематологічні, біохімічні зміни та показники
еритроцитопоезу в котів, хворих на панлейкопенію.

Хвороби вірусної етіології створюють значну загрозу здоров’ю домашніх кішок. До таких захворювань зараховують панлейкопенію, інфекційний перитоніт, каліцивіроз і інфекційний ринотрахеїт. Нерідко
інфіковані тварини гинуть або після перехворювання
залишаються реконвалесцентами і довгий час виділяють вірус, будучи джерелом поширення інфекції
(Klytsunova et al., 2005; Nikonov & Polovinkina, 2017;
Awad et al., 2018).
Парвовірус вражає найрізноманітніші види тварин
та людину. Швидка еволюція, стійкість до умов навколишнього середовища, поширення високих доз
вірусів і міжвидова передача збудника ускладнюють
контроль над деякими штамами парвовірусної інфекції в популяціях домашніх тварин (Lamm & Rezabek,
2008; Awad et al., 2018).
Збудника парвовірусної інфекції виділяють від різних видів домашніх і диких тварин. Вперше серед
домашніх м’ясоїдних вірус був виділений та ідентифікований як вірус панлейкопенії котів у 1928 році
(Truyen & Parrish, 2013).
Незважаючи на велику кількість публікацій, в літературі існують принципові розбіжності в описі клінічної картини і патоморфології даної хвороби, а
деякі ланки патогенезу взагалі ніяк не відображені
(Lisova & Esypenko, 2015; Denysova et al., 2016).
Будь-який патологічний процес в організмі відображається на кількісних і якісних змінах у показниках крові. Тому аналізи крові відображають багато
інформації про здоров’я тварини. Вони дають уявлення про стан здоров’я багатьох органів, допомагають
виявити патологічні процеси на ранній стадії за початку розвитку хвороби, коли ще відсутні клінічні ознаки (Levchenkо et al., 2002).
Загальний аналіз крові є економічно доцільним
скринінгом, який виявляє багато аномалій та патологічний стан організму. У сфері клінічного обслуговування дрібних тварин, як і в клініці гуманної медицини, все більшого значення набуває лабораторна діагностика. Аналіз крові – один з найшвидших і доступних методів діагностики більшості хвороб, а вже тим
паче за наявності сучасних лабораторій, де результати
ранкових аналізів можна отримати вже ввечері
(Uyllard, 2004; Meyer, 2007).

Матеріл і методи досліджень
Роботу виконували на факультетах ветеринарної
медицини Національного університету біоресурсів і
природокористування України та Поліського національного університету, а також у ветеринарних клініках
міст Житомира та Києва на породних і безпородних
котах.
Діагностичні дослідження в умовах клініки ветеринарної медицини на підтвердження панлейкопенії
проводили за допомогою експрес-тестів VetExpert
FPV Ag (твердофазний імунохроматографічний аналіз
для якісного виявлення антигену Feline Panleukopenia
virus). Також діагностичні дослідження на наявність
парвовірусного антигену котів (панлейкопенія) проводили на базі приватних ветеринарних лабораторіях
“BioSoft” і ТОВ “Бальд” міста Києва в ІФА та ПЛР.
Гематологічні та біохімічні дослідження проводили за
допомогою біохімічного аналізатора BioChem SA із
застосуванням реактивів фірми High Tehnology, Inc.
(США).
Загальноклінічний аналіз крові – кількість еритроцитів та лейкоцитів – визначали меланжерним методом у камері з сіткою Горяєва; вміст гемоглобіну в
крові – гемоглобінціанідним методом; гематокритну
величину – мікроцентрифугуванням за Шкляром. На
підставі одержаних результатів розраховували індекси червоної крові – вміст гемоглобіну в одному еритроциті (MCH), середню концентрацію гемоглобіну в
еритроциті (MCHC) та середній об’єм еритроцитів
(MCV) (Levchenko et al., 2017).
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Виконане дослідження є частиною науководослідної роботи кафедри анатомії і гістології факультету ветеринарної медицини Поліського національного
університету: “Маркерні ознаки розвитку органів імуногенезу та нервової системи хребетних тварин в онтоі філогенезі”, № державної реєстрації 0120U102370.

Біохімічне дослідження крові проводили за такими
методами: білок визначали рефрактометрично, вміст
сечовини – колірною реакцією з діацетилмонооксимом, активність АсАТ і АлАТ методом РайтманаФренкеля, креатиніну – методом Яффе (Levchenko et
al., 2002; Levchenko et al., 2010). Кров для досліджень
відбирали з поверхневої вени передпліччя v.
Anterbrachium, медіальної вени сафена або підшкірної
вени гомілки v. Saphena (Yashchenko, 2019).
Цифрові дані обробляли біометрично загальноприйнятими методами варіаційної статистики з використанням комп’ютерних програм Statistika 6.0 та
Microsoft Exсel 2007. Достовірність розходжень між
показниками оцінювали за критерієм Стьюдента.
Вираховували три ступені вірогідності * – Р < 0,05; **
– Р < 0,01; *** – Р < 0,001 (Bulashenko, 2000).
Забір крові для визначення морфологічних показників крові проводили із дотриманням біоетичних
вимог щодо ставлення до тварин і відповідно до Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” (2006) та Європейської конвенції “Про захист тварин” (1987).

Результати досліджень
Встановлено, що першими симптомами хвороби є
апатія, гарячка й анорексія в сукупності з явною спрагою, також спостерігається блювота, а діарея на ранніх стадіях трапляється рідше. Враховуючи вищенаведені клінічні ознаки та результати діагностичних
досліджень щодо підтвердження діагнозу – панлейкопенія, було сформовано групу тварин (n = 24) для
більш детального вивчення морфологічних показників крові. На першому етапі вивчали зміни гематологічних показників крові у котів, хворих на панлейкопенію, щодо здорових тварин, результати наведені у
таблиці 1.

Таблиця 1
Морфологічні показники крові за панлейкопенії у котів (M ± m)
Біометричні показники

Показники у клінічно
здорових тварин (n = 10)
8,5 ± 0,6
38,3 ± 1,5
240 ± 15,2
8,4 ± 1,2
2,8 ± 0,7
46,2 ± 4,9
1,8 ± 0,3
1,2 ± 0,4
31,7 ± 2,5
3,9 ± 0,3

Lim

Еритроцити (RBC), Т/л
5,3–9,5
Гематокритна величина (HCT), %
26–48
Тромбоцити (PLT), Г/л
300–630
Лейкоцити (WBC), Г/л
5,5–8,5
Нейтрофіли
П.
1–3
С.
33–75
(NEU), %
Еозинофіли (EO), %
0–4
Моноцити (MON), %
1–4
Лімфоцити (LYM), %
22–55
ШОЕ (ESR), мм/год
1,0–13,0
Примітки: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001

Показники у інфікованих
тварин (n = 24)
5,7 ± 0,5**
31,6 ± 4,3
365,2 ± 34,7**
4,1 ± 0,9**
8,8 ± 1,5***
56,3 ± 2,1
3,1 ± 0,5*
7,3 ± 0,7***
32,6 ± 3,9
26,1 ± 1,1***

білка на 15 % (Р ≤ 0,01) за рахунок збільшення вмісту
глобулінів майже вдвічі (Р ≤ 0,001), гіперферментемією АсАТ майже втричі (Р ≤ 0,001). Щодо стану реальної системи, то встановлено достовірне збільшення
концентрації креатиніну (Р ≤ 0,001) та рівень сечовини (Р ≤ 0,01) майже вдвічі. Функціональну активність
підшлункової залози характеризує достовірне збільшення концентрації глюкози на 25 % (Р ≤0,05) та
гіперферментемія α-амілази вдвічі (Р ≤ 0,001). Встановлено, що концентрація гемоглобіну, ГГТ, активність АлАТ та лужної фосфатази не виходили за межі
фізіологічних коливань.
Еритроцитарні індекси, які свідчать про інтенсивність дозрівання еритроцитів та насичення їх гемоглобіном у кістковому мозку MCH і MCV, у хворих на
панлейкопенію істотно не відрізнялися від таких показників у клінічно здорових тварин. Водночас середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC)
достовірно знижена на 21 % (Р ≤ 0,05).

Аналізуючи результати гематологічних досліджень встановлено достовірне зниження кількості
еритроцитів на 30 % та лейкоцитів вдвічі (Р ≤ 0,01), і
достовірне збільшення кількості тромбоцитів на 35 %,
(Р ≤ 0,01) та в декілька разів моноцитів (Р ≤ 0,01),
паличкоядерних нейтрофілів (Р ≤ 0,001), еозинофілів
(Р ≤ 0,05) та величина ШОЕ (Р ≤ 0,001). Визначено
також, що гематокритна величина в інфікованих тварин була в межах норми 31,6 ± 4,3 %, але нижчою,
ніж цей показник у тварин контрольної групи – 38,3 ±
1,5 % (табл. 1).
На наступному етапі вивчали зміни біохімічних
показників крові та показники стану еритроцитопоезу
в котів, хворих на пан лейкопенію, щодо здорових
тварин, результати наведені у таблиці 2.
За інтерпретації результатів біохімічних показників, що наведені в таблиці 2, виявляємо, що показники
функціонального стану печінки у котів за панлейкопенії достовірно збільшувались, а саме: вмісту загального білірубіну в декілька разів (Р ≤ 0,01), загального

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2021, vol. 23, no 103

23

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2021, т 23, № 103

Таблиця 2
Біохімічні показники та показники еритроцитопоезу за панлейкопенії у котів (M ± m)
Біометричні показники
MCH, пг
MCHC, г/дл
MCV, fl
Гемоглобін (HGB), г/л
Загальний білок (T. Protein), г/л
Альбуміни (Albumins), г/л
Глобуліни (Globulin), г/л
Білковий коефіцієнт
Креатинін (Creatinine), мкмоль/л
Сечовина (Urea), ммоль/л
Глюкоза (Glucose), ммоль/л
ГГТ (GGT), од/л
Лужна фосфатаза (ALP), од/л
Білірубін загальний (T. Bilirubin), мкмоль/л
АлАТ (ALT), од/л
АсАТ (AST), од/л
Коефіцієнт Де Рітіса
(De Ritis coefficient), од/л
α-амілаза (α-Amylase), од/л
Примітки: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001

Lim
14–19
31–38,5
39–50
80–150
54–77
22–32
30–50
70–165
2,0–8,0
3,2–6,4
1,8–10
8,0–28,0
3,0–12,0
19–52,5
9–29
1,3–1,6

Показники у клінічно
здорових тварин (n = 10)
15,6 ± 1,3
34,7 ± 2,5
45,1 ± 2,3
132 ± 8,3
70,2 ± 1,4
31,5 ± 1,2
36,8 ± 1,4
0,9 ± 0,02
90,2 ± 6,5
7,2 ± 0,5
4,8 ± 0,2
3,1 ± 0,7
27,2 ± 1,7
4,4 ± 0,3
40,4 ± 3,1
21,6 ± 2,5
1,1 ± 0,4

450–1550

720 ± 25,3

Показники в інфікованих
тварин (n = 24)
14,9 ± 0,1
27,7 ± 2,1*
44,3 ± 0,8
115,3 ± 4,2
82,6 ± 3,8**
30,9 ± 0,9
50,1 ± 2,7***
0,74 ± 0,01
185,4 ± 25,8***
13,6 ± 1,9**
6,4 ± 0,6*
3,4 ± 0,2
29,9 ± 2,6
23,1 ± 6,7**
44,3 ± 3,6
60,1 ± 5,9***
1,64 ± 0,1
1669,9 ± 116,7***

та моноцитів (Р  0,001) (вплив інфекційного агента).
Встановлено достовірне (Р  0,001) збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів, що характеризує
ядерний зсув вліво (переважання молодих форм клітин). Такі зміни характерні для запального процесу,
інтоксикації за інфекційних хвороб. За панлейкопенії
ядерний зсув вліво на тлі лейкопенії ми констатуємо
як дегенеративний. Подібні морфологічні зміни за
панлейкопенії певною мірою підтверджені в роботах
закордонних авторів (Awad et al., 2018).
Результати інтерпретації біохімічних показників у
котів за панлейкопенії певною мірою збігаються з
даними робіт закордонних авторів (Ichijo et al., 1976;
Cotmore et al., 2014), а саме достовірне збільшення
(Р  0,05) концентрації глюкози та значна гіперферментемія α-амілази (Р ≤ 0,001), що, на нашу думку,
пов’язано з патологією підшлункової залози. Щодо
впливу парвовірусу на морфофункціональний стан
печінки, то його можна охарактеризувати змінами
таких показників, як достовірне збільшення рівня
загального білірубіну та загального білка (Р  0,01) і
глобуліну (Р ≤ 0,001). Достовірне підвищення рівня
сечовини (Р ≤ 0,01) та концентрації креатиніну
(Р ≤ 0,001) вказує на порушення функціонування нирок і закупорку сечовивідних каналів.
Враховуючи індекси еритроцитопоезу, які свідчать
про інтенсивність дозрівання еритроцитів та насичення їх гемоглобіном в кістковому мозку, встановлено
достовірне зниження середньої концентрації гемоглобіну в окремому еритроциті MCHC (Р ≤ 0,05).
У результаті експериментальних досліджень та
наукових пошуків нами було встановлено певну тотожність і закономірність щодо морфологічних показників та показників еритроцитарних індексів у собак
і котів при ураженні парвовірозом (Radzykhovsʹkyy et
al., 2016; Radzykhovsʹkyy, 2017), що певною мірою

Обговорення
Вірусні хвороби серед домашніх тварин надзвичайно розповсюджені, а найчастіше реєструються
шлунково-кишкові, серед яких ентерити інфекційного
походження становляють серйозну проблему практично в усіх країнах, оскільки собаки і коти, незалежно
від породи і віку, схильні до цих захворювань (Sereda
et al., 2016; Leal et al., 2020). Панлейкопенія на сьогодні лишається одним із найпоширеніших інфекційних
захворювань котів, збудником якого є вірус родини
Parvoviridae, а основними клінічними ознаками є
анорексія, блювота, діарея, нейтропенія та лейкопенія
(Kone et al., 2014; Stuetzer & Hartmann, 2014).
Проведені дослідження морфологічних показників
крові показали, що за панлейкопенії у котів достовірно (Р  0,01) зменшується кількість еритроцитів, можливо, причиною цього є інфекційний агент у крові
хворих, що зумовив їх гемоліз. Водночас варто зазначити, що парвовірус уражає червоний кістковий мозок, це пов’язано з гіпоксією внаслідок патології серцево-судинної системи за цієї хвороби. Крім того, у
хворих котів спостерігали достовірне зменшення
кількості (Р  0,01) лейкоцитів. На нашу думку це
може бути пов’язано з тим, що вірус репродукується
швидким “збиранням” у клітинах кісткового мозку, а
саме – лейкоцитах. Швидкість осідання еритроцитів d
крові інфікованих тварин була достовірно (Р  0,001)
вищою за норму. Цей факт ми пов’язуємо зі збільшенням концентрації у плазмі білків гострої фази, а
саме: фібриногену, С-реактивного білка та імуноглобулінів. Було визначено достовірне (Р  0,01) збільшення кількості тромбоцитів, що, можливо, пов’язано
з крововтратами за ентериту. У котів за панлейкопенії
достовірно збільшувалася кількість еозинофілів
(Р  0,05) (розвиток еозинофільного гастроентериту)
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збігаються з даними робіт закордонних авторів
(Gerlach et al., 2017). Дані результати, на нашу думку,
відповідають тропізму вірусу і пояснюють його патогенний вплив на макроорганізм.
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Висновки
Проведені комплексні дослідження показали, що
котам, хворим на панлейкопенію, притаманний складний патогенез хвороби з характерними змінами
морфологічного та біохімічного складу крові і розвитком поліорганної недостатності у поєднанні з патологічною імуносупресією, яка виражена достовірним
зниженням кількості лейкоцитів вдвічі, й гепаторенального синдрому, на що вказує достовірне збільшення
вмісту загального білірубіну в декілька разів і загального білка на 15 %, а також збільшення концентрації
креатиніну та рівня сечовини майже вдвічі та панкреатиту за рахунок достовірного збільшення концентрації глюкози на 25 % і гіперферментемії α-амілази
вдвічі. Про розвиток анемії свідчить достовірне зниження середньої концентрації гемоглобіну в окремому еритроциті на 21 %.
Відомості про конфлікт інтересів
Автори стверджують про відсутність конфлікту
інтересів.
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At present, Ukraine is one of the first honey producing country in Europe. Around 100 thousand tonnes
of honey are produced annually in Ukraine, therefore, maintaining the health of the bee colonies is an
important issue. The use of different groups of drugs for the prevention of bee diseases is strictly controlled,
now the known alternatives to antibiotics are probiotics. The micro-organisms in these preparats are able to
synthesise vitamins and amino acids necessary for the growth and development of bees, which in turn
activates the immunocompetent cells of the insects and prolongs their life. The immunomodulatory and
immunostimulatory ability of such supplements of “beneficial” microorganisms is known, both in veterinary
and human medicine. The use of such remedies is therefore promising in the field of modern beekeeping.
“EM® PROBIOTIC FOR BEES” is a biopreparation that positively influences the microbiological
environment of insects, as the preparation is based on Effective Microorganisms®. The ability of this
probiotic to influence the dynamics of life span of Ukrainian steppe bees in a wooden entomological cage
experiment (in vivo) was the main objective of the experiment. The effect of the probiotic on bee viability
was determined by daily analysis and counting the number of dead insects. The study involved the settlement
of bees in a wooden entomological cages and the creation of optimal conditions for their keeping (at a
temperature of +24 – +25 °C and a humidity of 50–70 %). The product was diluted with buckwheat honey
syrup solution and sugar syrup solution at concentrations of 5 %; 2.5 %; 1.25 %; control groups of bees
received native solutions of the sugar syrup and buckwheat honey syrup. The analysis of the results shows a
positive effect of “EM® PROBIOTIC FOR BEES” on the longevity of Ukrainian steppe worker bees of the
winter generation in a entomological cage experiment. A beneficial effect of the probiotic product diluted in
sugar syrup at concentrations of 1.25 % to 5 % has been detected on the bee organism, which increased
their lifespan. When the product was diluted with buckwheat honey syrup, the best longevity of the insects
was recorded at a concentration of 1.25 % compared to the control group of bees. The coefficient of
average life expectancy of bees indicates the predominance of sugar syrup as a solvent for this probiotic
compared to buckwheat honey syrup under laboratory conditions.
Key words: winter bee generation, entomological cage, Ukrainian steppe bees, probiotic, viability of
bees.

Вплив “ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ” на динаміку тривалості життя
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На теперішній час Україна займає одне з перших місць з виробництва меду серед країн Європи. Щороку близько 100 тис. тонн
меду виробляється в Україні, тому важливим питанням є підтримка здоров’я бджолосімей у належному стані. Використання
різних груп препаратів для профілактики хвороб бджіл строго контролюється, наразі відомими альтернативними засобами до
антибіотиків є пробіотики. Мікроорганізми, що входять до складу таких засобів, здатні синтезувати низку вітамінів та амінокислот, необхідних для росту та розвитку бджіл, що своєю чергою призводить до активації імунокомпетентних клітин організму
комах, що сприяє продовженню тривалості їхнього життя. Імуномодулююча та імуностимулююча здатність таких добавок
«корисних» мікроорганізмів відома як у ветеринарній, так і в гуманній медицині. Тому використання таких засобів є перспективним у галузі сучасного бджільництва. “ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ” – біопрепарат, який позитивно впливає на мікробіологічне
середовище комах, оскільки виготовлений на основі Ефективних Мікроорганізмів®. Здатність до впливу даного пробіотика на
динаміку тривалості життя бджіл української степової породи в садковому експерименті (in vivo) було основною метою експерименту. Вплив пробіотика на життєздатність бджіл визначали шляхом щоденного аналізу і підрахунку кількості загиблих комах. Дослідження включало поселення бджіл у ентомологічні садки та створення оптимальних умов їх утримання (при температурі +24–+25 ºС і вологості повітря 50–70 %). Препарат розводили медовою гречаною ситою та розчином цукрового сиропу у
концентраціях 5 %; 2,5 %; 1,25 %; контрольні групи бджіл отримувати нативні розчини цукрового сиропу та гречаної медової
сити. Аналіз отриманих результатів свідчить про позитивний вплив “ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ” на тривалість життя
робочих бджіл української степової породи, зимової генерації, у садковому досліді. Зареєстровано сприятливу дію пробіотичного
препарату, розведеного цукровим сиропом у концентраціях 1,25–5 % на бджолиний організм, що сприяє збільшенню тривалості
їхнього життя. При розведенні препарату медовою гречаною ситою найдовша тривалість життя комах зареєстрована при
концентрації 1,25 % порівняно із контрольною групою бджіл. Коефіцієнт середньої тривалості життя бджіл свідчить про перевагу цукрового сиропу як розчинника для даного пробіотика порівняно з гречаною медовою ситою в лабораторних умовах.
Ключові слова: зимова генерація бджіл, ентомологічні садки, бджоли української степової породи, пробіотик, життєздатність бджіл.

го запального захворювання кишечнику собак залежать від функціонування кишкової мікробіоти. Терапія даної хвороби певним чином пов’язана із застосуванням пробіотиків. Використання засобів, що містять корисні мікроорганізми, призвело до збільшення
кількості Bifidobacterium spp. та Lactobacillus spp. у
собак, що свідчить про сприятливий вплив даного
лікування на гомеостаз слизової оболонки пацієнтів
(White et al., 2017). Досліджене також використання
пробіотиків, створених на основі ефективних мікроорганізмів
(ЕМ),
складу
Lactobacillus
spp.,
Bifidobacterium spp., Lactococcus spp., Streptococcus
thermophilus, Bacillus subtilis, Rhodopseudomonas spp. і
дріжджів Saccharomyces cerevisiae, у птахівництві.
Так, результати досліджень застосування засвідчили
відсутність негативного впливу на м’ясну продуктивність курчат-бройлерів, зумовлюючи підвищення
вмісту води у м’ясі, зміну його пружності та здатності
до перетравлення (Stęczny & Kokoszynski, 2019). Відоме застосування добавок, які містять у складі корисні мікроорганізми, для профілактики та лікування
дисбіозів та як імуномодулюючих засобів у гуманній
медицині (Kaźmierczak-Siedlecka et al., 2020; Marttinen
et al., 2020; Oniszczuk et al., 2021). Встановлено різний
рівень антагоністичної активності препарататівпробіотиків (Біфілак-екстра та Симбітер-2) щодо
штамів мікроорганізмів різних таксономічних груп, а
саме: до E. coli, E. faecalis, C. albicans, S. aureus,
S. epidermidis, K. pneumoniae, ізольованих від жінок,
хворих бактеріальним вагінітом (Solonyna, 2018).
Проте пошуки пробіотичних засобів, які містять у
своєму складі оптимальні, корисні мікроорганізми,
що мають антагоністичну дію щодо патогенних бактерій бджіл, є першочерговим завданням для ветеринарних спеціалістів сучасного бджільництва. Сьогодні на ринку представлений пробіотичний засіб “ЕМ®
ПРОБІОТИК для БДЖІЛ”, що являє собою збалансовану групу мікроорганізмів різних фізіологічних груп,
які позитивно впливають на організм бджіл при за-

Вступ
Одним із важливих завдань для ветеринарної медицини, у тому числі практичному бджільництві, є
підтримка тварин (бджолосімей) у здоровому стані.
Вимоги до якості меду та його екологічності зростають у всьому світі, тому використання хіміотерапевтичних засобів для профілактики хвороб бджіл строго
контролюється. Як альтернативу антибіотикам розглянуто використання засобів, основою яких є “корисні” живі мікроорганізми, синтезовані на базі нормальної мікрофлори кишечнику бджоли (Tlak Gajger et al.,
2020; Dostálková et al., 2021). Адже мікроби, які входять до складу пробіотиків, здатні до синтезу низки
вітамінів, амінокислот та бактерицинів (Stavropoulou
& Bezirtzoglou, 2020). Механізм впливу мікробіоти,
яка входить до складу пробіотиків, на макроорганізм
тварини специфічна для кожного виду, але існують
спільні ознаки, наприклад, лікування та профілактика
дисбалансу шлунково-кишкового тракту, запобігання
адгезії збудників патогенних хвороб до слизової оболонки клітин кишечнику, зниження титру сенсибілізації організму тощо (Hesari et al., 2017). Бактерії роду
Bacillus часто є складовими пробіотичних засобів,
оскільки мають імуномодулюючі якості та проявляють антагоністичну активність щодо патогенних мікроорганізмів (Alkaya et al., 2016; Ripert et al., 2016;
Elshaghabee et al., 2017). Так, застосування пробіотичних засобів “СпасиПчел”, “ПчелоНормоСил” и
“АпиВрач” на основі біфідо - та молочнокислих бактерій спричинило збільшення тривалості життя бджіл
та зниження концентрації кишкової палички у кишечнику комах (Mishukovskaya et al., 2019), а використання пробіотиків, які містять різні штами Bacillus,
становлять новий підхід у боротьбі з інфекцією
Paenibacillus larvae у медоносних бджіл (Daisley et al.,
2020). Таким чином, не викликає сумнівів позитивний
вплив пробіотичних засобів щодо організму тварин
різних видів. Так, патогенетичні аспекти ідіопатично-
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тричі на добу. Фізіологічний стан (кормову і рухову
поведінку) комах реєстрували щоденно протягом
усього періоду досліджень, мертвих комах видаляли з
садків у міру їх загибелі. Загальний експеримент тривав 18 діб (загибель останньої дослідної бджоли),
певною мірою завершення експерименту для кожного
садка мало конкретну добу; після чого було визначено
динаміку загибелі бджіл.
Тривалість життя бджіл аналізували шляхом визначення коефіцієнту середньої тривалості життя.
Розрахунки проводили за формулою:
КСТЖ = (а1 + а2 + а3 + ...... а12) / Н, де КСТЖ –
коефіцієнт середньої тривалості життя бджіл; а1 + а2
+ а3 + .... а12 – кількість живих бджіл на 1, 2, 3, 4 і т.
д. доби; Н – кількість бджіл на початок досліджень
(Prado et al., 2020).
Дослідження проведені згідно з Європейською
конвенцією про захист тварин, що використовуються
для дослідних та інших наукових цілей 1986 р.
(Yevropeyska konventsiya, 1986), і статті 26 Закону
України “Про захист тварин від жорстокого поводження (правила поводження з тваринами, що використовуються в наукових експериментах, тестуванні,
навчальному процесі та виробництві біопрепаратів)”
(Zakon Ukrayiny, 2021). Висновок комісії з біоетики
факультету ветеринарної медицини Поліського національного університету № 10 від 26.10.2020 року.
Статистична обробка даних та побудова діаграм
проведена за допомогою комп’ютерної програми
програми Excel з пакету послуг Microsoft Office-2019.

стосуванні вищевказаного засобу (EM-Ukraine). Даний препарат представлений корпорацією EMRO
(Японія) разом з ТОВ “ЕМ-Україна” (Україна) та
використовується для стимуляції імунного захисту,
несприятливості до факторів навколишнього середовища та поліпшення стану здоров’я бджолиних колоній (EMRO; Prado et al., 2020). Тому основним завданням дослідження є оцінка впливу даного засобу
розведеного різними розчинниками у різних концентраціях на тривалість життя здорових бджіл української степової породи зимової генерації в садках.
Мета дослідження – вивчити вплив “ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ” на динаміку тривалості життя
зимової генерації бджіл в садковому експерименті (in
vivo).
Матеріал і методи досліджень
Дослідження виконувались на базі науководослідної лабораторії кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології факультету ветеринарної медицини Поліського національного університету
(м. Житомир) у жовтні 2020 р.
Бджіл української степової породи зимової генерації (для даного етапу експерименту) підібрано методом аналогів у кількості 176 осіб з приватної пасіки
ФОП Затулка М. В. (с. Вереси, Житомирський район
Житомирської області). Дослідних комах утримували
у 8 дерев’яних ентомологічних садках (20 × 15 × 6 см)
у вентильованому термостаті при температурі +24–
+25 ºС і вологості повітря 50–70 %. Садки мали скляні
екрани – з одного боку – для спостереження за комахами та решітки – з протилежного боку – з діаметром
комірок 2 мм. У верхній частині садочка присутній
отвір для годівлі комах.
Комерційно доступний “ЕМ® ПРОБІОТИК для
БДЖІЛ”, представлений корпорацією EMRO (Японія)
разом з ТОВ “ЕМ-Україна” (Україна), являє собою
пробіотичну формулу кількох видів молочнокислих
бактерій, дріжджів та фотосинтезуючих мікроорганізмів (Yevropeyska konventsiya, 1986). Вплив пробіотичного засобу на життєздатність бджіл визначали в
лабораторних умовах (у садках) шляхом щоденного
аналізу і підрахунку кількості загиблих бджіл.
Для оцінки впливу “ЕМ® ПРОБІОТИКа для
БДЖІЛ” було сформульовано 2 серії дослідів – з розведеннями препарату медовою гречаною ситою
(1 частина меду : 1 частина води) та цукровим сиропом (2 частини цукру : 1 частина джерельної води).
Препарат додавали у готову суміш гречаної сити та
цукрового сиропу, температура яких не перевищувала
30–36 ºС. Комахам згодовували різні концентрації –
5 %; 2,5 %; 1,25% – “ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ”,
розведеного гречаною медовою ситою – садочки № 1,
2, 3; аналогічні концентрації готували і на цукровому
сиропі – садочки № 5, 6, 7 відповідно. Бджолам контрольних садків згодовували нативну гречану медову
ситу – садочок № 4 і нативний цукровий сироп – садочок № 8.
Підкормки готували щоденно і вносили в об’ємі 3–
5 см3 на одну годівлю у годівнички кожного садка

Результати та їх обговорення
Мікробіотичний склад кишечнику бджіл достатньо
мінливий. На нього можуть впливати екзо- та
ендогенні фактори, такі як порода комах, пора року,
дія пестицидів, радіоактивний вплив, лікарські
препарати та засоби, що використовуються для
лікування хвороб бджіл тощо. Порушення або
дисбаланс мікрофлори, яка колонізує середню кишку
комах, призводить до суттєвого скорочення їх життя.
Відомо, що профілактика хвороб є значно економічно
вигіднішою для власників пасік, ніж лікування
захворювання. Наразі існує новий підхід у терапії та
профілактиці інфекційних бактеріальних хвороб
бджіл, який передбачає впровадження у лікувальнотерапевтичні схеми пробіотиків (Glavinic et al., 2017;
Stavropoulou & Bezirtzoglou, 2020; Borges et al., 2021).
Використання певних груп мікроорганізмів, що
входять до складу деяких пробіотичних засобів,
стимулює роботу імунокомпетентних органів бджіл,
поліпшує зимівлю, подовжує тривалість життя та
підвищує силу бджолиних колоній (Mishukovskaya et
al., 2019).
Визначення
ефективності
препарату
щодо
збільшення тривалості життя медоносних бджіл
досліджено нами у садових експериментах in vivo.
Добова динаміка смертності бджіл при застосуванні
різних концентрацій “ЕМ® ПРОБІОТИКа для
БДЖІЛ”, розведеного гречаною медовою ситою та
цукровим сиропом, наведена у таблиці 1.
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Таблиця 1
Динаміка загибелі бджіл у садках при розведенні розчину “ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ” медовою гречаною
ситою
Кількість загиблих бджіл, %

№ досл.
групи
Доба
досліду

Дослідні групи (концентрації робочих розчинів “ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ”)
5 % розчин
2,5 % розчин
1,25 % розчин
сита
сироп
сита
сироп
сита
сироп

Контрольні групи
Нативний розчин
сита
сироп

1

5

2

6

3

7

4

8

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

10

7,14

3,33

15,63

17,14

10,34

3

3,33

0

0

7,14

3,33

3,13

2,86

0

4

6,67

11,11

0

3,57

0

0

11,43

0

5

0

18,52

3,33

14,29

10

3,13

8,57

0

6

10

0

23,33

0

0

0

2,86

0

7

30

14,81

40

10,71

50

25

22,86

27,59

8

0

3,7

0

0

20

3,13

34,29

0

9

0

0

6,67

10,71

3,33

0

-

13,79

10

30

14,81

6,67

0

3,33

6,25

-

0

11

0

11,11

0

0

3,33

0

-

48,28

12

20

7,41

3,33

7,14

0

0

-

-

13

-

0

6,67

10,71

0

6,25

-

-

14

-

3,70

-

14,29

3,33

3,13

-

-

15

-

7,41

-

0

-

6,25

-

-

16

-

7,41

-

10,71

-

6,25

-

-

17

-

3,57
-

-

9,38

-

-

-

12,5

-

-

1

18
Примітка: “-” – загинуло 100 % бджіл у садку

-

Аналіз отриманих даних показав, що бджоли контрольної групи, яким згодовували нативну гречану
медову ситу, почали гинути на 2-у добу (17,14 % від
кількості бджіл на початок досліду). Ймовірно, загибель комах цієї групи є результатом адаптивних механізмів організму до неприродних (лабораторних)
умов існування У наступні терміни спостережень
кількість загиблих бджіл даної групи зростала з термінальною загибеллю (100 % бджіл) на 8-у добу
(34,29 % від початкової кількості бджіл). Відомо, що
мед містить унікальні антибактеріальні компоненти,
які інгібують синтез факторів вірулентності патогенних мікроорганізмів (Hussain, 2018). Пре-, пробіотики
та цинк, які входять до складу медової сити, посилюють розвиток бактерій організму бджоли (Saranraj et
al., 2016; Hussain, 2018). Своєю чергою умовнопатогенна мікрофлора середньої кишки комах, за
сприятливих для них умов, набуває вірулентності, що
спричиняє антигенне навантаження на макроорганізм
господарів. Крім того, гречаний мед багатий на білок
(Ahmad et al., 2017), при годівлі бджіл такою підкормкою спостерігалося явище алкалозу, оскільки аміак є
кінцевим продуктом розпаду білка. У ході спостереження бджоли контрольної групи мали різкий запах

аміаку, така особливість характерна при зміні співвідношення катіонів основ та аніонів кислот в бік зсуву
катіонів.
Водночас динаміка загибелі бджіл у дослідних
групах була неоднакова. Так, при концентрації
препарату 2,5 % і 1,25 % реєстрували різкий відхід
бджіл на 7-у добу – 40 % і 50 % відповідно, причому
за фізіологічними показниками – комахи у цих садках
були активні та агресивні. Таку поведінку пояснюємо
нейротоксичною дією аміаку, який утворився
внаслідок дезамінування амідів і амінів сити
гречаного меду адезинодезаміназою (Li et al., 2020;
Shi et al., 2020) та пусковими механізмами
імунокомпетентних гемоцитів і синтезом їх
метаболітів через тиждень після початку досліду
(Danihlík et al., 2015). Відповідно – низькорезистентні
бджоли загинули, а в організмі інших особин
відбулися позитивні компенсаторні зміни, що
підтверджується
фізіологічними
проявами
(активністю, гарним апетитом). Тому тривалість
життя комах варіювала у межах 13–14 доби. У першій
дослідній групі (концентрація препарату 5 %)
виявлялась інша тенденція: спостерігали ступеневу
загибель бджіл – 7-а доба – 30 %; 10-а доба – 30 %;
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– 14,81 %; на 10–11 доби – 14,81–11,11 %; при
концентрації 2,5 % – на 5-у добу – 14,29 %; на 7, 9, 13,
16 доби – 10,71 %; на 14-у добу–14,29 %.
Такі показники загибелі свідчать про підвищене
антигенне навантаження “ЕМ® ПРОБІОТИКа для
БДЖІЛ” на імунокомпетентні клітини організму
бджіл. Імунітет комах являє собою декілька рівнів
опору щодо зовнішніх патогенів. Він формується на
основі фізичних бар’єрів, активації клітинного та
гуморального імунітетів. Ключовими компонентами
гуморального імунітету бджіл є антимікробні пептиди
(апідаецини, абаецини, гіменоптаецини та дефенсин),
що забезпечують генерацію проникнення до
прокаріотичних мембран та інгібування згортання
бактеріальних білків (Danihlík et al., 2015; Cappa et al.,
2020). Своєю чергою клітинний імунітет ґрунтується
на сукупності реакцій у вигляді фагоцитозу, що
забезпечується
специфічними
гемоцитами,
інкапсуляції патогенів та їх елімінації (Palmer-Young
et al., 2017). Специфічні клітини крові бджіл є
первинними медіаторами клітинного імунітету,
оскільки вони змушені швидко розпізнавати та
знешкоджувати патогенні мікроорганізми, які
потрапляють у гемолімфу комах. Зазвичай клітинна та
гуморальна імунна відповідь формується одночасно.
Наприклад, гемоцити та система фенолоксидази
провокують негайну імунну відповідь комах за дії
різних негативних факторів (Negri et al., 2016).
Найкращі результати тривалості життя бджіл в
садкових дослідах отримані при згодовуванні 1,25 %
(7 садок) розчину “ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ”,
розведеного цукровим сиропом (18 діб), при цьому
загибель бджіл виявляли поступово, починаючи з 8-ї
доби, і завершили на 18-у добу (рис. 1).

12-а доба – 20 %. Причому високі концентрації (5 %)
в лабораторних умовах викликають інфекційний
процес зі ступеневою загибеллю бджіл, залежно від
резистентності бджіл даної групи.
Найкращі результати тривалості життя бджіл при
згодовуванні препарату, розведеного медовою
гречаною ситою, отримані при 1,25 % концентрації,
що пояснюємо взаємодією активних складових
“ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ” з компонентами
медової сити, що впливає на фізіологічні показники
макроорганізму бджоли.
Відомо, що в деякі періоди року природні ресурси
є обмеженими і не відповідають потребам бджолиних
колоній, тому практичні бджолярі зазвичай
підтримують бджолосім’ї за допомогою додаткових
джерел
вуглеводів
(Krainer
et
al.,
2016),
використовуючи саморобні розчини цукрових сиропів
у вигляді підкормки (Frizzera et al., 2020).
В ході експерименту другого блоку досліду з
розведеннями “ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ”
цукровим сиропом різку загибель бджіл (10,71–
27,59 %) усіх груп, в тому числі й контрольної,
спостерігали на 7-у добу зі збереженням активних
фізіологічних показників комах (табл. 1). Таку
тенденцію інтерпретуємо дією стресового фактору
(утримання в лабораторних умовах) на комах та
декомпенсаторними процесами систем організму.
Тривалість життя бджіл контрольної (восьмої)
групи, яким згодовували нативний цукровий сироп,
становила 11 діб. Причому загибель комах виявляли
на 2-у добу – 10,34 %; 7-у добу – 27,59 % та 11-у добу
– 48,28%. У бджіл п’ятої та шостої дослідних груп
реєструвалась хвилеподібна тенденція загибелі: при
концентрації 5 % – на 5-у добу – 18,52 %; на 7-у добу

Рис. 1. Порівняння тривалості життя бджіл при впливі різних концентрацій “ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ”,
розведеного цукровим сиропом та гречаною медовою ситою
Додавання “ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ”, що
містять у своєму складі 86 штамів Ефективних
Мікроорганізмів® (EMRO), до цукрового сиропу,
ймовірно, супроводжує зміну pH розчинів-підкормок,
внаслідок чого вони стають тотожні водневому
показнику меду (природньому корму), що своєю

чергою
поліпшує
засвоювання
пробіотичного
препарату бджолиним організмом. Таким чином,
заселення Ефективних Мікроорганізмів® та їх
позитивна засвоюваність продовжує тривалість життя
бджіл у лабораторних умовах.
Середня тривалість життя бджіл в лабораторних
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умовах при згодовуванні різних концентрацій “ЕМ®
ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ”, розведеного цукровим
сиропом – 17,33 діб, а розведеного медовою гречаною
ситою – 13 діб після заселення бджіл у садки.
Найбільш суттєва різниця виявлена при порівнянні
тривалості життя комах: а) груп № 3 (1,25 % розчин
“ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ”, розведеного
медовою гречаною ситою) і групи № 4 (нативна

медова гречана сита) – 42,86 %; б) груп № 7 (1,25 %
розчин “ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ”, розведений
цукровим сиропом) і групи № 8 (нативний цукровий
сироп) – 38,89 %.
Аналіз коефіцієнтів середньої тривалості життя
бджіл (КСТЖБ), протягом усього експерименту довів
позитивний вплив “ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ”
на тривалість життя комах (рис. 2).

Рис. 2. Значення коефіцієнтів середньої тривалості життя бджіл при впливі різних концентрацій “ЕМ®
ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ”, розведеного цукровим сиропом та гречаною медовою ситою
Різниця коефіцієнтів, визначених у групах при
застосуванні нативних розчинів без додавання
препарату, свідчить про переваги цукрового сиропу
як розчинника для “ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ”,
порівняно з гречаною медовою ситою в лабораторних
умовах. Найвище значення КСТЖБ визначене для
7 групи і становить 9,22 умовних одиниць (у. од.) при
застосуванні
розчину
1,25
%
концентрації,
розведеного цукровим сиропом. Визначена обернена
залежність між показником КСТЖБ та концентрацією
препарату у всіх дослідних групах бджіл, яким
згодовували “ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ”,
розведений цукровим сиропом.
“ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ” має позитивний
вплив на динаміку тривалості життя робочих бджіл
української степової породи зимової генерації у
садкових
дослідах.
Концентрація
1,25 %
у
лабораторних умовах виявилась найдієвішою, однак
варто зауважити, що бджоли утримувалися у
неприродних стресових для них умовах (в
лабораторії), отримували лише дослідні підкормки, а
не звичні для годівлі різноманітні поживні речовини
(пилок та нектар), тому, можливо, в природних
умовах концентрація препарату може бути вищою без
токсичного ефекту. Найдовша тривалість життя бджіл
встановлена на рівні 18 діб, такий термін пояснюємо
важливістю соціального імунітету бджолиних
колоній. Відомим фактом є синтез Apis mellifera
специфічного
антисептичного
ферменту
–

глюкозооксидази по всій колонії, тим самим
забезпечувався імунний захист усім особинам у
вулику (Jones et al., 2018).
Висновки
1. “ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ” справляє
вплив на динаміку загибелі та тривалість життя
робочих бджіл української степової породи зимової
генерації у садковому експерименті (in vivo).
Показник підвищення тривалості життя бджіл у всіх
дослідних групах суттєво перевищує значення
контрольних груп.
2. У лабораторних умовах найкращий ефект
тривалості
життя
бджіл
встановлений
при
згодовуванні 1,25 % (18 діб) – 5 % (16 діб) “ЕМ®
ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ”, розведеного цукровим
сиропом (2 частини цукру : 1 частина джерельної
води).
3. При розведенні препарату “ЕМ® ПРОБІОТИК
для БДЖІЛ” гречаною медовою ситою найдовша
тривалість життя бджіл становила 14 діб при 1,25 %
концентрації. Гречану медову ситу недоцільно
використовувати
як
розчинник
для
“ЕМ®
ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ”, що аргументуємо
швидшою загибеллю комах порівняно із групами
бджіл, яким згодовано препарат, розведений
цукровим сиропом.
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4. Різниця коефіцієнтів середньої тривалості життя бджіл (КСТЖБ), визначених у групах при застосуванні нативних розчинів без додавання препарату,
свідчить про доцільність застосування цукрового
сиропу як розчинника для “ЕМ® ПРОБІОТИК для
БДЖІЛ”.
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The degree of the physiological development of the body of piglets in the first months after birth is important because, during this period, there is an active formation of many organism systems, including those
that provide homeostasis. The resistance of piglets to diseases of various etiologies during life depends on
the formation of the immune system. Our study aimed to assess the immune status of piglets born to sows
that received injections of solutions of Iron(IV) clatrochelate and cyanocobalamin during pregnancy. To
achieve this goal, two groups of newborn piglets-analogs were formed during their retention with suckling
sows – control and experimental, 15 animals each. Piglets from 5 sows (3 from each) were injected into the
experimental group, which were injected 10 ml of 10 % solution of Iron(IV) clatrochelate and cyanocobalamin solution twice during pregnancy (14 and 7 days before the expected farrowing) intramuscularly.
Piglets of the control group, according to the traditional scheme of prevention of iron deficiency anemia on
the second day of life, were administered irondextran drug uniferon (200 mg of iron (III) per injection).
Piglets and sows were observed for two months; for studies of the content of immunoglobulins in the piglets'
serum, the blood samples were taken at 1, 5, 12, and 30 days of life. During the experiment, the indicators
of the content of immunoglobulins of classes G, A, M in the serum of piglets of the experimental group and
the dynamics of their changes within 30 days after birth did not differ from the control. Two injections of
10 % solution of Iron(IV) clatrochelate in a dose of 10 ml in combination with cyanocobalamin injections at
a dose of 500 mg of active substance to pregnant sows 14 and 7 days before the expected farrowing did not
adversely affect the immune status of newborn piglets. Furthermore, this has a high prophylactic effect
against iron deficiency anemia.
Key words: anemia, clatrochelate, colostrum, cyanocobalamin immunoglobulins, iron, piglets, sows,
serum.

Імунний статус поросят за застосування клатрохелату Феруму(IV)
вагітним свиноматкам
В. Б. Духницький, І. М. Деркач, С. С. Деркач
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
Ступінь фізіологічного розвитку організму поросят у перші місяці після народження має важливе значення, оскільки упродовж
цього періоду відбувається активне формування багатьох систем організму, зокрема й тих, що забезпечують гомеостаз. Стійкість поросят до захворювань різної етіології упродовж життя залежать саме від становлення імунобіологічної системи. Метою нашої роботи було оцінити імунний статус організму поросят, народжених від свиноматок, яким у період вагітності застосовували ін’єкції розчинів клатрохелату Феруму(IV) і ціанокобаламіну. Для виконання поставленої мети було сформовано
2 групи новонароджених поросят-аналогів у період їх утримання зі свиноматками на підсосі – контрольна та дослідна, по
15 тварин у кожній. У дослідну групу були відібрані поросята від 5-ти свиноматок (по 3 від кожної), яким в період вагітності
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двічі (за 14 та 7 діб до очікуваного опоросу) внутрішньом’язово вводили по 10 мл 10 % розчину клатрохелату Феруму(IV) та розчин ціанокобаламіну. Поросятам контрольної групи за традиційною схемою профілактики ферумодефіцитної анемії на другу добу
життя вводили ферумодекстрановий препарат юніферон (200 мг Феруму(III) на одне введення). Протягом 2 місяців за поросятами та свиноматками здійснювали спостереження; для досліджень вмісту імуноглобулінів у сироватці крові поросят відбирали
зразки крові на 1, 5, 12 та 30 доби життя. Упродовж досліду показники вмісту імуноглобулінів класів G, A, М у сироватці крові
поросят дослідної групи та динаміка їх змін протягом 30 діб після народження майже не відрізнялась від контролю. Дворазова
ін’єкція поросним свиноматкам 10 % розчину клатрохелату Феруму(IV) в дозі 10 мл у поєднанні з ін’єкціями ціанокобаламіну у дозі
500 мкг діючої речовини за 14 та 7 діб до передбачуваного опоросу не впливала негативно на імунний статус новонароджених
поросят, забезпечуючи при цьому високий профілактичний ефект щодо ферумодефіцитної анемії.
Ключові слова: анемія, імуноглобуліни, клатрохелат, молозиво, поросята, свиноматки, сироватка крові, Ферум, ціанокобаламін.

Вступ

сів, токсинів, а з імуноглобулінами класу А запобігають контамінації слизової оболонки кишечнику вірулентними бактеріями. Ig класу А мають дві форми
сироваткову та секреторну; остання відіграє важливу
роль у формуванні механізмів місцевої резистентності, протидіє масовому надходженню антигенів, перешкоджає прикріпленню бактерій до епітеліоцитів,
нейтралізує ентеротоксини, сприяє фагоцитозу. Імуноглобуліни класу М слугують рецепторами В-клітин,
з’являються першими у крові за первинної імунної
відповіді, разом імуноглобулінами класу А беруть
участь у місцевому імунітеті (Panikar et al., 2015).
Роль імуноглобулінів класів E та D є менш вивченою.
Показники кількості антитіл різних класів у сироватці крові поросят мають суттєві розбіжності у різних авторів, що своєю чергою ускладнює аналіз цифрових результатів. За результатами досліджень, проведених Панікаром І. І. (Panikar et al., 2013; 2014),
аналіз загальної кількості імуноглобулінів вказує, що
найбільшим цей показник (4,38 мг/мл) є в поросят у
перші години життя, після чого спостерігається його
зниження до кінця першого тижня життя: 3,56 мг/мл –
на першу добу та 2,41 мг/мл – на 7 добу. До 29добового віку даний показник зростає до 3,46 мг/мл.
За даними Масьянова Ю. (Mas'janov, 1992), кількість
імуноглобулінів усіх класів поступово зменшується
впродовж усього місяця, а згідно з даними Кадирова С. (Kadyrov, 1985), така динаміка характерна лише
для Ig класу G, і у цьому випадку мінімальні значення
Ig класу M зареєстровані на 10 добу, а Ig класу A – на
30 добу, після чого кількість імуноглобулінів усіх
класів поступово збільшується.
Ряд вчених (Maslianko et al., 2000; 2002; 2004;
Meier & Kharvy, 2007; Salyha, 2009; Ratskyi et al.,
2010) вважають, що для новонароджених тварин характерна змінна гіпогаммаглобулінемія, що зумовлено недостатньою функціональною здатністю імунної
системи молодняку до синтезу власних антитіл, яка
триває упродовж 1–2 місяців до завершення розвитку
імунної системи. Доведено, що найвищий рівень γглобулінів у сироватці крові поросят спостерігається
через 6–12 год після споживання молозива. Значні
коливання кількості антитіл класу G пов’язують з
кількістю цих антитіл у молозиві.
Варто зазначити, що забезпечення споживання
молозива новонародженою твариною у перші години
після народження має дуже важливе значення, адже,
крім імуноглобулінів, з молозивом свиноматки в організм поросят надходять Т і В-лімфоцити, нейтрофіли та фагоцити. Також у молозиві містяться вітаміни,

Імунітет є важливою складовою збереження імунологічної індивідуальності, механізмом підтримки
імунологічного гомеостазу організму за допомогою
неспецифічних і специфічних клітинних та гуморальних факторів.
Як відомо, розвиток імунної системи в організмі
поросят розпочинається ще з ранніх періодів гестації,
адже в селезінці та тимусі плода перші В- та Тклітини з’являються у 30–40-добовому віці. Вже наприкінці гестації їхня кількість поступово збільшується і плід може спричинити імунну відповідь на
введення антигенів. Водночас епітеліохоріальна плацента є бар’єром для проходження антитіл та імунних
клітин від свиноматки до плоду, тому від надходження з молозивом/молоком материнських антитіл залежить збереженість новонароджених поросят. Загалом
імунна система, як і інші системи організму тварини,
впродовж періоду онтогенезу підлягає значним перебудовам, які зумовлюють зміну її структури та характеру діяльності у майбутньому (Koliakov, 1986;
Voronyn et al., 2002; Roit et al., 2006; Kryshtoforova et
al., 2007; Salyha, 2009).
Для об’єктивної оцінки стану захисних сил організму необхідною є інформація про оптимальний рівень
показників, що характеризують клітинну і гуморальну
ланки, а також факторів, які впливають на формування імунобіологічної системи організму в процесі його
життєдіяльності. Важлива роль у цьому разі відводиться рівню фізіологічного розвитку організму поросят у перші місяці життя, коли відбувається активне
формування багатьох систем організму, що забезпечують гомеостаз. З іншого боку, життєздатність та
стійкість поросят до захворювань різної етіології протягом цього періоду залежать саме від становлення
імунобіологічної системи (Zharov, 2003; Havrylin et
al., 2005; Hryhorev, 2006; Panikar et al., 2015; Todoriuk
et al., 2018; Martyshuk et al., 2019; 2020).
Варто зауважити, що свині порівняно з тваринами
інших видів мають високі показники кількості імуноглобулінів усіх класів. Згідно з результатами досліджень деяких авторів, у сироватці крові свиней імуноглобуліни класу А становлять 15–20 % усіх імуноглобулінів, імуноглобуліни класу G становлять 70–80 %,
імуноглобуліни класу М – 10 % відповідно (Bland et
al., 2003; Butler et al., 2009). До начисленніших Ig
класу G належать антитіла проти більшості антигенів
різного походження; вони забезпечують захист від
широкого спектру чужорідних агентів: бактерій, віру-
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функцію. В організмі (переважно в печінці) перетворюється у коферментну форму вітаміну В12 – аденозилкобаламін, або кобамамід, який має високу біологічну активність.
Результати досліджень динаміки маси тіла поросят, морфологічних показників крові та біохімічних
показників сироватки крові підтверджують ефективність такої схеми профілактики, але залишається невивченим стан імунного захисту поросят, народжених
від свиноматок, яким ін’єкували вищезазначені препарати.
Мета роботи – оцінити імунний статус організму
поросят, народжених від свиноматок, яким у період
вагітності застосовували ін’єкції розчинів клатрохелату Феруму(IV) і ціанокобаламіну.

мікроелементи, мінерали, що є важливими факторами
росту для потомства (Tytarenko, 2020).
Перший місяць після народження вважають одним
з найкритичніших періодів життя поросят, адже на 2–
3 тиждень у них суттєво послаблюється загальний
фізіологічний стан та резистентність. У цей період
поросята є особливо чутливими до нестачі в їхньому
організмі Феруму. Недостатня увага до дефіциту життєво важливого мікроелементу чи невчасна профілактика цього провокує розвиток ферумодефіцитної анемії, яку вважають найбільш поширеною незаразною
хворобою поросят. Нестача мікроелементу спричиняє
пригнічення кровотворення і розлади ензимних систем організму, наслідком чого є змішана гіпоксія,
негативні метаболічні і функціональні зміни в органах, тканинах та клітинах організму (Antipov &
Zharov, 2013; Ganz, 2013; Gasanov et al., 2020). У цьому разі в крові зменшується загальна кількість лейкоцитів, популяції Т і В лімфоцитів, нейтрофілів, моноцитів, гальмується фагоцитарна активність та знижується індекс фагоцитозу, елімінуюча здатність крові, а
також вміст протеїну загального та імуноглобуліну
класу G (Karput' & Nikoladze, 2001; Levchenko et al.,
2012). Встановлено, що від анемії може загинути до
чотирьох поросят у гнізді. При цьому варто згадати
про значні витрати на лікування хворих тварин та
профілактику різних вторинних патологій, зокрема
вторинного імунодефіциту, а також про зниження
рентабельності в результаті уповільнених темпів росту, погіршення племінних якостей тварин тощо.
Загалом сучасний фармацевтичний ринок в Україні забезпечений протианемічними препаратами, але
вони мають ряд недоліків, тому розробка нових ефективним ферумовмісних лікарських засобів з метою
профілактики ферумодефіцитної анемії поросят не
втрачає актуальності й нині. З цією метою нами проведено ряд необхідних доклінічних та клінічних досліджень нової клатрохелатної сполуки Феруму в рідкісній валентності (Dukhnitsky et al., 2018; 2019; 2020;
Derkach, 2021), про яку вперше повідомили Tomyn et
al. (2017). На основі результатів дослідження протианемічної ефективності даного комплексу було запропоновано нову схему профілактики, яка заснована на
застосуванні препарату вагітним свиноматкам у період вагітності. Дворазова ін’єкція поросним свиноматкам 10 % розчину клатрохелату Феруму(IV) за 14 та
7 діб до передбачуваного опоросу забезпечувала профілактичний ефект щодо ферумоефіцитної анемії у
народжених від них поросят (Dukhnitsky et al., 2021;
Derkach, 2021). Наступним етапом наших досліджень
було вивчення протианемічної ефективності комбінації ін’єкцій розчину клатрохелату Феруму(IV) та розчину ціанокобаламіну, за тих же умов – лікарські
засоби вводились не новонародженим поросятам
згідно з традиційними схемами профілактики ферумодефіцитної анемії, а свиноматкам у період вагітності.
Як відомо, ціанокобаламін досить часто входить
до складу протианемічних препаратів; він є антианемічним вітаміном, необхідним для нормального кровотворення, проявляє метаболічну та гемопоетичну

Матеріл і методи досліджень
Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно
до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і
наукових цілей (Official Journal of the European Union
L276/33, 2010).
Для виконання поставленої мети було сформовано
2 групи новонароджених поросят-аналогів (гібриди
порід ландрас та велика біла) у період їхнього утримання зі свиноматками на підсосі – контрольна та
дослідна, по 15 тварин у кожній. У дослідну групу
були відібрані поросята від 5 свиноматок (по 3 від
кожної), яким в період вагітності двічі (за 14 та 7 діб
до очікуваного опоросу) внутрішньом’язово вводили
по 10 мл 10 % розчину клатрохелату Феруму(IV) та
розчин ціанокобаламіну (у дозі для свиноматок, рекомендованій офіційними інструкціями, – з розрахунку
по 500 мкг діючої речовини на одне введення). Поросятам контрольної групи за традиційною схемою
профілактики ферумодефіцитної анемії на другу добу
життя вводили ферумдекстрановий препарат юніферон у дозі 1 мл для тварини (200 мг Феруму(III) на
одне введення).
Діючою речовиною препарату, що застосовували
свиноматкам, є Ферум у рідкісній валентності IV та у
формі клатрохелату – це макробіциклічний комплекс,
у якому іон металу «упакований» у нанокапсулу, яка
перешкоджає взаємодії з переважною більшістю реагентів, зокрема біолігандами, а також екранує метал
від інших факторів навколишнього середовища. Для
розчинення порошку клатрохелату Феруму(IV) було
використано розчинник реополіглюкін, що є плазмозамінним колоїдним розчином декстрану (полімеру
глюкози).
Протягом 2 місяців за поросятами та свиноматками здійснювали спостереження; для досліджень
вмісту імуноглобулінів у сироватці крові поросят
відбирали зразки крові на 1, 5, 12 та 30 доби життя.
Результати та їх обговорення
Упродовж науково-виробничого досліду не виявлено народження мертвих поросят та жодних клінічних ознак анемії: блідість слизових оболонок (з жов-
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туватим відтінком), скуйовдженість щетини, сухість
чи зморщення шкіри поросят. Також не спостерігалося прискорення пульсу та ритму дихання у тварин,
відставання у рості, розладів травлення чи малорухливості, що є характерним для прояву анемії. Побічних реакцій на введення препаратів не виявлено. Поросята дослідної групи були активнішими, ніж поросята контрольної групи.
Вміст імуноглобулінів у сироватці крові поросят,
який визначали на 1, 5, 12 та 30 доби життя тварин,
наведено у таблицях 1–3.

70 разів. На думку В. Антонова зі співавт. (Antonov et
al., 2005), значні коливання кількості антитіл класу G
насамперед пов’язані з вмістом протеїну загального в
сироватці крові та антитіл у молозиві свиноматок.
Tizard & Schubot (2004) вважають, що зниження кількості антитіл класу G у сироватці крові поросят упродовж першого тижня життя на 22 % пов’язане зі зменшенням кількості Ig класу G у молоці та тим, що
синтез власних Ig класу G у поросят незначний через
недостатню кількість В-лімфоцитів у крові новонароджених поросят у зв’язку з одноманітністю набору Вклітинних рецепторів, що своєю чергою збільшується
лише під дією активної стимуляції бактеріальних
антигенів.
Варто відзначити, що тільки у свиней даний клас
імуноглобулінів має підкласи Ig G1, Ig G2а, Ig G2b, Ig
G3 та Ig G4, які кодуються від 8 до 12 імуноглобуліновими генами (Sun & Hayward, 1998; Butler et al., 2009).

Таблиця 1
Динаміка вмісту імуноглобулінів класу G y сироватці
крові поросят, г/л (M ± m, n = 15)
Група поросят
Вік поросят,
діб
І контрольна
ІІ дослідна
1
0,3 ± 0,01
0,3 ± 0,01
5
5,3 ± 0,15
5,4 ± 0,14*
12
2,4 ± 0,14
2,6 ± 0,19*
30
2,0 ± 0,07
2,1 ± 0,06
Примітка: ступінь вірогідності − * − Р < 0,05 порівняно з
показником у поросят контрольної групи

Таблиця 2
Динаміка вмісту імуноглобулінів класу А y сироватці
крові поросят, г/л (M ± m, n = 15)
Вік поросят,
діб
1
5
12
30

Вміст імуноглобулінів класу G у сироватці крові
поросят дослідної групи майже не відрізнявся від контролю. Загалом на першу добу життя до отримання
молозива кількість імуноглобулінів цього класу була
низькою у сироватці крові поросят обох груп. На 5
добу цей показник значно зростав, що можна пояснити
тим, що поросята отримували імуноглобуліни з материнським молозивом/молоком, але до 30-ї доби знову
ж таки знижувався. Отримані нами результати суперечать даним Штерцль зі співавт. (Shtertsl et al., 1992), що
вказують на відсутність Ig класу G у сироватці крові
поросят, які не отримували молозива, але підтверджують дані більшості дослідників. Так, Лаптенок В. (Laptenok, 1986) довів наявність Ig класу G у плодів свиней
до народження та у новонароджених поросят, причому
кількість імуноглобулінів після отримання молозива
збільшувалася у 7 разів, а далі, впродовж першого
місяця життя, знижувалася. Панкар І. виділяє так званий період “провалу” в кінці першого тижня життя
поросят, а саме зменшення кількості даного виду імуноглобулінів у сироватці крові майже в 2,6 раза (з
3,11 ± 0,01 до 1,19 ± 0,02 мг/мл). У цей час запаси імуноглобулінів класу G в організмі поросят, ймовірно,
зменшуються, а сам новонароджений організм ще не в
змозі виробляти достатню кількість даного виду імуноглобулінів. Проте ми не підтримуємо результати досліджень Панікара І. (Panikar et al., 2013), які показують
високий рівень Ig класу G (3,11 ± 0,01 мг/мл) у поросят
перших годин життя.
Більшість авторів вказують на різке зменшення кількості імуноглобулінів класу G у перші 30 діб із
поступовим їх збільшенням упродовж наступних 2–3
місяців життя тварин (Kadyrov, 1985; Laptenok, 1986;
Maslianko, 1999; Maslianko et al., 2002; Antonov et al.,
2005; Salyha, 2009; Ratskyi et al., 2010). Є дані про
зменшення кількості Ig класу G упродовж першого
місяця життя у 48 разів, а згідно з іншими даними, у

Група поросят
І контрольна
ІІ дослідна
0,2 ± 0,01
0,2 ± 0,01
0,1 ± 0,01
0,1 ± 0,01
0,1 ± 0,01
0,1 ± 0,00
0,2 ± 0,01
0,2 ± 0,01

Упродовж досліду кількість імуноглобулінів класу
А в сироватці крові поросят дослідної групи незначно
відрізнялася від такого показника у сироватці крові
поросят контрольної групи. Динаміка змін характеризувалась тенденцією до зниження вмісту імуноглобулінів класу А до 12 доби, але на 30 добу даний показник
майже не відрізнявся від вихідного значення. Отримані
нами дані підтверджують результати досліджень деяких дослідників, але суперечать іншим. Так, згідно з
результатами досліджень Панікара І. (Panikar et al.,
2015), після першого тижня надходження імуноглобулінів класу A з молозивом/молоком зменшується, а до
14 діб відбувається зменшення даного виду імуноглобулінів удвічі (з 0,91 ± 0,03 до 0,42 ± 0,02 мг/мл). Вважають, що саме цей період є найнебезпечнішим у контамінації слизових оболонок відкритих систем (дихальної та травної) патогенною мікрофлорою.
Припускають, що у період різкого зниження кількості Ig класу G (вік 7 діб) захисну роль, очевидно,
беруть на себе Ig класу A, кількість яких у цей період
є найвищою (0,91 мг/мл). У період першого місяця
життя зниження кількості Ig класу А в молозиві та
молоці свиноматок у 3,8 раза, що пов’язують з тим,
що материнські антитіла руйнуються, а власні синтезуються в недостатній кількості (у 29 діб – 0,46
мг/мл). За даними (Fedorov & Verkhovskyi, 1996) відомо, що Ig класу А накопичуються не в крові, а на
поверхні слизових оболонок органів травлення і дихання поросят. Саме до клітин поверхні слизових
кишечнику прикріпляється більшість Ig класу А, які є
в молозиві, а пізніше – в молоці свиноматок. За дани-
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ми Кадирова С. (Kadyrov, 1985), таке зниження відбувається в 3,7 раза.
Встановлено, що антитіла класу А синтезуються
безпосередньо в молочній залозі і мають важливе
значення в захисті слизової оболонки кишечнику
поросят у післямолозивний підсисний період. Материнські специфічні імуноглобуліни класу А зв’язують
на поверхні слизової кишечнику більшість антигенів,
які потрапляють із кормом та водою. Вважають, що
відлучення поросят у місячному віці є стрес-фактором
ще й тому, що позбавляє поросят такого важливого
фактора імунного захисту, яким є Ig класу А.
Загалом у новонароджених поросят рівень Ig класу
A у сироватці крові є підвищеним (0,91 ± 0,03 мг/мл),
Ig класу М (0,36 ± 0,01 мг/мл) – найнижчим, і в межах
нижчої межі норми для даного виду тварин – Ig класу
G (3,11 ± 0,01 мг/мл). Вважають, що рівень Ig класу A
в сироватці крові сягає 21 %; Ig класу G – 71 %, Ig
класу М, відповідно, – 8 %.

мом, водою та повітрям уже в перші години після
народження. Оскільки Ig класу М за імунної відповіді
синтезуються першими, саме в цей час вони частково
компенсують нестачу власних високоспецифічних
антитіл класів G та А і зниження кількості материнських (молозивних) Ig класу G через їх руйнування.
Варто зазначити, що згідно з літературними даними, новонароджені поросята мають незначну кількість
власних імуноглобулінів класу М (8,1 %), яка не залежить від материнських, оскільки антитіла цього
класу з молозивом майже не надходять у кров новонароджених тварин. Імуноглобуліни цього класу синтезуються у плоді, починаючи з внутрішньоутробного
періоду, у відповідь на стимулюючі фактори. Експресія цитоплазматичного Ig класу М на поверхні клітин
відіграє вирішальну роль у В-клітинному онтогенезі.
Вміст імуноглобулінів класу М у крові новонароджених поросят понад 3 мг/мл вказує на наявність внутрішньоутробної інфекції (Panikar et al., 2013; Panikar
& Nychyk, 2014; Panikar et al., 2015).

Таблиця 3
Динаміка вмісту імуноглобуліну класу М y сироватці
крові поросят, г/л (M ± m, n = 15)

Висновки
Дворазова ін’єкція поросним свиноматкам 10 %
розчину клатрохелату Феруму(IV) у дозі 10 мл в поєднанні з ін’єкціями ціанокобаламіну у дозі 500 мкг
діючої речовини за 14 та 7 діб до передбачуваного
опоросу не впливала негативно на імунний статус
новонароджених поросят, забезпечуючи при цьому
високий профілактичний ефект щодо ферумодефіцитної анемії.
Динаміка змін кількості імуноглобулінів засвідчує
міцний зв’язок між антитілами молозива і молока та
антитілами крові поросят. Оскільки поросята народжуються з невеликою кількістю власних антитіл
виключно класу М, еволюційно сформовані біологічні
механізми дозволяють не лише захистити новонароджених поросят материнськими колостральними антитілами класів А і G, а й упродовж усього підсисного
періоду захищати молодняк від основних патогенів,
які надходять через шлунково-кишковий канал, даючи можливість власній імунній системі тварин поступово адаптуватися до нових умов існування й захищати організм самостійно. Незрілість багатьох ланцюгів
протиінфекційного захисту організму новонародженої
тварини компенсується пасивною передачею імуноглобулінів через плаценту (Ig класу G) та молоко
(Ig класу G, Ig класу A).

Група поросят
Вік поросят,
діб
І контрольна
ІІ дослідна
1
0,1 ± 0,00
0,1 ± 0,00**
5
0,4 ± 0,01
0,4 ± 0,01**
12
0,1 ± 0,01
0,1 ± 0,01**
30
0,3 ± 0,01
0,4 ± 0,01**
Примітка: ступінь вірогідності − ** − Р < 0,01 порівняно з
показником у поросят контрольної групи

Упродовж досліду показник вмісту імуноглобуліну класу М у сироватці крові поросят дослідної групи
та динаміка його змін протягом досліду майже не
відрізнялась від контролю. Отримані нами дані незначно відрізняються від даних, отриманих іншими дослідниками. Так, згідно з результатами дослідження
Панікара І. (Panikar et al., 2015), в новонароджених
тварин Ig класу М у крові містяться в низьких концентраціях, але впродовж першої доби життя вміст Ig
класу М зростає від 8 % до 15,1 %, набуваючи максимального значення у тварин до кінця першого тижня
життя (20 %). Поросята перших днів життя мають
достатньо високий рівень власних імуноглобулінів
класу М (0,54 мг/мл), які накопичуються в ембріональний період. За даними Антонова В. зі співавт.
(Antonov et al., 2005), їх кількість із часом незначно
змінюється і коливається у межах 0,48–0,54 мг/мл, не
досягаючи показників, характерних для організму
дорослих тварин (0,65–0,90 мг/мл). Припускають, що
це результат впливу патогенних факторів навколишнього середовища на новонароджений організм та
антигенної стимуляції останнього. Згідно з даними
інших дослідників – упродовж першого місяця після
опоросу в молозиві та молоці свиноматок зменшувалася кількість Ig класу М в 11 разів.
Вищеописана динаміка змін показника імуноглобулінів класу М відображає формування власної імунної відповіді на активну антигенну стимуляцію різного походження, які потрапляють в організм із кор-
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The tone of the autonomic nervous system, protein metabolism and the activity of the antioxidant system in Cobb500 cross chickens aged 35 and 60 days were researched. The experiment involved 24 chickens, 8 in each group. In
birds, the tone of the autonomic nervous system was determined by the method of variation pulsometry by recording
the influence of the sympathetic and parasympathetic systems on the heart rate in chickens. The effect was determined
by counting one hundred consecutive cardio intervals and the time interval between each cardiocycle. Venous blood
samples were taken from each individual at the age of 35 and 60 days to determine protein metabolism (total protein,
albumin, globulins), enzymatic and non-enzymatic links of the antioxidant system and lipid peroxidation depending on
the tone of the autonomic nervous system. It was found that the antioxidant level in chickens with a predominance of
the sympathetic division prevailed in all other groups regardless of the age of the bird. At 35 days of age, plasma
concentrations of diene conjugates were significantly higher in normatonics and vagotonics (P ˂ 0.05). There was a
higher level of activity of ketodienes and Schiff bases in chickens with a predominance of the sympathetic division of
autonomic nervous regulation compared with normotonics and vagotonics (P ˂ 0.01). The content of total protein,
albumin and globulins prevailed in normotonic hens and was the lowest in vagotonic hens at the age of 35 days. The
two-month-old bird with a dominant parasympathetic division of the autonomic nervous system and normotonic hens
had the highest levels of total protein, globulins, and conversely, sympathicotonic hens outnumbered the latter in
albumin levels. Histidine content was highest in chickens with a balanced type of autonomic nervous system compared
to sympathicotonics and vagotonics (P ˂ 0.05). The concentration of sulfur-containing amino acid methionine was
highest in vagotonic chickens (P < 0.05) compared with sympathicotonics. Threonine was highest in sympathicotonics
compared with other groups of animals and significantly outweighed vagotonics (P < 0.05). The level of lipid peroxidation products in 60-day-old sympathicotonic chickens was consistently higher in contrast to normotonics and
vagotonics. At the same time there was the smallest increase in the activity of diene conjugates and ketodienes (P <
0.05) in chickens with a dominant sympathetic division of the autonomic nervous system, which indicates a slowdown
in the accumulation of the final products of lipid peroxidation. It was found that the predominance of sympathetic tone
is characterized by low activity of enzymes of the antioxidant system and tocopherol (P < 0.001, P < 0.01) at 35 and
60 days of age. Indicators of the activity of the antioxidant system had the highest level in vagotonic chickens of the
studied age period (P < 0.05, P < 0.01, P < 0.001). The relationship between catalase and tocopherol levels in vagotonic chickens at 35 days of age, which increases at 60 days of age r = 0.53 (P < 0.01) was found.
Key words: autonomous regulation, antioxidant system, lipid peroxidation, protein metabolism, chickens.

Introduction

veloped skeleton to give a high slaughter yield (Patreva,
2018). The intensity of protein metabolism depends on
the muscle-fat ratio, the level of protein fractions, and the
content of amino acids in the serum (Gotovsky et al.,
2018). It is known that the lack of at least one essential

The meat productivity of poultry is characterized by
its ability to reach a sizeable live weight in the early stages, well-developed muscles, and a relatively poorly de-
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Studies of protein metabolism and antioxidant activity
in broiler chickens, depending on the tone of the autonomic nervous system, were performed on 24 chickens of
the meat direction of Cobb-500 productivity, 35–60 days
of age with floor-type keeping in deep litter.
Determination of the tone of the autonomic nervous
system was performed using electrocardiography. For this
purpose, a portable electrocardiograph EK3T 01- “RD”
with a tape speed of 50 mm/s and an amplitude of 1 mV
was used. The electrocardiogram recording used standard
leads – I left and right thoracic limbs, II – left thoracic
and left pelvic limbs, III – right thoracic and left pelvic
limbs. Electrocardiograms were recorded for 20–30 seconds, which allowed to record about 100–120 ECG complexes (cardio intervals). The electrocardiography procedure was performed in a quiet room without the use of
sedatives. During the manipulations, the heads of the
birds were covered with a cloth, which had a calming
effect on the subjects. Fixation of chickens was performed
in the dorsal position. Alligator-type electrodes were
attached to the skin in the area of the humerus and femur.
Electrocardiogram recording was started 2–3 minutes
after electrode connection (Machida & Aohagi, 2001;
Reddy et al., 2016).
Spectral analysis of heart rate variability (HRV) is
widely considered the standard non-invasive method of
assessing autonomic nervous system function (Messina et
al., 2012). Sympathetic activity is associated with low
(LF; 0.04–0.15 Hz), while parasympathetic activity is
associated with heart rate modulation's higher frequency
range (HF; 0.15–0.4 Hz). This feature allows you to diagnose the dominant tone of the autonomic nervous system
in the studied animal.
Processing the obtained electrocardiograms was performed using variation pulsometry by counting 100 R-R
cardio intervals. Two main indicators were determined:
mode (Mo) and mode amplitude (Amo). The duration of
mode for sympathicotonic animals was 0.14–0.16 s. (predominance of the sympathetic division of the autonomic
nervous system); normotonics – 0.16–0.17 s. (balance of
tone of the sympathetic and parasympathetic divisions of
the autonomic nervous system); vagotonic – 0.18–0.21 s.
(predominance of the parasympathetic tone of the autonomic nervous system). The mode amplitude is used as an
additional parameter to clarify the tone of the autonomic
nervous system: sympathicotonia > 45 %, normotony –
40–45 %, vagotonia < 40 % (Studenok et al., 2020). Thus,
according to the results, the experimental bird was divided into three groups according to the tone of the autonomic nervous system: sympathicotonics, normotonics, and
vagotonic (8 animals in each group).
In the second stage, venous blood was taken from
each 35-day-old animal after a 2-hour fasting diet from
the axillary vein. The content of lipid peroxidation products (ketodienes, Schiff bases, diene conjugates) was
determined in the blood plasma by spectrophotometric
method, the principle of which is based on the fact that
the process of lipid peroxidation is accompanied by reorientation of double bonds with the appearance of specific
optical properties (Kondrakhin et al., 2004; Danchuk et
al., 2018). The level of tocopherol assessed the activity of

amino acid causes metabolic disorders, reduction or cessation of growth and development of the organism (Castro
et al., 2019a; Castro et al., 2019b). Deterioration in poultry meat quality causes technological stress, which results
in the excessive formation of free radicals. This process is
accompanied by an intensification of lipid peroxidation, a
decrease in the intensity of cellular respiration, and the
activity of the antioxidant defense system (Lushchak et
al., 2006). The products of free radical peroxidation can
also act as biomarkers of tissue damage, as their content
can be judged on the intensity of free radical processes in
various body systems (Trenzado et al., 2005). Activation
of lipid peroxidation is a universal damaging mechanism
of cell membranes, which occurs with the formation of
free hydroxyl and lipid radicals with high reactivity
(Meerson, 2001).
The enzyme link and non-enzymatic compounds of
the antioxidant system are involved in neutralizing free
radicals, breaking down chain reactions, and removing or
restoring damaged cellular components (Venditti & Meo,
2006). Thus, α-tocopherol has 60 % antiradical action of
all fat-soluble endogenous antioxidants, has the most
significant ability to stabilize membranes and form complexes with fatty acids, which leads to increased resistance of membranes to free radical oxidation (Huzhahmetova & Sentyurova, 2015).
Neuro-humoral regulation plays an essential role in
the body's adaptation to changes in environmental conditions (Opalovskaya, 2001). The autonomic nervous system affects the metabolism of proteins, amino acids, glucose in the liver of animals and fish (Püschel, 2004;
Vasyliv, 2017; Conde-Sieira et al., 2020; Danchuk et al.,
2020a; Danchuk et al., 2020b), participates in the regulation of the activity of antioxidant defense systems and the
intensity of lipid peroxidation in the body following environmental conditions (Opalovskaya, 2001).
Determining the relationship between vegetative status and protein metabolism in broilers will provide a significant impetus for further development and increased
meat productivity. Studying the interaction of different
levels of antioxidant protection in chickens with different
autonomic nervous system tones will deepen knowledge
about autonomic regulation of physiological functions.
Birds to develop new methods of correcting the intensity
of oxidative stress. However, studies of the vegetative
regulation of protein metabolism and the intensity of
antioxidant protection, its impact on productivity in birds
are currently out of the attention of researchers.
The purpose and objectives of the study. To determine
the effect of different tones of the autonomic nervous
system on the content of protein components in the serum,
products of lipid peroxidation, and the intensity of the
antioxidant system in meat chickens of different ages.
Material and research methods
All animal manipulations were performed following
the European Convention for the Protection of Vertebrate
Animals Used for Experimental and Scientific Purposes
(Official Journal of the European Union L276/33, 2010).
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The third stage of the study was performed at 60 days
of age in chickens of different groups, in which venous
blood sampling was repeated, and the products of protein
metabolism, antioxidant system activity, and lipid peroxidation were determined according to the above methods.
Statistical calculations were performed using a data
analysis package in Microsoft Excel 2016. In particular,
the arithmetic mean (M) and its error (m) were determined, and Student's criterion determined the probability
of differences in mean values. Changes in indicators were
considered significant at P < 0.05 (including P < 0.01 and
P < 0.001). The correlation coefficient (r) was calculated
by the Pearson method.

the non-enzymatic part of the antioxidant system in blood
plasma by liquid chromatography of vitamins extracted
from biological fluids (Vlislo, 2012). Determination of
the activity of the enzymatic unit of AOC was performed
by studying the level of superoxide dismutase (SOD) and
catalase (CAT). The CAT study technique is based on the
ability of hydrogen peroxide to form a stable color complex with molybdenum salts with a maximum light absorption at a wavelength of 410 nm (Korolyuk et al.,
1988). The level of SOD activity was determined by the
method of Dubinina EE (Dubinina et al., 1983), which is
based on the reduction of superoxide anions formed between phenazine metasulfate and NADPH, nitrosine tetrazolium to nitroformazone.
The content of total protein (biuret method) and albumin (bromocresol green method) in the serum was determined on a semi-automatic biochemical analyzer BiosystemsA15 (Spain) using a set of reagents PointerScientific
(USA). Determination of amino acid content was performed by capillary electrophoresis on the apparatus
“Drops 105M” (Komarova & Kamentsev, 2006; Kaneko
et al., 2008; Thrall et al., 2012; Corbridge, 2013).

Results and their discussion
Studies of the types of the autonomic nervous system
in chickens showed the lowest mode rates in combination
with the highest values of heart rate in sympathicotonic
chickens compared with normo- and vagotonics (Table 1).

Table 1
Indicators of the tone of the autonomic nervous regulation (M ± m, n = 8)
ANS indicators
Мoda, sec
Mode amplitude, %
Heart rate, b/min
Note: Р < 0.05*, Р < 0.01**, Р < 0.001***

Tone of the autonomic nervous system
Sympathicotonics
Normotonics
0.15 ± 0.005***
Мoda, sec
53 ± 10.4
Mode amplitude, %
404 ± 7.4***
Heart rate, b/min

It was found that the average value of mode in sympathicotonics was 8.5 % and 12.8 % (P <0.001) less than
normotonics and vagotonics, respectively. The increase in
tonic activity in the centers of the sympathetic or parasympathetic nervous system to regulate heart rate in
chickens is confirmed by the presence of correlations
between the value of moda and heart rate in sympathicotonics r = -0.6 and vagotonics r = -1.0
(P < 0.001). At the same time, normotonics have negative correlations between moda indicators and heart rate,
which indicates the tendency of this type to balance the
heart rhythm with the activity of the centers of the autonomic nervous system (Fig. 1).

Vagotonics
0.15 ± 0.005***
53 ± 10.4
404 ± 7.4***

The presence of direct correlations between the mode
amplitude and heart rate in chickens of all types of autonomic nervous regulation was confirmed - r = 0.74–0.94
(P ˂ 0.05–0.001). In vagotonic chickens, a closer interaction was found between heart rate and Amo than other
ANS types (Fig. 2).

Fig. 2. Correlation of mode amplitude with heart rate in
chickens with different types of the autonomous nervous
system (M ± m, n = 8)
Note: Р < 0.05*, Р < 0.01**, Р < 0.001***

This combination and interaction of mode, mode amplitude, and heart rate made it possible to reliably determine three types of autonomic regulation in chickens,
taking into account the individual characteristics of the

Fig. 1. Relationship between mode and heart rate
depending on the types of the autonomic nervous system
in chickens (M ± m, n = 8)
Note: Р < 0.01**, Р < 0.001***
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tone of the autonomic nervous system, in contrast to predecessors who indicated only one type of autonomic
nervous system in chickens – sympathicotonic (Tybinka,
2011).
Energy homeostasis is regulated by a complex network of neuroendocrine and autonomic pathways
(Danchuk et al., 2020a). The hypothalamus plays a crucial

role in monitoring the energy signal and initiating appropriate metabolic responses behavior (Esposito et al.,
2016).
As a result of serum studies, it was found that 35-dayold chickens with different autonomic nerve tones have
statistical differences in almost all indicators of protein
metabolism (Table 2).

Table 2
Indicators of protein metabolism of chickens with a different tones of the autonomic nervous system at the age of 35
and 60 days, g/l (n = 8)
Type ANS
Sympathicotonics
Normotonics
Vagotonics

Total protein, g/l
39.9 ± 1.5*1
43.9 ± 1.3***1
36.3 ± 0.8

Sympathicotonics
39.9 ± 0.8
Normotonics
41.7 ± 1.5
Vagotonics
41.7 ± 1.0
Note: Р < 0.05*, Р < 0.01**, Р < 0.001***

Serum content
Albumins, g/l
At the age of 35 days
18.4 ± 1.0
20,0 ± 0.6***1
17.0 ± 0.4
At the age of 60 days
19.0 ± 0.4
18.9 ± 0.6
18.0 ± 0.5

Total protein, g/l
21.6 ± 0.6*1
23.9 ± 1.0**1
19.4 ± 0.6
20.9 ± 0.5
22.9 ± 1.0
23.8 ± 0.8**2

serum protein fractions during the study period. Total
protein and globulin fraction had a rapid increase of
5.4 g/l (12 %; P ˂ 0.001) and 4.4 g/l (19 %; P ˂ 0.001).
Albumin increased slightly by 1 g/l (6 %) compared to the
previous period.
These changes in the protein profile of poultry may
indicate an increase with age in the synthesis of protein
fractions, increased immunity of birds with the vagotonic
tone of the autonomic nervous system, and improved
absorption of feed proteins in the body (Kuznyak &
Savchuk, 2017).
Thus, the parasympathetic division of the autonomic
nervous system, influencing protein metabolism through
humoral and central nervous stimulation of hepatocytes
(Crane & Miller, 1977; Püschel, 2004), causes a slow
increase in serum protein levels, and the sympathetic
division, on the contrary, inhibits this process.
It is known that for the synthesis of protein and peptides, the building blocks and components are amino
acids, which play an integral role in the life and functioning of the whole organism (De Koning, 2013).
It was found that the content of methionine in the serum
of sympathicotonic chickens 60 days of age was 2.8 μmol/l
(29 %; P ˂ 0.05) lower than in birds with a predominance
of the parasympathetic division of the autonomic nervous
system and 0.8 μmol/l (10 %) lower than that of normotonics. Vagotonic chickens had a 20 % lower methionine content than animals with a balanced autonomic nervous system tone (Table 3). The lower range of this compound
indicates its increased catabolism in animals with a predominance of the sympathetic division of the autonomic
nervous system. Methionine concentration in animals may
decrease due to its use as a source of metal groups in redox
reactions (Garaeva, 2011; Martínez et al., 2017). This amino acid and several other sulfur-containing compounds are
among the primary substances involved in neutralizing free
radicals (Garaeva, 2011).

Total protein content in chickens with balanced ANS
tone was highest at the age of 35 days and was dominated
by vagotonics by 7.6 g/l (17 %; P ˂ 0.001) and sympathicotonics by 4 g/l (9 %). The difference between the latter
was 3.6 g/l (9 %; P ˂ 0.05). Albumin was also highest in
normotonic chickens and predominated in animals with a
predominance of the parasympathetic ANS branch at 3 g/l
(15 %; P ˂ 0.001). Sympathicotonic chickens also had a
lower albumin content than normotonics by 1.6 g/l (8 %).
The difference between sympathicotonics and vagotonics
was 1.4 g/l (8 %). The globulin level was highest in
chickens with a balanced type of ANS. Its content exceeded by 2.3 g/l (10 %) and 4.5 g/l (19 %; P ˂ 0.01) in
chickens of sympathicotonics and vagotonics. Sympathicotonic chickens also had significantly higher globulin
values than vagotonics by 2.2 g/l (10 %; P ˂ 0.05).
The increased content of albumin fraction in normotonics and sympathicotonics provides better transport of
compounds – hormones, free fatty and bile acids, bilirubin
(Crane & Miller, 1977).
There is a balance of metabolic processes with age,
the transition from intensive growth and building muscle
mass to a plateau of stable performance. This is especially
noticeable in vagotonic chickens, which increased protein
metabolism and, at the age of 60, approached the results
of animals with a dominant sympathetic and balanced
tone of the ANS.
The dynamics of chickens' total protein, albumin, and
globulin with a balanced type of ANS in 35–60 days of
rearing had a dynamic to decrease. The content of fat
protein decreased by 2.2 g/l (3 %), albumin by 1.1 g/l
(6 %), globulin by 1.05 g/l (4 %). A similar trend was
observed in chickens with a predominance of the sympathetic tone of the ANS. The total protein content was the
same at 35 and 60 days of cultivation. Globulin and albumin fractions had slight fluctuations. Globulin decreased by 0.7 g/l (3 %); albumin increased by 0.6 g/l
(3.2 %). Vagotonic chickens had a steady increase in
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Normotonic hens had the highest levels of histidine,
which is 7.1 μmol/l (50 %; P ˃ 0.05) higher than that of

vagotonics and 4.5 μmol/l (32 %; P ˃ 0.05) compared
with sympathicotonics.

Table 3
The content of individual amino acids in the blood of chickens with different tones of the autonomic nervous system at
the age of 60 days, μm/l (n = 4)
Amino acids
Methionine
Histidine
Sympathicotonics
7.0 ± 0.4+
Sympathicotonics
Normotonics
7.8 ± 0.61
Normotonics
Vagotonics
9.8 ± 0.79
Vagotonics
Note: *Р < 0.05 compared with normotonics; + P <0.05 compared with vagotonics
ANS tone

Methionine
7.0 ± 0.4+
7.8 ± 0.61
9.8 ± 0.79

It is known that in the process of life, the organism in
the cell is constantly formed free radicals. Dynamic
growth and development, changes in physiological state,
exercise, adaptation, and stress are accompanied by
changes in the intensity of free radical oxidation in the
body, which, on the one hand, are necessary for cell
membrane renewal, synthesis of several biologically active substances, and free radical oxidation is universalmechanism of damage to biomembranes in various pathological conditions.
Studies of blood plasma in 35-day-old chickens
showed a significant dependence of lipid peroxidation on
the types of autonomic nervous regulation (Table 4).

The difference between animals with a predominance
of sympathetic and parasympathetic divisions was
2.6 μmol/l (27 %) in favor of the latter. This distribution
can be characterized by reduced metabolism and the need
for amino acids as an energy source, antioxidant, and neurotransmitter in vagotonic chickens due to their predominantly less sedentary lifestyle compared to other animals
(Khlybova & Cirkin, 2006; Garaeva, 2011). The concentration of the amino acid threonine was statistically highest in
sympathicotonics (P < 0.05) and normotonics (trend) compared to vagotonics at 11 μm/l (43 %) and 7.8 μm/l (34 %).
The difference between sympathicotonics and normotonics
was insignificant and amounted to 3.2 μm/l.

Table 4
Indicators of lipid peroxidation in 35-day-old chickens depending on the types of the autonomic nervous system
(M ± m, n = 8)
Indicators
Diene conjugates, D278/mg lipids
Ketodienes of lipids, D278/mg lipids
Schiff base, conventional units /cm3
Note: Р < 0.05*, Р < 0.01**, Р < 0.001***

Tone of the autonomic nervous system
Vagotonics
Normotonics
Sympathicotonics
0.34 ± 0.01*
0.35 ± 0.02
0.38 ± 0.02*
0.09 ± 0.01**
0.09 ± 0.01
0.10 ± 0.01**
0.29 ± 0.01
0.30 ± 0.02
0.33 ± 0.02**

In sympathicotonic chickens, the content of diene conjugates in blood plasma was 8 % (P < 0.05) and 11 %
(P < 0.05) more than that of normotonics and vagotonics,
respectively. These lipoperoxides are primary and unstable
metabolites. Their large number indicates a higher level of
accumulation of toxic products of lipid peroxidation in
sympathicotonics compared to other groups of chickens.
The activity of the formation of ketodienes and Schiff bases
in chickens with a predominance of the sympathetic division of the autonomic nervous system was significantly
higher than in vagotonics by 10 % (P < 0.01) and 12 %
(P < 0.01), respectively (Fig. 3).
The higher level of Schiff bases in sympathicotonics
indicates active destabilization and damage to cell membranes, in contrast to vagotonic and normotonic chickens.
This indicator is almost at the same level. This shows that
the tissues of chickens with sympathicotonic tone of the
autonomic nervous system are characterized by a greater
intensity of lipid peroxidation. Indicators of lipid peroxidation in sympathicotonics compared with normotonics are
higher, which indicates a balance in the scheme of formation and neutralization of primary products of lipid
peroxidation in the latter.

Fig. 3. Indicators of lipid peroxidation depending on the
tone of the autonomic nervous system of chicken
(M ± m, n = 8)
The relationship between diene conjugates (P < 0.05)
and ketodienes with the vagotonic type of regulation
(P < 0.01) tended to decrease the rate of peroxidation due
to the slowing down of metabolic processes.
In 60-day-old chickens, the intensity of lipid peroxidation tended to increase. At the same time, in chickenssympathicotonics and chickens of 35 days of age, the
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crease with the age of the sympathetic autonomic nervous
system. Systems.
The study of the activity of the antioxidant system in
35-day-old chickens showed lower superoxide dismutase
activity in birds with a predominance of the sympathetic
division of autonomic regulation by 2 % (trend) compared
to weight tonics and 8 % higher than normotonics
(P ˂ 0.001) (Table 5). At the same time, there is a tendency to increase the activity of the studied enzymes in vagotonic chickens, which increases with age (P ˂ 0.05), compared with normo- and sympathicotonics.

highest indicators of peroxide oxidation in blood plasma
are steadily defined (Table 5).
It was found that sympathicotonics at 60 days of age
had the smallest increase in the activity of diene conjugates (by 3 %, P ˂ 0.05) and ketodienes (by 9 %, P ˂
0.05) compared to 35 days. This indicates a slowing of the
accumulation of toxic products of lipid peroxidation,
which may be associated with more active development
of enzymatic antioxidant protection with age. Normotonic
hens of 60 days of age showed the highest growth rate of
diene conjugates (5 %) and Schiff bases (9 %) compared
to the previous study period, which may indicate an in-

Table 5
Indicators of lipid peroxidation in chickens 60 days of age depending on the tone of the autonomic nervous system
(M ± m, n = 8)
Indicators
Diene conjugates, D278/mg lipids
Ketodienes of lipids, D278/mg lipids
Schiff base, conventional units/cm3
Note: Р < 0.05*, Р < 0.01**, Р < 0.001***

Tone of the autonomic nervous system
Vagotonics
Normotonics
Sympathicotonics
0.35 ± 0.01***
0.37 ± 0.013
0.39 ± 0.02*
0.093 ± 0.01
0.10 ± 0.009
0.11 ± 0.009*
0.31 ± 0.01*
0.33 ± 0.01
0.34 ± 0.2*

Table 6
Indicators of antioxidant system activity in chickens 35 days of age depending on the tone of the autonomic nervous
system (M ± m, n = 8)
Indicators
Superoxide dismutase, od. act. / mg hemoglobin
Catalase, H2О2/ dcm3×min×103
Tocopherol, μmol/l
Superoxide dismutase, od. act. / mg hemoglobin
Catalase, H2О2/ dcm3×min×103
Tocopherol, μmol/l
Note: Р < 0.05*, Р < 0.01**, Р < 0.001***

Types of autonomic nervous system
Vagotonics
Normotonics
Sympathicotonics
35 day
3.2 ± 0.09
2.9 ± 0.07
3.15 ± 0.15***
70.2 ± 3.51
69.2 ± 3.43
68.6 ± 2.59
27.9 ± 1.16**
25.72 ± 1.1
24.18 ± 0.91**
60 day
3.27 ± 0.07*
3.35 ± 0.08
3.18 ± 0.10**
77.4 ± 3.10
74.6 ± 3.32
74.5 ± 5.43
27.3 ± 0.84***
25.3 ± 0.73
24.3 ± 0.94***

intensity of tocopherol activity tends to decrease, which
may indicate a decrease in the formation of free radicals
and, consequently, a reduction in reactivity and consistency of the antioxidant defense system. It is proved that the
level of the relationship between catalase and tocopherol
increases with age in chickens of the vagotonic type of
vegetative regulation r = 0.53 (P < 0.01), which indicates
a slow but stable increase in the activity of the antioxidant
system (Shnurenko et al., 2021). The vagotonics showed
the highest values of tocopherol during the entire study
period (P ˂ 0.01, P ˂ 0.001), which in combination with
catalase provides protection and integrity of cell membranes, interrupting the action of peroxide radicals, preventing the further formation of lipid hydroperoxide.
Thus, forming complexes with fatty acids, vitamin E
increases the resistance of membranes to free radical
oxidation (Shnurenko et al., 2021).

With age in sympathicotonic chickens, superoxide
dismutase activity indicators remain lower than normotonics by 5 % (P ˂ 0.01) and vagotonics (trend). The level
of catalase also has the lowest values compared to weight
and normotonics. The lowest content of antioxidant enzymes in the predominance of sympathicotonia explains
the presence of the most significant number of lipid peroxidation products, which is enhanced by intensive oxidation of free radicals in the presence of active forms of
oxygen.
The phospholipid layer of the membrane is most prone
to LPO, which is explained by the ability to enter into
chain reactions of autooxidation of polyunsaturated fatty
acids with primary free radicals. Mitochondrial phospholipids and endoplasmic reticulum membranes have a specific affinity for α-tocopherol. The activator and medium
for enzymatic reactions of cells is the phospholipid layer
of the membrane. Therefore, the loss of phospholipids
reduces or completely loses the activity of membrane
enzymes. This explains the presence of lower tocopherol
levels in sympathicotonic chickens by 6 % (P ˂ 0.01)
compared with normotonics. In 60-day-old chickens, the

Conclusions
The interaction of mode indicators, mode amplitude,
and heart rate made it possible to reliably determine three
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types of autonomic nervous regulation in chickens (sympathicotonics, normotonics, and vagotonics). There is a
significant positive linear interaction between Mo and
Amo in chickens with different tones of the autonomic
nervous system. In vagotonic hens, the correlation
r = 0.94 (P ˂ 0.001) was higher than the sympathicotonic
bird r = 0.7 (P ˂ 0.05), indicating a closer relationship
between frequency and range of variations in vagotonics.
However, the Amo rate in chickens with a predominance
of parasympathetic tone was the lowest.
The influence of the tone of the autonomic nervous
system on the metabolism of serum proteins in the body
of broiler chickens has been established. Indicators of
total protein, albumin, globulins, and urea depending on
the rearing period had statistically significant fluctuations
between groups of chickens. In the first period of the
study (35 days of age), normotonic animals showed the
highest values of blood protein fractions (P ˂ 0.01;
P ˂ 0.001) compared with other groups. At 60 days, sympathicotonic chickens had the highest albumin levels and
the lowest content of globulin fraction compared to vagotonic animals (P ˂ 0.01; P ˂ 0.05, respectively). The concentration of methionine was higher in normotonics compared with sympathicotonics (P < 0.05); histidine content
was predominant in vagotonics (P ˂ 0.05) compared with
normotonics. Threonine was higher in sympathicotonics
(P ˂ 0.05) compared with normotonics.
The interdependence of types of autonomous regulation and lipid peroxidation is revealed. Chickens with a
predominance of the sympathetic division showed a high
content of lipid peroxidation products at 35 and 60 days
of age (P < 0.01, P < 0.05). Indicators of lipid peroxidation in normotonics are lower compared to sympathicotonics, which indicates a balance in the system of formation and neutralization of primary products of peroxidation. The lowest content of lipid peroxidation products
was found in chickens with a vagotonic type of autonomous regulation (P < 0.05, P < 0.01).
The relationship between the activity of the antioxidant system and the typological features of autonomous
regulation has been established. The predominance of
sympathicotonia is characterized by a low activity of
enzymes of the antioxidant system and tocopherol
(P ˂ 0.001, P ˂ 0.01) at 35 and 60 days of age. Indicators
of the action of the antioxidant system had the highest
level in vagotonic chickens of the studied age period
(P ˂ 0.05, P ˂ 0.01, P ˂ 0.001).
Thus, the interaction of autonomic nervous system
types on protein metabolism, antioxidant system activity,
and lipid peroxidation in broiler chickens was established,
making it possible to predict stress resistance of these
animals and adjust housing methods based on their typological features, the formation of highly productive poultry.
Prospects for further research – a study of the influence of the tone of the autonomic nervous system on the
immune system and endocrine function of the endocrine
glands. Relationship between the tone of the autonomic
nervous system and other systems of the chicken body.
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One of the reasons that reduce the efficiency of sheep breeding development and lead to significant
economic losses of the industry in Ukraine and the world is helminthic diseases, particularly strongyloidiasis caused by parasitic nematodes. Strongyloides parasitize in the small intestine of animals and lead to
slow growth and development of young sheep, diarrhea, anemia, ataxia. At the high intensity of invasion animals can die. The study aimed to analyze monitoring studies on the prevalence of strongyloidiasis in
sheep in Ukraine based on statistical data of the reporting documentation of the State Research Institute for
Laboratory Diagnostics and Veterinary Sanitary Examination during 2016–2020. Studies have shown that
helminthiasis of sheep is a common invasion in farms of various forms of ownership in Ukraine, where the
extent of the invasion ranged from 1.44 to 3.27 %. The share of helminthiasis of the digestive tract of sheep
from the total number of detected helminthiasis reaches 84.21 %. The most common of the helminthiases of
the gastrointestinal tract were nematodes; their share was 63.07 %. Trematodes and cestodes were diagnosed less frequently; their share among helminthiases of the digestive tract was 35.05 and 1.88 %, respectively. It was found that among the nematodes of the digestive tract parasitizing in sheep in Ukraine, the
largest share was strongylidosis, in particular bunostomosis, nematodyrosis, hemonchosis (65.20 %), and
strongyloidiasis (33.92 %). A smaller proportion were esophagostomosis (0.74 %) and trichurosis
(0.14 %). Indicators of prevalence were: for strongylidosis (bunostomosis, nematodyrosis, hemonchosis) –
10.98 %, for strogiloidiasis – 4.48 %, for esophagostomosis – 0.42 %, for trichurosis – 0.21 %. In terms of
years, the rates of damage to sheep by the causative agent of strongyloidiasis fluctuated significantly with
the increasing prevalence of strongyloidiasis invasion during 2019–2020. Indicators of infestation of sheep
with the causative agent of strongyloidiasis during the study period in Ukraine were at the level of 1.91 %
(2018) to 16.14 % (2019). The data we obtained testify to the urgency of the problem of nematodes, particularly strongyloidiasis of sheep in Ukrainian farms, and lead to more thorough research on epizootological,
biological features of the causative agent strongyloidiasis and the introduction of effective treatment and
prevention measures.
Key words: helminthiasis, strongyloidiasis, sheep, spread, epizootic situation, prevalence of invasion.

Моніторингові дослідження епізоотичної ситуації щодо стронгілоїдозу
овець на території України
С. С. Сорокова
Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна
Однією з причин, яка знижує ефективність розвитку вівчарства та призводить до значних економічних збитків галузі в Україні та світі є гельмінтозні захворювання, зокрема стронгілоїдоз, викликаний паразитичними нематодами. Стронгілоїдеси паразитують в тонкому кишечнику тварин і призводять до сповільнення росту й розвитку молодняку овець, появи діареї, анемії, атаксії,
а за високої інтенсивності інвазії – тварини можуть гинути. Метою роботи було провести аналіз моніторингових досліджень
щодо поширення нематодозів шлунково-кишкового тракту, зокрема стронгілоїдозу овець в Україні за результатами статистичних даних звітної документації Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-
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санітарної експертизи впродовж 2016–2020 рр. Проведеними дослідженнями встановлено, що гельмінтози овець є поширеними
інвазіями в господарствах різних форм власності на території України, де показники екстенсивності інвазії коливалися від 1,44 до
3,27 %. Частка гельмінтозів травного каналу овець із загальної кількості виявлених гельмінтозів сягає 84,21 %. Найбільш поширеними з гельмінтозів шлунково-кишкового тракту виявилися нематодози, їх частка становила 63,07 %. Рідше діагностували трематодози ти цестодози, їх частка серед гельмінтозів травного каналу відповідно склала 35,05 та 1,88 %. Встановлено, що серед
нематодозів травного каналу, що паразитують у овець на території України найбільшу частку становили стронгілідози, зокрема
буностомоз, нематодироз, гемонхоз (65,20 %) та стронгілоїдоз (33,92 %). Меншу частку становили езофагостомоз (0,74 %) та
трихуроз (0,14 %). Показники екстенсивності інвазії становили: за стронгілідозів (буностомоз, нематодироз, гемонхоз) – 10,98 %,
за строгілоїдозу – 4,48 %, за езофагостомозу – 0,42 %, за трихурозу – 0,21 %. У розрізі років показники ураження овець збудником
стронгілоїдозу мали значні коливання із зростанням екстенсивності строгілоїдозної інвазії впродовж 2019–2020 років. Показники
інвазованості овець збудником стронгілоїдозу за досліджений період на території України знаходилися на рівні від 1,91 %
(2018 р.) до 16,14 % (2019 р.). Отримані нами дані свідчать про актуальність проблеми щодо нематодозів, зокрема стронгілоїдозу
овець у господарствах України і зумовлюють проведення більш ґрунтовних досліджень відносно епізоотологічних, біологічних
особливостей збудника стронгілоїдозу та впровадження ефективних лікувально-профілактичних заходів.
Ключові слова: гельмінтози, стронгілоїдоз, вівці, поширення, епізоотична ситуація, екстенсивність інвазії.

Матеріал і методи досліджень

Вступ

Моніторингові дослідження щодо поширення
стронгілоїдозу та інших гельмінтозів овець на території України проводили за результатами аналізу статистичних даних звітної документації Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) впродовж 2016–2020 рр. Враховували показники кількості
досліджених та інвазованих тварин збудниками гельмінтозів шлунково-кишкового тракту, органів дихання, а також стронгілоїдозу. Вираховували показники
екстенсивності інвазії (ЕІ, %).
Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно
до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і
наукових цілей (Official Journal of the European Union
L276/33, 2010).

Останнім часом однією з актуальних проблем вівчарства, особливо в умовах невеликих приватних і
фермерських господарств, є нематодози, які завдають
галузі значних економічних збитків (Vdovychenko,
2013). Одним з поширених нематодозів овець є стронгілоїдоз, який може перебігати як моноінвазія, так і у
вигляді асоціативних інвазій. Спалахи стронгілоїдозу
з масовою загибеллю тварин описані в Японії (Taira et
al., 1991; 1992; Tsuji et al., 1992; Ura et al., 1992; 1993;
Nakanishi et al., 1993; Nakamura et al., 1994; Kobayashi et
et al., 2009). За даними науковців, в Саратовській
області Російської Федерації відсоток інвазованості
овець стронгілоїдесами в господарствах коливався від
15,2 до 54,9 % і склав в середньому по області 31,4 %
(Chemodankina, 2007). На території Білорусі в приватних господарствах країни 22,37–37,24 % овець були
заражені збудником стронгілоїдозу, де відсоток екстенсивності інвазії коливався в межах від 19,89 до
26,1 % (Samsonovich, 2012). В Ефіопії поширеність
шлунково-кишкових нематодозів овець, зокрема
стронгілоїдозу склала 75,8 % (Asmare et al., 2016).
Британські вчені в своїх працях звертають увагу на
значну поширеність стронгілоїдозу на території Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії
(McMahon et al., 2012). Дослідники з Малі, також,
звертають увагу на високу розповсюдженість стронгілоїдозу в молодняку дрібної рогатої худоби порівняно
з іншими гельмінтозами (Wymann, 2007). В умовах
господарств Індії, в районі Джабалпур штату Мадх’яПрадеш, 82,75 % досліджених проб фекалій дрібної
рогатої худоби виявилися позитивними на гельмінтози, з яких 0,79 % становив Strongyloides spp. (Dixit et
al., 2017). А в долині Кашмір стронгілоїдоз був одним
з найбільш поширених інвазій овець, їх інвазованість
становила 15,5 % (Bhat, 2012). За даними досліджень
вчених, в Єгипті екстенсивність інвазії овець
Strongyloides papillosus становила близько 4,02 %
(Sultan et al., 2016). Проте, незважаючи на велику кількість даних щодо поширеності даної інвазії на території інших держав, на даний момент відсутні єдині
узагальнені дані щодо поширеності стронгілоїдозу
овець на території України. Тому метою роботи було
провести аналіз моніторингових досліджень щодо
поширення стронгілоїдозу овець в Україні.

Результати та їх обговорення
За результатами проведених моніторингових досліджень встановлено, що гельмінтозні захворювання
овець є значно поширеними на території України, де
середня екстенсивність інвазії становила 2,43 %. Водночас, продовж досліджених років спостерігали незначні коливання показників ураженості овець збудниками гельмінтозів, які становили: у 2016 р. – 2,40 %
(з 118138 досліджених овець 2841 голів виявилися
інвазованими), у 2017 р. – 3,27 % (з 180660 досліджених – 5904 інвазовано), у 2018 р. – 1,44 % (з 155974
досліджених – 2244 інвазовано), у 2019 р. – 2,64 % (з
72237 досліджених – 1906 інвазовано), у 2020 р. –
2,26 % (з 62291 досліджених – 108 інвазовано)
(рис. 1).
Визначено, що найбільш поширеними з виявлених
гельмінтозів були інвазії, зумовлені паразитуванням
шлунково-кишкових гельмінтів, ЕІ становила 2,88 %
(з 417844 досліджених – 12045 інвазовано). Їх частка
серед всіх виявлених гельмінтозів сягала 84,21 %
(рис. 2).
Водночас, показники екстенсивності інвазії за гельмінтозів органів дихання становили 1,32 % (з
171456 досліджених – 2258 інвазовано), що склало
15,7 % серед загальної кількості гельмінтозів.
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Рис. 1. Екстенсивність інвазії за гельмінтозів овець на території України (2016–2020 рр.)

Рис. 2. Відсоткове співвідношення гельмінтозів органів травлення та гельмінтозів органів дихання на території
України (2016–2020 рр.)
Виявлено, що серед гельмінтозів шлунковокишкового тракту овець переважали нематодози, де ЕІ
становила 6,27 % (з 121162 досліджених – 7597 інвазовано). Рідше виявляли трематодози, ЕІ становила
1,65 % (з 255971 досліджених – 4222 інвазовано). Серед трематодозів найбільш розповсюдженими були
дикроцеліоз, ЕІ становила 1,79 % (з 35994 досліджених
– 645 інвазовано), фасціольоз, де ЕІ становила 1,66 % (з
211196 досліджених – 3506 інвазовано) та парамфісто-

матоз, де ЕІ становила 0,25 % (з 24932 досліджених –
61 інвазовано). Серед цестодозів виявляли: цистицеркоз, де ЕІ становила 0,87 % (з 115 досліджених – 1
інвазована) та монієзіоз, де ЕІ становила 0,65 % (з
34706 досліджених – 225 інвазовано). Аналізуючи
відсоткове співвідношення виявлених гельмінтозів
можна зазначити, що частка нематодозів серед гельмінтозів травного каналу овець становила 63,07 %, трематодозів – 35,05 %, цестодозів – 1,88 % (рис. 3).

Рис. 3. Відсоткове співвідношення нематодозів, трематодозів та цестодозів, збудники яких паразитують в
шлунково-кишковому тракті овець на території України (2016–2020 рр.)
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ники екстенсивності інвазії становили: за стронгілідозів (буностомоз, нематодіроз, гемонхоз) – 10,98 %, за
строгілоїдлзу – 4,48 %, за езофагостомозу – 0,42 %, за
трихурозу – 0,21 % (рис. 4).
Отже, стронгілоїдоз овець є одним з найбільш поширених нематодозів шлунково-кишкового тракту
овець за останні 5 років на території України.
У розрізі років показники ураження овець збудником стронгілоїдозу мали значні коливання із зростанням екстенсивності строгілоїдозної інвазії впродовж
2019–2020 років (рис. 5).

При дослідженні захворюваності овець на нематодози шлунково-кишкового тракту виявили, що найбільш розповсюдженими були стронгілідози, зокрема
буностомоз, нематодироз, гемонхоз, де ЕІ становила
10,98 % (з 45109 досліджених – 4953 інвазовано) та
стронгілоїдоз, де ЕІ становила 4,48 % (з 57493 досліджених – 2577інвазовано). Меншу частку серед нематодозів шлунково-кишкового тракту овець становили
езофагостомоз, де ЕІ склала 0,74 % (з 13226 досліджених – 56 інвазовано) та трихуроз, де ЕІ склала
0,14 % (з 5334 досліджених – 11 інвазовано). Показ-

Рис. 4. Відсоткове співвідношення нематодозів овець, що зареєстровано на території України (2016–2020 рр.)

Рис. 5. Показники екстенсивності строгілоїдозної інвазії овець на території України (2016–2020 рр.)
торної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) впродовж 2016–2020 рр. З’ясовано, що
частка гельмінтозів травного каналу овець серед усіх
виявлених гельмінтозів сягала 84,21 %, частка нематодозів – 63,07 %. Зокрема, з нематодозів травного
каналу найбільшого поширення набули стронгілідози
(62,50 %) та стронгілоїдоз (33,92 %), який за останні
роки мав зростання показників екстенсивності інвазії.
Отримані нами дані підтверджуються результатами
інший вчених, що свідчать про значне поширення
стронгілоїдозу в більшості країн світу, зокрема в
Японії (Ura et al., 1992; 1993; Nakanishi et al., 1993;
Nakamura et al., 1994), Білорусі (Samsonovich, 2012),
Ефіопії (Asmare et al., 2016), Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії (McMahon et al., 2012).

Зокрема, у 2016 р. ЕІ становила 3,06 % (з 14167
досліджених – 434 інвазовано), у 2017 р. – 2,81 % (з
15272 досліджених – 430 інвазовано), 2018 р. – 2,45 %
(з 17080 досліджених – 418 інвазовано). В той же час
впродовж 2019–2020 рр. спостерігали значне зростання рівня інвазованості овець збудником стронгілоїдозу. Так, екстенсивність стронгілоїдозної інвазії овець
у 2019 р. досягла рівня 16,14 % (з 4454 досліджених –
719 інвазовано), у 2020 р. – 8,83 % (з 6520 досліджених – 576 інвазовано).
Отже, отримані нами дані свідчать про значне поширення нематодозів шлунково-кишкового каналу,
зокрема стронгілоїдозу овець на території України,
про що свідчать статистичні дані звітної документації
Державного науково-дослідного інституту з лабора-
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Отримані нами дані свідчать про актуальність
проблеми щодо нематодозів, зокрема стронгілоїдозу
овець у господарствах України і зумовлюють проведення більш ґрунтовних досліджень відносно епізоотологічних, біологічних особливостей збудника стронгілоїдозу та впровадження ефективних лікувальнопрофілактичних заходів.
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Висновки
За результатами аналізу статистичних даних звітної документації Державного науково-дослідного
інституту з лабораторної діагностики та ветеринарносанітарної експертизи (2016–2020 рр.) встановлено,
що стронгілоїдоз овець є значно поширеною інвазією
на території України. Частка стронгілоїдозу серед
інших виявлених нематодозів травного тракту становила 33,92 %. Показники екстенсивності інвазії овець
збудником стронгілоїдозу за досліджений період на
території України коливалися в межах від 1,91 %
(2018 р.) до 16,14 % (2019 р.).
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The article refers to the research work carried out in recent years at the poultry farms of the
Khachmaz region of the Republic of Azerbaijan, the influence of opportunistic microbes on the activities
of the farm. The role of opportunistic microbes in the occurrence of certain diseases with deficiencies in
the process of feeding and raising of birds, and the microclimate in poultry farms is shown. During the
bacteriological examination of breeding eggs by seasons there were revealed the presence of infection in
the winter season with E. coli, Salmonella, Staphylococcus and Streptococcus – with each infection
separately 13.0 %, in the spring season with E. coli, Salmonella, Staphylococcus – with each infection
separately 20.0 %, in the autumn period with E. coli 27.0%, Salmonella 40.0 %, Staphylococcus 13.0 %
and Streptococcus 13.0 %. In the course of bacteriological examination of dead embryos, the presence of
infection in the winter period with E. coli 20.0 %, salmonella 30.0 %, staphylococcus 25.0 % and
streptococcus 25.0 %, in the spring season with E. coli 30.0 %, salmonella 40.0 %, staphylococcus
15.0 % and streptococcus 15.0 %, in the autumn season with E. coli 45.0 %, salmonella 55.0 % was
revealed. In the autumn period, infection with staphylococci and streptococci was not detected. When
studying as a whole, pseudomoniasis and mold fungi were not found.
Key words: chicken, incubation egg, laboratory examination, infection, contamination.

Изучение эпизоотической ситуации на птицеводческих хозяйствах
относительно колибактериоза и сальмонеллёза в Азербайджане
С. Б. Аббасов
Азербайджанский научно-исследовательский ветеринарный институт, г. Баку, Азербайджанская Республика
В статье говорится о проводимых в последние годы научно-исследовательских работах на птицеводческих хозяйствах
Хачмазского района Азербайджанской Республики, влиянии условно-патогенных микробов на деятельность хозяйства.
Показывается роль условно-патогенных микробов в возникновении определенных заболевании при недостатках в процессе кормления и выращивания птиц, микроклимата на птицеводческих хозяйствах. При бактериологическом исследовании племенных яиц по
сезонам было обнаружено наличие заражения в зимний период Э. коли, сальмонеллой, стафилококком и стрептококком – с каждой инфекцией по отдельности 13,0 %, в весенний период Э. коли, сальмонеллой, стафилококком– с каждой инфекцией по отдельности 20,0 %, в осенний период с Э. коли 27,0 %, сальмонеллой 40,0 %, стафилококком 13,0 % и стрептококком 13,0 %. В ходе
бактериологического исследования мертвых эмбрионов было выявлено наличие заражения в зимний период с Э. коли 20,0 %, сальмонеллой 30,0 %, стафилококком 25,0 % и стрептококком 25,0 %, в весенний период с Э. коли 30,0 %, сальмонеллой 40,0 %, стафилококком 15,0 % и стрептококком 15,0 %, в осенний период с Э. коли 45,0 %, сальмонеллой 55,0 %. В осенний период заражение
стафилококками и стрептококками обнаружено не было. При исследовании в целом псевдомоноз и плесневые грибы не обнаружены.
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Во время исследования были проанализированы
данные птицеводческих хозяйств Хачмазского района
для выяснения эпизоотической ситуации. При этом
было выяснено количество птиц в хозяйстве, условие
содержания, состав корма, их процентное содержание
в общем балансе, возраст птиц в цехах, источник
комплектования родительских кур, хозяйственнотранспортные
связи,
ветеринарно-санитарные
объекты, их состояние и реальная обработка в помещениях с чрезмерным падежом, птицы были проведены через клинический осмотр, были проанализированы динамика падежа, эффективность проведенных
лечебно-профилактических мероприятии.
Исследование условно-патогенных микробов во
всех
сферах
птицеводческого
хозяйства;
в
инкубаторе, инкубационных яйцах, эмбрионах, в корме, в патологическом материале до и после дезинфекции цехов и инкубатора. С этой целью были
обследованы общее количество микробов в МПА,
помещенных в чашки Петри, микробов Э. коли в
питательной среде Эндо, Сальмонелл в питательной
среде с сульфидом Висмута, стрептококков со стафилококками в соляном МПА и плесневые грибы в
питательной среде Сабуро.
Микробы
были
инкубированы 48 часов при температуре 37 °C, а плесневые грибы в течение 3–4-х дней при комнатной
температуре. Изменение уровеня загрязненности
микробами воздушной среды в птичниках в
зависимости от условий содержания цыплят, времени
года было изучено на основе патологических
материалов, взятых с птицеводческих хозяйств
Хачмазского района.
Пробы воздуха в птичниках были взяты в общепринятом порядке между 7–9 часов утра на высоте
25 см от пола в 3 местах. С этой целью были использованы вышеупомянутые питательные среды. Идентификация микробных культур, выделенных из воздуха помещений, проводилась в определенно принятом порядке.
Культуры были получены путем посева в
вышеупомянутые питательные среды из костного
мозга цыплят, желточного мешка эмбрионов, крови
сердца и соскабливании, взятых из различных
объектов, а для интерпретации были использованы
питательные среды Эндо и сульфид Висмута.
Антигенная структура микробных культур,
аналогичная группе сальмонелл, была определена с
помощью набора монорецепторных О и Нагглютинационных
сывороток
на
основе
соответствующих инструкции.

Введение
В начале 1990-х годов прошлого века реформы,
осуществлялемые в аграрном секторе в нашей стране,
включая в области животноводства и птицеводства
привели
к
коренным
изменениям
в
эпизоотологическом
состоянии
целого
ряда
инфекционных
заболевании,
а
это
делает
необходимым коренным образом заново разработку
мероприятий по лечению и профилактике, стратегию
и тактику мер борьбы с рядом инфекционных заболевании сельскохозяйственных животных и птиц со
стороны ветеринарной службы (Aliev et al., 2013;
Mikailov et al., 2016; Vasilyeva, 2016; Godzhaev et al.,
2018; Ivchenko et al., 2018).
Определенные успехи были достигнуты в изучении инфекционных заболеваний у домашних кур.
Однако организация эффективных мер и методов
борьбы с рядом заболеваний начинает приобретать
все большее значение и при других новых заболеваниях. Колибактериоз и сальмонеллез также относятся
к числу таких заболевании, которые часто отмечаются
на птицеводческих хозяйствах и приводят к гибели
птиц (Gorjunov, 1978; Zakomyrdin, 1981; Pourbakhsh et
al., 1997; Ginns et al., 1998; Ablov et al., 2014;
Glebenyuk et al., 2018).
В последние годы, в результате перехода птицеводства на фермерскую основу, эпизоотическая ситуация по многим инфекционным заболеваниям, в особенности по заболеваниям, вызываемыми патогенными и условно-патогенными микробами, значительно
изменилась.
На фермерских птицеводческих хозяйствах, с одной стороны, в связи со скоплением птиц разных
возрастов в большом количестве на ограниченном
участке и регулярным их обновлением, недостатками
в условиях кормления и содержания, еще большей
чувствительностью плодовитых кроссов к стрессовым
факторам и заболеваниям, с другой стороны, из-за
прекращения развития полезной микрофлоры желудочно-кишечного тракта в связи с введением лекарственных препаратов цыплятам с первого дня ослабевает общее состояние и естественные защитные функции организма птицы.
Была поставлена цель – путем наших исследований определение наличия инфекционных заболеваниий на птицеводческих хозяйствах, причин их возникновения и распространения, источников инфекции,
сезонности их распространения.
Материалы и методы

Результаты и обсуждение
Исследования эпизоотической ситуации на условно-патогенные микробы проводились на фермерских
птицеводческих хозяйствах Хачмазского района
Азербайджанской Республики, а бактериологические
исследования в отделе по заболеваниям птиц Азербайджанского научно-исследовательского ветеринарного института.

Для выяснения распространения патогенных и
условно-патогенных микробов в хозяйствах были
проведены патологические вскрытия 15–20 тушек
птиц с каждого хозяйства, в каждом сезоне были
проведены бактериологические обследования культур
(зима, весна, осень) 15 штук племенных яиц (всего
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45 штук), мертвых эмбрионов, в каждом сезоне (зима,
весна, осень) 20 штук (всего 60 штук). В ходе
обследования
наряду
с
колибактериозом
и
сальмонеллезом были выявлены стафилококкоз и
стрептококкоз.
Как показано в таблице 1, во время
бактериологических исследовании, независимо от
сезона, в 9 яйцах из 45 племенных яиц привезенных
из хозяйств были обнаружены культуры Э. коли, в 11и сальмонелл, в 7-и стафилокков, в 4-х

стрептококков, псевдомоноз и плесневые грибы обнаружены не были. В ходе бактериологического
обследования племенных яиц было обнаружено
заражение в зимний период с Э. коли, сальмонеллой,
стафилококком и стрептококком – с каждой
инфекцией по отдельности 13,0 %, в весенний период
с Э. коли, сальмонеллой, стафилококком – с каждой
инфекцией по отдельности 20,0 %, в осенний период
с Э. коли 27,0 %, а с сальмонеллой 40,0 %, стафилококком 13,0 % и стрептококком 13,0 % (таблица 1).

Таблица 1
Бактериологическое обследование племенных яиц
Времена
года
Зима
Весна
Осень

Количество яиц
15
15
15

Зараженные
яйца
8
9
14

Э. коли
кол.
2
3
4

%
13,0
20,0
27,0

Сальмонелла Стафилококк Стрептококк Псевдомоноз
кол.
2
3
6

%
13,0
20,0
40,0

кол.
2
3
2

%
13,0
20,0
13,0

кол.
2
2

%
13,0
13,0

кол.
-

%
-

Плесневые
грибы
кол.
%
-

сальмонеллой 30,0 %, стафилококком 25,0 % и
стрептококком 25,0 %, в весенний период с Э. коли
30,0 %, сальмонеллой 40,0 %, стафилококком 15,0 %
и стрептококком 15,0 %, в осенний период с Э. коли
45,0 %, сальмонеллой 55,0 %. В осенний сезон заражение стафилококком и стрептококком обнаружены
не были. Во время обследования псевдомоноз и плесневые грибы не были обнаружены (таблица 2).

Как показано в таблице 2, во время
бактериологических
исследований
мертвых
эмбрионов, у 19 в целом из 60 штук привезенных из
птицеводческих хозяйств были обнаружены Э.коли у
25, сальмонеллы у 8, стафилококки у 8, стрептококки, псевдомоноз и плесневые грибы обнаружены не
были. Во время бактериологического обследования
мертвых эмбрионов было выявлено наличие
заражения в зимний период с Э. коли 20,0 %,
Таблица 2
Бактериологическое обследование мертвых эмбрионов
ИнфициЭ. коли
Времена Количество
рованные
года
эмбрионов
кол.
%
яйца
Зима
20
20
4
20,0
Весна
20
20
6
30,0
Осень
20
20
9
45,0

Сальмонелла Стафилококк Стрептококк

Псевдомоноз

кол.

%

кол.

%

кол.

%

кол.

%

6
8
11

30,0
40,0
55,0

5
3
-

25,0
15,0
-

5
3
-

25,0
15,0
-

-

-

Плесневые
грибы
кол.
%
-

-

являющимся объектами исследовании. Основным
способ искореннения этих заболевании в хозяйствах –
это полное стерильное состояние племенных заводов,
в полной и строгой форме выполнение ветеринарносанитарных мероприятий в инкубаторах, а также обязательное функционирование птицеводческих хозяйств в закрытых условиях. Наряду с этим для повышения резистентности птиц к заболеванию необходимо использовать сбалансированный корм, обогащенный витаминами и микроэлементами.

Бактериологическое
исследование
пробы
воздуха
инкубатора.
Для
выяснения
роли
инкубатория и времени года в распространении
указанных условно-патогенных микробов были исследованы 15 проб воздуха. При исследовании уровня
загрязненности микробами воздуха птичников были
выявлены нижеследующие инфекции: Э. коли, Сальмонелла, Стафилококк, Стрептококк, Псевдомоноз,
Плесневые грибы.
Таким образом, в опытах было выявлено, что роль
инкубаторов в распространении этих условнопатогенных микробов велика.
Во время бактериологических исследовании
кормов кишечные палочки были обнаружены в 10
видах комбинированных кормов. Поскольку пшеница
является основой комбикорма, который дается
птицам, наряду с микробами Э. коли также была
выявлена загрязненность плесневыми грибами.
Инфекционные заболевания наносят большой
урон с экономической точки зрения хозяйствам,

Заключение
1. Во время бактериологического исследования
племенных яиц было обнаружено наличие заражения
в
зимний
период
Э.
коли,
сальмонеллой,
стафилококком и стрептококком – с каждой
инфекцией по отдельности 13,0 %, в весенний период
Э. коли, сальмонеллой, стафилококком – с каждой
инфекцией по отдельности 20,0 %, в осенний период с
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Э. коли 27,0 %, сальмонеллой 40,0 %, стафилококком
13,0 % и стрептококком 13,0 %.
2. Во время бактериологического исследования
мертвых эмбрионов было выявлено наличие
заражения в зимний период с Э. коли 20,0 %,
сальмонеллой 30,0 %, стафилококком 25,0 % и
стрептококком 25,0 %, в весенний период с Э. коли
30,0 %, сальмонеллой 40,0 %, стафилококком 15,0 %
и стрептококком 15,0 %, в осенний период с Э. коли
45,0 %, сальмонеллой 55,0 %. В осеннее время года
заражение
стафилококком
и
стрептококком
обнаружено не было. В ходе исследования
псевдомоноз и плесневые грибы не были выявлены.
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The article identifies and systematizes some issues of the forensic veterinary expert conclusion structure according to the research of fowl carcass results. It is claimed that the sequence of fowl carcass examination results presentation is determined by a forensic veterinary expert with account the examination
specifics, the object study state and the issues nature raised by the subject of examination appointment for
the expert decision. It is shown that the peculiarity of its introductory part is a specific issues list raised for
the forensic veterinary expert decision by the research subject. Mandatory elements of the “Research”
section in the expert's conclusion is a statement of the individual documents study results in the proceedings
and directly related to the examination (extract from the animal's health history, fowl ambulatory card, site
inspection report, etc.), carcass registration data, results of its external and internal research according to
certain algorithms description, results of additional researches (forensic chemical, histological, forensic
toxicological, etc.), forensic veterinary diagnosis and the synthesizing part conclusion formulation. The
final part of the expert's conclusion is the questions answer to the mentioned in the introductory part in a
categorical or, as an exception, in a probable form. Be sure to indicate the damage nature or pathological
changes, their location, the cause of fowl death, the causal relationship between the damage caused to the
fowl health and the onset of its death. The appendices peculiarity is that they are drawn up in the photo
tables form, which carry information about the fowl carcasses forensic veterinary examination stages,
supplement and confirm the expert's opinion verbal part.
Key words: forensic veterinary examination, fowl corpse, forensic expert conclusion, structure.

Особливості структури висновку судово-ветеринарного
результатами дослідження трупа птиці

експерта

за

І. В. Яценко, Р. Г. Казанцев
Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна
В роботі означено і систематизовано деякі питання структури висновку судово-ветеринарного експерта за результатами
дослідження трупа птиці. Стверджується, що послідовність викладу результатів дослідження трупа птиці визначається
судово-ветеринарним експертом, враховуючи особливості проведення експертизи, стану об’єкта дослідження і характеру питань,
поставлених суб’єктом призначення експертизи на вирішення експерта. Показано, що особливістю його вступної частини є
специфічний перелік питань, поставлених на вирішення судово-ветеринарному експерту суб’єктом призначення експертизи.
Обов’язковими елементами розділу “Дослідження” у висновку експерта є виклад результатів дослідження окремих документів, що
є в матеріалах провадження і безпосередньо стосуються експертизи (виписка з історії хвороби тварини, амбулаторна карта
птиці, протокол огляду місця події тощо), реєстраційні дані трупа, описання результатів його зовнішнього та внутрішнього
дослідження за визначеними алгоритмами, результати додаткових досліджень (судово-хімічні, гістологічні, судово-токсикологічні
тощо), формулювання судово-ветеринарного діагнозу та складання синтезуючої частини висновку. Заключна частина висновку
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експерта є відповіддю на питання, зазначені у вступній частині в категоричній або, як виняток, у ймовірній формі. Обов’язково
зазначають характер ушкоджень чи виявлених патологічних змін, їхню локалізацію, причину смерті птиці, причинно-наслідковий
зв’язок між шкодою, заподіяною здоров’ю птиці й настанням її смерті. Особливістю додатків є те, що їх оформляють у вигляді
фототаблиць, котрі несуть інформацію про етапи судово-ветеринарного дослідження трупа птиці, доповнюють і
підтверджують вербальну частину висновку експерта.
Ключові слова: судово-ветеринарна експертиза, труп птиці, укладання висновку судового експерта, структура.

принципах гуманізму, забезпечення їхнього благополуччя і захисту від жорстокого поводження (Prange et
al., 2000; Guitart et al., 2010; Yatsenko et al., 2019;
Yatsenko et al., 2020).
Загальна структура висновку судового експерта
регламентована у нормативному документі “Інструкція про призначення та проведення судових експертиз
та експертних досліджень”, затверджена Наказом
Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у
редакції наказу Міністерства юстиції України від
26.12.2012 № 1950/5) (далі – Інструкція) (Instruktsiia
pro pryznachennia i provedennia sudovykh ekspertyz,
2012).
Проте вона унормовує структуру висновку експерта для всіх видів судових експертиз, без зазначення
особливостей, характерних для судово-ветеринарної
експертизи. У зв’язку з тим, що в Україні судововетеринарна експертиза як вид прикладної експертної
та наукової діяльності в системі експертного забезпечення правосуддя офіційно зареєстрована в Міністерстві юстиції в 2019 році, то нині розробка спеціальних
судово-ветеринарних методик лише розпочата та
перебуває на початковому етапі (Yatsenko et al.,
2021). Крім того, не достатньо розроблені, а отже не
затверджені методики проведення і оформлення результатів судово-ветеринарної експертизи різних
об’єктів, у т. ч. трупів птиці, що часто призводить до
неповного, обмеженого, досить узагальненого подання результатів дослідження експерта, а це своєю чергою позбавляє можливості суд та органи слідства
сформувати об’єктивне і повне уявлення про обставини правопорушення та встановити істину. Проте
встановлення правил укладання висновку експерта за
результатами судово-ветеринарної експертизи з
урахуванням особливостей її об’єктів, методологічних
засад надасть можливість уникнути експертних помилок, а отже потребує їх розроблення, систематизації,
обгрунтування і впровадження в експертну практику
для забезпечення правосуддя, що є надзвичайно актуальним питанням з теоретичної і практичної точок
зору як в юриспруденції, так і в судово-ветеринарній
експертизі.
Мета роботи – сформулювати та визначити особливості структури висновку експерта за результатами
проведеної судово-ветеринарної експертизи трупа
птиці.

Вступ
Одним із об’єктів судово-ветеринарної експертизи
є птиця, незалежно від: належності (приватна, державна, комунальна), умов мешкання (в неволі, природних ареалах), продуктивності (продуктивна, непродуктивна), місця утримання (в домашніх умовах, в умовах агрофірм, природних ареалів, зоопарків, цирків,
зоологічних куточків тощо), цілей використання (в
кінематографічних, спортивних, видовищних заходах,
виставках, експериментальних, наукових і навчальних
цілях), віку (молода, зріла, стара), статі (самці, самки),
під час відтворення й розведення, утримання, годівлі,
використання, полювання, видовищних заходів, перевезення, підготовки до первинної переробки на бійнях
чи інших птахопереробних підприємствах, проведення лабораторних досліджень, лікування, евтаназії,
стану (порадний, безпорадний), а отже посідає провідне місце в структурі експертних досліджень (Cooper
& Cooper, 1991; Wobeser, 1996; Forbes, 1998; Zon &
Ivanovska, 2014; Viner et al., 2016; Russell & Franson,
2014; Yatsenko et al., 2018; Yatsenko et al., 2020).
Судово-ветеринарна експертиза живої птиці, а також трупів птиці з ушкодженнями різного походження призначається правоохоронними органами під час
досудового розслідування правопорушень, пов’язаних
із жорстоким поводженням з тваринами (Zabudskyi,
2020), незаконним полюванням, порушенням ветеринарних правил, порушенням правил використання
об’єктів тваринного світу, порушенням вимог щодо
охорони диких тварин, порушенням порядку обігу
об’єктів тваринного світу, порушенням вимог щодо
охорони видів тварин, занесених до Червоної книги
України, порушенням правил щодо карантину тварин
та інших ветеринарно-санітарних вимог тощо
(Hernandez-Moreno et al., 2013; Zapara et al., 2019;
Eggert et al., 2019; Yatsenko & Derecha, 2019; Karris et
al., 2020).
Необхідність в їх дослідженні виникає у випадках,
коли їм заподіяна шкода здоров’ю у вигляді різних
тілесних ушкоджень (Morrow et al., 2012), отруєнь
свійської птиці як наслідок порушення умов і режиму
годівлі (Botha et al., 2011; Crespo et al., 2008), отруєння дикої птиці (Raidal & Jaensch, 2006; Kupper et al.,
2007; Berny & Gaillet, 2008), зоопаркової птиці (Pattee
et al., 2006), утримання й використання, а також інших посягань на права тварин (Tauson, 1985; Smart et
al., 2010; Millins et al., 2014).
Протиправні насильницькі дії щодо птиці можуть
призвести до розладу її здоров’я, каліцтва або смерті,
що в Україні та інших країнах світу переслідуються
законом та тягнуть адміністративну чи кримінальну
відповідальність, адже це суперечить моральним засадам демократичного суспільства, які базуються на

Матеріал і методи досліджень
З урахуванням специфіки теми, мети і завдань дослідження в роботі використано наукові методи, зокрема: формально-юридичний, діалектичний, системний аналіз, синтез, моделювання, аналіз висновків
експертів.
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висновку як “Дослідження” і заключної, або підсумкової, позначається як “Висновки”.
Першою частиною висновку експерта є “Вступ”,
котрий містить формальний виклад інформації, джерелом якої є документ про призначення судововетеринарної експертизи чи залучення експерта та
перелік нормативно-правових актів і джерел літератури, які будуть використані експертом для обґрунтування висновку, проте не має містити будь-яких
суб’єктивних суджень експерта (рис. 1).
Таким чином, у вступній частині висновку експерта зазначають:
1) дату надходження документа про призначення
експертизи або залучення експерта, найменування
експертної установи та/або ім’я, прізвище, по батькові
експерта, документ про призначення експертизи або
залучення експерта, його найменування і дату складання, найменування органу та/або посада і прізвище
особи, який (яка) призначив(ла) судово-ветеринарну
експертизу або залучив(ла) експерта, справу, за якою
вона призначена (кримінальна, цивільна, господарська, тощо, номер справи, або стаття закону, якою передбачено надання висновку експерта (у разі наявності).
Приклад: “(дата) до Національного наукового
центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф.
М. С. Бокаріуса” МЮ України надійшла постанова
від (дата) про призначення судово-ветеринарної експертизи за матеріалами кримінального провадження
№ ххххххххххххххх, внесеного до Єдиного реєстру
досудових розслідувань від (дата) від слідчого слідчого відділу (назва відділу поліції, звання, прізвище та
ініціали”).
2) перелік об’єктів, що підлягають дослідженню,
та зразків (у разі надходження); відомості про надані
матеріали: назва матеріалів чи документів та кількість
аркушів:
Приклад: “Для проведення судово-ветеринарної
експертизи надано: копію звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу
№ххххх п.м/хх від (дата) на 2 аркушах”.
3) спосіб доставки та вид упаковки досліджуваних
об’єктів із зазначенням у необхідних випадках відомостей про те, чи впливав спосіб упаковки на їх збереженість:
Приклад: “Наданий для дослідження пакет виготовлений із цупкого паперу світло-коричневого кольору. На поверхні однієї зі сторін пакета утримується
аркуш паперу білого кольору, на поверхні якого є
друкований напис: “приводиться текст”. На поверхні верхньої частини зворотної сторони пакету, у місці
закріплення вільного його кінця, є відбиток круглої
печатки: “приводиться текст, з відбитку печатки, її
номер”.
Зовнішній вигляд пакета з об’єктом для дослідження з боку друкованого напису та зворотної його
сторони наведено на фото 1, фото 2, відповідно.

Емпіричну базу дослідження становить аналіз висновків експертів за результатами проведених судововетеринарних експертиз, проведених в Бюро судововетеринарних досліджень Харківської державної зооветеринарної академії протягом 20102021 років, а
також в лабораторії криміналістичних досліджень
Національного наукового центру “Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл.
проф. М. С. Бокаріуса” Міністерства юстиції України
протягом 20172021 років.
Робота є частиною наукових тем: “Теоретикоправові засади судово-ветеринарної експертизи тварин з ознаками жорстокого поводження з ними”, яка
виконується на базі кафедри ветеринарно-санітарної
експертизи та судової ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії, державний
реєстраційний номер  0118U004677, а також “Розробка методики судово-ветеринарної експертизи трупів
тварин”, яка виконується на базі Національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. Засл.
проф. М. С. Бокаріуса”, державний реєстраційний
номер  0121U100299.
Результати та їх обговорення
В основу цієї наукової роботи покладено формулювання структури висновку судово-ветеринарного
експерта за результатами судово-ветеринарної експертизи трупа птиці з урахуванням об’єкта, методів і
алгоритмів та особливостей його дослідження.
Висновок експерта є процесуальним документом,
який засвідчує факт і хід дослідження експертом
об’єктів, наданих йому уповноваженим органом або
особою, укладений згідно зі встановленими нормативними вимогами та містить відповіді на питання,
поставлені на вирішення експерту в процесуальному
документі про призначення судової експертизи, засновані на спеціальних знаннях експерта.
Згідно з “Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень” у
висновку експерта обов’язково зазначають його реквізити, зокрема найменування документа (Висновок
експерта), дати та номера його укладання, категорії
експертизи (додаткова, повторна, комісійна, комплексна), виду експертизи (судово-ветеринарна).
Приклад: “Висновок експертів № ххх за результатами проведення комплексної судово-ветеринарної
експертизи та дослідження наявності пестицидів у
навколишньому середовищі за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ххххххххххххххххх від
(дата). Складено (дата)”.
Висновок експерта за результатами проведеної судово-ветеринарної експертизи трупа птиці складається з трьох частин: вступної, яка у висновку позначається як “Вступ”, дослідницької – позначається у
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Рис. 1. Блок-схема структури вступної частини висновку судово-ветеринарного експерта

Фото 1. Зовнішній вигляд пакета з боку напису

Фото 2. Зовнішній вигляд пакета зі зворотної сторони
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Трупи птиці № 1, 2, 3 запаковані в мішки білого
кольору. Горловина кожного мішка прошита ниткою
білого кольору. До кожного пакування кріпиться аркуш паперу білого кольору з нерозбірливим написом.
“Цілісності пакування наданих об’єктів не порушено”.
У разі проведення судово-ветеринарної експертизи
ексгумованого трупа птиці про це у висновку експерта зазначають додатково.
Приклад: “Для дослідження експертам направлено
ексгумований (дата) труп (вид птиці) під час огляду
місця події (протокол огляду місця події від (дата).
Труп птиці запакований у поліпропіленовий та поліетиленовий мішки (пакети). Горловина мішка склеєна
липкою стрічкою, має етикетку з написом: (текст)”.
4) запис про відповідність матеріалів та об’єктів,
що надійшли до експертної установи або експерта,
матеріалам, зазначеним у документі про призначення
експертизи або залучення експерта.
Приклад: “Надані на дослідження об’єкти, а також
матеріали
кримінального
провадження
№хххххххххххх (із зазначенням кількості аркушів чи
сторінок) відповідають переліку, зазначеному в постанові слідчого від (дата)”.
5) перелік питань цитують дослівно у формулюванні документа про призначення експертизи або
залучення експерта, які поставлено на вирішення
експерта, беручи їх у лапки.
Згідно із ч.9 п.4.12 Інструкції, якщо питання сформульовано незрозуміло, але зміст питання експертові
зрозумілий, то після наведення питання в редакції
документа про призначення експертизи або залучення
експерта він може дати відповідні роз’яснення і викласти питання в іншій редакції, що відповідає загальноприйнятим або ж в редакції “Науковометодичних рекомендацій з питань підготовки та
призначення судових експертиз та експертних досліджень” (Naukovo-metodychni rekomendatsii z pytan
pidhotovky i pryznachennia sudovykh ekspertyz, 1998).
Якщо в процесуальному документі про призначення судово-ветеринарної експертизи поставлено
кілька питань, судово-ветеринарний експерт має право згрупувати їх і викласти в послідовності, яка забезпечує найдоцільніший порядок дослідження.
Якщо деякі питання, що містяться в документі про
призначення судово-ветеринарної експертизи, вирішувались під час проведенні експертиз різних видів,
то додатково зазначаються відомості про ці експертизи, вказуючи найменування експертної установи,
номер та дату висновку.
Якщо питання, які поставлені на вирішення судово-ветеринарної експертизи, доцільно вирішувати в
іншому порядку, ніж той, що визначений у документі
про призначення судово-ветеринарної експертизи чи
залучення експерта, – зазначається, в якому порядку
вирішуватимуться ці питання.
У разі, якщо в документі про призначення судововетеринарної експертизи є питання, що не належать
до предмета судово-ветеринарної експертизи або
виходять за межі компетенції експерта, указують

причини, з яких ці питання не можуть бути вирішені,
що відповідає вимогам п.4.13 Інструкції.
Перелік питань, поставлених на вирішення експерта, у висновку приводять з таким заголовком: “Питання, поставлені для вирішення експертом”. Вирішення питань, що ставлять судово-ветеринарному
експерту, під час дослідження трупа птиці, в основному, залежить від виду птиці, способу вчинення
правопорушення, методів маскування злочинного
результату, конкретної слідчої ситуації.
Під час дослідження трупа птиці з ознаками насильницької смерті нами розроблені й обґрунтовані
типові питання, серед яких такі:
– До якого виду належить труп дослідженої птиці?
– Якої статі, віку труп(и) тварин(и), які їх фізіологічні особливості?
– Які тілесні ушкодження виявлені в трупі птиці,
яка їх локалізація і характер?
– Який механізм та яка черговість спричинення тілесних ушкоджень, виявлених в трупі птиці?
– Що стало причиною смерті птиці?
– Прижиттєвий чи посмертний характер носять
ушкоджень, виявлені в трупі птиці?
– Яка давність утворення ушкоджень, виявлених в
трупі птиці?
– Якого ступеня тяжкості шкода, заподіяна здоров’ю птиці внаслідок ушкодження?
– Чи могли ушкодження, виявлені в трупі птиці,
призвести до смертельних наслідків?
– Чи є виявлені в трупі птиці тілесні ушкодження
каліцтвом?
– Чи є на трупі птиці характерні ознаки, за якими
можна встановити характер та особливості зброї чи
інших знарядь, якими спричинені ушкодження?
– Який причинно-наслідковий зв’язок між виявленими тілесними ушкодженнями і смертю птиці?
– Чи могли ушкодження, виявлені в трупі птиці,
утворитися самостійно під час її життя, без стороннього втручання?
– Чи могли виявлені ушкодження виникнути в результаті насильницьких дій над твариною(ами)?
– Чи вплинули наслідки виявлених ушкоджень на
якість життя птиці?
– Чи спричинили виявлені ушкодження фізичний
біль, страждання і мучення птиці перед смертю?
Перелік запропонованих питань не є вичерпним,
він може змінюватись залежно від виду птиці, умов її
мешкання, виду виявлених тілесних ушкоджень тощо.
6) питання, які вирішуються експертом у порядку
експертної ініціативи, якщо таке розглядалось:
Приклад: “Відповідно до п. 4.14 “Інструкції про
призначення і проведення судових експертиз та
експертних досліджень, судово-ветеринарним експертом у порядку експертної ініціативи вирішується
питання № хх: Чи могли ушкодження, виявлені в
трупі птиці, утворитися самостійно під час її життя,
без постороннього втручання?”.
За наявності в документі про призначення судововетеринарної експертизи питань, які не належать до
предмета експертизи або не входять до компетенції
експерта, – зазначають причини, з яких ці питання не
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Стаж експертної роботи – з 2019 року, загальний стаж
роботи в сфері ветеринарної медицини – з 2007 р.;
– Експерту 3 – старшому судовому експерту 1-го
кваліфікаційного класу сектору фізичних та хімічних
досліджень лабораторії криміналістичних досліджень,
який має вищу фармацевтичну освіту, кваліфікацію
судового експерта за спеціальністю 8.10.1 “Дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі” (свідоцтво № хххх, видане рішенням експертно-кваліфікаційної комісії Харківського науководослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М. С. Бокаріуса МЮ України від (дата), дійсне
до (дата)), стаж експертної роботи за спеціальністю з
2019 року.
Експерти 1, 2 проводили судово-ветеринарне дослідження. Експерт 3 проводив хімічні дослідження й
вирішував в комплексі питання № 8 зазначені у постанові”.
8) попередження (обізнаність) експерта чи експертів про кримінальну відповідальність, відповідно до
вимог ст. 70 та ч.2 ст. 102 Кримінального процесуального кодексу України, за надання завідомо неправдивого висновку за статтею 384 Кримінального кодексу
України або за відмову від надання висновку за статтею 385 цього ж кодексу.
Приклад: “Відповідно до вимог ст. 70 та ч.2 ст. 102
Кримінального процесуального кодексу України експерт про відповідальність за завідомо неправдивий
висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків за ст. 384 та ст.
385 Кримінального кодексу України попереджений
__(особистий підпис)___ /Прізвище, ініціали/.
9) інформація про те, що висновок підготований
для подання до суду або долучення до матеріалів
кримінального провадження (у разі проведення експертизи на підставі письмового звернення особи).
10)
відомості
про
клопотання
судововетеринарного експерта та наслідки їх розгляду (дата
направлення клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, дата надходження до експертної
установи додаткових матеріалів або відомостей про
наслідки розгляду клопотання; обставини, які мають
значення для надання висновку, з обов’язковим зазначенням джерела їх отримання).
Приклад: “(дата) старшому слідчому (найменування відділу поліції) (зазначають звання слідчого та
його прізвище, ім’я, по батькові) було направлено
клопотання про надання необхідних для судововетеринарного дослідження об’єктів, зокрема: труп
сірого журавля № 1, труп сірого журавля № 2, труп
сірого журавля № 3 та вилучені оброблені зерна пшениці, які поміщено до сейф пакету № ххххххх. Клопотання експерта задоволене. (дата) до (назва експертної установи) з (найменування відділу поліції) від
слідчого (зазначають звання слідчого та його прізвище, ім’я, по батькові) надійшли необхідні для дослідження об’єкти, зокрема: труп сірого журавля № 1,
труп сірого журавля № 2, труп сірого журавля № 3 та
вилучені оброблені зерна пшениці, які поміщено до
сейф пакету № хххххх”.

вирішувались.
7) дані про судово-ветеринарного експерта (якщо
первинна, додаткова чи повторна судово-ветеринарна
експертиза виконувалась експертом одноосібно) або
експертів (якщо виконувалась комісійна чи комплексна судово-ветеринарна експертиза), зазначаючи його
(їх) прізвище, ім’я та по батькові, посаду, клас, науковий ступінь та вчене звання, освіту, освітньокваліфікаційний рівень, експертну спеціальність, стаж
експертної роботи, дату та номер видачі свідоцтва про
присвоєння кваліфікації судового експерта, ким видано та строк його дії:
Приклад: “Проведення експертизи доручено: судовому експерту 2-го кваліфікаційного класу, провідному науковому співробітнику сектору біологічних,
ветеринарних та грунтознавчих досліджень лабораторії криміналістичних досліджень Національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. Засл.
проф. М. С. Бокаріуса”, доктору ветеринарних наук,
професору Яценку Івану Володимировичу, який має
вищу ветеринарну і юридичну освіту, кваліфікацію
судового експерта за спеціальністю 18.1 «Ветеринарні
дослідження» (посвідчення № хххх, видане рішенням
експертно-кваліфікаційної комісії Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М. С. Бокаріуса від (дата), дійсне до (дата).
Стаж експертної роботи – з 2017 р., загальний стаж
роботи в сфері ветеринарної медицини – з 1993 р.”
Висновок експерта під час проведення комісійної
або комплексної експертизи складається з урахуванням таких особливостей: у вступній частині додатково зазначають дані про голову комісії експертів та
відомості про експертизи, результати яких задані
органом (особою), який(яка) призначив(ла) експертизу або залучив(ла) експерта, як вихідні дані.
Приклад: “Проведення експертизи доручено комісії експертів:
– Експерту 1 – судовому експерту 2-го кваліфікаційного класу, провідному науковому співробітнику
сектору біологічних, ветеринарних та ґрунтознавчих
досліджень, лабораторії криміналістичних досліджень
ННЦ “ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса”, доктору
ветеринарних наук, професору, академіку Національної академії наук вищої освіти України, який має
вищу ветеринарну і юридичну освіту, кваліфікацію
судового експерта за спеціальністю 18.1 “Ветеринарні
дослідження” (свідоцтво № хххх, видане ЕКК Харківського НДІСЕ МЮ України (дата), дійсне до (дата)).
Стаж експертної роботи – з 2017 р., загальний стаж
роботи в сфері ветеринарної медицини – з 1993 р. –
голова комісії;
– Експерту 2 – судовому експерту 3-го кваліфікаційного класу, завідувачу сектору біологічних, ветеринарних та ґрунтознавчих досліджень, лабораторії
криміналістичних досліджень ННЦ “ІСЕ ім. Засл.
проф. М. С. Бокаріуса”, кандидату ветеринарних наук,
який має вищу ветеринарну освіту, кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 18.1 “Ветеринарні
дослідження” (свідоцтво № хххх, видане ЕКК Харківського НДІСЕ МЮ України (дата), дійсне до (дата)).
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У разі, якщо проводилась додаткова або повторна
експертиза, зазначають відомості про первинну чи
попередні експертизи, вказуючи прізвище та ініціали
експерта, назву експертної установи чи місце роботи
експерта, номер і дату висновку експерта, зміст заключних висновків первинної експертизи чи висновків експертів попередніх експертиз; зміст питань, які
були поставлені перед судовим експертом на додаткове або повторне вирішення, а також мотиви призначення додаткової або повторної судово-ветеринарної
експертизи, які зазначені у документі про призначення цієї експертизи. Якщо у ньому такі мотиви відсутні, про це роблять відповідний запис.
12) відомості про підстави та осіб, які були присутні під час проведення судово-ветеринарного розтину
трупа птиці (прізвище, ініціали, статус).
Приклад:
“Під
час
проведення
судововетеринарного розтину трупів птахів був присутній
слідчий (зазначають найменування відділу поліції,
вказують звання слідчого та його прізвище, ім’я, по
батькові)”.
13) нормативні акти та джерела літератури, використані під час проведення судово-ветеринарної експертизи.
Приклад: “1. Яценко І. В., Париловський О. І.
Приходько І. Судово-ветеринарні ознаки шкоди здоров’ю, небезпечної для життя тварини. Ветеринарія,
технології тваринництва та природокористування:
науково-практичний журнал. 2019. № 5. С. 239–245.
DOI: 10.31890/vttp.2020.05.42.
2. Яценко І. В., Париловський О. І., Жиліна В. М.
Порядок судово-ветеринарного встановлення ступеня
тяжкості шкоди, заподіяної здоров’ю тварини. Науковий вісник Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З.
Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки. 2020. 22 (99).
182–192. DOI: 10.32718/nvlvet9928.
3. Париловський О. І., Яценко І. В., Богатирьова А.
М. Судово-ветеринарна характеристика ознак шкоди,
заподіяної здоров’ю тварини середньої тяжкості.
German International Journal of Modern Science. 2021.
№ 4. С. 70–75. DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-1-7075.
4. Яценко І. В., Казанцев Р. Г. (2021). Порядок проведення судово-ветеринарної експертизи трупів тварин
в секційній залі спеціалізованої експертної установи.
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. 7, 179-191. DOI: 0.31890/vttp.2021.07.28”.
Друга частина висновку експерта за результатами
проведеної судово-ветеринарної експертизи трупа
птиці носить назву “Дослідження”. Структура цієї
частини висновку експерта регламентована п.4.13
Інструкції
(Instruktsiia
pro
pryznachennia
i
provedennia sudovykh ekspertyz, 1998).
В цій частині судово-ветеринарний експерт викладає:
– відомості про стан трупів птиці, які надійшли на
дослідження;
–
умови проведення судово-ветеринарних досліджень;

– застосовані методи (методики) дослідження, їхні
реєстраційні номери (за наявності);
– основні етапи дослідження трупа птиці;
– посилання на ілюстрації, додатки та необхідні
роз’яснення до них;
– результати, отримані під час цієї процедури та їх
експертну оцінку, тобто обґрунтування здобутих результатів;
– причини розбіжностей з висновками попередніх
експертиз, якщо такі розбіжності були виявлені.
Загальну структуру дослідницької частини висновку судово-ветеринарного експерта за результатами
судово-ветеринарного дослідження трупа птиці визначає судово-ветеринарний експерт, відповідно до
завдань та стану об’єкта чи об’єктів дослідження
(рис. 2).
У дослідницькій частині виокремлюють такі розділи:
1. У підрозділі “Дослідження обставин справи і
анамнез смерті птиці” викладають необхідні відомості, отримані з процесуального документа про призначення судово-ветеринарної експертизи чи із ветеринарних документів (виписки з історії хвороби підекспертної птиці тощо). Дослідженням анамнезу смерті
птиці судово-ветеринарний експерт з’ясовує обставини, за яких тварина могла отримати смертельні механічні ушкодження чи бути отруєною; дату смерті;
описує місце виявлення трупа, обставини, встановлені
під час огляду трупа на місці його виявлення або інші
обставини смерті птиці.
Приклад: Із постанови слідчого слідчого відділення (повна назва) звання, П.І.П. відомо, що “(дата) до
чергової частини (повна назва відділу поліції) надійшло повідомлення зі служби “102” про те, що (дата) о
10:15 год. за адресою: (зазначається адреса) було
виявлено три трупи лебедів білих”.
2. Дослідження протоколу огляду місця події та
ветеринарних документів, що стсоуються судововетеринарної експертизи та містяться в матеріалах
справи або надані експерту додатково за його клопотанням, наприклад, дослідження протоколу обстеження птиці за життя фахівцями ветеринарної медицини (вказують назву лікарні чи клініки ветеринарної
медицини, її юридичну адресу, прізвище, ім’я, по
батькові фахівця ветеринарної медицини, який проводив обстеження птиці), протокол ультразвукового,
гастроскопічного, рентгенологічного дослідження
тощо, результати гематологічного, мікробіологічного
чи паразитологічного дослідження, дослідження обставин смерті (як витяг з постанови слідчого) тощо.
3. Судово-ветеринарне дослідження трупа птиці,
яке містить такі підрозділи:
А. Реєстраційні дані.
Б. Судово-ветеринарне дослідження трупа птиці
станом на (дата).
В. Додаткові дослідження.
Г. Судово-ветеринарний діагноз.
Синтезуюча частина.
У підрозділі А “Реєстраційні дані” відображають
розпізнавальні ознаки трупа птиці, зазначаючи: її вид
(курка, качка, індик тощо), стать: самець чи самка,
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В підрозділі Б. “Судово-ветеринарне дослідження трупа птиці станом на (дата)” реєструють
об’єктивні дані, отримані судово-ветеринарним експертом під час дослідження. Констатують не лише
знайдені травматичні чи хворобливі зміни, а й нормальний стан окремих органів, тканин і частин тіла,
сторонні запахи тощо, а й відсутність змін чи особливостей, що мають значення у конкретному випадку
(відсутність ушкоджень, крововиливів, сторонніх
запахів тощо). При цьому не допускається підміна
докладного описання органа діагнозами типу “абсцес”, “набряк”, “обвуглення”, такі вирази, як: “в
нормі”, “без особливостей” тощо.

породу, крос, лінію; окрас пір’я, масу трупа, вік, тип
використання (наприклад, м’ясна або яйценосна порода курей; дика чи домашня птиця тощо), дані про
власника птиці (за наявності), клінічний діагноз (за
наявності), дату смерті, дату і місце проведення судово-ветеринарного розтину трупа птиці.
Приклад: “Реєстраційні дані:
1. Вид тварини – лебідь-шипун (Cygnus olor).
2. Стать – самка.
4. Вік – до 3-х років, доросла сформована птиця.
5. Маса трупа – 7 кг 760 г
6. Окрас пір’я – білий.
7. Належить – вільно проживаюча у природі.
8. Дата смерті – 15 січеня 2021 р.”.

Рис. 2. Блок-схема загальної структури дослідницької частини висновку судово-ветеринарного експерта
Методичні підходи до викладення результатів судово-ветеринарного дослідження трупа птиці у висновку експерта можуть змінюватися залежно від

особливостей питань, поставлених на вирішення експерту у процесуальному документі про призначення
судово-ветеринарної експертизи, обставин спричи-
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Шкіра анатомічно цілісна, без ушкоджень, еластична, тонка. Куприкова залоза міститься в ділянці хвоста, вона добре розвинута. Рогові лусочки плесна і
пальці темно-сірого кольору, щільно прилягають одна
до одної. Шкіра блідо-жовтого кольору, суха та дещо
забруднена речовиною, зовні схожою на ґрунт. Гнильний запах відсутній”.
Далі описують стан органів ротової порожнини,
доступних для зовнішнього дослідження. Зазначають,
який стан рота (закритий чи відкритий), наявність
сторонніх предметів в ротовій порожнині, вказують на
колір і рельєф слизової оболонки, наявність виразок і
нашарувань.
Описуючи у висновку експерта стан язика трупа
птиці, зазначають його топографічне положення в
ротовій порожнині, чи виступає він за її межі, анатомічну цілісність, стан слизової оболонки (колір, вологість, рельєф, наявність чи відсутність крововиливів,
виразок тощо).
Приклад: “Ротовий отвір щільно закритий, язик з
ротової порожнини не виступає. Поверхня дзьоба
тьмяна та тверда. В ротовій порожнині виявляється
речовина бурого кольору, зовні схожа на кров. Кормові маси в ній відсутні. Ротова щілина знаходиться в
закритому стані. Язик без ушкоджень і деформацій,
розміщений на дні ротової порожнини, пружної консистенції, помірно вологий. Слизова оболонка ротової
порожнини та її органів блідо-рожевого кольору,
помірно волога й блискуча. Ротова порожнина без
вмісту”.
Описуючи в дослідницькій частині висновок експерта стан очей трупа птиці, зазначають стан очних
щілин (закриті чи відкриті), кон’юнктиви і рогівки
(вказують на анатомічну цілісність, колір, вологість,
наявність крововиливів, виразок), наявність і характер
виділень з очей.
Приклад: “Очні щілини відкриті, очні яблука деформовані, сухі. Кон’юнктива – сірого кольору, без
крововиливів”.
Описуючи стан зовнішнього вуха трупа птиці, зазначають прохідність зовнішніх слухових проходів і
наявність в них сторонніх предметів.
Описуючи стан носа, вказують на стан дзьоба навколо ніздрів, прохідність останніх, акцентують увагу
на анатомічній цілісності носа, прохідності носових
ходів.
Приклад: “Ніздрі та носові ходи вільнопрохідні.
Виділення з носових отворів та сторонній вміст відсутні. Дзьоб анатомічно цілісний”.
Описуючи у висновку експерта стан шиї трупа, зазначають її пропорційність тулубу, а описуючи форму
грудної клітки, звертають увагу на цілісність ребер,
тазових кісток, а крім того, оцінюють форму й консистенцію грудочеревної стінки на дотик.
Приклад: “Шия розвинута пропорційно тулубу.
Грудна клітка плоско-циліндричної форми (фото
№ х). Ребра, хребет, тазові кістки на дотик цілі. Грудочеревна стінка в без реберній ділянці м’яка”.
Описуючи стан грудних і тазових кінцівок, зазначають правильність їх розвитку, цілісність кісток,
стан кігтів та шпор, їх консистенцію на дотик.

нення і особливостей виявлених патологій, смертельних ушкоджень, заподіяних тварині, виду, віку птиці
тощо.
За судово-ветеринарного розтину трупа птиці
обов’язково проводять дослідження не менше двох
порожнин тіла (грудо-черевної і черепної), а в порожнинах – дослідження всіх органів. Під час описання
органів трупа птиці можна групувати однотипні
ушкодження за ділянками із обов’язковим зазначенням їхньої кількості й розмірів у кожній ділянці.
Під час описання результатів зовнішнього і внутрішнього дослідження трупа і його органів
об’єктивність викладу досягається методично правильним дослідженням і описом основних параметрів
стану органів: розташування в порожнині тіла, величини і форми, кольору, консистенції, рисунка тканин
як із зовнішньої поверхні органа, так і на розрізі. За
наявності запаху зазначають його особливості. Описуючи стан природних отворів, констатують: вони
закриті, напіввідкриті чи відкриті, вказують наявність
виділень із них. Зазначають кількість рідини в порожнинах тіла, її властивості (колір, консистенція, прозорість, домішки тощо). Під час опису органів, будьяких патологічно змінених ділянок тіла спочатку зазначають їхню довжину, товщину, масу. Під час описання парних органів спочатку наводять їхню загальну характеристику, а потім докладно описують зміни в
кожному з них. У непарних органах після загальної
характеристики зазначають вогнищеві зміни, їх локалізацію та характер.
У розділі “Зовнішнє дослідження трупа” викладають дані про зовнішній вигляд трупа, за схемою, котра
включає дані про тілобудову, конституцію, вгодованість, стан трупного охолодження та заклякання, вираженість ознак гниття трупа.
Приклад: “Труп лебедя білого, самки, середньої
вгодованості. Грудні й тазові кінцівки витягнуті, зігнуті у суглобах. Тілобудова пропорційна, правильна.
Трупне задубіння не виражене в усіх звичайно досліджуваних групах м’язів. Охолодження трупа повне,
рівномірне. М’які тканини м’якої консистенції. Ознаки трупного гниття ззовні відсутні”.
Зовнішнє дослідження частин тіла і органів трупа
описують за такою схемою: дослідження видимих
слизових оболонок, пір’яного покриву, шкіри, ступеня розвитку підшкірної клітковини, органів ротової
порожнини, очей, носа, шиї, клоаки, грудних і тазових
кінцівок, хребта й грудної клітки, анатомічної цілісності голови. Підсумовують вказівкою на виявлені
ушкодження чи патології.
Результати зовнішнього дослідження трупа птиці
розпочинають із зазначення стану видимої частини
слизових оболонок (очей і ротової порожнин), зазначають стан пір’я (колір, густина, ступінь прилягання
до шкіри, скуйовдженість, вираженість линьки); стан
шкіри (пігментованість, колір, еластичність, вологість,
запах; стан розвитку підшкірної клітковини).
Приклад: “Пір’яний покрив сіро-білого окрасу, густий, тьмяний, рівномірно покриває тіло, линька помірна, пір’я добре фіксоване у фолікулах. Воно забруднене залишками речовини, зовні схожої на ґрунт.
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час зовнішнього дослідження трупа. Приклад:
“УШКОДЖЕННЯ під час зовнішнього дослідження
трупа не виявлені”, або “УШКОДЖЕННЯ: рани, в
яких виявлено сторонні металеві предмети округлої
форми: в ділянці тазу (шпротинка №1), в ділянці 1-го
ребра (шпротинка № 2), в ділянці грудної клітки на
рівні шостого ребра (шпротинка № 3), в ділянці лівого
плеча (шпротинка № 4)”.
Розділ дослідницької частини висновку експерта
під назвою “Внутрішнє дослідження трупа птиці”
включає описання грудочеревної порожнини, положення органів у ній, а також детально описують кожний орган з акцентом на ушкодження чи патологічні
вогнища (рис. 3).

Приклад: “Грудні та тазові кінцівки розвинуті правильно, кістки їх на дотик анатомічно цілісні. Кігті та
шпори на тазових кінцівках анатомічно цілісні,
щільні”.
Описуючи стан зовнішнього отвору клоаки, зазначають його стан (закритий, відкритий чи напіввідкритий), чи забруднене пір’я навколо цього отвору каловими масами, вказують на колір слизової оболонки, її
цілісність.
Приклад: “Зовнішній отвір клоаки не замкнений,
слизова оболонка її сіро-червоного кольору, анатомічно цілісна, шкіра навколо нього забруднена
послідом”.
В кінці розділу “Зовнішнє дослідження трупа”
описують всі ушкодження чи патології, виявлені під

Рис. 3. Блок-схема внутрішнього дослідження трупа птиці
а також тимуса, щитоподібної залози, лімфатичних
вузлів (у водоплавної птиці), слинних залоз – за схемою описання паренхіматозних органів, зазначаючи
їхню форму, колір ззовні й на розрізі, консистенцію,
наявність чи відсутність ушкоджень.
Приклад: “Органи шиї займають природне анатомічне положення. М’які тканини шиї без ушкоджень.
Головні бронхи і гортань природної трубкоподібної
форми, їх адвентиція сірого кольору. Слизова оболонка гладенька, помірно волога. Вони вільно прохідні,
сторонній вміст відсутній. Трахея циліндричної форми, її хрящові кільця помірно еластичні. Слизова
оболонка помірно волога, блискуча, блідо-рожевого
кольору. Ушкодження та деформації відсутні. Прохідність не порушена. Стравохід трубкоподібної фор-

Описуючи у висновку експерта стан підшкірножирового шару, ступінь його розвитку, оцінюють
колір жиру, його консистенцію, вологість, наповненість кров’ю кровоносних судин, наявність крововиливів, їх локалізацію та розміри.
Приклад: “Підшкірна жирова клітковина добре розвинута, сіро-зеленого кольору”.
Описуючи стан органів шиї, звертають увагу на
положення органів і стан м’яких тканин. Зазвичай
серед органів шиї описують стан стравоходу, гортані,
трахеї, великих кровоносних судин (правої та лівої
загальної сонної артерії, яремні вени), м’яких тканин
за схемою описання трубкоподібних органів, вказуючи на колір і складчастість слизової оболонки, наявність чи відсутність в їх просвіті сторонніх предметів,
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хні розрізу, зіскрібок паренхіми); стан оточуючих
м’яких тканин.
Описання трубкоподібних органів здійснюють за
схемою: положення органів (природне чи зміщене),
величина, форма, вміст органа (кількість, консистенція, колір, запах, склад), слизова оболонка (товщина,
колір, характер секрету (нашарування), рельєф, відшарування від підлеглих тканин, наявність виразок),
стан м’язової та серозної оболонок, ступінь кровонаповнення судин стінки органа.
Під час опису уражених ділянок зазначають: локалізацію вогнища ураження (розшарування тканини
кров’ю, гноєм, наявність порожнин і їхній вміст, наявність пухлиноподібних утворень, осередки некрозу,
дистрофічних змін, перелом кісток, вказують їхню
кількість, величину, форму, консистенцію, колір,
рисунок будови тканин в осередках ураження; реакцію оточуючих тканин).
Описуючи серце, експерт зазначає зміни його
об’єму (збільшене, не збільшене, зменшене), форму
(конічна в незміненого серця), в тому числі конфігурацію верхівки (незмінена, загострена, притуплена),
консистенцію міокарда (пружна, в’яла, ущільнена),
колір (рожево-червоний, блідо-червоний, темночервоний), стан перикарду та перикардіальної порожнини (блиск, рівність поверхні, нашарування, наявність та кількість рідкого вмісту), співвідношення
товщини стінок шлуночків (в незміненому серці – 3:1,
лівого до правого), розміри серцевих камер, ступінь
кровонаповнення судин стінки серця (недостатнє,
помірне, надмірне), відхилення від трупної норми.
Приклад: “Серце знаходиться в серцевій сумці, воно конусоподібної форми, чотирикамерне, темночервоного однорідного забарвлення. Співвідношення
товщини стінок правого і лівого шлуночків становить
1:3. Ділянка вінцевої борозни із жировими скупченнями. Коронарні судини помірно кровонаповнені.
Розміри серцевих камер відповідають природній віковій нормі. Перикард легко відділяється від серця, він
дещо матовий, вологий, прозорий, гладенький. В його
порожнині міститься 1-2 краплі прозорої рідини. Кровонаповненість його кровоносних судин – помірна.
Відсутній будь-який сторонній вміст. Колір – бурий,
консистенція – дрябла. На оболонках серця реєструються крововиливи. Кровоносні судини епікарду помірно наповнені. Сам епікард гладенький, блискучий,
тонкий. Міокард помірно дряблої консистенції, бурого кольору з крапковим крововиливами. Поверхня
ендокарду блискуча, гладенька та волога. Серцеві
клапани еластичні, блискучі, сірого кольору, мають
тонкі та рівні краї. В порожнинах правого шлуночка і
правого передсердя реєструється незначна кількість
крові. Великі артерії блідо-жовтуватого забарвлення,
типової трубчастої форми, в їхньому просвіті вміст
відсутній. Невелика кількість крові, що не зсілася,
міститься в порожнистих венах”.
Описання легень птиці включає характеристику їх
розмірів (зменшені, збільшені, не змінені), кольору
(червоний, рожевий, сірий тощо), консистенції (еластична, пружна, ущільнена, пухка, крепітуюча, щільна,
тістоподібна, повітряна), стану країв (гострі, тупі),

ми. Він розміщений топографічно правильно. Просвіт
стравоходу не містить корму, а також стороннього
вмісту, його прохідність не порушена. Слизова оболонка волога, на її поверхні є незначна кількість слизу, її колір – блідо-рожевий з сіруватим відтінком,
чиста. Патологічні зміни відсутні”.
Порожнини трупа птиці у висновку експерта описують за схемою: наявність стороннього запаху, стан
серозної оболонки: вологість, рельєф, колір, прозорість, нашарування, спайки, кровонаповненість кровоносних судини, крововиливи та їхня локалізація; потовщення, спайки з органами. Сторонній вміст в серозних порожнинах трупа птиці описують за такою схемою: об’єм (см3), колір, наявність в ньому домішки
крові, фібрину, кормових і калових мас, паразитів,
його консистенція, склад, зазначають характер, запах
газів, вказують на виявлені сторонніх предметів та
ушкоджень, їх характер, локалізацію, розміри. За
необхідності зазначають результати проведеного
мікроскопічного та бактеріологічного дослідження
випоту з порожнин тіла.
Приклад: “В грудо-черевній порожнині тіла міститься речовина рожевого кольору, зовні схожа на
кров (фото № х). Гнилісний запах від трупа
відсутній”.
Положення внутрішніх органів може бути природним (анатомічно правильним), або певні органи зміщені в межах порожнини тіла, або за її межі (у разі
випадіння органів). Обов’язково зазначають наявність
ознак трупного аутолізу.
Приклад: “Внутрішні органи займають природне
анатомічне положення. Вони дещо бліді (фото № х).
Поверхня серозної оболонки грудочеревної порожнини тіла помірно волога, гладенька та блискуча, зі слабко кровонаповненими кровоносними судинами. Реєструються скупчення підсерозного внутрішнього
жиру, м’якої консистенції, світло-жовтого кольору,
забрудненого кров’ю”.
В грудочеревній порожнині тіла обов’язковому
описанню підлягають такі органи: серозна оболонка,
навколосерцева сумка, серце, великі кровоносні судини, легені, селезінка, печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, шлунок, більший сальник, кишечник,
нирки, надниркові залози, сечоводи, сечовий міхур;
сім’яники з придатками, сім’япроводи, яєчники, яйцепроводи.
Описання паренхіматозних органів (легень, печінки, нирок, селезінки, підшлункової залози, надниркових залоз, щитоподібної залози, яєчників, сім’яників
тощо) здійснюють за схемою: форма, колір, консистенція, величина органа (визначається за станом країв,
напруженості капсули органа, станом паренхіми під
час розрізу капсули (збільшення об’єму, випинання
паренхіми в ділянці розрізу; за результатом вимірювання і зважування враховують лінійні розміри, масу);
стан капсули і серозної оболонки (колір, товщина,
прозорість, кровонаповнення судин, нашарування на
поверхні, ушкодження); стан тканин органа на розрізі:
вид поверхні розрізу (колір, ступінь кровонаповнення
судин, виразність анатомічних структур, рисунка
будови, вологість, характер рідини що стікає з повер-
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подібна. Слизова оболонка вкрита невеликою кількістю слизу. На її поверхні, яка має звичний рельєф,
помітні характерні підвищення отворів травних залоз.
Патологічних змін в залозистій частині шлунка не
виявлено, його прохідність не порушена. М’язова
частина шлунка добре розвинута, не збільшена, дископодібної форми з щілиноподібною порожниною.
Має товсту стінку. В ній дуже добре розвинута
м’язова оболонка, яка має сухожилкові утворення, що
чітко помітні. Слизова оболонка складчаста і вкрита
кутикулою жовтуватого кольору. Вона прозора, щільна і легко відділяється від нижчерозташованих шарів
слизової оболонки. Жодних крововиливів, патологічних змін на кутикулі, слизовій оболонці шлунка не
виявлено. Вміст шлунка коричнево-зеленого кольору,
вологий, складається з гравію і зерняток”.
Описуючи кишечник птиці, експерт констатує
анатомічне положення тонкої та товстої кишок (анатомічно правильне, зміщене), описує товщину стінки
(потовщена, нормальна, потоншена, розтягнена), прохідність (вільно прохідний, закупорений), вміст, наявність гельмінтів, виявлені патологічні стани.
Приклад: “Тонка кишка (дванадцятипала, порожня
і клубова кишки) підвішені на довгій, прозорій, цілісній брижі. Стінка дванадцятипалої кишки з боку серозної оболонки сіро-жовтого кольору, а очеревини –
червоно-рожева, забруднена кров’ю. В хімусі гельмінти відсутні. Його прохідність не порушена. Тонка
кишка з характерним вмістом. Слизова оболонка кишки без крововиливів, природного блідо-рожевосірого кольору, помірно вкрита слизом, дещо складчаста”.
Приклад: “Товста кишка (сліпі і пряма кишки та
клоака) займають природне анатомічне положення.
Сліпі кишки мають тоненьку стінку, гладеньку, блідорожевого кольору слизову оболонку, вкриту тягучим
слизом. В сліпих кишках реєструються напівсформовані калові маси”.
Приклад: “Пряма кишка – природної форми, трубкоподібна. Злегка тягучий слиз виявлено на її слизовій оболонці. Незначна кількість напіврідких калових
мас сіро-коричневого кольору реєструються в просвіті
прямої кишки. На серозній оболонці кишечнику реєструються крововиливи”.
Приклад:
“Клоака
природної
видовженоворонкоподібної форми, закрита. Навколо клоаки
пір’я чисте. В її порожнині вміст відсутній. Слизова
оболонка формує поздовжні й поперечні складки, має
природний колір та вкрита слизом. Клоакальна сумка
добре розвинута, округлої форми, сірого кольору, в
розмірах не збільшена. Вона є дорсальним кишенеподібним випином проктодеума. Її слизова оболонка
складчаста, патологічні зміни відсутні. Всередині
клоакальна сумка вільна від вмісту”.
Описуючи у висновку підшлункову залозу птиці,
експерт зазначає її положення (анатомічно правильне
чи зміщене), розміри (збільшена, не збільшена), форму (плоска і видовжена), колір (бліда, рожева, жовтувата, почервоніла), структуру на розрізі (вираженість
часточкової будови), консистенцію (природня, в’яла,
ущільнена), наявність патологічних змін.

повітроносних мішків, а також опис патологічних
процесів та станів за наявності.
Приклад: “Легені відносно малі. Їх поділ на частки
не виражений. Вони локалізуються у верхній четвертині порожнини тіла, занурюючись на певну глибину
у міжреберні проміжки. Колір легень – яскраворожевий, природної прямокутної форми. Їхня консистенція – пухка, вони помірно кровонаповненні, із
характерним виглядом поверхні розрізу.
Дев’ять повітроносних мішків є тонкостінними
виростами ектобронхів. Їхні стінки прозорі, тоненькі,
дещо матові, помірно вологі, без стороннього вмісту.
Поблизу входу в грудну клітку міститься воло – мішкоподібне розширення стравоходу. Воно добре розвинуте, всередині кормові маси відсутні. Його слизова
оболонка
блідо-рожевого
кольору,
волога,
складчаста”.
Описуючи печінку птиці, експерт констатує її розміри (збільшені, дещо збільшені, зменшені, не змінені), консистенцію (щільна, помірно щільна, в’яла),
краї (гострі, тупі), колір (коричневий, світлокоричневий, червоний тощо), описує виявлені патологічні процеси.
Приклад: “Печінка природно поділена на ліву латеральну і медіальну частки та праву частку. Її консистенція – помірно пружна, колір – світло-коричневий,
анемічна. Її краї гострі. Жовчний міхур міститься на
правій частці печінці. Його форма – видовженогрушоподібна, стінка тоненька. Він заповнений жовчю темно-зеленого кольору, водянистої консистенції.
Поверхня слизової оболонки жовчного міхура сірозеленуватого кольору, має природній, дещо складчастий рельєф”.
Описуючи селезінку трупа птиці, експерт зазначає
її анатомічне положення (анатомічно правильне чи
зміщена), форму, розміри, консистенцію (щільна,
помірно щільна, мажуча), краї (гострі, тупі), структуру пульпи (чи виражена зернистість), ступінь кровонаповнення (значний, помірний), вказує на інтенсивність зіскрібка (незначний, значний).
Приклад: “Селезінка займає природне топографічне положення – на межі залозистої і м’язової частин
шлунка. Вона кулясто-овальної форми, темночервоного кольору, із заокругленими краями. Консистенція – м’яка, кровонаповненість – помірна, капсула
блискуча та гладенька. На розрізі селезінки реєструється природний рисунок поверхні, зіскрібок дуже
малий”.
Описуючи шлунок птиці, експерт зазначає анатомічне положення його частин (анатомічно правильне
чи зміщене), розміри, форму, товщину стінки (незмінена, потовщина, потоншена), прохідність кардіального і пілоричного отворів (вільно прохідні, звужені,
закупорені), описує вміст шлунка та стан слизової
оболонки (колір, наявність слизу, рельєф, висоту
складок, стан кутикули), виявлені патологічні зміни.
Приклад: “Шлунок складається із залозистої і
м’язової частин. Залозиста частина шлунка локалізується між частками печінки. Стінка його потовщена.
Просвіт в ділянці переходу м’язової частини у залозисту звужується. Залозиста частина шлунка веретено-

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2021, vol. 23, no 103

71

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2021, т 23, № 103

Кістки правильної анатомічної конфігурації, тверді та
цілі. Мають блискуче окістя та м’який кіль, який легко згинається. Грудна клітка округлої форми. Суглоби
природних розмірів і конфігурації. Суглобові поверхні кісток блискучі та вологі. Капсула суглобів і оточуючі тканини анатомічно цілі, без ушкоджень”.
Окреме місце в розділі висновку експерта “Внутрішнє дослідження трупа” відводиться описанню
головного мозку і його оболонок. При цьому вказують на стан оболонок мозку (анатомічна цілісність,
колір, кровонаповнення її судин, стан зрощення з
кістками черепа, вологість, наявність сторонніх предметів), стан речовини головного і спинного мозку
(анатомічна цілісність, стан кровонаповнення її судин, стан звивин і борозен, консистенція речовини
мозку, запах від нього).
Приклад: “Тверда мозкова оболонка головного мозку сірувато-пергаментного забарвлення, з кістками
черепа щільно зрощена, волога, мало кровонаповнена.
Головний мозок. Тканина головного мозку в’яла, волога”.
У кінці розділу “Внутрішнє дослідження трупа”
описують всі ушкодження чи патології, виявлені під
час внутрішнього дослідження трупа. Порядок розташування виявлених патолого-анатомічних змін залежить від ступеня їх можливого впливу на розвиток
стану,
несумісного
з
життям
(основне/конкуруючі/поєднані захворювання, ускладнення,
фонові захворювання, супутні захворювання).
Приклад: “ВИЯВЛЕНІ ПАТОЛОГІЧНІ СТАНИ ТА
ПРОЦЕСИ: анемія внутрішніх органів, дистрофія
печінки, серця, крововилив в грудочеревну порожнину тіла, крапкові крововиливи на міокарді”, або “ВИЯВЛЕНІ УШКОДЖЕННЯ: ушкодження швидкісним
висококінетичним тупим предметом в задній частині
тулуба; багатофрагментарний розрив нирок; кровотеча в грудочеревну порожнину тіла; розрив лівої легені; уламковий перелом лівої плечової кістки і лівого
плечового суглоба; ушкодження швидкісним висококінетичним тупим предметом стінки грудочеревної
порожнини зліва; розрив каудальної порожнистої
вени; розрив судин легень”.
Описуючи в дослідницькій частині висновку експерта стан будь-якого органа чи тканин трупа птиці,
доцільно робити посилання в дужках на відповідне
фото, розміщене у фототаблиці, як на підтверджуючий факт, наприклад: “Розташування органів грудочеревної порожнини анатомічно правильне (фото №
х). У черевній порожнині міститься значна кількість
рідини темно-червоного кольору (до 100 см3) (фото
№ х)”.
У зазначених випадках фототаблиці мають зберігатись у наглядових експертних провадженнях і на
вимогу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу або залучив експерта, можуть надаватись їм
для ознайомлення.
В розділ висновку експерта В. “Додаткові дослідження” експерт фіксує результати досліджень, виконаних із застосуванням спеціальних приладів (мікроскопа, спектроскопа, люмінесцентного освітлювача,
хроматографа тощо) або лабораторних досліджень

Приклад: “Підшлункова залоза займає природне
топографічне положення: локалізується в брижі дванадцятипалої кишки та чітко підвищується над нею.
Вона видовженої форми, світло-рожевого кольору,
м’якої консистенції, складається із верхньої і нижньої
часток”.
Описуючи нирки птиці, експерт вказує на їхні розміри (збільшена, не збільшена), форму, колір (темнокоричневий, червоний, блідий, жовтуватий), наявність
патології.
Приклад: “Нирки займають в грудо-черевній порожнині природне топографічне положення: частково
розташовуються в заглибинах клубової та попереково-крижової кісток. Каудально вони сягають прямої
кишки, краніально – легень. Нирки оточені повітроносними мішками, які утворюють повітряний прошарок, що замінює відсутню жирову капсулу. Їхній розмір не збільшений. Вони мають передню, середню і
задню частки, що вкриті фіброзною капсулою і серозною оболонкою. Колір – буро-червоний, консистенція
– пружна, гладенька, помірної кровонаповненості, без
крововиливів. На розрізі нирки мають характерний
рисунок, кіркова і мозкова зони не чіткі. Ниркова
миска відсутня”.
Описуючи у висновку сечоводи птиці, експерт зазначає довжину, форму та їхню прохідність.
Приклад: “Сечоводи. В ділянці середньої частки за
межі нирки виходять сечоводи (лівий і правий). Проходячи по дорсальній стінці порожнини тіла вони
відкриваються в уродеум, цілісні, їхня прохідність не
порушена”.
Описуючи яєчник птиці, експерт констатує його
положення (анатомічно правильне чи зміщений), форму (в нормі – гроноподібна), величину (збільшений
чи ні), колір, консистенцію; описує яйцепроводи (товщину стінки, колір серозної та слизової оболонок,
вміст тощо).
Приклад: “Яєчник. Біля краніального краю нирок
розташовується гроноподібний яєчник. Яйцепроводи
природної трубкоподібної форми, світло-рожевого
кольору, стінка тонка, анатомічно цілісна”.
Крім цього, в дослідницькій частині висновку експерта під час дослідження трупа птиці описують стан
складових опорно-рухового апарату, зокрема скелетних м’язів: ступінь розвитку, колір (червоний, блідочервоний), консистенцію (пружні, в’ялі); кісток скелета (форма, консистенція, анатомічна цілісність),
зв’язок (форма, колір, консистенція, цілісність), суглобів (конфігурація, рухомість, стан синовіальної
оболонки і синовії (колір, прозорість, в’язкість), оточуючих їх тканин).
Приклад: “Скелетні м’язи – пружної консистенції,
блідо-рожевого кольору. Усі інші скелетні м’язи дещо
більш інтенсивно-рожевого кольору, злегка вологі.
Слабко розвинута міжм’язова сполучна тканина, в
м’язовій тканині трупа журавля розподілена рівномірно і утворює тоненькі фасції. Міжм’язові жирові
відкладення відсутні. Під час розрізу скелетних м’язів
реєструється їхня помірна вологість, розвинуті.
М’язові сухожилки кінцівок добре розвинуті, твердої
консистенції, довгі та міцні. Скелет без деформацій.

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2021, vol. 23, no 103

72

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2021, т 23, № 103

дати й виходити з дослідницької частини висновку
експерта. Посмертні зміни в судово-ветеринарному
діагнозі не наводяться.
Судово-ветеринарний діагноз спростовує, підтверджує, уточнює чи розширює клінічний діагноз (у випадку смерті птиці під час лікування). Якщо, крім
судово-ветеринарного розтину трупа птиці, були проведені додаткові дослідження, наприклад лабораторні,
то їхні результати викладають у висновку експерта
перед підрозділом “Судово-ветеринарний діагноз”.
Судово-ветеринарний діагноз будують за нозологічним та патогенетичним принципами із відтворенням послідовності розвитку виявлених змін. Найважливішими є його частини – основна хвороба (ушкодження), її смертельне ускладнення, супутні й фонові
захворювання чи ушкодження.
Приклад: “Судово-ветеринарний діагноз: отруєння
(назва речовини); застійна гіперемія та набряк легенів; дистрофія печінки, серця; крововилив у підшкірну клітковину нижньої стінки грудо-черевної порожнини та грудо-черевну порожнину тіла; крапкові крововиливи в міокарді”.
Якщо судово-ветеринарний експерт не може довести і пояснити причину смерті птиці, то в такому
випадку він заявляє про неможливість встановити
причину смерті та вказує – з якої причини, наприклад,
у зв’язку з вираженими ознаками гниття трупа, у
зв’язку зі скелетуванням трупа тощо.
Приклад: “У трупі білого лебедя, наданого для судово-ветеринарного дослідження, будь-яких тілесних
ушкоджень не виявлено, проте виражені явища
гниття і скелетування, а тому визначити давність
утворення тілесних ушкоджень не виявляється за
можливе”.
Узагальнення та оцінку результатів окремих досліджень, які є підставою для формулювання висновків, експерт викладає у синтезуючій частині висновку
експерта. Survey on some hormonal residues in chicken
meat, liver and kidneys.локальний статус – ушкоджену
ділянку тіла чи органи (Status localis).
Цей підрозділ висновку експерта доцільно розпочинати такою фразою: “Дослідивши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР
№ ххххххххххххххххххх від (дата), та узагальнивши
і надавши експертну оцінку результатам судововетеринарного розтину (вид птиці), згідно з постановою слідчого від (дата) судово-ветеринарний експерт
констатує таке”.
Далі викладають узагальнені дані, в логічній послідовності, отримані з результатів дослідження, обґрунтовуючи їх, проте вони мають бути максимально
наближені до відповідей на питання у висновках.
Записи ведуть державною мовою, зрозумілими виразами, з мінімальною кількістю спеціальних ветеринарних термінів. Якщо уникнути цих термінів неможливо, їх зміст пояснюють.
Третьою частиною висновку експерта є “Висновки”. Цю заключну частину висновку експерта розпочинають такою фразою: “На підставі судововетеринарної експертизи трупа (вид птиці), матеріалів
кримінального
провадження
№

вилученого із трупа біологічного матеріалу (шматочків органів, біологічних рідин тощо) із застосуванням
різних методів дослідження: судово-токсикологічних,
судово-гістологічних, судово-імунологічних, судовохімічних, мікробіологічних, паразитологічних, криміналістичних тощо із зазначенням номера і дати їх
складання.
Приклад: “Результати рентгенологічного дослідження. Дослідження рентгензнімків проводили за
допомогою негатоскопу. Рентгензнімок № 1 (лебідь
№ 1): в нижній третині лівої плечової кістки реєструється рентген-негативне поле діаметром 5 мм, позначене на рентген-плівці цифрою “4”. Рентгензнімок
№ 2 (лебідь № 1): рентген-негативні поля діаметром 5
мм реєструються в ділянці тазу (позначене на рентген-плівці цифрою “1”), грудної клітки (позначені на
рентген-плівці цифрами “2, 3”), нижньої третини
плечової кістки (позначене на рентген-плівці цифрою
“5”). Рентгензнімок № 3 (лебідь № 2): ренгеннегативні поля діаметром 5 мм реєструються на рентген-плівці: в ділянці лівого плеча (у верхній третині –
позначено “8” і “7”; а також в середній третині – позначено цифрою “5”), а також в ділянці верхньої третини лівого передпліччя (позначене цифрою “5”)” або
“За результатами проведеного дослідження зерна зі
шлунка трупа птиці встановлено, що у складі об’єкта,
що досліджувався, присутні сліди органічної речовини (зазначається її назва)”.
У випадках вилучення органів і тканин для експертних, наукових або навчальних цілей вказують на
проведене втручання і зазначають, що саме вилучене,
кому і в який заклад передане.
Після аналізу всіх результатів додаткових досліджень експерт формує підрозділ Г. Перелік усіх виявлених під час судово-ветеринарного розтину трупа
птиці патологічних змін (станів і процесів), складений
у певному порядку та виражений у нозоморфологічних термінах, передбачених загальноприйнятими класифікаціями і номенклатурами хвороб,
що відображають причину, патогенез, структурні
ознаки й функціональні прояви хвороби чи травми,
сформульований судово-ветеринарним експертом на
основі даних анамнезу, результатів судововетеринарного розтину і лабораторних досліджень
являє собою судово-ветеринарний діагноз.
Формулювання судово-ветеринарного діагнозу
хвороби чи ушкодження є відповідальним та складним завданням практичної діяльності судововетеринарного експерта, адже сприяє адекватному,
послідовному й обґрунтованому складанню висновка
експерта. Він має бути побудований точно, повно,
чітко, коротко, логічно, без будь-яких пояснень і обґрунтувань. Ушкодження, патологічні процеси та
стани, однорідні за нозо-морфологічним принципом,
що виявлені судово-ветеринарним експертом під час
розтину трупа птиці, об’єднують.
Загальноприйнятою формою діагнозу є тричленна
його структура, яка передбачає послідовний виклад
нозологічних форм: основної хвороби (ушкодження),
смертельного ускладнення, супутніх знахідок і патологічного фону. Кожна позиція діагнозу має відпові-
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хххххххххххххххх від (дата), у відповідь на питання,
поставлені в постанові слідчого від (дата), експерт
дійшов таких висновків”.
На кожне з поставлених питань має бути дана відповідь по суті або вказано, з яких причин неможливо
його вирішити.
- Приклад: “До якого виду належить труп лебедя?
– Труп лебедя, судово-ветеринарне дослідження
якого проведене, належить до виду: “лебідь білий”,
родини гусакоподібних, належать до класу птиці,
типу хордових. Ця тварина належить до хребетних,
має головний і спинний мозок, кровоносну і нервову
системи”, або:
- “Яка причина смерті птиці, наданої для дослідження?
- Причиною смерті лебедя білого № 1 стала
“значна крововтрата внаслідок масивної кровотечі”,
або:
- “Встановити давність виникнення ушкоджень,
виявлених в трупі журавля сірого, не уявляється за
можливе, оскільки труп перебуває в стані вираженого трупного гниття та має значні дефекти органів
за типом тканина-мінус”.
- “В трупах птиці № 1, 2 отрути не виявлено (із
можливого переліку, наведеного у висновках фахівців
з питань токсикології № хххх та № ххх від (дата)),
тому і встановити причинно-наслідковий зв’язок між
можливим отруєнням і смертю птиці не уявляється
за можливе”.
Відповідно до п. 4.14 Інструкції висновки мають
бути сформульовані за результатами дослідження, як
відповіді на поставлені питання в послідовності, зазначеній у вступній частині висновку експерта або
необхідно зазначити причини, через які неможливо їх
вирішити, а також надати відповіді на питання, які
вирішувались експертом в порядку самоініціативи.
Нумерація відповідей у заключних висновках (підсумках) повинна відповідати нумерації питань, зазначених у вступній частині висновку експерта, а також
питанням, викладеним у процесуальному документі
про призначення судово-ветеринарної експертизи.
Заключні висновки (підсумки) у висновку експерта мають бути сформульовані стисло, чітко, конкретно, виразно, без повторів, зрозуміло всім учасникам
процесу, повно, мотивовано, на основі фактичних
даних, без фраз і мовних зворотів, що передбачають
різне їх тлумачення, в категоричній і, як виняток, у
ймовірній формах. У разі уживання експертом спеціальних ветеринарних термінів їх пояснюють, щоб вони
були зрозумілими усім учасникам процесу, які будуть
знайомитись із висновком судово-ветеринарного експерта.
У висновках судово-ветеринарний експерт констатує фактичні дані або їхню відсутність, спираючись
виключно на ті фактичні дані, які випливають з результатів об’єктивних досліджень, відображених у
дослідницькій частині висновку, а також показати
причинно-наслідкові зв’язки між ушкодженням і
шкодою, заподіяною здоров’ю чи життю птиці.

Схема укладання висновків експерта за результатами проведеної судово-ветеринарної експертизи
трупа птиці залежить від характеру та послідовності
викладення питань, поставлених на його вирішення.
Висновки у заключній частині висновку експерта
підписує експерт чи експерти (у разі проведення комісійної чи комплексної судово-ветеринарної експертизи) із зазначенням їх посади, наукового ступеня,
вченого звання, а їхні підписи засвідчуються відбитком печатки експертної установи. Крім того, підписи
експертів і відбиток печатки ставлять на кожній сторінці тексту заключних висновків, відповідно до
п. 4.15 Інструкції.
Фототаблиці, що додаються до висновку судового
експерта, розміщуються після “Висновків”, підписуються експертом (експертами), а його підпис засвідчуються відбитком печатки експертної установи. Якщо експерт працює на професійній основі самостійно
та не є працівником державної експертної установи,
то він засвідчує наданий ним висновок своїм підписом і печаткою із зазначенням реєстраційного номера
облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера).
Висновок експерта або експертів (у разі проведення комісійної чи комплексної судово-ветеринарної
експертизи) оформлюється на бланку експертної
установи і підписується судово-ветеринарним експертом або експертами, який (які) проводив(ли) дослідження.
Якщо судово-ветеринарний експерт не є працівником державної спеціалізованої експертної установи і
працює на професійній основі самостійно, він засвідчує наданий ним висновок своїм підписом і печаткою
із обов’язковим зазначенням реєстраційного номера
облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) або серії та номера паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків),
що узгоджується із п. 4.15 Інструкції.
Відповідно до п. 4.16 Інструкції, під час проведення комісійної або комплексної експертизи висновок
експерта складається за загальними правилами, викладеними в Інструкції, з урахуванням таких особливостей:
– у вступній частині додатково зазначають дані
про голову комісії експертів та відомості про експертизи, результати яких задані органом або уповноваженою особою, яка призначила судово-ветеринарну
експертизу чи залучила експерта, як вихідні дані;
– дослідження, які проводились окремими експертами, описують у відповідних розділах дослідницької
частини, що підписуються цими експертами із зазначенням їхніх прізвищ та ініціалів;
– узагальнення та оцінка результатів досліджень
фіксуються у синтезуючому розділі дослідницької
частини висновку експертів й підписуються цими
експертами із зазначенням їхніх прізвищ та ініціалів.
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Приклад:
ФОТОТАБЛИЦЯ
до висновку судового експерта № ____ від (дата)

Фото № 1. Вутрішній вигляд трупа лебедя білого № 1 Фото № 2. Вигляд трупа лебедя білого № 4. Біле
(стан, у якому труп доставлено для проведення
піря з коричневими плямами, формування
судово-ветеринарної експертизи). Макрофото станом
гулеподібного виросту на дзьобі. Лебідь-шипун
на (дата) .
2-го року життя. Макрофото станом на (дата).
особистий підпис
науковий ступінь, вчене звання,
СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ:
експерта
ініціали й прізвище
КУпАП України, причини смерті, характеру та ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, їх механізму, черговості, давності, прижиттєвості чи посмертності, наявними ознаками каліцтва, ознаками, за якими можна
встановити характер та особливості зброї чи інших
знарядь, якими спричинені ушкодження, причиннонаслідкового зв’язку між ушкодженнями і настанням
смерті птиці; встановленням, чи могли бути спричинені виявлені ушкодження результатом насильницьких дій над птицею та чи спричинили виявлені ушкодження її фізичний біль, страждання і мучення перед
смертю.
3. Обов’язковими елементами розділу “Дослідження” є детальний аналіз судово-ветеринарним
експертом окремих ветеринарних документів, що
містяться у матеріалах справи (виписки з історії хвороби тварини, амбулаторної карти, протоколу огляду
місця події, протоколу дослідження патологічного
матеріалу тощо), зазначення реєстраційних даних
трупа птиці, описання результатів його зовнішнього
та внутрішнього дослідження за визначеними нами
алгоритмами, результатів додаткових досліджень
(бактеріологічних, вірусологічних, гістологічних,
токсикологічних тощо), формулювання судововетеринарного діагнозу та формулювання синтезуючої частини висновку експерта.
4. Заключна частина висновку експерта щодо судово-ветеринарної експертизи трупа птиці є відповіддю на питання, сформульовані у вступній частині в
категоричній або, як виняток, у ймовірній формі.
5. Особливістю додатків висновку експерта є те,
що вони оформляються у вигляді фототаблиць, котрі
несуть інформацію про етапи судово-ветеринарного
дослідження трупа птиці, доповнюють і підтверджують вербальну частину висновку експерта.
Перспективи подальших досліджень. Подальші
дослідження будуть спрямовані на оптимізацію роботи судово-ветеринарного експерта на етапі формулю-

Якщо з одних питань, поставлених в документі
про проведення судово-ветеринарної експертизи експерт може дати відповідь, а з інших є підстави для
повідомлення про неможливість надання висновку,
складається один документ – висновок експерта. У
цьому випадку судово-ветеринарний експерт зазначає, що він попереджений (обізнаний) про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України.
Таким чином, запропонований спосіб проведення
судово-ветеринарної експертизи з укладанням висновку експерта за результатами судово-ветеринарної
експертизи трупа птиці дозволяє оптимізувати роботу
судово-ветеринарного експерта на етапі формулювання та укладання висновку. Послідовність викладу
результатів судово-ветеринарної експертизи трупа
птиці визначається судово-ветеринарним експертом,
враховуючи особливості обставин справи, стану дослідженої птиці і змісту питань, поставлених в документі про призначення експертизи.
Висновки
1. Послідовність викладу результатів експертизи
трупа птиці з ознаками насильницької смерті, в т. ч. і
за жорстокого поводження, визначається судововетеринарним експертом, враховуючи особливості
проведення експертизи, стану об’єкта дослідження і
питань, поставлених на вирішення експерта уповноваженим органом чи особою, яка призначила судововетеринарну експертизу або залучила експерта, а
також зазначають специфічний об’єкт дослідження, в
цьому випадку – труп птиц.
2. Особливістю вступної частини висновку експерта є специфічний перелік питань, котрі ставляться на
вирішення судово-ветеринарному експерту. Вони
пов’язані з віднесенням птиці до хребетних, як цього
вимагає диспозиція ст. 299 КК України, або ст. 89
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вання та укладання висновку шляхом автоматизації
даних судово-ветеринарного розтину трупів птиці за
допомогою інформаційно-експертної системи “Судово-ветеринарна секція”.
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The article presents the results of analysis of the world scientific literature from 2010 to the present
and official monitoring studies of poultry meat for hormone content for 2017–2020 to provide scientifically
sound information on its level of safety in accordance with modern requirements of risk analysis. The
problem of the using of hormones in poultry has arisen on the basis of published research by scientists that
hormones can jeopardize the safe consumption of poultry products and thus make these products harmful to
human health. According to these scientists, the residual amounts of hormones in broiler meat products can
have such adverse effects on human health as the risk of cancer, early puberty for girls and boys and an
increase in abortions. Such information raises consumer doubts about the safety of industrial poultry meat
and increases their demand for “clean – hormone-free meat products”. The results of scientific research
and consumer distrust of the absence of hormones in poultry meat have led to the initiation of further
scientific research on these chemical residues in the EU and the US. In addition, strict legislation was
introduced to ban the use of hormones in poultry, introduced mandatory controls on poultry farms to
prevent their illegal use, as well as constant monitoring as a precautionary control by the state. However,
many scientists claim that due to the ban on the use of hormones in poultry and the constant monitoring of
the use of antibiotics, the results of official monitoring in most cases indicate safe levels of these substances
in poultry meat. Despite the fact that in 1996 in the EU all hormonal stimulants are officially banned for use
by animals and poultry other than for therapeutic purposes, there are scientific publications on the violation
of these requirements. There is no ban on hormones in poultry at the legislative level in Ukraine yet.
Ukrainian consumers are worried about the safety of poultry meat in terms of hormone content, but
producers of large poultry farms assure them that poultry is raised without the use of any growth hormones.
In accordance with EU requirements, Ukraine has introduced constant state monitoring of poultry meat
content through laboratory control of samples. According to the analysis of the State Monitoring Plans for
2016–2020, there are no risks to the content of hormones in public health when consuming poultry meat.
Our data coincide with similar data in most EU countries.
Key words: poultry meat, safety, hormone residues, state monitoring.
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У статті наведено результати аналізу світової наукової літератури з 2010 року по даний час та офіційних моніторингових
досліджень м’яса птиці за умістом у ньому гормонів за 2017–2020 роки для надання науково обґрунтованої інформації щодо рівня
його безпечності відповідно до сучасних вимог аналізу ризиків. Проблема використання гормонів у птахівництві виникла на підставі опублікованих результатів досліджень вчених про те, що гормони можуть поставити під загрозу безпечне вживання продуктів з м’яса птиці та тим самим зробити ці продукти шкідливими для здоров'я людини. На думку цих вчених, залишкові кількості
гормонів у продуктах з м’яса бройлерів можуть мати такі несприятливі наслідки для здоров’я людини, як ризик виникнення раку,
раннє статеве дозрівання для дівчаток та хлопчиків і збільшення кількості абортів. Така інформація посилює сумніви споживачів
про безпеку промислового м’яса птиці, збільшуються їхні запити на “чисті – без гормонів м’ясопродукти”. Результати наукових
досліджень та недовіра споживачів щодо відсутності в м’ясі птиці гормонів сприяло в ЄС та США ініціюванню подальших наукових досліджень за цими хімічними залишками. Крім того, було введене жорстке законодавство щодо заборони використання
гормонів у птахівництві, запроваджено обов’язковий контроль на птахофермах для запобігання їх незаконному застосуванню, а
також постійний моніторинг як запобіжний контроль з боку держави. Проте багато вчених стверджують, що завдяки забороні
застосування гормонів в птахівництві та постійному контролю за застосуванням антибіотиків результати офіційного моніторингу в більшості випадків свідчать про безпечні рівні вмісту цих речовин у м’ясі птиці. Незважаючи на те, що 1996 року в ЄС всі
гормональні стимулятори офіційно заборонені для використання тваринам і птиці, крім терапевтичних цілей, з’являються наукові публікації про порушення цих вимог. В Україні поки що на законодавчому рівні немає заборони гормонів у птахівництві. Українські споживачі висловлюють занепокоєння щодо безпечності м’яса птиці за вмістом гормонів, але виробники великих птахофабрик запевняють їх, що птиця вирощується без застосування будь-яких гормонів росту. Відповідно до вимог ЄС в Україні запроваджено постійний державний моніторинг за вмістом у м’ясі птиці шляхом лабораторного контролю зразків. Згідно з аналізом
Планів державного моніторингу за 2016–2020 рр. не встановлено небезпек щодо вмісту гормонів для громадського здоров’я при
споживанні м’яса птиці. Наші дані збігаються з аналогічними даними у більшості країн ЄС.
Ключові слова: м’ясо птиці, безпечність, залишки гормонів, державний моніторинг.

на державному рівні встановлюються стандарти для
застосування гормонів, щоб вони не становили загрози для населення. Для цього в цих країнах проводиться державний моніторинг і тестування харчових продуктів, щоб гарантувати їх відповідність нормативним
вимогам (Yang et al., 2020).
З 1996 року в ЄС всілякі гормональні стимулятори
офіційно заборонені для використання тваринам і
птиці, крім терапевтичних цілей (Council Directive
96/23/EC, 1996; EU/EC, 2010; Liniichuk, 2018; U.S.
FDA, 2019). В Україні поки що на законодавчому
рівні немає такої заборони та немає належного контролю за використанням гормональних препаратів при
вирощуванні птиці (Baiier et al., 2017; Liniichuk &
Novozhytska, 2017; Liniichuk & Yakubchak, 2018).
Водночас у науковій літературі є дані про те, що деякі
виробники практикують неправильне використання
гормонів у птахівництві. Їх залишки на даний час
трапляються в м’ясі та м’ясопродуктах у різних частинах світу, що значно збільшує ризик негативного їх
впливу на здоров’я людей, особливо дітей.
З іншого боку – проблема використання гормонів
у птахівництві посилюється через певні сумніви споживачів про безпеку промислового м’яса птиці та
збільшуються їхні запити на “чисті – без гормонів
м'ясопродукти”. Недовіра споживачів щодо відсутності в м'ясі птиці гормонів спонукало в ЄС ініціювати
наукові дослідження за цими небезпечними хімічними залишками та було введене жорстке законодавство
щодо їхнього використання, а також введено обов'язковий контроль за їхнім застосуванням на птахофермах, в тому числі постійний державний моніторинг як
запобіжний контроль якості харчових продуктів з
боку держави (Plan derzhavnoho monitorynhu, 2017;
Hemmat et al., 2018).
Отже, з огляду на можливість неправильного використання гормонів у птахівництві, а також можливість їхнього негативного впливу на здоров’я людей
та враховуючи недовіру частини споживачів до безпечності м’яса птиці, є актуальним надання наукової

Вступ
Куряче м’ясо є широкодоступним, відносно недорогим і може мати вирішальне значення для заповнення дефіциту основних поживних речовин, в тому
числі мінералів, вітамінів і амінокислот, крім вітаміну
С, тому цей вид м’яса відіграє життєво важливу роль
в раціоні людини. Світове виробництво і споживання
такого м’яса буде продовжувати рости у зв’язку зі
збільшенням попиту. Це призвело до широкого використання ряду “стимуляторів росту”. Гормони додаються в раціон з метою підвищення продуктивності
тварин за рахунок збільшення швидкості росту, підвищення ефективності перетворення корму, збільшення виживання і зниження смертності домашньої
птиці (Farrel, 2014; Salata, 2018; U.S. FDA, 2019;
Nasrin et al., 2020).
Сучасний споживач цінує куряче м’ясо за його доступність, смак, легкість у приготуванні, харчову
цінність. Але при цьому споживач часто не до кінця
впевнений у його безпечності, особливо щодо вмісту
залишків гормонів та антибіотиків. Тому особливо
актуально приділяти увагу питанню безпеки м’яса
птиці для вживання в їжу людиною (Hemmat et al.,
2018; Kukhtyn et al., 2020; Mela et al., 2021).
На думку деяких вчених, гормони можуть поставити під загрозу безпечне вживання продуктів з м’яса
птиці й тим самим зробити ці продукти шкідливими
для здоров’я людини. За останні 25 років спостерігається підвищений споживчий попит на продукти з
м’яса птиці без додавання гормонів росту. Споживачі
хочуть знати більше про м’ясо, яке вони купують, і
багато виробників та переробників тепер намагаються
задовольнити зростаючу кількість споживачів, які
бажають купувати м’ясо і продукти з м’яса птиці, які
не містять шкідливих забруднювачів (Hemmat et al.,
2018).
Актуальність теми. Сьогодні застосування гормонів строго контролюється у багатьох державах: в
США, Канаді, в країнах ЄС та інших. У цих країнах
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м’яса птиці. Так, наприклад, згідно з офіційним звітом, окремі фермери в Індії використовують гормони
та антибіотики у птахівництві для прискорення росту
бройлерів, хоча влада заборонила таку практику (Mir
et al., 2017). Було виявлено, що деякі птахівники в
провінції Шаньдун на сході Китаю використовували
надмірну кількість стимуляторів росту своїх курчат,
які потім поставлялися великим підприємствам швидкого харчування, що викликало додаткову стурбованість в країні з приводу безпеки харчових продуктів
для споживачів (Wang et al., 2013).
Про порушення законодавства щодо застосування
гормонів виробниками м’яса птиці в Омані повідомляють Issa та ін. (2020). У м’ясних продуктах бройлерів було виявлено три залишки анаболічних стероїдів
(прогестерон, тестостерон і естроген). Залишкові
кількості цих анаболічних стероїдів були вищими від
максимальних залишкових рівнів (МДР). Залишкові
кількості анаболічних стероїдів в продуктах з м’яса
бройлерів можуть мати несприятливі наслідки для
здоров’я людини і викликати ризик раку, алергію,
стійкість до антибіотиків та інші захворювання.
Основними сучасними пріоритетами щодо безпеки
харчових продуктів для здоров’я людей є належний
контроль за використанням небезпечних сполук при
виробництві продовольчої сировини, а також моніторинг їх залишкових кількостей на рівні держави
(Abdelrazzag et al., 2016; Liniichuk, 2018). Згідно з
даними Комісії Codex Alimentarius (CAC), безпека
харчових продуктів – це гарантія того, що харчові
продукти не заподіють шкоди споживачеві, якщо
вони приготовані і / або з’їдені відповідно до їх передбачуваного використання. З цієї причини необхідно використовувати різні ресурси для запобігання
забрудненню харчових продуктів на всіх етапах харчового ланцюга, від “ферми до споживання”. Хвороби
харчового походження виникають в результаті вживання забруднених небезпечними контамінантами
харчових продуктів. Забруднення харчових продуктів
на будь-якій стадії, від виробництва до споживання,
призводить до можливостей виникнення хвороби
харчового походження. Ці захворювання є широко
поширеною проблемою охорони громадського здоров’я (Uçar et al., 2016; Mela et al., 2021).
Багатьма дослідниками вивчалися такі два основних небезпечних залишків хімічних речовин в м’ясі
птиці: 1) гормони, які сприяють більшому розвитку
мускулатури; 2) антибіотики, які використовується
для підтримки здоров’я птиці при промисловому її
виробництві. Гормони й антибіотики все ще використовуються в деяких країнах у м’ясній промисловості
для управління ростом та розвитком тварин і птиці.
Застосування їх пояснюється тим, що ці речовини
можуть збільшувати рентабельність м’ясної промисловості.
У даній статті ми приділимо увагу гормонам, тому
що дані літератури і судження споживачів останнім
часом сповнені стурбованості з приводу безпеки цих
речовин в м’ясі птиці для здоров’я людини.
Гормони – це хімічні речовини, які відіграють важливу роль у фізіологічному функціонуванні людини

інформації про реальний вміст у м’ясі птиці цих хімічних залишків, у тому числі офіційних даних моніторингу.
Метою даного дослідження було проведення аналізу світової наукової літератури, а також аналіз офіційних моніторингових досліджень м’яса птиці за
вмістом у ньому гормонів за 2017–2020 роки для надання науково обґрунтованої інформації щодо рівня
його безпечності.
Матеріал і методи досліджень
У статті застосували методологію аналізу літературних даних. Матеріалом служили результати наукових даних, опубліковані в статтях у відкритому доступі в Інтернеті в більшості з PubMed, при цьому
використовували ключові слова для пошуку, які відображають тематику даної статті. Пошук літературних
джерел проводили з 2010 року по даний час. Також
надано аналіз результатів виконання Плану щорічного
державного моніторингу залишків гормонів у м’язах
та печінці курей за період від 2016 до 2020 років, які
були проведені на базі Державного науководослідного інституту з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи.
Результати та їх обговорення
Птахівництво стало одним із найбільш економічно
привабливих та конкурентоспроможних видів агробізнесу, про що свідчить стійка динаміка зростання
виробництва м’яса птиці і яєць в усьому світі. Відомо,
що ця галузь є однією з найбільш скоростиглих галузей тваринництва, що забезпечує швидкий оборот
вкладених коштів та динамічний її розвиток завдяки
диверсифікованому типу виробництва продукції.
Породи курей сьогодні більш рентабельні, а термін,
необхідний для вирощування курчат до товарної категорії, скоротився вдвічі до менш ніж 7 тижнів проти
16 тижнів. І тому на вирощування сучасної курки
потрібно менше у 2 рази кормів (Polehenka, 2019;
Yatsiv, 2021).
У харчовому ланцюгу виробництва м’яса птиці
можуть бути небезпечні забруднювачі в результаті
впливу залишків ліків, використовуваних в їхньому
виробництві, а також інших забруднювачів навколишнього середовища. Ці забруднювачі можуть поставити під загрозу безпечне вживання продуктів з м’яса
птиці і тим самим зробити ці продукти шкідливими
для здоров’я людини. Понад 90 % впливу шкідливих
забруднювачів на людину відбувається через вживання забруднених харчових продуктів, включаючи
м’ясні продукти. У всьому світі постійно зростає розуміння і заклопотаність з приводу безпеки і споживання м’ясних продуктів для здоров’я людини. Багато
забруднювачів, зокерма гормони та антибіотики, що
використовуються в як речовин, що сприяють росту
тварин і птиці, заборонені в багатьох країнах. Однак
вони як і раніше трапляються в м’ясі та
м’ясопродуктах у різних частинах світу через бажання фермерів підвищити ефективність виробництва
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прибутковою за коротший період часу (Hemmat et al.,
2018).
Європейська комісія встановила жорстке законодавство, яке забороняє використання всіх гормонів
для відгодівлі тварин, за винятком терапевтичного
застосування, в 1980 році. Ці гормони повинні бути
прописані ветеринарним лікарем, а тварини і домашня
птиця мають бути забиті після закінчення встановленого часу виведення з організму цих речовин. З 1980х років Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Продовольча і сільськогосподарська організація
(ФАО) і Міжнародне епізоотичне бюро (МЕБ) почали
вивчати безпеку цих гормонів при виробництві м’яса.
Результати досліджень вчених свідчать, що надмірна
дія стероїдів може бути токсичною для органів (печінки і нирок) і систем, а їх залишки можуть викликати
різні захворювання (рак простати, яєчників і грудей)
часу (Hemmat et al., 2018).
В Україні поки що на законодавчому рівні немає
заборони використання гормонів, але, як заявляють
самі фермери, які займаються птахівництвом, на
практиці мало хто використовує гормони, оскільки це
нерентабельно. Сучасні породи бройлерів за умови
правильно організованого догляду самі добре ростуть.
Але це тільки заяви фермерів, необхідна офіційна
інформація перевірки процесу вирощування м’яса
птиці та встановлення фактів наявності чи відсутності
гормонів у технологічному процесі, в тому числі у
складі кормів.
В ЄС для ефективного контролю небезпечних хімічних сполук (в т. ч. гормонів) у продовольчій сировині та харчових продуктах було прийнято Директиву
Ради 96/23/ЄС “Про заходи з моніторингу певних
речовин та їх залишків у живих тваринах та у тваринницькій продукції”. Основною метою Директиви Ради
96/23/ЄС було виявлення незаконного використання
небезпечних хімічних сполук у тваринництві, а також
виявлення зловживання дозволеними ветеринарними
лікарськими засобами. Директива встановила заходи,
що вимагають від європейських держав-членів здійснювати моніторинг небезпечних хімічних речовин та
їх залишків не тільки шляхом лабораторного контролю зразків, а й поздовж усього харчового ланцюга
(Serikbayeva & Ospanova, 2016; Nasrin et al., 2020).
У 2017 році в ЄС запропоновано новий підхід до
вирішення проблеми контролю небезпечних залишків
в продовольчій сировині та харчових продуктах. Цей
підхід встановлено у Регламенті 2017/625/ EU Європейського парламенту і Ради від 15 березня 2017 р.
Цей Регламент встановлює гармонізовані вимоги для
контролю на основі оцінки ризику в ланцюзі сільськогосподарської продукції. Оцінка ризику та аналіз
ризику є сучасними методологічними підходами для
вирішення проблем безпечності харчових продуктів
для споживачів. Регламент 2017/625/ EU передбачає
посилення офіційного контролю з боку уповноважених органів для попередження, скорочення або виключення ризику від небезпечних контамінантів для
людей, тварин і рослин.
З 14 грудня 2019 року положення Регламенту ЄС
2017/625 вступили в силу, і з цього часу даний Регла-

та тварин. Гормони поділяють на стероїди або білки,
які природним чином виробляються в тварин та людей. Таким чином, природні гормони присутні у всіх
людей і тварин, а також і в рослин. Гормони можуть
вироблятися в невеликих кількостях в організмі, але
вони виконують важливі функції, такі як зростання,
розвиток і розмноження (USDA ARS, 2018; U.S. FDA,
2019; Palacios et al., 2020).
Кількість більшості природніх гормонів в організмі людини та тварин мають рівні від пікограмів до
мікрограмів, що є дуже низьким рівнем порівняно з
іншими компонентами харчових продуктів, такими як
мікроелементи в їжі (тобто вітаміни і мінерали). Тварини виробляють гормони, аналогічні людським, і
тому продукти тваринного походження, наприклад
молочні, м’ясні, можуть містити гормони, аналогічні
тим, які виробляються людиною. Крім того, кількість
власних ендогенних гормонів, які виробляються в
організмі людини щоденно в сотні або тисячі разів
більша, ніж їх кількість, яка споживається з їжею
протягом дня. Такі гормони, як прогестерон і естрогени, є жиророзчинними, тому продукти з низьким вмістом жиру містять знижені рівні цих гормонів
(Palacios et al., 2020).
Стероїдні гормони мають дві життєво важливі дії:
анаболічну і андрогенну. Деякі натуральні або синтетичні стероїди (тестостерон, прогестерон, естрадіол,
метилтестостерон і андростендіон) широко використовувалися у м’ясних тварин і птиці для регулювання
обміну речовин, анаболічного ефекту і прискорення
збільшення ваги. Важливо зазначити, що стероїдні
гормони активні в організмі при їх попаданні всередину. Наприклад, протизаплідні таблетки – це стероїдні гормони і їх можна приймати всередину.
Навпаки, білкові гормони розщеплюються в шлунку і втрачають здатність діяти в організмі при їх
поїданні. Наприклад, інсулін – це білковий гормон.
Пацієнтам з цукровим діабетом необхідно вводити
інсулін для лікування і не можна застосовувати всередину у вигляді таблеток. Отже, зазвичай білкові
гормони необхідно вводити в тканини організму, щоб
отримати ефект.
Ця інформація дуже важлива для того, щоб прояснити споживачам, коли вони обговорюють використання гормонів в м’ясі птиці та коли вони мають на
увазі додавання синтетичних гормонів росту в процесі
її вирощування. Як імплантування гормонів, так і
згодовування їх птиці є кошторисним і трудомістким,
хоча вони кілька десятиліть тому використовувались
у птахівництві дуже активно в деяких країнах, наприклад США. На даний час використання гормонів росту незаконне для домашньої птиці та свинини в більшості країн світу, а також для молочної худоби. Але
ще існує практика використання гормонів росту виробниками м’ясної худоби в деяких країнах, але залишкові рівні цих гормонів ретельно регулюються і контролюються на державному рівні. Зазвичай фермери
використовують гормони для підвищення ефективності своєї діяльності. Такі гормональні добавки прискорюють термін зростання і збільшують загальну
м’язову масу тварин, роблячи кожну тварину більш
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останніх десятиліть, і результати цих досліджень в
Сполучених Штатах і Європі показують неоднозначні
та суперечливі результати (Malekinejad & Rezabakhsh,
2015).
Деякі дослідники вважають, що природні гормони,
які містяться в харчових продуктах, безпечні для
вживання в їжу людиною. Водночас вони акцентують
увагу на тому, що існують обмежені дані про сумарний вміст природних та штучних гормонів у їжі та
про наслідки для загального стану здоров’я, якщо їх
щоденно споживати (Malekinejad & Rezabakhsh,
2015).
Дослідження, проведені в США з вивчення впливу
гормонів росту, що містяться в м’ясі, на дітей в препубертатному віці показало, що якщо дитина сама ще
не виробляє гормонів росту, споживання цих гормонів через м’ясо може привести до статевої зрілості у
дитини приблизно на сім місяців раніше. Водночас
цими дослідженнями не доведено однозначного
зв’язку вживання гормонів з м’ясом з раннім статевим
дозріванням дітей більш старшого віку, оскільки це
може бути пов’язано з рядом інших причин: ожиріння, відсутність фізичних вправ, споживання великої
кількості обробленої їжі. Також не доведено, що гормони росту, які містяться в м’ясі, можуть призвести
до раку.
Неоднозначність у висновках вчених виникає з того факту, що багато гормонів, які містяться в м’ясних
продуктах, природним чином зустрічаються як у тварин, так і у людей, і важко відрізнити синтетичні гормони від природних гормонів в зразках м’яса. Крім
того, ефекти від споживання гормонів росту і статевих гормонів через м’ясні продукти можуть бути незначними і виявлятися протягом тривалого часу. Кількість гормонів, що потрапляють в кров людини,
також дуже незначна порівняно з кількістю гормонів,
які людина виробляє природним шляхом на щоденній
основі. Однак, незважаючи на висновки вчених, які
були проведені в США, ЄС заборонив всі гормони в
яловичині, а гормон rBGH був заборонений в Японії,
Канаді, Австралії та Нової Зеландії (Malekinejad &
Rezabakhsh, 2015).
Іншими дослідженнями було виявлено, що синтетичні стероїдні гормони, які можуть надходити з
їжею, впливають на ризик розвитку раку у людей
(Hemmat et al., 2018).
Науковий комітет ЄС підтвердив, що використання гормонів як стимуляторів росту великої рогатої
худоби становить потенційний ризик для здоров’я
споживачів. Дослідженнями встановлено, що існує
значна кількість наукових доказів, які свідчать про те,
що естрадіол 17ß слід розглядати як повний канцероген, оскільки він має як пухлинно-ініціюючий, так і
стимулюючий пухлину ефект. Водночас США продовжують стверджувати, що американська яловичина,
отримана від великої рогатої худоби, обробленої затвердженими гормонами росту, не становить ризику
для здоров’я населення. Сполучені Штати стверджують, що ця позиція підтверджується “науковими
оглядами шести гормонів, які дозволені в США та
міжнародними стандартами, що стосуються їх засто-

мент скасовує ряд законодавчих актів, що формували
раніше так званий “Європейський Пакт гігієни”: Регламент (EC) 854/2004, Регламент (EC) 882/2004, Директива 89/608/ EEC, Директива 89/662/ EEC, Директива 90/425/ EEC, Директива 91/496/ EEC, Директива
96/23 / EC, Директива 96/93/ EC, Директива 97/78/ EC,
Рішення 92/438/ EEC. Контролюючі органи та оператори на всіх етапах виробництва, переробки та розповсюдження харчових продуктів, кормів, тварин і рослин повинні керуватися вимогами Регламенту
2017/625/ EU.
Україна зобов’язується наблизити своє законодавство до такого законодавства ЄС, тому в 2021 році
було створено сектор оцінки ризиків при Держпродспоживслужбі, який здійснюватиме аналіз ризиків
небезпечних чинників для організму людини на основі наукових висновків експертів.
Стосовно гормонів, варто зазначити, що вони все
ще використовуються як стимулятори росту у великої
рогатої худоби та овець в деяких країнах. За офіційними оцінками, дві третини великої рогатої худоби,
вирощеної в США, отримують гормони (зазвичай
тестостерон або естрогени) для прискорення росту. У
США існує шість різних видів гормонів, схвалених
Управлінням по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для використання
у виробництві продуктів харчування (м’ясне і молочне тваринництво). До них належать природні жіночі
статеві гормони естрадіол і прогестерон, природний
чоловічий статевий гормон тестостерон і три штучних
гормони: зеранол, тренболона ацетат і ацетат меленгестеріна.
Деякі зі схвалених гормонів в США, наприклад,
естрадіол (естроген), прогестерон і тестостерон, природним чином виробляються в організмі людини і
тварин протягом всього життя. Ці природні гормони
необхідні для нормального розвитку, росту і розмноження. Вчені в США вважають, що люди не піддаються ризику вживання в їжу харчових продуктів від
тварин, які отримували ці препарати, тому що кількість додаткових гормонів після їхнього вживання
дуже незначна порівняно з кількістю природних гормонів, які зазвичай містяться в м’ясі необроблених
гормональними препаратами тварин.
Для гарантування безпечності м’яса від тварин,
яким застосовували гормони, в США є обов’язкова
вимога, щоб виробники продемонстрували, що кількість гормону, яка залишилася в їстівній тканині тварин після обробки була нижчою за відповідний безпечний рівень. Безпечний рівень – це рівень, що, як
очікується, не спричинить шкідливого впливу на людину. Варто зазначити, що в США у птахівництві
використання гормонів заборонено.
Незважаючи на суворе регулювання безпечного
виробництва харчових продуктів від ферми до столу,
з боку вчених висловлюються побоювання з приводу
безпеки гормонів у харчових продуктах та їхнього
впливу на здоров’я людини. Вчені намагаються вирішити цю складну проблему на основі наукових досліджень. Вміст гормонів у харчових продуктах та їх
вплив на здоров’я людей вивчається протягом кількох
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хімічні залишки, щоб запобігти небезпеці для здоров'я
населення (Hemmat et al., 2018).
Незвичайний негативний ефект від споживання
м’яса із вмістом гормону кленбутеролу був зареєстрований у спортсменів. Використання кленбутерола в
Мексиці, Китаї та Гватемалі, (заборонений в США і
Європі) як речовини, що сприяє швидкому росту, в
тваринництві (яловичина, свинина, баранина і птиця)
призвело до численних позитивних результатів антидопінгових тестів у спортсменів за останнє десятиліття. Оскільки спортсмени неусвідомлено вживали
м’ясо, що містить кленбутерол, Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) встановило нові правила, які
вступили в силу з 1 червня 2019 року, щоб враховувати той факт, що джерелом кленбутерола може бути
м’ясо. ВАДА випустило спеціальні попередження про
цю проблему в Китаї та Мексиці. Кленбутерол негативно впливає на серцево-судинну і нервову ситеми
людини.
Для вивчення взаємозв’язку між загальним споживанням м’яса, а також м’яса птиці та захворюваністю
20 поширеними видами раку групою іноземних вчених були проведені дослідження на великій кількості
людей. В цих дослідженнях було проаналізовано дані
UK Biobank 474 996 учасників, які взяли участь в
цьому експерименті. Вік учасників був 37–73 роки, і
вони не мали раку на вихідному рівні. Протягом середнього періоду спостереження 6–9 років у 28 955
учасників був діагностований злоякісний рак. Споживання червоного і обробленого м’яса, а також м’яса
птиці в кількості 70–90 г день мало тісний зв’язок з
більш високим ризиком колоректального злоякісного
раку і ризику раку товстої кишки. Інші види раку не
були підтверджені як такі, що мають зв’язок із вживанням м’яса (Knuppel et al., 2020).
Оскільки деякі наукові дані свідчать про те, що
тривалий вплив низьких доз гормонів може викликати
серйозну небезпеку для здоров’я людини, таку як рак,
порушення імунної системи, гормональних функцій у
вигляді передчасного статевого розвитку у дітей. Не
можна ігнорувати той факт, що перевищення рівня
гормонів в м’ясі птиці виявляється відносно рідко, але
це може бути ризиком для забезпечення охорони громадського здоров’я. Отже, існує потреба в регулярному державному моніторингу цих хімічних залишків у
якості запобіжного контролю безпечності харчових
продуктів (Hemmat et al., 2018; Mela et al., 2021).
Варто зазначити, що багато вчених стверджують,
що в багатьох країнах світу завдяки забороні застосування гормонів в птахівництві, постійному їх контролю за застосуванням, результати офіційного моніторингу в більшості випадків свідчать про безпечні
рівні вмісту цих речовин у м’ясі птиці (Hemmat et al.,
2018).
Таким чином, ми бачимо, що думки вчених неоднозначні щодо негативного впливу гормонів на організм людини. Але якщо є певні наукові дані про можливі ризики, завжди на рівні держав проводяться запобіжні заходи. Ці заходи включають обмеження або
заборону використання, моніторинг за виконанням
закону, а також інформування суспільства, щоб люди

сування, та багаторічною історією введення цих шести гормонів великій рогатій худобі з метою стимулювання росту” (Serikbayeva & Ospanova, 2016).
Оскільки безпосередній вплив гормонів у м’ясі
птиці та птахопродуктах на здоров’я людини не завжди можливо ефективно дослідити, вчені проводять
дослідження на птиці, результати яких можна певною
мірою екстраполювати на людський організм. Так,
наприклад, було експериментально підтверджено
негативний вплив гормону кортикостерону на печінку
бройлерів. У бройлерів дослідної групи реєстрували
вищий рівень холестерину в печінці порівняно з контрольною групою (Liu et al., 2016).
Були також отримані результати досліджень, які
підтвердили деструктивний вплив глюкокортикоїдів
(ГК) на печінку бройлерів. ГК – стероїдні гормони,
що існують як природні, так і їх синтетичні похідні. З
кори надниркових залоз різних видів виділено понад
50 стероїдів, але тільки кілька стероїдів відповідальні
за вплив кори надниркових залоз на метаболізм вуглеводів, білків і жирів. Дексаметазон (DEX) являє
собою синтетичну похідну ГК, основна терапевтична
дія якого пов’язана з його протизапальними та імунодепресивними властивостями, тому він використовується у ветеринарії для боротьби із запаленнями або
алергією. Таким чином, зловживання кортикостероїдами при вирощуванні тварин і птиці не є рідкістю.
Під впливом дексаметазону (DEX) в печінці бройлерів були виявлені геморагії і застійні явища, а гістологічне дослідження печінки показало накопичення
ліпідних крапель навколо синусоїдів і центральних
вен. Також було встановлено посилення глюконеогенезу, зниження периферичної утилізації глюкози,
посилення катаболізму білків, зниження накопичення
жиру. Незаконне вживання стероїдів і їх залишки в
харчових продуктах можуть негативно вплинути на
розумовий та фізичний розвиток дітей і фертильність
жінок, викликати рак і пошкодити життєво важливі
органи, такі як мозок, печінка, нирки і серце
(Abdelrazzag et al., 2016; Nasrin et al., 2020).
Єгипетські вчені провели дослідження щодо виявлення гормональних залишків (17 β естрадіолу і зеранолу) на місцевих ринках в курей. Було досліджено
100 зразків курячих м’язів, печінки і нирок, які були
відібрані випадковим чином на різних ринках в Єгипті, щоб встановити, чи використовуються ці гормональні препарати місцевими фермерами. Були виявлені
ці гормони в досліджуваних зразках, але у кількостях,
що не перевищують встановлені нормативи. Найбільші їх кількості були у печінці. Вживання м’яса, що
містить естрогенний матеріал, призводить до коливання естрогенних гормонів в організмі людини, особливу небезпеку вони становлять для жінок, які годують немовлят. Постійне вживання цих залишкових
кількостей гормонів з продуктами птахівництва може
викликати раннє статеве дозрівання для дівчаток та
хлопчиків, пухлини печінки, карциному і збільшити
кількість абортів. Результати досліджень не виключають можливості зловживання цими анаболічними
гормонами фермерами як на даний час, так і в майбутньому, тому необхідно регулярно контролювати ці
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Для підсилення даних вищенаведеного огляду літератури та для інформування про дійсний стан рівня
безпечності курятини за вмістом у ній гормонів, ми
провели аналіз результатів виконання Планів державного моніторингу за 2016–2020 рр. Плани державного
моніторингу затверджуються в Україні щорічно на
виконання вимог Законів України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів”. Метою виконання Плану державного
моніторингу залишків ветеринарних препаратів та
забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження є здійснення
державного контролю використання ветеринарних
препаратів, зокрема правил застосування дозволених
ветеринарних препаратів та виявлення заборонених
речовин, визначення розповсюдження забруднювачів
навколишнього середовища, а також підтвердження
здоров’я та благополуччя тварин, безпечності харчових продуктів тваринного походження, які підлягають
переробці та споживанню людиною. Виконання Плану державного моніторингу є однією із умов для третіх країн, у тому числі України, щодо отримання права експорту до ЄС, а також він виконується для підтвердження відповідності національного законодавства
вимогам відповідних Директив ЄС для гарантування
безпечності харчових продуктів. Виконання даного
Плану було здійснено на сучасному лабораторному
обладнанні, в акредитованій лабораторії в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Згідно
з вищезазначеним планом, в Україні щорічно перелік
досліджень м’яса птиці на гормони розширюється.
Так в 2016 році перелік гормонів, на які було досліджено м’ясо птиці, становив 7 найменувань, у
2020 році – 18 найменувань. Це свідчить про постійне
вдосконалення лабораторної діагностики гормонів у
м’ясі птиці для виконання плану державного моніторингу та для забезпечення мінімізації ризиків для
громадського здоров’я. Програми моніторингу залишків і забруднюючих речовин повинні постійно оновлюватися та включати речовини, щоб ефективніше
здійснювати контроль за безпечністю продовольчої
сировини та харчових продуктів.
Тому результатам цих досліджень можна довіряти.
Результати проведеного нами аналізу наведені у таблиці 1.
Таблиця 1 свідчить, що кількість досліджуваних
зразків на вміст гормонів у м’язах та печінці птиці у
2016–2017 роках була майже на однаковому рівні та
становила 120–110 зразків відповідно. У наступні
роки кількість досліджуваних зразків значно збільшилась. Так у 2018 та 2019–2020 роках їх кількість була
200 та 340 відповідно. Таким чином, збільшення кількості досліджуваних зразків та збільшення кількості
досліджень надають більш достовірну оцінку безпечності вітчизняної курятини для споживачів.

були впевнені в безпеці тих продуктів, які вони споживають.
Щодо вмісту гормонів в м’ясі птиці – споживачі в
багатьох країнах вже багато років, у тому числі й на
даний чаc, висловлюють побоювання щодо безпечності м’яса птиці для їх здоров’я. У зв’язку з можливими
небезпечними наслідками при вживанні м’яса птиці,
споживачів непокоїть вплив гормонів, що використовуються в птахівництві та тваринництві, і вони хочуть
знати, як впливають ці гормони на здоров’я людини.
Через громадську стурбованість з приводу присутності стероїдних гормонів в м’ясної продукції (червоне і
біле м’ясо) використання гормонів було заборонено в
ряді європейських країн, наприклад Данії, Німеччини,
Італії ще в 1960-і роки (Hemmat et al., 2018).
З огляду на те, що в багатьох країнах серед споживачів існує думка про небезпеку м’яса птиці в зв’язку
з вмістом у ньому гормонів, аби сформувати правильну думку споживачів, в різних країнах проводяться
опитування споживачів, а також публікуються переконливі докази про реальні рівні цих речовин у м’ясі
птиці. Формування правильної громадської думки
дуже важливе, оскільки воно відіграє важливу роль
для виробників продукції птахівництва, а також для
регуляторної політики щодо безпеки харчової продукції в кожній країні (Karasu & Ozturk, 2020; Karasu &
Ergin, 2021).
В Україні для споживача питання використання
гормонів росту вкрай хвилююче і не до кінця зрозуміле. Українські виробники курятини запевняють, що на
великих птахофабриках, таких як ТМ “Наша Ряба”,
птиця вирощується без застосування будь-яких гормонів росту. Вони не використовуються при годуванні і не вводяться в раціон будь-яким іншим способом.
Для виробництва закуповують курчат племінних
бройлерів порід Кобб і Росс у кращих міжнародних
компаній. Ця порода швидко зростає, особливо при
тому збалансованому харчуванні. Воно регулюється
залежно від віку птиці. Вітчизняні виробники м’яса
птиці запевняють споживачів, що в Україні на практиці мало хто використовує гормони, оскільки це
нерентабельно. Сучасні породи бройлерів за умови
правильно організованого догляду самі добре ростуть.
Сучасні курчата-бройлери досягають ваги 2,3 кг вже
за 5 тижнів. Змінилися бройлери і зовні, нинішні виглядають міцнішими за своїх попередників, мають
сильніші ноги. Це результат розвитку генетики й сучасних технологій.
Національна рада птахівництва в США опублікувала результати національного опитування про
сприйняття споживачами виробництва курятини,
показавши, що майже 80 відсотків американців помилково вважають, що м’ясо птиці містить додані гормони або стероїди, хоча насправді при вирощуванні
курей США не використовуються гормони.
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Таблиця 1
Динаміка кількості досліджень на виявлення залишків різних груп та видів гормональних препаратів у м’язах та
печінці курей, які були проведені при виконанні щорічних Планів державного моніторингу у 2016–2020 рр.
Групи гормонів, що
перевірені

2016

2017

2018
2019
Об’єкт аналізу, кількість зразків
Всього проб
Всього проб
Всього проб
Всього проб
A1. СТІЛЬБЕНИ
40, у тому числі: 40, у тому числі: 60, у тому числі: 60, у тому числі:
Диетилстільбестрол (DES)
Печінка 20
Печінка 20
Печінка 20
Печінка 20
Діенострол, гексестрол
Печінка 20
Печінка 20
Печінка 20
Печінка 20
Діенострол
Печінка 20
Печінка 20
Гексестрол
Всього проб
Всього
Всього
A3. СИНТЕТИЧНІ
Всього проб
20, у тому
проб 20, у
проб 20, у
СТЕРОЇДИ
20, у тому числі:
числі:
тому числі:
тому числі:
Печінка, 9
Печінка, 9
Печінка, 10
Печінка, 9
19-Нор-Тестостерон
М’язи,11
М’язи, 10
М’язи,11
17-Бета-естрадіол
М’язи, 11
A4. ЛАКТОНИ РЕЗОРВсього проб 20, Всього проб 20, Всього проб 20, Всього проб 20, у
ЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ
у тому числі:
у тому числі:
у тому числі:
тому числі:
Зеранол
Печінка, 20
Печінка, 20
Печінка, 20
Печінка, 20
Всього проб 40, Всього проб 30, Всього проб 100, Всього проб 240, у
A5. БЕТА-АГОНІСТИ
у тому числі:
у тому числі
у тому числі:
тому числі:
Кленбутерол
Печінка, 20
Печінка, 10
Печінка, 20
Печінка, 20
Печінка, 20
Печінка, 10
Печінка, 20
Печінка, 20
Сальбутамол
Циматерол
Печінка, 20
Печінка, 20
Рактопамін
М’язи, 10
Печінка, 20
Печінка, 20
Зілпатерол
Печінка, 20
Печінка, 20
Бромбутерол
Печінка, 20
Кленпентерол
Печінка, 20
Ізоксупрін
Печінка, 20
Мабутерол
Печінка, 20
Мапенетерол
Печінка, 20
тербуталін
Печінка, 20
Рітодрін
Печінка, 20

В усіх досліджуваних зразках м’язів та печінки
встановлено позитивні результати за вмістом гормонів, які були на мінімальному рівні в межах фізіологічних залишків (відповідають природному рівню гормонів), що оцінюється як відсутність небезпечних
рівнів для здоров’я споживачів. За результатами проведених досліджень не встановлено небезпек від гормонів для громадського здоров’я при споживанні
м’яса птиці. Наші дані збігаються з аналогічними
даними у більшості країн ЄС.

2020
Всього проб
60, у тому числі:
Печінка 20
Печінка 20
Печінка 20
Всього проб
20, у тому числі:
Печінка, 9
М’язи, 11
Всього проб 20, у
тому числі:
Печінка, 20
Всього проб 240, у
тому числі:
Печінка, 20
Печінка, 20
Печінка, 20
Печінка, 20
Печінка, 20
Печінка, 20
Печінка, 20
Печінка, 20
Печінка, 20
Печінка, 20
Печінка, 20
Печінка, 20

хворювання, як рак простати, яєчників і грудей. Інші
дослідники дотримуються твердження, що мінімальні
кількості гормонів, які є законодавчо дозволеними, не
несуть шкоди здоров’ю споживачів.
3. В Україні виконання Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових
продуктах тваринного походження в його частині за
вмістом гормонів у курятині, щорічно вдосконалюється, збільшується кількість досліджень та кількість
досліджуваних зразків, що підвищує рівень достовірності результатів та сприяє більшому гарантуванню
безпечного харчування для споживачів.
4. Результати наших досліджень результатів виконання плану Державного моніторингу за 2016–
2020 рр. щодо умісту залишкових кількостей гормональних препаратів у курятині свідчать про відсутність небезпечних рівнів цих речовин, а отже національна курятина може вважатися безпечною за цими
показниками.

Висновки
1. У зв’язку із поширеною думкою споживачів
про шкоду гормонів в курятині необхідно інформувати їх, що використання гормонів у сільськогосподарської птиці є незаконним. Існують наукові повідомлення про порушення фермерами на птахофермах
законодавства в окремих країнах, але рівні гормонів
при цьому у м’ясі птиці в більшості випадків –нижчі,
ніж ті, що встановлені на законодавчому рівні.
2. Результати досліджень науковців про вплив
гормонів у м’ясі птиці для здоров’я людей є біполярними. Згідно з думкою одних дослідників, навіть невеликі залишкові кількості гормонів в м’ясі птиці при
регулярному (щоденному) вживанні можуть призвести до несприятливих результатів для здоров’я людини, викликаючи порушення функцій печінки і нирок
та інших систем організму, провокуючи цим такі за-
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Truba, O. O., & Zon, G. A. (2021). Clinical case of associative course of panleukopenia and intestinal
yersiniosis in cats. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 23(103), 88–95. doi: 10.32718/nvlvet10312
The study of the course and manifestation of mixed infections is an important modern problem of both
humane and veterinary medicine because their diagnosis is quite complex and time-consuming. The clinical
manifestation of double and sometimes triple infection has its characteristics, which depend on various biotic
and abiotic factors. To date, it has been proven that the associative course of several infectious diseases is
registered more and more often, which confirms the case of simultaneous manifestation of panleukopenia and
intestinal yersiniosis in domestic outbred cats. Diagnosis of mixed infection was comprehensive through
general clinical and laboratory studies, the use of rapid test systems to confirm the diagnosis of panleukopenia and RNGA with specific yersinia antigens to determine the status of intestinal yersiniosis in cats. The
latter was caused by serovar Y. enterocolitica O: 9 with a diagnostic titer of 1: 400. Thanks to microbiological studies, the causative agent of intestinal yersiniosis Y. enterocolitica was isolated. Its biological properties were determined, and antimicrobial sensitivity to enrofloxacin and doxycycline was established against
the background of polyresistance to ceftriaxone and tetracycline. During treatment, it was found that the
clinical case of intestinal yersiniosis was also due to the simultaneous infection of Y. enterocolitica with two
types of serotypes O: 3 and O: 9. Which also have their own specific features. But in most cases, we have
different sensitivity to antibacterial drugs, in contrast to the case we described. Clinical signs of the associated course of panleukopenia and intestinal yersiniosis in domestic outbred cats were characterized by prolonged diarrhea, streaks of blood and mucus, apathy, refusal to feed, general weakness. Therapeutic
measures containing antibacterial drugs, energy sources, crystalloids, buffer infusions which were aimed at
reducing dehydration and maintaining water-salt balance in the complex, were effective, clinical signs of the
disease disappeared on the eighth day of treatment, and complete isolation of the pathogen in the environment ceased on the thirteenth day, which indicated the complete recovery of the animal. However, to prevent
re-infection, it was recommended to treat disinfectants with care items and utensils. And also to avoid direct
contact with animals that have pronounced clinical signs of disease. To prevent the occurrence of panleukopenia, scheduled mass vaccinations with mandatory observance of time limits.
Key words: intestinal yersiniosis of cats, Yersinia enterocolitica, associated course, panleukopenia, intestinal infections in cats, mix of infection, viral-bacterial association.

Клінічний випадок асоціативного перебігу панлейкопенії та кишкового
ієрсиніозу у кішки
О. О. Труба, Г. А. Зон
Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна
Вивчення перебігу та прояву змішаних інфекцій є важливою сучасною проблемою як гуманної, так і ветеринарної медицини,
адже їхня діагностика досить складна та довготривала. Клінічний прояв подвійної, а іноді й потрійної інфекції, має свої особливості, які залежать від впливу різноманітних біотичних та абіотичних факторів. На сьогодні доведеним є той факт, що асоціа-
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тивний перебіг кількох інфекційних захворювань реєструється все частіше, що підтверджує і досліджений нами випадок одночасного прояву панлейкопенії та кишкового ієрсиніозу в домашньої безпородної кішки. Встановлення діагнозу на мікст-інфекцію
відбувалось комплексно шляхом загальних клінічних і лабораторних досліджень, застосування експрес-тест систем для підтвердження діагнозу на панлейкопенію і проведення РНГА зі специфічними ієрсиніозними антигенами для визначення статусу щодо
кишкових ієрсиніозів котів. Останній був викликаний сероваром Y. enterocolitica О:9 з діагностичним титром 1:400. Завдяки проведеним мікробіологічним дослідженням вдалось ізолювати збудника кишкового ієрсиніозу Y.enterocolitica, а також визначити
його біологічні властивості та встановити антимікробну чутливість до енрофлоксацину і доксицикліну на тлі полірезистентності до цефтриаксону та тетрацикліну. В ході лікування встановлено, що клінічний випадок кишкового ієрсиніозу був зумовлений
ще й одночасним інфікуванням Y. enterocolitica двома видами серотипів О:3 та О:9, які також мають свої специфічні ознаки та в
більшості випадків різну чутливість до антибактеріальних препаратів, на відміну від описаного нами випадку. Клінічні ознаки
асоційованого перебігу панлейкопенії та кишкового ієрсиніозу в домашньої безпородної кішки характеризувались, довготривалою
діареєю, з прожилками крові та слизу, апатією, відмовою від корму, загальною слабкістю. Терапевтичні заходи, що містили антибактеріальні препарати, препарати джерел енергії, кристалоїди, буферні розчини вливання яких було спрямоване на зниження
дегідратації та підтримку водно-сольового балансу, в комплексі були ефективними, клінічні ознаки хвороби зникли на восьму добу
від початку лікування, а повне виділення збудника в довколишнє середовище припинилось на тринадцяту добу. Це й свідчило про
повне одужання тварини. Та задля недопущення повторного зараження було рекомендовано обробляти дезінфектантами предмети догляду й посуд, а також уникати прямих контактів з тваринами, що мають яскраво виражені клінічні ознаки хвороб. Для
запобігання виникнення панлейкопенії – проведення планових, масових вакцинацій з обов’язковим дотриманням часових меж.
Ключові слова: кишковий ієрсиніоз котів, Yersinia enterocolitica, асоційований перебіг, панлейкопенія, кишкові інфекції у котів,
мікс інфекції, вірусно-бактеріальна асоціація.

Вступ

дегідратацією і необхідністю госпіталізації. А беручи
до уваги те, як ротавіруси стимулюють адгезію і підсилюють інвазивний потенціал Yersinia enterocolitica,
що своєю чергою призводить до ризику виникнення
генералізованих форм ієрсиніозу, за якого клінічна
картина може бути спотвореною, можна сказати, що
даний випадок протікав легко та за класичною схемою подібних асоціацій. Вищеперелічене становить
певний інтерес для клініцистів, а також додає певної
інформації про асоціативні хвороби котячих.
В ході лікування встановлено, що клінічний випадок кишкового ієрсиніозу був зумовлений ще й одночасним інфікуванням Y. enterocolitica двома видами
серотипів О:3 та О:9, які також мають свої специфічні
ознаки.
Котячий вірус панлейкопенії (FPV) – парвовірус
викликає ентерит та панлейкопенію у домашніх та
диких видів котів (Steinel et al., 2001). Він також асоціюється з хворобами єнотів, норок, лисиць та мавп і
може розмножуватися у тхорів, не спричиняючи хвороби. Панлейкопенію котів іноді називають “котячою
чумою”, що трапляється переважно у котів віком до 1
року, проте хворобу реєструють у невакцинованих
або неправильно щеплених котів будь-якого віку.
Спалахи панлейкопенії у котів сезонно корелюються.
Хвороба найчастіше трапляється в закритих розплідниках тварин та притулках. Може перебігати в гострій, підгострій, блискавичній формах. В основному
гострий перебіг більш характерний для дорослих
тварин та супроводжується відмовою від їжі, апатією,
діареєю, блювотою від жовтого до зеленого кольору,
іноді зі слизом та включеннями крові. Підгостра форма перебігу більш характерна для щеплених тварин
або для тварин зі стійким імунним захистом. При її
перебігу всі симптоми змазані та не виражені. У кішок, які перехворіли на панлейкопенію, утворюється
тривалий імунітет проти цієї інфекції, що передається
разом з молoком майбутнім кошенятам і захищає їх
від впливу вірусу протягом 10–12 тижнів після народження.
Досить схожим за перебігом є кишковий ієрсиніоз.

Останнім часом все частіше спостерігаються складні системні форми кишкових захворювань у котів. В
багатьох випадках це пов’язано з асоціативним перебігом декількох захворювань. Нерідко реєструють
асоціативний перебіг вірусних та бактеріальних хвороб, які є досить схожими за клінічним перебігом.
Вірусну панлейкопенію котячих (FPV) викликає
парвовірус, що спричиняє ентерит та лейкопенію у
домашніх та диких видів котів у всьому світі. Хвороба
клінічно характеризується лихоманкою, млявістю,
відсутністю апетиту, блювотою, діареєю, зневодненням, раптовою смертю. Іноді реєструють і неврологічну симптоматику.
Схожими клінічними ознаками у котів характеризується й бактеріальна інфекція – кишковий ієрсиніоз.
В Україні це переважно спорадичне захворювання і
змішані форми перебігу цієї інфекції з іншими патогенами спостерігаються доволі рідко.
Вважається, що недоліки в технології за масового
виробництва товарів тваринного походження, розширення мережі дрібних фабрик з переробки м’яса, що
мають складні ланцюги з холодильних камер, і міжнародна торгівля м’ясними продуктами та тваринами
можуть сприяти поширеності ієрсиніозу серед людей.
Також безпосередньо самі тварини, що перебувають
поруч з людьми в країнах з низьким і середнім рівнем
доходу, можуть містити безліч патогенів, які контамінують фекалії домашніх тварин і здатні за певних
умов потрапити до людини. Серед таких патогенів –
кишковий ієрсиніоз та FPV (Steinel et al., 2001).
На прикладі клінічного випадку було досліджено
змішаний перебіг двох інфекції. Досліджений нами
клінічний випадок мав гострий перебіг середньої
тяжкості і завершився повним зникненням клінічних
ознак у пацієнта після семиденного курсу лікування.
А видужання та припинення виділення збудника
Y. enterocolitica настало на 13 день від початку лікування.
Поєднання двох патогенних агентів теоретично
передбачає тяжчий клінічний перебіг з вираженою
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ми може спричинити ієрсиніоз, оскільки Yersinia
enterocolitica може використовувати екзогенні сидерофори, такі як десферіоксамін, для отримання заліза.
Перевантаження залізом та лікування хелатом заліза є
незалежними факторами ризику системного ієрсиніозу. Абсцеси печінки є типовою ознакою ієрсиніозу,
пов’язаного з перевантаженням залізом або терапією
десферіоксаміном, і майже завжди множинні за місцем розташування (Vadillo et al., 1994).
Лише у молодих тварин можуть розвиватися ознаки запального ураження кишечнику, в більшості випадків інкубаційний період становить 4–6 днів (діапазон, 1–14 днів), і початок симптомів може бути поступовішим порівняно з інфекціями, викликаними
іншими кишковими збудниками.
За існуючою інформацією, ієрсиніоз у котів проявляється у вигляді:
- запалення і набухання регіонарних лімфовузлів, особливо глоткових;
- лихоманки ;
- артритів;
- депресії та апатії;
- анорексії і полідипсії (тварина не їсть, але багато п'є);
- задишки через пневмонію (легенева форма,
трапляється вкрай рідко);
- набряків;
- септичного шоку;
- порушення згортання крові.
Досить неоднозначним сигналом про наявність
хвороби є реактивний артрит, що уражає п’ястки,
колінні суглоби, плюсни та може проявлятися через
місяць після першого епізоду незатяжної діареї
(Klimov, 2017). І хоча Y. enterocolitica досить рідко
викликає позакишкові захворювання, та все ж вони є.
І у випадку позакишкового інфікування як спосіб
передачі визначається прямий контакт. А тому є досить високий шанс повторного перезараження
(Grahek-Ogden et al., 2007).
Діагностика ієрсиніозу залишається досить складною, хоча бактеріологічний посів проб калу (крові або
інших біологічних матеріалів) вважається “золотим
стандартом” діагностики, він є досить тривалим та
трудомістким. Це пов’язано з тим, що ентеропатогенні ієрсинії складно відрізнити від інших кишкових
мікроорганізмів, які в нормі переважають у кишковій
флорі. Крім того, деякі ієрсинії можуть бути присутніми в пулі автохтонної мікрофлори кишечнику. Після виявлення зростання рівня ієрсиній проводять
додаткові відповідні тести, за якими встановлюють їх
ентеропатогенність. Проте метод бактеріологічного
посіву характеризується досить низькою чутливістю
(для отримання результату необхідно 103–106 КУО в
грамі зразка біоматеріалу). З огляду на ці особливості,
діагностика ієрсиніозу повинна завжди бути комплексною і включати такі додаткові тести: полімеразну
ланцюгову реакцію (ПЛР) та серологічні тести. Точність ПЛР і серологічних тестів є досить високою
навіть за умов отримання пацієнтом антибіотиків, на
відміну від бактеріологічного методу, який в таких
випадках може давати некоректний результат. Однак

Кишковий ієрсиніоз – гостре зооантропонозне захворювання, що викликається грамнегативною бактерією з роду Yersinia, яке характеризується ураженням
шлунково-кишкового тракту, органів респіраторної
системи, артритами, септікопіємією, безпліддям у
самок, народженням нежиттєздатного молодняку.
Інфекція проявляється у вигляді гострої діареї, мезентеріального адениту, термінального ілеїту (HernándezPorras et al., 2017). Відомо 76 серотипів
Y. enterocolitica, з яких 11 спричинюють хворобу в
людей та теплокровних тварин. Існує зв’язок між
серогрупами та біоварами Yersinia enterocolitica та
екологічним розповсюдженням патогенних штамів і
штамів людини, виділених переважно зі свиней, шиншил та зайців. Більш детальним дослідженням даного питання займаються вчені США та Японії.
Збудники ієрсиніозу Y. pseudotuberculosis та
Y. enterocolitica трапляються у всьому світі, переважно в районах з помірним і субтропічним кліматом. За
безсимптомного перебігу інфіковані теплокровні
тварини тривалий час забруднюють навколишнє
середовище, що є одним з найважливіших факторів
епідеміології ієрсиніозу. Апатогенні та патогенні види
Yersinia, значною мірою пристосовані до умов навколишнього середовища і незалежні від тепло- або холоднокровних організмів-господарів (Aleksić &
Bockemühl, 1990).
Проте хвороба може перебігати у важкій формі з
прогресуючою дегідратацією, млявістю і розвитком
ускладнень різного характеру. Збудник проявляє внутрішню стійкість до кількох антибіотиків, що ускладнює лікування хворих на кишковий ієрсиніоз.
Гастроентерит у котів також може бути наслідком
кишкового ієрсиніозу, саме тому потрібна комплексна
диференційна діагностика.
Світові епідеміологічні дані свідчать про те, що
Y. enterocolitica поступово поширює свій ареал на
різних континентах. А людина в ланцюзі передачі є
досить випадковим господарем, який не є необхідним
для постійної підтримки чи передачі збудника.
Для собак і дрібних домашніх тварин найбільш патогенними вважають Yersinia enterocolitica та Yersinia
pestis (Cully, 2010).
На думку багатьох практикуючих ветеринарних
лікарів, у котів і собак Y. enterocolitica найчастіше
клінічного прояву захворювання не викликає. Навіть є
припущення, що Yersinia enterocolitica є природним
кишковим комменсалом у котів, тому вони можуть
бути безсимптомними носіями. Та його можна виділити від котів з хронічним перитонітом.
Найчастіше у котів виділяються біовари 2, 3, 4 та
серотипи О:3 та О:9, вони є спільними і для людей. Та
незважаючи на цей факт, досить мало інформації про
частоту передачі ієрсиніозу між людьми, котами та
собаками. Немає чітко встановленої причин виникнення інфекції, котрою може бути як контакт з зараженою твариною, так і прийом забрудненої їжі.
Поодинокі джерела вказують, що Yersinia
enterocolitica – це залізозалежна бактерія, яка цілком
спирається на екзогенне залізо для росту. І лікування
синдромів перевантаження залізом хелатними агента-
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стагландину Е, чим підтверджується роль алергії в
патогенезі захворювання (Shestakova et al., 2005).
Аборт, вроджені аномалії або безпліддя можуть
бути наслідком зараження на ранніх термінах вагітності. Ступінь важкості перебігу захворювання може
бути різним у тварин однієї вікової групи та статі.
Постановка проблеми: відсутність відомостей про
асоціативний перебіг кишкового ієрсиніозу та панлейкопенії у котів.
З’вязок з державними науковими програмами. Дослідження є фрагментом НДР кафедри вірусології,
патанатомії та хвороб птиці Сумського НАУ “Удосконалення методів ранньої діагностики і лікувальнопрофілактичних заходів для запобігання емерджентних та економічно значущих хвороб тварин” (№ державної реєстрації 0118U100371).
Метою роботи було дослідити та описати клінічний випадок змішаної інфекції Y. enterocolitica і панлейкопенії у кішки.

максимально точний результат тесту вдається отримати при аналізі біоматеріалу, одержаного до початку
лікування.
Клінічно гастроентерит, що виникає при інфікуванні ентеропатогенними ієрсиніями, складно відрізнити від гастроентеритів за перебігу сальмонельозу,
кампілобактеріозу, FIP та інших кишкових інфекцій. З
цієї причини часто потрібні додаткові лабораторні
аналізи.
У котів хвороба часто протікає значно важче, збудник викликає не тільки запалення тонкого і товстого
відділів кишечника, а також вражає багато паренхіматозних внутрішніх органів. Втім, у цих випадках,
найімовірніше, треба підозрювати хворобу, викликану
Yersinia pestis (Klimov, 2017). Y. pestis – збудник бубонної (пневмонічної) чуми людини, спричиняє важке
захворювання і у природних мешканців-гризунів,
таких як миші, ховрахи, коти та собаки, проте в
останніх хвороба може мати перебіг від легкого до
безсимптомного (Cully, 2010). Котяча чума, викликана цим штамом, трапляється у багатьох країнах Африки, Європи та обох Америк. Гризуни, включаючи
білок і лугових собачок, є природними господарями.
Переносниками інфекції є кровоссальні комахи,
включаючи кліщів і бліх. Останні можуть залишитися
зараженими протягом багатьох місяців. Після укусу
інкубаційний період хвороби у кішки становить 2–
6 днів, але після поїдання зараженого гризуна цей
термін скорочується до одного-трьох днів. Збудник
чуми утримується в ендемічних районах блохами
(Perry & Fetherston, 1997).
Вважається, що собаки та коти є тваринамиіндикаторами для нагляду за чумою, але прослідковується тенденція, що їх асоціація з людськими інфекціями є рідкістю (Wang, 2011). Після укусу інфікованої
блохи підшкірні Y. рestis фагоцитуються тканинними
нейтрофілами та макрофагами (Laws, 2010). Кішки
виявляються більш схильними до розвитку захворювань порівняно з собаками (Gasper, 1993).
Патогенез інфекції FPV подібний до патогенезу
інфекції кишкового ієрсиніозу. А саме: в обох хворобах передача відбувається фекально-оральним шляхом, а непряма передача через заражені фоміти, клінічна картина подібна діареєю та відмовою від корму.
Субклінічна інфекція широко поширена серед дорослих тварин.
Тяжкість захворювання залежить від таких факторів, як вік, імунний статус та паралельні інфекції з
іншими бактеріальними збудниками, які збільшують
швидкість обороту клітин епітелію кишечнику та
посилюють руйнування самих клітин. Захворювання
зазвичай виникає після інкубаційного періоду від 2 до
10 днів. Інфікування кошенят призводить до млявості,
слабкості, швидкої втрати ваги, зникнення апетиту,
діареї, дегідратації. Y. enterocolitica має ентеротоксин,
дія якого подібна до ентеротоксинів інших грамнегативних мікроорганізмів і проявляється активацією
аденілатциклази ентероцитів, підвищенням проникності їхніх мембран для води й електролітів, що обумовлює діарею аж до дегідратації (McNally et al.,
2004). Спостерігається також збільшення рівня про-

Матеріал і методи досліджень
Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно
до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і
наукових цілей (Official Journal of the European Union
L276/33, 2010).
Дослідження містили збір анамнестичних, клінічних даних, біохімічні показники: глюкоза, сечовина,
АЛТ, АСТ, креатинін, загальний білок, та гематологічні кількісні показники: лейкоцити, лімфоцити, моноцити, еритроцити, гемоглобін, ШОЕ; серологічні дослідження в ІФА, експрес діагностикум фірми Anigen
Rapid FPV ag панлейкопенія кішок, РНГА з ієрсиніозними антигенами вітчизняного виробництва( ДП “Ветеринарна медицина” ННЦ “ІЕКВМ” УААН м. Харків) в основу якої покладена адсорбція антигенів на
поверхні еритроцитів і подальша їх гемологічна аглютинація саме специфічного антигену сироваткою.
Дана методика дозволяє виявити антитіла в більш
ранні терміни, а також відрізняється досить високою
чутливістю і специфічністю, адже застосовуються
специфічні антигени.
Біохімічні дослідження проводили на напівавтоматичному біохімічному аналізаторі BS3000M. Для
підрахунку гематологічних показників використовували ветеринарний гематологічний аналізатор
Mindray BC-2800 Vet.
Бактеріологічні дослідження проводили шляхом
посіву патологічного матеріалу на ієрсиніозне поживне середовище Yersinia selective agar base ТОВ “Фармактив”. Чутливість ізоляту Y. enterocolitica до антибіотиків визначали шляхом диско-дифузійного методу, який базується на властивостях антимікробних
препаратів дифундувати із насичених паперових дисків в поживне середовище, при цьому пригнічувати
ріст мікроорганізмів, що попередньо були засіяні на
середовище. Отримані результати оцінювали шляхом
встановлення діаметра зони затримки росту мікроорганізмів навколо диска. В нашому випадку ми визначали чутливість ізоляту Y. enterocolitica до ломефлок-
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сацину, тертацикліну, гентаміціну, ципрофлоксацину,
метранідазолу, доксицикліну, амоксицілін з клауліновою кислотою, норфлоксацину, цефтриаксону, виробника ТОВ “Фармактив”.
Визначення чутливості встановлювали дискодифузійним методом та оцінювали результати за настановою виробника.

експрес-тестом на панлейкопенію. Діагноз встановили на основі даних анамнезу та проведеного експрестесту, додаткові клінічні дослідження та диференційна діагностика не проводились. Після симптоматичного лікування стан тварини не поліпшився, тому
власники звернулись за додатковим обстеженням та
лабораторними дослідженнями в іншу клініку ветеринарної медицини.
При клінічному обстеженні встановили таке. Температура тіла становила 39,8 ºС, слизові оболонки
бліді. Присутній неприємний, різкий запах від тварини. При пальпації спостерігалася болючість в черевній порожнині, з локалізацією в анатомічних ділянках
печінки та тонкого кишечнику. Дихання прискорене,
поверхневе, дегідратація 6–9 %, знесилення, кволість.
Втрата еластичності шкіри, тьмяний шерстяний покрив.
В ході обстеження було відібрано кров для проведення клінічного та біохімічного дослідження, кал та
мазки зі слизових оболонок на виявлення бактеріологічного обсіменіння та диференційної діагностики.
У результаті лабораторних досліджень було встановлено: анемію, лейкоцитоз, зниження рівня нейтрофілів в межах 2 % від норми, зі зсувом вліво, решта
показників були в межах норми (табл. 1).
Біохімічні дослідження виявили зростання рівня
білірубіну(як загального, так і прямого), що свідчить
про порушення функцій печінки (табл. 2). Решта показників були в межах норми.

Результати досліджень
До ветеринарної клініки принесли кішку, трирічного віку метис, вагою 2,6 кг. При зборі анамнестичних даних було встановлено, що в перший рік життя
тварині двічі провели щеплення проти панлейкопенії,
кальцивірозу та ринотрахеїту, згідно з рекомендаціями, щорічній ревакцинації тварина не підлягала. Обробки проти екзо- та ендопаразитів проводилися регулярно (зі слів власника тварини). До цього тварина
не мала тяжких та хронічних захворювань. Раціон
тварини складала виключно натуральна їжа, додаткові
вітамінно-мінеральні добавки не використовувались.
Власник тварини з моменту захворювання спостерігав
протягом чотирьох діб стійку діарею, відмову від
звичного корму з другого дня виникнення хвороби,
але ще декілька днів зберігався інтерес до комерційних консервованих кормів, після чого настала – повна
відмова від їжі. У тварини реєстрували хитку ходу,
малорухливість, блідість слизових оболонок.
Зі слів власника – тварина проходила курс терапії
в іншій ветеринарній клініці в зв’язку з позитивним
Таблиця 1
Результати клінічного аналізу крові
Показник крові
Гематокрит
Гемоглобін
Еритроцити
ШОЕ
Лейкоцити
Сигментоядерні нейтрофіли
Паличкоядерні нейтрофіли
Лімфоцити
Моноцити
Базофіли
Тромбоцити

Одиниці виміру
%
г/л
Т/л
Мм/г
Г/л
%
%
%
%
%
3
х10 /л

Значення норми
26–48
80–150
5,3–10
0–13
5,5–18,5
35–75
0–3
20–55
1–4
поодинокі
300–630

Отримані показники
32,5
46
5,2
4
18,7
34,2
2
32
1
2
430

% відхилення
Норма
44
0,1
Норма
1,3
2
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма

Таблиця 2
Результати біохімічного аналізу крові
Показники
Глюкоза
Сечовина
Креатинін
АлАТ
АсАТ
Загальний білірубін
Прямий білірубін
Альбумін

Одиниці виміру
ммоль/л
ммоль/л
ммоль/л
Од
Од
мг/л
мг/л
г/л

Значення в нормі
3,2–6,4
5,4–12,1
70–165
19–79
9–29
0,1–4
0–3
25–37

При проведенні додаткових досліджень сироваток
крові на маркери вірусних гепатитів отримали негативні результати. З метою диференційної діагностики

Отримані показники
5,48
6,7
78,7
39,2
22,1
19
6,2
33,4

Y. enterocolitica від Y. pestis, Y. pseudotuberculosis
була проведена РНГА, в ході якої встановили титр
антитіл в парних сироватках крові з ієрсиніозними
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антигенами вітчизняного виробництва до Yersinia
enterocolitica О:3 та О:9, а в реакції аглютинації (при
діагностичному титрі 1:200) становив 1:400 (до
Y. enterocolitica О:9 ) та 1:200 до Y. еnterocolitica О:3.
Також повторно був проведений експрес-тест FPV –
дав позитивний результат.

На підставі аналізу анамнестичних та клінічних
даних та результатів лабораторних досліджень був
встановлений діагноз – асоціативний перебіг кишкового ієрсиніозу та панлейкопенії.
Результати визначення чутливості ізоляту ієрсинії
до антибіотиків диско-дифузійним методом наведено
в таблиці 3.

Таблиця 3
Результати визначення чутливості Y.enterocolitica до антибіотиків
Антибіотики
Пеніциліни:
Амоксицилін з клавулановою кислотою
Цефалоспорини:
Цефтриаксон
Аміноглікозиди:
Гентаміцин
Макроліди:
Ципрофлоксацин
Енрофлоксацин
Тетрацикліни:
Доксицилін
Тетрациклін

Високочутлива

чутлива

нечутлива
+
+

+
+
+
+
+

За даними таблиці 3, збудник кишкового ієрсиніозу був нечутливим до амоксициліну з клавуліновою
кислотою, тетрацикліну та цефтриаксону та високочутливим до доксицикліну, гентаміцину, ципрофлоксацину та енрофлоксацину. Тому препаратом вибору
для лікування тварини було обрано саме енрофлоксацин. Крім цього, було застосовано імуностимулюю-

чу (максидин) та підтримуючу терапії (дуфалайт),
вітамінотерапію (гепавікел) і дієтотерапію.
Результати терапевтичних заходів наведено в таблиці 4.
Результати клінічних досліджень наведені в таблиці 5.

Таблиця 4
Терапевтичний протокол лікування кішки за асоціативного перебігу кишкового ієрсиніозу та панлейкопенії
Вид терапії

Препарат/дієта

Доза на 1 кг
м. т./голову

Імуностимулююча

Максидін 0,4

0,5 до 5 кг

Етіотропна
Симптоматична,
підтримуюча

Енрофлоксацин -50 мг

0,1 мл/кг

Дуфалайт

30 мл

Вітамінотерапія

Гепавікел

0,1 мл/кг

Дегідратаційна

Реосорбілакт

6 мл/ кг

Royal Canin gastro intestinal
за добовою нормою
(залежно від маси тварини)

5–6 раз/добу

Дієтотерапія

Кратність дозування/метод
Термін лікування,
введення
діб
внутрішньом’язово або
5
підшкірно 2 рази на добу
1 раз/добу, підшкірно
7
внутрішньовенно,
1 раз/добу до зменшення
краплинно, повільно
дегідратації
1 раз на добу з 4 дня
підшкірно
лікування на 5 введень
внутрішньовенно,
1 раз/добу не більше ніж
краплинно
3 доби
орально

до 14 днів

Таблиця 5
Ефективність запропонованої схеми лікування кішки за кишкового ієрсиніозу, асоційованого з панлейкопенією
1

2

3

4

Дні спостереження
5
6 7 8 9

10

11

12

13

14

Наявність
симптомів
Примітка: наявність симптомів:
- мелена; - блювання (не більше 2 разів на добу);
- дегідратація/ відмова від їжі;
- слабкість ходи;
- відсутність клінічних ознак;
- припинення виділення збудника
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В описаному випадку перше тестування на FPV
дало позитивний результат, а додаткові тестування
проведені не були, тому можна сказати, що первинний діагноз базувався тільки на експрес-тесті. А оскільки диференційна діагностика повною мірою не
проводилась, не можна точно стверджувати про першочергову самостійність перебігу панлейкопенії.
Звертаючи особливу увагу на те, що тварині з перших днів хвороби була застосована антибактеріальна
та імуностимулююча терапія, можна припустити, що
саме цей факт і став вирішальним за досить легкого
перебігу хвороби. А враховуючи можливу полірезистентність Y. еnterocolitica до певних видів антибіотиків, можна припустити, що при використанні антибіотикотерапії препаратом вибору міг бути один з таких
резистентних препаратів, що могло спричинити бактеріостатичну дію. На тлі пригнічення імунної системи вірусним агентом відбулась активізація септичного процесу та формування мікст-інфекції.
Видалення та утилізація фекалій з навколишнього
середовища зменшує поширення інфекції на інших
тварин і людей. Власникам тварин було запропоновано здійснювати активну дезинфекцію предметів догляду, щоб обмежити можливу контамінацію збудником кишкового ієрсиніозу не тільки тварин, а й людей.

З перших днів лікування тварині застосована комплексна терапія, що містила: антибактеріальний препарат – енрофлоксацин (до якого встановлена висока
чутливість збудника ієрсиніозу), це дало позитивний
результат вже на другу добу його використання. В
другій половині дня тварина мала більш природний
колір калу, який був сформований та не містив слизу і
неперетравлених залишків їжі. Та все ж спостерігалась періодична (не більше двох разів на добу) блювота, яка була спровокована великою кількістю випитої води і містила в своєму складі слиз, шлунковий сік
та вкраплення крові. З урахуванням цього протиблювотні препарати не використовували, а тварині обмежили вільний доступ до води та випоювали її по 2 мл
раз на декілька години. Завдяки цьому вже на третю
добу лікування блювота повність припинилася, та все
ж відмова від їжі тривала до шостого дня включно,
тому тварині вводили підтримуючі препарати.
На п’яту добу лікування у тварини з’явився апетит, тому для відновлення травлення було призначено
ветеринарну дієту фірми Royal Canin gastro intestinal
згідно з настановою виробника.
Слабкість ходи та зниження загальної активності
зникло тільки на сьомий день від початку лікування. З
восьмого дня в тварини були відсутні всі клінічні
симптоми обох хвороб, але збудник Yersinia
enterocolitica виділявся до 13 дня.
По закінченні лікування власникам тварини було
рекомендовано провести повторні дослідження на
виявлення ієрсиніозної інфекції через один місяць з
метою контролю та недопущення повторного інфікування через предмети побуту.

Висновки
1. Встановлено клінічний випадок захворювання
на вірусно-бактеріальну асоціацію збудників панлейкопенії та кишкового ієрсиніозу у домашньої кішки,
що характеризувалося досить легким перебігом за
яскравої клінічної картини.
2. Кишковий ієрсиніоз був зумовлений одночасним інфікуванням Y. enterocolitica серотипів О:3 та
О:9. Діагноз на інфекційну панлейкопенію було веріфіковано за клінічними та лабораторними дослідженнями.
3. Запропонована комплексна терапія кішки, хворої на асоціативний перебіг кишкового ієрсиніозу з
інфекційною панлейкопенією, що містила енрофлоксацин, максидин, дуфалайт, гепавікел, на фоні дієтотерапії була ефективною.
Подальші дослідження планується спрямувати на
виявлення закономірностей асоціативного перебігу
кишкового ієрсиніозу котів з іншими хворобами.

Обговорення
Узагальнюючи результати отриманих даних, можна говорити про те, що даний випадок захворювання
на кишковий ієрсиніоз кішки трапився на фоні панлейкопенії, що підтверджено проведеними клінічними
та лабораторними дослідженнями (позитивний експрес-тест на FPV, клінічні та біохімічні показники
крові, ізоляція збудника кишкового ієрсиніозу, позитивні серологічні реакції).
Діагностика кишкових хвороб у котів є досить
складною та довготривалою і не може базуватися
тільки на одному методі дослідження. Для ізоляції
збудника були розроблені процедури збагачення та
селективні середовища, в яких мікроорганізми ідентифікуються за допомогою біохімічних реакцій і можуть бути диференційовані серологічними та, у випадку Y. enterocolitica, також методами фаготипізації.
Диференціація патогенних та апатогенних штамів має
діагностичне значення і повинна проводитися регулярно; для цього доступні прості тести. Демонстрація
антитіл проти асоційованих із клітинною стінкою
(ліпополісахарид) або кодованих плазмідами (білків)
антигенів може підтвердити діагноз, якщо збудників
не вдалося виділити. Ізоляція збудника дозволяє встановити його чутливість до антибактеріальних препаратів, що суттєво може вплинути на якість та терміни
лікування.

Подяка. Висловлюємо подяку за допомогу у проведенні клінічних та біохімічних досліджень працівникам та керівнику клініки “Акула”, зооволонтерам.
Відомості про конфлікт інтересів
Автори стверджують про відсутність конфлікту
інтересів.
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The article presents the results of a study of the vascular-platelet hemostasis disorders processes in complications of canine acute spontaneous babesiosis, as well as a clinical trial of plasma substitute infusion for
the purpose of identified disorders pathogenetic therapy. It was found that acute spontaneous Babesiosis is
accompanied by complications in the form of subcompensated shock and a thrombogenic link of disseminated
intravascular coagulation syndrome (DIC). This determines the potential risk of complications with a
cautious prognosis. The basis for the diagnosis of complications is the establishment of the following
changes: a significant deficit in the volume of circulating blood (a decrease in the hematocrit value, the
volume of circulating plasma, the volume of circulating red blood cells, the specific volume of circulating
blood), as well as significant changes in the functioning of the vascular-platelet link of hemostasis –
thrombocytopenia against the background of an increase in the spontaneous aggregation ability of platelets
and red blood cells, an increase in the wetting index of the vascular wall, which determines the thrombogenic
state, and pronounced thrombocytopenia indicates the consumption of these shaped elements in blood clots.
The described changes indicate the development of subcompensated shock and the thrombogenic component
of DIC syndrome. Given the prognostic danger of established complications, there is a need for pathogenetic
therapy of severe conditions. Infusions of plasma substitute solutions have been proposed to eliminate shock
phenomena and the thrombogenic state of disseminated intravascular coagulation syndrome. A clinical trial
of intravenous administration of Rheosorbylact solution and a mixture of Rheosorbylact with Dipyridamole
was conducted in a comparative aspect. It is shown that a mixture of Rheosorbylact 100 ml and Dipyridamole
solution 0.5 % 4 ml in the form of infusions at a dose of 5 ml/kg of animal body weight per day for 3 days can
bring hemodynamic parameters and parameters of vascular-platelet hemostasis to physiological ones within
48 hours compared to an infusion of Rheosorbylact solution in its pure form. The synergy of the crystalloid
solution of Rheosorbylact and the disaggregating vasodilator Dipyridamole enhances the disaggregating
effect of both drugs, and the crystalloid solution itself is able to restore the lost volume of circulating blood.
Key words: babesiosis, vascular-platelet hemostasis, Rheosorbylact, Dipyridamole, infusions, thrombocytopenia, circulating blood volume deficit, platelet aggregation, shock, DIC syndrome.

Патогенетична терапія розладів судинно-тромбоцитарного гемостазу за
гострого спонтанного бабезіозу собак
О. А. Дубова, А. О. Рудченко, Д. В. Фещенко, А. А. Дубовий, І. В. Чала, О. А. Згозінська
Поліський національний університет, м. Житомир, Україна
У статті наведені результати дослідження процесів порушення судинно-тромбоцитарного гемостазу за ускладнень гострого
спонтанного бабезіозу собак, а також клінічного випробовування інфузії плазмозамінників з метою патогенетичної терапії виявлених порушень. Встановлено, що гострий спонтанний бабезіоз супроводжується ускладненнями у вигляді субкомпенсованого
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шоку та тромбогенної ланки синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ). Це визначає потенційну небезпеку ускладнень з обережним прогнозом. Підставою для діагностики ускладнень є встановлення таких змін: достовірний дефіцит об’єму циркулюючої крові (зниження гематокритної величини, об’єму циркулюючої плазми, об’єму циркулюючих еритроцитів,
питомого об’єму циркулюючої крові), а також достовірні зміни у показниках функціонування судинно-тромбоцитарної ланки
гемостазу – тромбоцитопенія на фоні збільшення спонтанної агрегаційної здатності тромбоцитів і еритроцитів, зростання
індексу змочування судинної стінки, що визначає тромбогенний стан, а виражена тромбоцитопенія свідчить про споживання цих
формених елементів у тромби. Описані зміни вказують на розвиток субкомпенсованого шоку та тромбогенний компонент синдрому ДВЗ. Враховуючи прогностичну небезпеку встановлених ускладнень, виникає необхідність патогенетичної терапії важких
станів. Задля усунення шокових явищ і тромбогенного стану синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
запропоновано інфузії розчинів плазмозамінників. Проведено клінічне випробовування внутрішньовенних введень розчину Реосорбілакту та суміші Реосорбілакту з Дипіридамолом у порівняльному аспекті. Показано, що суміш Реосорбілакту 100 мл та розчину
Дипіридамолу 0,5 % 4 мл у вигляді інфузій в дозі 5 мл/кг маси тіла тварини на день впродовж 3-х діб здатна привести гемодинамічні показники та параметри судинно-тромбоцитарного гемостазу до фізіологічних впродовж 48 годин порівняно з інфузією розчину Реосорбілакту у чистому вигляді. Синергізм кристалоїдного розчину Реосорбілакту та дезагреганту-вазодилататору Дипіридамолу посилює дезагрегаційний ефект обох препаратів, а сам кристалоїдний розчин здатний відновити втрачений об’єм циркулюючої крові.
Ключові слова: бабезіоз, судинно-тромбоцитарний гемостаз, Реосорбілакт, Дипіридамол, інфузії, тромбоцитопенія, дефіцит
ОЦК, агрегація тромбоцитів, шок, синдром ДВЗ.

Вступ

За фізіологічних умов судинно-тромбоцитарний
гемостаз відбувається постійно і ліквідує мікропошкодження ендотелію завдяки складним механізмам
взаємодії тромбоцитів та судинної стінки, виділенню
факторів здійснення репаративної функції (Bennett et
al., 2009; Kutafina & Zavalishina, 2012).
За патологічних умов, особливо за впливу потужних руйнівних факторів, судинно-тромбоцитарний
гемостаз активується потужно, а наслідком такої активації виступає бурхливий розвиток гемостатичної
відповіді, що врешті-решт переходить у потужну
гемостазіопатію – диссеміноване внутрішньосудинне
згортання крові, яка може мати фатальні наслідки для
життя тварини (Dubova, 2016; Wiseman et al., 2013;
Tyutyumova et al., 2019). Таким чином, своєчасна
діагностика змін та адекватна схема патогенетичної
терапії є надзвичайно важливими.
Мета роботи – вивчити особливості змін судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу за гострого спонтанного бабезіозу собак та розробити схему патогенетичної терапії встановлених патологічних процесів.

Зона Центрального Полісся України має кліматичні та ландшафтні умови, що є ідеальними для існування біотопів іксодових кліщів – векторів різних
захворювань з трансмісивним механізмом передачі
збудника. Для собак регіону найбільш розповсюдженим кровопротозойним захворюванням є бабезіоз,
який щорічно наносить невиправну шкоду здоров’ю
тварин та часто приводить до летальних наслідків
(Köster et al., 2015).
Збудниками хвороби у регіоні є великі форми
Babesia spp. (B. canis G. P. Piana et B. Galli-Valerio,
1895, B. vogeli Reichenow, 1937). Обидва види космополітні, мають відмінні імунологічні властивості та
різняться за вірулентністю. Основними переносниками у зоні Центрального Полісся виступають кліщі
родів Dermacentor Koch, 1844, Ixodes Latreille, 1795
(Irwin, 2010; Köster et al., 2015).
Бабезіоз як кровопротозойне захворювання має
надзвичайно важкі наслідки для організму тварини.
Паразитуючи у червоних кров’яних клітинах, збудники приводять до їх руйнування. Недостатність киснепостачання до різних органів і тканин тягне за собою
ланцюг патологічних процесів. Передусім страждає
мікроциркуляторне русло тканин, що тягне за собою
цілу низку важких ускладнень. Насамперед на вплив
патогенного стимулу реагує система гемостазу, основна функція якої – забезпечення адекватного кровотоку у судинному руслі та запобігання формуванню
тромбозів і кровотеч (Köster et al., 2015; Holovakha et
al., 2018; Dubova et al., 2020).
Судинно-тромбоцитарний гемостаз є первинною
ланкою у системі гемостазу. Він зумовлений змінами
судинної стінки, а також впливом формених елементів крові, спрямованих на зупинку кровотечі. Механізм цього різновиду гемостазу реалізується завдяки
спазму судин, формуванню агрегатів тромбоцитів,
еритроцитів, що прилипають до пошкодженого ендотелію, склеюються між собою та утворюють тромб. В
структурі такого тромбу переважають тромбоцити,
тому він називається “білий тромб” (Kutafina &
Zavalishina, 2012).

Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводили у 2021 році на базі навчально-науково-виробничої клініки ветеринарної
медицини Поліського національного університету,
м. Житомир, Україна.
Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно
до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і
наукових цілей (Official Journal of the European Union
L276/33, 2010).
Дослідна група – собаки віком 2–4 р., масою 20–
30 кг, хворі на гострий спонтанний бабезіоз (n = 20).
Контрольна група – клінічно здорові собаки за
принципом пар-аналогів (n = 20).
Клінічні дослідження проводили загальними методами (Tvedten, 2004). Підстава для встановлення
діагнозу – виявлення збудників у фіксованих мазках
крові, забарвлених за методом Романовського–Гімзи.
Було проведено родову типізацію Babesia spp. за розміром грушоподібних форм, що перевищувала радіус
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З метою специфічної терапії усім хворим собакам
використовували препарат Імкар-120 виробництва
НВФ “Бровафарма”, Україна, згідно до настанови.
Для проведення клінічного випробовування патогенетичної терапії корекції судинно-тромбоцитарного
гемостазу нами було створено 2 групи:
І дослідна група (n = 10) – внутрішньовенна інфузія плазмозамінного розчину Реосорбілакт у дозі
5 мл/кг маси тіла тварини в день.
ІІ дослідна група (n = 10) – внутрішньовенна інфузія суміші розчинів складу Реосорбілакт 100 мл та
Дипіридамол 0,5 % 4 мл – у дозі 5 мл/кг маси тіла
тварини в день впродовж 3-х діб.
Урахування ефективності застосування патогенетичної терапії проводили через 24, 48 та 72 години за
оцінкою основних дослідних показників.
Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням розподілу Фішера (ANOVA).
Достовірність оцінювали за F-критерієм на довірчому
рівні P < 0,05.

еритроциту (Eichenberger et al., 2016; Kirtz, 2016).
Видову типізацію збудників не встановлювали.
Для лабораторних досліджень використовували
нативну кров, стабілізовану антикоагулянтом розчином натрію цитрату 3,8 %, який додавали у співвідношенні 1:10 до об’єму проби крові.
Кількість тромбоцитів визначали на гематологічному аналізаторі Mindray BC-3600. Гематокритну
величину досліджували мікроцентрифугуванням.
Оцінку судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу
проводили за визначенням спонтанної агрегаційної
здатності тромбоцитів та еритроцитів методом струшування за Н. І. Тарасовою (Jarec & Novikova, 2014).
Індекс змочування судинної стінки вираховували
як відношення часу спонтанного згортання нативної
крові за Li-White до силіконового часу згортання
(метод Жака, Фіднера і Макдональда) на підставі
тромбоеластографічної реєстрації процесу у силіконованій кюветі (Jarec & Novikova, 2014).
Гемодинамічні параметри включали визначення
об’єму циркулюючої крові та її компонентів методом
розведення синього Еванса Т-1824 та розрахунок
ступеня крововтрати за формулою Moore (1) (Soroka
et al., 2005):
(1),

Результати та їх обговорення
За розвитку гострого спонтанного бабезіозу в організмі собаки відбуваються потужні патоморфологічні зміни, що стосуються різних органів і систем. У
попередніх роботах (Dubova, 2016; Dubova et al., 2020)
було показано розвиток шокового стану середнього
ступеня, що має субкомпенсований характер. Отже,
вплив збудника є шокогенним за характером своєї
вірулентності.
Критеріями визначення ступеня шоку є показники
гемодинамічних розладів, які демонструють ступінь
дефіциту об’єму циркулюючої крові (ОЦК) (табл. 1).

де: BLV – дефіцит об’єму крові, мл;
CBV – об’єм циркулюючої крові у контрольної
групи, ml;
Hctcon – гематокритна величина контрольної групи
тварин, л/л;
Hctexp – гематокритна величина дослідної групи
тварин, л/л.

Таблиця 1
Показники об’єму циркулюючої крові та її елементів у собак, хворих на гострий спонтанний бабезіоз
Показники
Дослідна група
Контрольна група
Об’єм циркулюючої плазми (ОЦП), мл
1901 ± 111***
2506 ± 234
Об’єм циркулюючих еритроцитів (ОЦЕ), мл
772,3 ± 56,3***
1584 ± 208
Об’єм циркулюючої крові (ОЦК), мл
2655 ± 247***
4075 ± 182
Питомий об’єм циркулюючої крові (питОЦК), мл/кг
127,5 ± 6,2***
192,3 ± 12,6
% ОЦК від маси тіла
10,7 ± 1,0***
16,3 ± 1,1
Гематокритна величина, л/л
0,29 ± 0,03***
0,39 ± 0,07
Примітка: у цій та наступних таблицях статистично вірогідні різниці враховували порівняно з контрольною групою:
***P < 0,001

У патогенезі шокового стану вплив етіологічних
чинників насамперед зачіпає реакцію судин, особливо
у мікроциркуляторному ложі органів (Levi, 2018).
Відбувається стимуляція адгезивних та агрегаційних

функцій формених елементів крові, а також фізикохімічні показники самої інтими, що сприяє тромбоутворенню. Означені зміни описуються показниками
судинно-тромбоцитарного гемостазу (табл. 2).

Таблиця 2
Стан судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу собак, хворих на гострий спонтанний бабезіоз
Показники
Тромбоцити, Г/л
Спонтанна агрегаційна здатність тромбоцитів, %
Спонтанна агрегаційна здатність еритроцитів, %
Індекс змочування судинної стінки

Дослідна група
166,2 ± 26,8***
54,3 ± 6,8***
40,3 ± 3,6***
0,88 ± 0,08***

Контрольна група
292,4 ± 32,6
17,7 ± 1,2
9,2 ± 1,2
0,286 ± 0,03
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Аналізуючи показники (табл. 1, 2), встановили
значний дефіцит ОЦК (1420 мл), який становить 34 %.
За умов відсутності зовнішньої кровотечі крововтрата
зумовлена виходом формених елементів у агрегати, а
плазми крові – у інтерстиціальні тканини з розвитком
їх набряку (Birkhahn et al., 2005; Pacagnella et al., 2013).
Встановлений дефіцит ОЦК характеризує шок середньої інтенсивності зі стійкою тенденцією до незворотності (Schorn, 2010; Guly et al., 2011; Nathan et al.,
2016).
Значне достовірне збільшення спонтанної агрегаційної здатності еритроцитів та тромбоцитів
(Р < 0,001) характеризує тромбогенний стан, що виступає складовою ланкою синдрому ДВЗ (Kutafina &
Zavalishina, 2012; Levi, 2018). Значна тромбоцитопенія (Р < 0,001) свідчить про вихід цих формених елементів у тромби (тромбоцитопенія споживання) (Levi,
2018).
Значно збільшений індекс змочування судинної
стінки (Р < 0,001) відображає Z-потенціал інтими
судин щодо адвентиції і характеризує такий стан інтими, за якого формені елементи до неї рясно прилипають, тимчасом як за фізіологічних умов існує такий
заряд інтими, що відштовхує надлишок тромбоцитів“годувальників” інтими своїми клітинними факторами (Kutafina & Zavalishina, 2012; Levi, 2018).
Таким чином, встановлені зміни у гемодинамічних
та гемореологічних показниках хворих на гострий
спонтанний бабезіоз собак визначають субкомпенсований шоковий стан з тенденцією до незворотності, а
також тромбогенний стан з тромбоцитопенією споживання, що свідчить про розвиток синдрому ДВЗ. Такі
ускладнення за своєю патогенетичною сутністю є
небезпечними та непередбачуваними, а отже – вимагають негайного застосування засобів патогенетичної
терапії для недопущення переходу шокового стану та
синдрому ДВЗ до незворотних стадій.
Ліквідація шокових явищ може бути досягнута
шляхом відновлення ОЦК. Це реалізується шляхом
інфузії розчинів-плазмозамінників, здатних покращити волемічні параметри (Dubova et al., 2020). Водно-

час необхідно припинити розвиток тромбогенного
стану як ланки ДВЗ. Відомо (Dubova, 2016), що шок і
ДВЗ патогенетично тісно пов’язані між собою, тому і
вплив на обидва процеси має шанс припинення бурхливих ускладнень. Отже, доцільним є використання
додатково засобів-дезагрегантів, які можуть бути
застосовані інфузійно у складі плазмозамінників.
Для клінічного випробовування нами було застосовано інфузії Реосорбілакту – плазмозамінного розчину, що має виражені дезагрегантні властивості
(Dubova et al., 2020) та суміші розчинів Реосорбілакту
та Дипіридамолу 0,5 % у порівняльному аспекті. Результати наведені на рис. 1–4.
З отриманих даних видно, що інфузія суміші розчинів Реосорбілакту та Дипіридамолу має значно
виражений дезагрегаційний ефект порівняно з інфузією чистого Реосорбілакту.
Так, спонтанна агрегаційна здатність тромбоцитів
та еритроцитів за застосування суміші розчинів знижується швидше і повертається до фізіологічних показників за 48 годин (за використання Реосорбілакту –
за 72 години). Аналогічна динаміка виявлена і у зниженні показників індексу змочування судинної стінки,
відновлення питомого ОЦК, кількості тромбоцитів.
Такі зміни свідчать про ефективніше вивільнення
тромбоцитів з процесу агрегації, ефективне їх використання судинною стінкою для репаративних процесів.
Отже, застосування Дипіридамолу у складі плазмозаміннику для інфузій значно поліпшує дезагрегаційні
властивості суміші, що сприяло пришвидшенню досягнення встановленої мети щодо ліквідації шокового
стану та розвитку синдрому ДВЗ.
Дипіридамол має широке застосування у гуманній
медицині. За механізмом фармакологічного впливу
речовина належить до вазодилататорів та дезагрегантів. Препарат є сумісним з кристалоїдними розчинами,
що й дозволило нам використати суміш лікарських
засобів. Завдяки синергізму отримано збільшення
дезагрегаційного впливу суміші, що дало можливість
скоротити час відновлення основних показників судинно-тромбоцитарного гемостазу.

Рис. 1. Динаміка змін спонтанної агрегаційної здатності тромбоцитів (спАТ), %, та спонтанної агрегаційної
здатності еритроцитів (спАЕ), %, за застосування розчинів плазмозамінників
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Рис. 2. Динаміка змін індексу змочування судинної стінки за застосування розчинів плазмозамінників

Рис. 3. Динаміка змін питомого ОЦК, мл/кг, за застосування розчинів плазмозамінників

Рис. 4. Динаміка змін кількості тромбоцитів, Г/л, за застосування розчинів плазмозамінників
Враховуючи отримані дані, можна зробити резюме,
що у патогенетичній терапії ускладнень гострого
спонтанного бабезіозу собак з метою ліквідації розладів гемодинаміки та судинно-тромбоцитарного гемостазу ефективнішою виявилася інфузія суміші розчинів

Реосорбілакту та Дипіридамолу 0,5 % у дозі 5 мл/кг
маси тіла. Застосовані заходи дозволили відновити
показники до фізіологічних за 48 годин.
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Висновки
1. За гострого спонтанного бабезіозу собак як
ускладнення розвивається субкомпенсований шок та
синдром ДВЗ. Стан шоку та його ступінь визначаються достовірним дефіцитом об’єму циркулюючої крові.
2. Тромбогенна складова синдрому ДВЗ проявляється у порушеннях судинно-тромбоцитарного
гемостазу, що характеризується зростанням спонтанної агрегаційної здатності еритроцитів та тромбоцитів,
тромбоцитопенією споживання та збільшеним індексом змочування судинної стінки.
3. Застосування інфузій плазмозамінників є невід’ємною складовою патогенетичної терапії субкомпенсованого шоку.
4. Інфузії суміші розчинів Реосорбілакту та Дипіридамолу мають добре виражений волемічний та
дезагрегаційний ефект, за якого досягається відновлення гемодинамічних параметрів і показників судинно-тромбоцитарного гемостазу до фізіологічних
впродовж 48 годин.
5. Рекомендовано застосування суміші розчинів
складу: Реосорбілакт 100 мл + Дипіридамол 0,5 %
4 мл, у дозі 5 мл/кг маси тіла тварини на добу впродовж трьох діб.
Перспективи подальших досліджень полягають у
створенні комплексних схем патогенетичної терапії
важких ускладнень за гострого спонтанного бабезіозу
собак.
Відомості про конфлікт інтересів
Автори стверджують про відсутність конфлікту
інтересів.
References
Bennett, J. S., Berger, B. W., & Billings, P. C. (2009).
The structure and function of platelet integrins. J
Thromb Haemost, 7(1), 200–205. doi: 10.1111/j.15387836.2009.03378.x.
Birkhahn, R. H., Gaeta, T. J., Terry, D., Bove, J. J., &
Tioczkowski, J. (2005) Shock index in diagnosing early acute hypovolemia. Am. J. Emergency Medicine,
23(3), 323–326. doi: 10.1016/j.ajem.2005.02.029.
Dubova, O. A. (2016). Shock and DIC–syndrome as a
pathogenetic axis of dogs babesiosis. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary
Medicine and Biotechnologies, 18(2(66)), 70–73. doi:
10.15421/nvlvet6615 (in Ukrainian).
Dubova, O. A., Feshchenko, D. V., Goralska, I. Yu.,
Duboviy, A. A., Zghozinska, O. A., & Chala, I. V.
(2020). Plasma replacement solutions in the intensive
care unit of shock for acute spontaneous canine
babesiosis. Scientific Messenger of Lviv National
University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 22(99), 38–44.
doi: 10.32718/nvlvet9906 (in Ukrainian).
Dubova, O.A., Feshchenko, D. V., Bakhur, T. I.,
Zghozinska, O. A., Antipov, A. A., Rublenko, S. V.,
Goncharenko, V. P. Shahanenko, R. V., & Shahanenko, V. S. (2020). Disseminated intravascular coagula-

tion syndrome as a complication in acute spontaneous
canine babesiosis. Mac Vet Rev, 43(2), 141–149.
doi: 10.2478/macvetrev-2020-0027.
Eichenberger, R. M., Riond, B., Willi, B., HofmannLehmann, R., & Deplazes, P. (2016) Prognostic
Markers in Acute Babesia canis Infections. J Vet Intern Med., 30(1), 174–82. doi: 10.1111/jvim.13822.
Guly, H. R., Bouamra, O., Spiers, M., Dark, P., Coats, T.,
& Lecky, F. E. (2011). Vital signs and estimated
blood loss in patients with major trauma: Testing the
validity of the ATLS classification of hypovolaemic
shock. Journal Resuscitation, 82(5), 556–559.
doi: 10.1016/j.resuscitation.1011.01.013.
Holovakha, V. I., Piddubnуak, О. V., Bakhur, T. I.,
Vovkotrub, N. V., Antipov, A. A., Anfiorova, M. V.,
Gutyj, B. V., Slivinska, L. G., Kurdeko, O. P., &
Macynovich, A. O. (2018). Changes in erythrocytopoesis
indices in dogs with babesiosis. Regulatory Mechanisms
in Biosystems, 9(3), 379–383. doi:10.15421/021856.
Irwin, P. J. (2010) Canine babesiosis. Vet. Clin. North
Am, Small Anim. Pract., 40, 1141–1156.
doi: 10.1016/j.cvsm.2010.08.001.
Jarec, Ju. I., & Novikova, I. A. (2014). Laboratornye
metody ocenki sistemy gemostaza: ucheb.-metod.
posobie dlja studentov 4 kursa medikodiagnosticheskogo fakul'teta med. vuzov. Gomel':
GomGMU (in Russian).
Kirtz, G., Leschnik, M., Hooijberg, E., Tichy, A., &
Leidinger, E. (2016) In-clinic laboratory diagnosis of
canine babesiosis (Babesia canis canis) for veterinary
practitioners in Central Europe. Parasit Vectors, 9(1),
336. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22526812.
Köster, L. S., Lobetti, R. G., & Kelly, P. (2015). Canine
babesiosis: a perspective on clinical complications,
biomarkers, and treatment. Vet Med (Auckl), 6, 119–
128. doi: 10/2147/VMRR.S60431.
Kutafina, N. V., & Zavalishina, S. Y. (2012). Functioning
mechanisms of vascular-platelet hemostasis. RUDN
Journal of Ecology and Life Safety, 1, 30–37. URL:
http://journals.rudn.ru/ecology/article/view/12380.
Levi, M. (2018). Disseminated Intravascular Coagulation.
In:
Hematology
(7th
Ed.),
2064–2075.
doi: 10.1016/B978-0-323-35762-3.00139-6.
Nathan, H. L., Cottan, K., Hezelgrave, N. L., Seed, P. T. et
al. (2016) Determination of Normal Ranges of Shock Index and Other Haemodynamic Variables in Immediate
Postpartum Period: A Cohort Study. PloS ONE, 11(12),
e0168535. doi: 10.1371/journal.pone.0168535.
Pacagnella, R.C., Souza, J.P., Durocher, J., Perel, P.,
Blum, J., Winikoff, B., & Gülmezoglu, A. M. (2013).
A Systematic Review of the Relationship between
Blood Loss and Clinical Signs. PloS ONE, 8(3):
e57594. doi: 10.1371/journal.pone.0057594.
Schorn, M. N. (2010). Measurement of blood loss: review
of the literature. Journal of Midwifery Womens Health,
55(1), 20–27. doi: 10.1016/j.jmwh.2009.02.014.
Soroka, N. M., Dubova, O. A., & Yaremenko, D. O.
(2005). Sposib vyznachennia obiemu tsyrkuliuiuchoi
krovi u sobak. Deklarats. patent 10707U Ukraina,
MPK A61V5/0275: zaiavnyk i patentovlasnyk Nats.

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2021, vol. 23, no 103

101

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2021, т 23, № 103

ahrar. un-t. № u2200505490; zaiavl. 08.06.2005; data
publik. 15.11.2005; biul. № 11 (in Ukrainian).
Tvedten, H. (2004). Reference Values. In: Small Animal
Clinical Diagnosis by Laboratory Methods, Willard,
M.D. and H. Tvedten (Eds.) 4th Edn., Elsevier, Missouri, USA, 417–419. doi: 10.1016/B0-72-1689035/50025-2.
Tyutyumova, E., Solovyeva, E., Karneev, A., & Dzhutova, E. (2019). The mechanisms for activation of a vascular platelet component of hemostasis in the stroke

recovery period and the ways of their correction. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics, 11, 72–78.
doi: 10.14412/2074-2711-2019-1-72-78.
Wiseman, S., Marlborough, F., Doubal, F., Webb, D., &
Wardlaw, J. (2013). Blood Markers of Coagulation,
Fibrinolysis, Endothelial Dysfunction and Inflammation in Lacunar Stroke versus Non-Lacunar Stroke and
Non-Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis.
Cerebrovascular diseases (Basel, Switzerland), 37,
64–75. doi: 10.1159/000356789.

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2021, vol. 23, no 103

102

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2021, т 23, № 103

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/nvlvet10314
https://nvlvet.com.ua/index.php/journal

UDC 636.2.085.55:637.18

Influence of skimming of calves with skim milk substitute on physiological
condition and productivity
V. F. Radchikov1, A. N. Kot1, V. P. Caj1, T. L. Sapsaljova1, G. V. Besarab1, M. V. Dzhumkova1,
B. V. Gutyj2, V. I. Karpovskyi3, V. A. Trokoz3
1

Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences Belarus on animal husbandry, Zhodino, Belarus
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Lviv, Ukraine
3
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

2

Article info
Received 15.07.2021
Received in revised form
16.08.2021
Accepted 17.08.2021
Scientific and Practical Center
of the National Academy of
Sciences Belarus on animal
husbandry, Frynze Str., 11,
Zhodino, 222160, Belarus.
Tel.: +37-529-627-20-65
E-mail: arud22222@gmail.com
Stepan Gzhytskyi National
University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv,
Pekarska Str., 50, Lviv, 79010,
Ukraine.
National University of Life
and Environmental
Sciences of Ukraine,
Heroiv Oborony Str., 15,
Kyiv, 03041, Ukraine.

Radchikov, V. F., Kot, A. N., Caj, V. P., Sapsaljova, T. L., Besarab, G. V., Dzhumkova, M. V., Gutyj,
B. V., Karpovskyi, V. I., & Trokoz, V. A. (2021). Influence of skimming of calves with skim milk
substitute on physiological condition and productivity. Scientific Messenger of Lviv National
University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 23(103), 103–108.
doi: 10.32718/nvlvet10314
The high demand for protein during this period of the calf's life is due to the active growth of muscle
tissue, and protein is the structural material of all organs. A lack of protein in the diet of calves contributes to
a delay in their growth and an excess to the expenditure of additional energy for the deamination of excess
amino acids and the elimination of the corresponding decay products through the excretory system of the
body. The younger the calves, the higher the protein level in their diet should be. The work aimed to establish
the most effective protein norms in the composition of skim milk substitutes for calves over 65 days of age.
The study of the influence of feeding skims milk substitute on calves' physiological state and productivity was
carried out on four groups of bulls. All tested skim milk replacers varied in protein content but were almost
the same in all nutritional parameters. The main ingredients of skim milk substitutes (ZOM 1) for calves of
group I were, %: milk proteins – 70, vegetable proteins (soy + wheat) – 29, vitamin and mineral complex,
probiotic culture – 1. For calves of group II (ZOM 2) used,%: milk proteins – 70, vegetable proteins (soy +
wheat protein) – 29, vitamin-mineral complex – 1. protein) – 29, vitamin and mineral complex – 1. Studies
have shown that skim milk substitutes in calves feeding, containing 20 and 22 % protein in the composition of
KR-2 compound feed 10 % by weight, was reflected in the improvement of the morpho-biochemical design of
the blood. At the same time, there is a tendency to an increase in the concentration of total protein in the
blood serum by 3.1 and 3.3 % with a decrease in the amount of urea by 3.5 and 5.2 %, which made it possible
to increase the average daily gain in live weight to 3.1 % while reducing costs feed and its price by 1.5 and
0.9 percent.
Key words: calves, ZOM, rations, blood, productivity, economic efficiency.

Влияние скармливания телятам заменителя обезжиренного молока на
физиологическое состояние и продуктивность
В. Ф. Радчиков1, А. Н. Кот1, В. П. Цай1, Т. Л. Сапсалёва1, Г. В. Бесараб1, М. В. Джумкова1,
Б. В. Гутый2, В. И. Карповский3, В. А. Трокоз3
1

РУП “Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству”, Жодино, Беларусь
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого, г. Львов,
Украина
3
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина
2

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2021, vol. 23, no 103

103

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2021, т 23, № 103

Высокая потребность в протеине в этот период жизни телёнка обусловлена активным ростом мышечной ткани и тем, что
белок является структурным материалом всех органов. Недостаток протеина в рационе телят способствует задержке их роста, а избыток – тратам дополнительной энергии на дезаминирование избыточного количества аминокислот и выведение соответствующих продуктов распада через выделительную систему организма. Чем моложе телята, тем выше должен быть уровень протеина в его рационе. Целью работы было установить наиболее эффективные нормы протеина в составе заменителей
обезжиренного молока для телят старше 65-дневного возраста. Изучение влияния скармливания заменителя обезжиренного
молока на физиологическое состояние и продуктивность телята проведено на 4-х группах бычков. Все опытные заменители
обезжиренного молока были различными по содержанию протеина, но практически одинаковыми по всем показателям питательности. Основными ингредиентами заменителей обезжиренного молока (ЗОМ 1) для телят I группы были, %: молочные белки – 70,
растительные белки (соевый + пшеничный) – 29, витаминно-минеральный комплекс, пробиотическая культура – 1. Для телят II
группы (ЗОМ 2) использовали, %: молочные белки – 70, растительные белки (соевый + пшеничный протеин) – 29, витаминноминеральный комплекс – 1. В III опытной группе скармливали (ЗОМ 3) состоящий из, %: молочного белка – 70, растительных
белков (соевый протеин) – 29, витаминно-минеральный комплекс – 1. Исследованиями установлено, что использование в кормлении
телят заменителей обезжиренного молока, содержащих 20 и 22 % протеина в составе комбикорма КР-2 10 % по массе отразилось в улучшении морфо-биохимического состава крови. При этом наблюдается тенденция к повышению концентрации общего
белка в сыворотке крови на 3,1 и 3,3 % при снижении количества мочевины на 3,5 и 5,2 %, что позволило увеличить среднесуточный прирост живой массы до 3,1 % при снижении затрат кормов и его себестоимости на 1,5 и 0,9 процента.
Ключевые слова: телята, ЗОМ, рационы, кровь, продуктивность, экономическая эффективность.

Введение
Повышение эффективности использования кормов
является одной из важных задач рационального кормления сельскохозяйственных животных. Этого можно
достичь за счет повышения переваримости питательных веществ, уменьшения потерь азота и более экономного расходования переваримой и обменной энергии при содержании животных на рационах, сбалансированных по протеину, минеральным и биологически активным веществам (Jeroch, 2008; Johansson et
al., 2012; Valero et al., 2014; Razumovskij et al., 2016;
Bashchenko et al., 2021; Kurtyak et al., 2021; Mylostyvyi
et al., 2021).
С увеличением продуктивности животных переваримость питательных веществ рациона должна
повышаться. Так, при кормлении молодняка крупного
рогатого скота переваримость сухого вещества должна быть не менее 65 %. Чем выше продуктивность
бычков, тем выше должна быть концентрация обменной энергии и протеина в сухом веществе рациона
(Huuskonen et al., 2009; Smunev et al., 2017).
Скотоводство является одним из основных поставщиков продуктов питания и сырья животного происхождения. Перед работниками отрасли стоят задачи
по повышению продуктивности, жизнеспособности и
плодовитости животных. Невозможно наращивать
производство продукции скотоводства, существенно
снижать затраты кормов на ее получение и себестоимость продукции без эффективного решения данных
задач (Bull Nutrition…, 2013; Razumovskij et al., 2016;
Mazur et al., 2020; Borshch et al., 2020; 2021).
От полноценности кормления и состояния кормовой базы зависит развитие животноводства. В зависимости от вида, пола, возраста и продуктивности рационы животных должны быть сбалансированы по
питательным, минеральным и биологически активным веществам в определенном соотношении и количестве (Slaveckij, 2002; Mudgal & Baghel, 2010;
Radchikov et al., 2015).
В кормлении молодняка сельскохозяйственных
животных широкое распространение получили заменители цельного молока. В случае использования их с
самого раннего возраста необходимо обеспечить те-

лят высококачественными концентрированными кормами, удовлетворяющими потребности во всех питательных веществах, минеральных и биологически
активных веществах (Terre et al., 2009; Prilovskaja,
2019; Turini et al., 2020; Denkovich et al., 2021).
Исследованиями доказано, что ранее приучение
телят к потреблению заменителей цельного молока и
активное использование концентрированных кормов
способствует более быстрому развитию пищеварительной системы, что положительно сказывается на
энергии роста и развитии животных в более старшем
возрасте. Использование при этом высококачественных заменителей цельного молока позволяет сократить и срок выпойки молока до 7–15 дней, и ограничить его количество до 5–6 кг на голову в сутки
(Bogdanovich et al., 2020; Radchikova et al., 2020).
Белки натурального коровьего молока состоят из
казеиновой фракции на 70–75 % и из альбуминов на
25–30 %, при этом казеин при поступлении в сычуг
под действием ферментозы образует сыроподобный
сгусток, который переваривается примерно в течение
6 часов, что помогает теленку не ощущать голода до
следующего выпаивания. Белки ЗЦМ на 70–75 %
состоят из альбуминов и только на 25–30 % – из казеиновых фракций, что способствует снижению времени переваривания ЗЦМ до полутора часов, быстрому освобождению желудка, и оставшиеся 4,5 часа
теленок из-за чувства голода потребляет растительные корма – сено и концентраты, что приводит к раннему развитию рубца и хорошим привесам (Radchikova et al., 2017).
Обеспечение телят протеином в значительной мере влияет на здоровье, племенные качества, будущую
продуктивность и продолжительность хозяйственного
использования. Самая высокая потребность в протеине у телят в возрасте до 3-х месяцев – 22–24 %. В
рационе она поддерживается за счет молочных кормов, ЗЦМ и стартерных комбикормов, в которых содержание сырого протеина должно быть не ниже
20 %.
Высокая потребность в протеине в этот период
жизни телёнка обусловлена активным ростом мышечной ткани и тем, что белок является структурным
материалом всех органов. Недостаток протеина в
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рационе телят способствует задержке их роста, а
избыток – тратам дополнительной энергии на дезаминирование избыточного количества аминокислот и
выведение соответствующих продуктов распада через
выделительную систему организма. Чем моложе телята, тем выше должен быть уровень протеина в его
рационе (Ganushhenko, 2010).
Для питания телят в молочный период белки по
своей биологической ценности располагаются в той
же последовательности, что и у животных с простым
желудком, поэтому в течение всего периода молочного питания теленок лучше усваивает протеин живот-

ного происхождения (Ganushhenko et al., 2012;
Radchikova et al., 2018).
Цель работы – установить наиболее эффективные
нормы протеина в составе заменителей обезжиренного молока для телят старше 65-дневного возраста.
Материал и методика исследований
Научно-хозяйственный опыт проведен на четырёх
группах бычков, сформированных по принципу параналогов в возрасте 65 дней с начальной живой массой 78,9–80,4 кг в течение 60 дней (табл. 1).

Таблица 1
Схема опыта
Группа

Количество
Возраст на начало Продолжительность
животных, голов
опыта, дней
опыта, дней

I опытная

110

65

60

II опытная

10

65

60

III опытная

10

65

60

IV опытная

10

65

60

Условия содержания подопытных животных были
одинаковыми: кормление осуществлялось два раза в
сутки, поение из автопоилок, содержание животных
беспривязное.
Различия в кормлении заключались в том, что телятам I группы скармливали цельное молоко, животным II, III и IV опытных групп – ЗЦМ. Кроме того,
животные всех групп в составе комбикорма получали
ЗОМ различного состава
Полученный цифровой материал обработан методом вариационной статистики с учетом критерия

Характеристика кормления
ОР – цельное молоко, сено, сенаж +
комбикорм КР-2 с включением 10 % ЗОМ 1
ОР + ЗЦМ, комбикорм КР-2 с включением
10 % ЗОМ 1 по массе
ОР + ЗЦМ, комбикорм КР-2 с включением
10 % ЗОМ 2 по массе
ОР + ЗЦМ, комбикорм КР-2 с включением
10 % ЗОМ 3 по массе

достоверности по Стьюденту с использованием программного пакета Mickosoft Excel.
Результаты и их обсуждение
Все опытные заменители обезжиренного молока
(табл. 2) были различными по содержанию протеина,
но практически одинаковыми по всем показателям
питательности.

Таблица 2
Состав опытных ЗОМ с различным содержанием белка для телят старше 65-дневного возраста
Компоненты, %
Содержание протеина
Молочные белки
Растительные белки
Витаминно-минеральный комплекс

ЗОМ 1
18
70
29
1

Основными ингредиентами заменителей обезжиренного молока (ЗОМ 1) для телят I группы были, %:
молочные белки – 70, растительные белки (соевый +
пшеничный) – 29, витаминно-минеральный комплекс,
пробиотическая культура – 1. Для телят II группы
(ЗОМ 2) использовали, %: молочные белки – 70, растительные белки (соевый + пшеничный протеин) – 29,
витаминно-минеральный комплекс – 1. В III опытной
группе скармливали (ЗОМ 3) состоящий из, %: молочного белка – 70, растительных белков (соевый протеин) – 29, витаминно-минеральный комплекс – 1.
Комбикорма задавались нормировано, в связи с
чем в среднем за весь период опыта бычки потребляли их одинаковое количество 1,6 кг в сутки (табл. 3).

ЗОМ 2
20
70
29
1

ЗОМ 3
22
70
29
1

Включение в рационы бычков заменителя обезжиренного молока содержащего 18, 20 и 22 % протеина
оказало положительное влияние на потребление травяных кормов.
В рационах подопытных животныхсодержалось
3,26–3,31 корм. ед., где на 1 кг сухого вещества приходилось 1,0–1,03 корм ед. На 1 кормовую единицу
приходилось 105 г переваримого протеина.
Для нормализации пищеварения у животных необходимо обеспечение животных оптимальным количеством клетчатки (в возрасте до 3-х месяцев – 6–
12 %. Содержание ее в сухом веществе составило 6,2–
6,5 процентов.
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В крови бычков I и II опытных групп отмечено
увеличение содержания эритроцитов на 4,0 и 3,2 % и
гемоглобина – на 3,3 и 1,3 по сравнению с аналогами
из III опытной группы. Отмечена тенденция в увеличении количества лейкоцитов в I и II опытных

группах, которая объясняется повышением защитных
свойств организма, по отношению к животным III
группы этот показатель увеличился на 9,2 и 6,8 %
(табл. 4).

Таблица 3
Рационы подопытных бычков (по фактически съеденным кормам)
Корма и питательные вещества
Комбикорм, кг
ЗЦМ, кг
Сенаж разнотравный, кг
Сено злаково-бобовое, кг
кормовых единиц
обменной энергии, МДж
сухого вещества, г
сырого протеина, г
переваримого протеина, г
сырого жира, г
сырой клетчатки, г
крахмала, г
сахара, г
кальция, г
фосфора, г
магния, г
калия, г
серы, г
железа, мг
меди, мг
цинка, мг
марганца, мг
кобальта, мг
йода, мг
каротина, мг
витамина D, тыс. МЕ
витамина E, мг

I
1,60
0,44
2,3
0,73
В рационе содержится:
3,31
32,14
3323,8
451,8
346,9
188,1
215,0
311,0
334,0
31,6
17,6
2,6
21,1
6,4
184,4
11,9
127,3
141,1
3,0
1,1
93,3
3,3
101,8

Группа
II
1,60
0,44
2,2
0,7

III
1,60
0,44
2,1
0,72

3,28
31,76
3273,6
447,3
343,5
186,6
205,7
309,0
331,0
31,2
17,5
2,6
20,8
6,3
181,9
11,5
125,4
138,0
3,0
1,1
90,0
3,2
101,5

3,26
31,38
3248,3
442,6
339,9
185,6
202,7
307,2
329,5
31,1
17,4
2,4
20,0
6,3
180,1
12,7
124,2
137,5
3,0
1,0
87,7
3,2
101,3

Таблица 4
Морфо-биохимический состав крови бычков в возрасте 119 дней
Показатель
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Кислотная емкость, мг%
Мочевина, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Общий белок, г/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Примечание: Р < 0,05; Р < 0,02

Группа
II
101 ± 0,63
6,14 ± 0,57
8,78 ± 0,49
458 ± 5,36
4,26 ± 0,17
2,86 ± 0,43
82,2 ± 2,03
2,93 ± 0,34
1,70 ± 0,32

I
99,7 ± 0,85
5,95 ± 0,59
8,22 ± 0,37*
453 ± 9,01
4,43 ± 0,11
2,80 ± 0,33
79,7 ± 1,99
2,85 ± 0,12
1,68 ± 0,36

Использование в кормлении телят ЗОМ 2 и ЗОМ 3
способствовало усилению углеводного обмена, на что
указывает концентрация глюкозы в крови на 2,1 и 4,6
% по отношению к I опытной группе.
В результате опыта установлено повышение концентрации белка в крови бычков II и III опытных
групп на 3,1 и 3,3 % и снижение мочевины на 5,2 и
3,8 % в сравнении с I группой.

III
103,0 ± 0,64**
6,19 ± 0,33
8,98 ± 0,23
480 ± 7,43*
4,2 ± 0,19
2,93 ± 0,37
82,3 ± 2,11
2,99 ± 0,37
1,72 ± 0,39

Отмечено увеличение содержания кальция и фосфора в сыворотке крови у животных II и III опытных
групп по отношению к I группе на 2,8 и 4,9 % и на 1,2
и 2,4 % соответственно.
По результатам опыта установлено, что среднесуточный прирост бычков III опытной группы оказался
на 3,1 и 2,1 % выше в сравнении с аналогами I и II
группы (табл. 5).
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Таблица 5
Живая масса и продуктивность
Показатель
Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовый прирост, кг
Среднесуточный прирост, г

Группа
II

I
80,4 ± 0,84
129,3 ± 1,31
48,9 ± 1,38
815 ± 23,79

Самый низкий расход кормов оказался у животных III группы, в рационы которых входил ЗОМ 3 с
содержанием 22 % протеина и составил 3,94 корм. ед.,
что на 1,1 % меньше, чем во II группе и на 1,5 %, чем
в I.
Затраты кормов на 1 кг прироста по опытным
группам представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед.
Исходя из стоимости входящих в состав рационов
кормовых компонентов, затрат кормов на получение
прироста рассчитана экономическая эффективность
использования заменителя обезжиренного молока в
кормлении телят.
Исследованиями установлено, что стоимость рационов во I и II опытных группах оказалась ниже на
2,3 и 1,2 % в сравнении с III, в результате себестоимость прироста в III опытной группе оказалась ниже
на 0,9 % по сравнению с аналогами I и II группы.
Заключение
Использование вкормлении телят заменителей
обезжиренного молока, содержащих 20 и 22 % протеина в составе комбикорма КР-2 10 % по массе отразилось в улучшении морфо-биохимического состава
крови. При этом наблюдается тенденция к повышению концентрации общего белка в сыворотке крови
на 3,1 и 3,3 % при снижении мочевины на 3,5 и 5,2 %,
что позволило увеличить среднесуточный прирост
живой массы до 3,1 %, при снижении затрат кормов и
его себестоимости на 1,5 и 0,9 процента.

III

79,7 ± 0,38
129,1 ± 1,52
49,4 ± 1,53
823,3 ± 25,31

78,9 ± 0,95
129,3 ± 2,31
50,4 ± 2,91
840,0 ± 26,38
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Suspension for injection “Amoxidev 15” is prescribed to fur-bearing animals (mink, fox), dogs and cats
for the treatment of respiratory diseases (tonsillitis, tracheitis, pneumonia, bronchitis, rhinitis, sinusitis,
bronchopneumonia), digestive (gastritis, enteritis, enteritis). genitourinary systems (nephritis, urethritis,
urocystitis, mastitis, metritis, agalactia), musculoskeletal system (arthritis, osteoarthritis, joint injuries, tendonitis, hoof lesions), skin and soft tissues (eczema, dermatitis) caused by sensitive drug by microorganisms,
including colibacillosis, streptococcus, bronchopneumonia, etc. Toxicological evaluation of the veterinary
drug “Amoxidev 15” under the conditions of acute and subacute toxicological experiments on a model of
white rats. According to the results of an acute toxicological experiment with intragastric administration of
the drug “Amoxidev 15” white rats DL50 could not be calculated because the death of laboratory animals was
not detected within 14 days after administration. The maximum administered dose (in absolute weight of the
drug) was 20000.0 mg/kg body weight, which allows to refer the drug to class VI toxicity of relatively harmless substances (DL50 > 15000 mg/kg body weight), and the degree of safety to class IV – low-hazard substances (DL50 > 5000 mg/kg). According to the results of an acute toxicological experiment with subcutaneous administration of the drug “Amoxidev 15” white rats DL50 could not be calculated because the death of
laboratory animals was not detected within 14 days after administration, the maximum dose was
5000.0 mg/kg body weight, therefore, the drug “Amoxidev 15” when administered subcutaneously by toxicity
can be classified as class VI substances relatively harmless (DL50 Subcut > 4500.0 mg/kg). When administered subcutaneously to white rats, the drug “Amoxidev 15” under conditions of subacute toxicological experiment in doses of 0.1–1.0 ml/kg does not cause hemo-, hepato- and nephrotoxic effects on the body of
laboratory animals, although 3-day administration of the drug in a dose 1.0 ml/kg body weight caused an
increase in the activity of hepatospecific enzymes ALT and AST by 12.5 and 11.1 % (P < 0.05), respectively,
relative to the control, which was restored to the control level 7 days after cessation.
Key words: Amoxidev 15, rats, acute toxicity, subacute toxicity, lethality.

Доклінічна оцінка ветеринарного препарату “Амоксидев 15” щодо
застосування його у хірургічній та акушерській практиці
Л.-М. Є. Костишин1, Р. М. Сачук2, Є. Є. Костишин1, О. А. Кацараба1
1

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені. С. 3. Ґжицького, м. Львів,
Україна
2
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна
Суспензію для ін’єкцій “Амоксидев 15” призначають хутровим звірам (норка, песець), собакам та кішкам для лікування захворювань респіраторної (тонзиліти, трахеїти, пневмонії, бронхіти, риніти, синусити, бронхопневмонії), травної (гастрити, енте-
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ритити, перитоніти), сечостатевої систем (нефрити, уретрити, уроцистити, мастити, метрити, агалактія), опорно-рухового
апарату (артрити, артрози, травми суглобів, тенденіти, ураження копит), шкіри та м’яких тканин (екземи, дерматити), викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі при колібактеріозі, стрептококозі, бронхопневмоніях тощо.
Проведено токсикологічну оцінку ветеринарного препарату “Амоксидев 15” за умов гострого та підгострого токсикологічних
експериментів на моделі білих щурів. За результатами гострого токсикологічного експерименту при внутрішньошлунковому
введенні препарату “Амоксидев 15” білим щурам DL50 розрахувати не вдалося, оскільки загибелі лабораторних тварин не було
виявлено протягом 14 діб після введення. При цьому максимальна введена доза (за абсолютною масою препарату) становила
20000,0 мг/кг маси тіла, що дозволяє зарахувати препарат до VI класу токсичності – речовини порівняно нешкідливі (DL50 >
15000 мг/кг маси тіла), а за ступенем безпеки до IV класу – малонебезпечних речовин (DL50 > 5000 мг/кг). За результатами гострого токсикологічного експерименту при підшкірному введенні препарату “Амоксидев 15” білим щурам DL50 розрахувати не вдалося, оскільки загибелі лабораторних тварин не було виявлено протягом 14 діб після введення, максимальна введена доза при цьому
становила 5000,0 мг/кг маси тіла, тому препарат “Амоксидев 15” при підшкірному введенні за токсичністю можна зарахувати
до VI класу – речовини порівняно нешкідливі (DL50 Subcut > 4500,0 мг/кг). При підшкірному введенні білим щурам препарат “Амоксидев 15” за умов підгострого токсикологічного експерименту в дозах 0,1–1,0 мл/кг не спричиняє гемо-, гепато- та нефротоксичної
дії на організм лабораторних тварин, хоча 3-добове введення препарату в дозі 1,0 мл/кг маси тіла викликало підвищення активності гепатоспецифічних ензимів АЛТ і АСТ на 12,5 та 11,1 % (Р < 0,05) відповідно щодо контролю, що відновлювалися до рівня
контрольних через 7 діб після припинення.
Ключові слова: Амоксидев 15, щури, гостра токсичність, підгостра токсичність, летальність.

Вступ
Значне поширення захворювань сечостатевої системи (нефрити, пієліти, пієлонефрити, уретрити, уроцистити, мастити, метрити, агалактія), опорнорухового апарату (артрити, артрози, травми суглобів,
тенденіти, ураження копит), шкіри та м’яких тканин
(екземи, дерматити) серед хутрових звірів (норка,
песець), собак, кішок вимагає застосування високоефективних антибактеріальних препаратів як у хірургічній, так і в акушерсько-гінекологічній практиці.
Тому на сьогодні не втрачає актуальності розробка
протимікробних засобів, які володіють значною чутливістю та ефективністю.
З кожним роком необхідність в протимікробних
препаратах тільки зростає. З’являються все нові штами
мікроорганізмів, стійкі до деяких старих типів антибіотиків. Але все ж залишаються ще “заслужені” препарати, цілком ефективні і щодо нових збудників хвороб.
Ось, наприклад, Амоксицилін. Так називається досить
“старенький” антибіотик з групи пеніцилінів. На даний
момент вважається одним з найбільш простих і порівняно безпечних засобів. Належить до препаратів широкого спектра дії, тобто досить ефективний проти грампозитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Actinomyces spp., Clostridium spp., Erysipelothrix
rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis,
Corynebacterium spp.) та деяких грамнегативних мікроорганізмів
(Salmonella
spp.,
Pasteurella
spp.,
Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Bordetella
bronchiseptica, E. coli, Fusobacterium spp., Moraxella
spp., Proteus mirabilis). Амоксицилін не ефективний
щодо штамів, що продукують бета-лактамазу. Механізм дії амоксициліну полягає у пригніченні синтезу
білків клітинної стінки мікробної клітини.
Сучасною
фармацевтичною
промисловістю
Амоксицилін для тварин випускається відразу в декількох формах: розчин для ін’єкцій, суспензія для
ін`єкцій і для внутрішнього застосування (увага, це
абсолютно різні лікарські форми), таблетки та порошок. Останній потрібно розводити у воді і задавати
тваринам всередину. У ветеринарній практиці найчастіше використовується 15 % розчин, оскільки його

набагато простіше дозувати. Після прийому препарат
досить швидко всмоктується в кров.
Особливість Амоксициліну: тривалий час зберігається його лікувальна концентрація в крові, яка може
триматися до двох діб з моменту останнього прийому
ліків. Зазначимо, що максимально можливий вміст
препарату в організмі спостерігається в печінці, нирках, сечовому міхурі, а також м’язовій тканині. З тіла
виводиться з сечею (більше ніж 90 %), в дуже невеликих дозах – з жовчю. З огляду на спосіб виведення, не
доводиться дивуватися високій ефективності ліків при
циститі. Зрозуміло, це справедливо тільки в разі наявності чутливих до нього мікроорганізмів.
Аналоги цього антибіотика досить численні. Всього
їх налічується близько 20 найменувань, але з кожним
роком з’являються нові марки. Найпоширеніший
Амоксиклав, а також Амоксілат, Амоксісар і Данемокс.
Сьогодні фармацевти все частіше намагаються додавати до даного антибіотика різні “присадки”, які
підвищують його стійкість в організмі та подовжують
дію (класичний приклад – Амоксиклав).
Так, ТОВ “ДЕВІЕ” розроблено препарат –
“Амоксидев 15”. Один мілілітр препарату містить
діючу речовину: амоксициліну три гідрат – 150 мг.
Допоміжна речовина: масло вазелінове.
Обов’язковою умовою застосування нових лікарських препаратів є попередні доклінічні та клінічні
випробування, насамперед токсикологічні дослідження на лабораторних тваринах (Gutyj et al., 2016; 2017;
2018; Todoriuk et al., 2018; Hunchak et al., 2020;
Vasylyev et al., 2021).
Метою досліджень було проведення токсикологічної оцінки ветеринарного препарату “Амоксидев 15”
виробництва ТОВ “ДЕВІЕ” (Україна) за умов гострого та підгострого токсикологічних експериментів на
моделі білих щурів.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження параметрів гострої токсичності препарату були проведені на нелінійних білих щурахсамках (n = 36) 4-місячного віку, масою 200–220 г
відповідно до рекомендацій (Kotsiumbas, 2005), що
утримувались за оптимальних умов віварію ТОВ
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“ДЕВІЕ” (м. Рівне) (Zapadniuk, 1983; Kotsiumbas,
2005; Karkyshchenko & Hrachev, 2010): температура у
приміщенні складала (18 ± 2) °С, відносна вологість
повітря (60–70) %, цикл освітлення день-ніч, упродовж експерименту, складав (10–14) год, а також було
забезпечено 10-разову зміну об’єму повітря в кімнаті
віварію за годину.
Для годівлі щурів використовували повнораціонний комбікорм для гризунів. Тварини мали вільний
доступ до води та корму.
Перед початком досліджень кожну тварину зважували. Дози препарату, що вводили, розраховували
індивідуально, відповідно до маси кожного щура. За
принципом аналогів було сформовано 5 дослідних
груп: щурам вводили препарат в дозах 1000,0; 5000,0;
10000,0; 15000,0 і 20000,0 мг/кг маси тіла за абсолютною масою препарату одноразово (дози 1000,0–
10000,0 мг/кг маси тіла) і дворазово (дози 15000,0–
20000,0 мг/кг маси тіла) перорально за допомогою
стравохідно-шлункового зонду. Щурам контрольної
групи за аналогічним регламентом вводили дистильовану воду в об’ємі 2,0 см3. У кожній групі (як дослідних, так і контрольній) було по 6 щурів (n = 6). Загальний термін дослідження склав 14 діб.
Виявляли можливу появу та розвиток клінічних
ознак отруєння, строки загибелі або відновлення до
фізіологічної норми. Під час клінічного обстеження
щурів звертали увагу на поведінку, реакцію на зовнішні подразники, наявність апетиту, стан шерстного
покриву, колір слизових оболонок, частоту дихання та
дефекації, зміни кольору фекалій тощо.
Варто зазначити, що маніпуляції над щурами здійснювали відповідно до існуючих нормативних документів (European convention, 1986; Council Directive
86/609/EEC, 1986; Zakonu Ukrainy № 5456-VI, 2012),
що регламентують організацію робіт із використанням експериментальних тварин і дотриманням принципів “Європейської конвенції про захист хребетних
тварин, що використовуються в експериментальних та
інших наукових цілях” (Страсбург, 1986).
Після загибелі (діагностичного забою) тварин проводили патологоанатомічний розтин. Для встановлення патологоанатомічних змін використовували макроскопічний метод досліджень. Патологоанатомічний
розтин виконували за такою схемою:
на першому етапі проводили зовнішній огляд,
враховуючи стан шерстного покриву і слизових оболонок;
на другому – виконували розтин та огляд порожнин тіла і внутрішніх
органів, таких як глотка, трахея, гортань, серце,
легені, печінка, селезінка,
нирки, шлунок, кишечник, відмічаючи зміни кольору, консистенції, малюнку та форми органів.
Визначення параметрів гострої токсичності препарату “Амоксидев 15” за одноразового підшкірного
введення білим щурам було проведено на 36 самцях
нелінійних білих щурів 3–4-місячного віку і масою
190–200 г, що утримувались за оптимальних умов
віварію ТОВ “ДЕВІЕ” (м. Рівне) (Zapadniuk, 1983;
Kotsiumbas, 2005; Karkyshchenko & Hrachev, 2010).

Перед початком досліджень кожну тварину зважували. Дози, що вводили, розраховували індивідуально, відповідно до маси кожного щура, при цьому
об’єм препарату, що вводили підшкірно за один раз,
не перевищував 10,0 см3. За принципом аналогів було
сформовано 5 дослідних груп: щурам вводили препарат у дозах 1000,0; 2000,0; 3000,0; 4000,0 і
5000,0 мг/кг маси тіла за абсолютною масою препарату. Тваринам контрольної групи підшкірно вводили
вазелінове масло об’ємом 1,0 см3. У кожній групі (як
дослідних, так і контрольній) було по 6 щурів (n = 6).
Загальний термін дослідження склав 14 діб, порядок
проведення якого був аналогічний описаному вище.
Після загибелі (діагностичному забої) тварин проводили патологоанатомічний розтин. Для встановлення патологоанатомічних змін використовували макроскопічний метод досліджень. Патологоанатомічний
розтин виконували за схемою, поданою вище.
Визначення токсичності препарату “Амоксидев
15” при повторних уведеннях на білих щурах (підгостра токсичність при підшкірному введенні) проводили на 96 лабораторних статевозрілих білих щурахсамцях, масою 180,0–200,0 г.
Препарат “Амоксидев 15” вводили підшкірно протягом 3-х діб потім введення завершували і спостерігали за тваринами ще 7 діб.
Для досліду було сформовано одну контрольну та
три дослідні групи по 24 щури у кожній (n = 24): контрольна група – тварини, яким вводили вазелінове
масло. І дослідна група – тварини, яким вводили препарат “Амоксидев 15” у дозі 0,1 мл/кг маси тіла (терапевтична, згідно з листівкою- вкладкою), II дослідна група – 0,5 мл/кг (п’ятикратна) та III група –
1,0 мл/кг (десятикратна) маси тіла відповідно.
Відбір проб крові для гематологічних та біохімічних досліджень проводили за умов тотального знекровлення під легким хлороформним наркозом до
введення препарату, на першу, 4-ту і 11-ту добу експерименту відповідно.
Оцінювання функціонального стану організму дослідних тварин порівняно з контрольними впродовж
експерименту проводили за визначенням клінікобіохімічних показників у крові за загальноприйнятими методиками.
У стабілізованій крові тварин визначали: кількість
еритроцитів, лейкоцитів, рівень гематокриту та вміст
загального гемоглобіну; у сироватці крові – активність індикаторних ензимів аланінамінотрансферази
(АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ) і гаммаглутамілтранспептидази (ГГТ), рівень загальних протеїнів, альбумінів, а також вміст кінцевих продуктів
протеїнового розкладу – сечовини та креатиніну відповідно. Дослідження проведені на базі лабораторії з
контролю якості, безпечності та реєстрації ветеринарних лікарських засобів і кормових добавок ТОВ “ДЕВІЕ” з використанням обладнання ImmunoChem-2100
– багатофункціонального мікропланшетного фотометра; Immunochem-2200-2 – термошейкера на 2 планшети та набору реактивів фірм “Філісіт-Діагностика”.
Результати досліджень обробляли статистично з
використанням пакету програм Місгоsoft Ехсеl 2003
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(for Windows ХР), вірогідність отриманих результатів
оцінювали за критерієм Ст’юдента.
Результати та їх обговорення
У результаті одноразового внутрішньошлункового
введення щурам-самкам препарату в дозах (за абсолютною масою) 1000,0; 5000,0; 10000,0 15000,0 і
20000,0 мг/кг маси тіла були отримані такі результати.
Клінічні спостереження показали, що одноразове
внутрішньошлункове введення препарату щурам І–III
дослідних груп не викликало картини гострого отруєння. Щури були рухливі, добре реагували на зовнішні подразники, активно споживали корм та воду.
За кратного введення препарату щурам IV–V дослідних груп (дози 15000,0 і 20000,0 мг/кг маси тіла) у
тварин спостерігали незначне збудження протягом 3-х
годин після останнього введення, також був дещо
знижений прийом корму. Клінічний стан щурів даних
дослідних груп відновлювався на першу-другу добу
після введення.
Загибелі щурів у всіх дослідних групах не спостерігали протягом 14-добового терміну спостереження.
На 15-у добу досліду проводили евтаназію щурів
за допомогою хлороформного наркозу, а потім патологоанатомічний розтин. Зовнішній вигляд трупів
лабораторних тварин перед розтином: колір шерстного покриву білий, блискучий, змін видимих слизових
оболонок, витікання з ротової (носової) порожнини та
ануса не виявляли.
На розтині (щодо контрольної групи) не реєстрували змін слизових оболонок ротової порожнини,
трахеї, глотки та стравоходу; у шлунку спостерігали
залишки корму; гіперемії підшкірної клітковини не
виявляли; серце не збільшене в об’ємі, конусоподібної форми, консистенція міокарду пружна; печінка
(лише у тварин ІV–V дослідних груп) нерівномірно
забарвлена, дряблуватої консистенції, не збільшена в
об’ємі; селезінка та підшлункова залоза – без змін;
нирки коричневого кольору, не збільшені в об’ємі;
судини брижі тонкого кишечника не кровонаповнені,
ознак запалення в шлунку, тонкому та товстому кишечнику не виявлено.
Отже, за результатами токсикологічних досліджень препарату “Амоксидев 15 П.Д.” DL50 розрахувати не вдалося, оскільки загибелі лабораторних тварин не було виявлено протягом 14 діб після введення.
При цьому максимальна доза (за абсолютною масою препарату) становила 20000,0 мг/кг маси тіла, що
дозволяє зарахувати препарат до VI класу токсичності
– речовини відносно нешкідливі (DL50 > 15000 мг/кг
маси тіла), а за ступенем небезпечності до IV класу –
малонебезпечних речовин (DL50 > 5000 мг/кг) (HOST
12.1.007-76, 1982; Kotsiumbas, 2005).
У результаті одноразового підшкірного введення
щурам-самцям препарату в дозах (за абсолютною
масою) 1000,0; 2000,0; 3000,0 4000,0 і 5000,0 мг/кг
маси тіла були отримані такі результати.
Клінічні спостереження показали, що одноразове
підшкірне введення препарату щурам І–ІІІ дослідних
груп не викликало картини гострого отруєння. Щури

були рухливі, добре реагували на зовнішні подразники, активно споживали корм та воду.
За кратного введення препарату щурам IV–V дослідних груп (дози 4000,0 і 5000,0 мг/кг маси тіла) у
тварин спостерігали незначне збудження протягом 3-х
годин після останнього введення, також був дещо
знижений прийом корму. Клінічний стан щурів даних
дослідних груп відновлювався на першу-другу добу
після введення.
Загибелі щурів у всіх дослідних групах не спостерігали протягом 14-добового терміну спостереження.
На 15-у добу досліду проводили евтаназію щурів
за допомогою хлороформного наркозу, а потім патологоанатомічний розтин. Зовнішній вигляд трупів
лабораторних тварин перед розтином: колір шерстного покриву білий, блискучий, змін видимих слизових
оболонок, витікання з ротової (носової) порожнини та
ануса не виявляли.
На розтині (щодо контрольної групи) не реєстрували змін слизових оболонок ротової порожнини,
трахеї, глотки та стравоходу; у шлунку спостерігали
залишки корму; гіперемії підшкірної клітковини не
виявляли; серце не збільшене в об’ємі, конусоподібної форми, консистенція міокарду пружна; печінка
(лише у тварин ІV–V дослідних груп) нерівномірно
забарвлена, дряблуватої консистенції, не збільшена в
об’ємі; селезінка та підшлункова залоза – без змін;
нирки коричневого кольору, не збільшені в об'ємі;
судини брижі тонкого кишечника не кровонаповнені,
ознак запалення в шлунку, тонкому та товстому кишечнику не виявлено.
Варто зазначити, що в місцях введення препарату у
щурів І–IV дослідних груп не виявляли наявності інфільтрату, тимчасом як у V дослідній групі (доза 5000,0
мг/кг) в місці введення був незначний інфільтрат.
За результатами токсикологічних досліджень препарату “Амоксидев 15” DL50 розрахувати не вдалося,
оскільки загибелі лабораторних тварин не було виявлено протягом 14 діб після введення, максимально
введена доза при цьому становила 5000,0 мг/кг маси
тіла, тому препарат “Амоксидев 15” при підшкірному
введенні за токсичністю можна зарахувати до VI класу – речовини відносно нешкідливі (LD50Subcut >
4500,0 мг/кг) (Kotsiumbas, 2005).
У динаміці підгострого експерименту (щоденно) у
щурів вивчали інтегральні показники (поведінка тварин, зовнішній вигляд, реакції на зовнішні подразники, споживання води та корму, а також показники, які
характеризують функції органів і систем, з використанням загальноприйнятих методів.
Установлено, що під час дослідження загального
клінічного стану щурів дослідних груп суттєвих змін
у поведінці та зовнішньому вигляді не виявлено, порівняно з контролем.
Протягом всього терміну спостереження (10 діб)
тварини були активними, мали задовільний апетит,
добре реагували на звукові та світлові подразники, у
них зберігалась рефлекторна збудливість; порушення
дихання, сечовиділення та дефекації не виявляли.
Результати дослідження рівня гематологічних показників у крові щурів у динаміці введення препарату
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“Амоксидев 15” наведено в табл.1. З результатів, наведених у табл. 1, виявлено, що під час визначення
гематологічних показників крові дослідних щурів
патологічних змін, які свідчать про гемотоксичний
вплив препарату “Амоксидев 15”, у тварин не зареєстровано. Вміст загального гемоглобіну, рівень гематокриту та кількість еритроцитів і лейкоцитів у крові

щурів до та після введення препарату під шкіру за
значенням статистично не змінювались.
Результати дослідження рівня показників функціонального стану печінки та нирок у сироватці крові
щурів у динаміці введення препарату “Амоксидев 15”
наведено в табл. 2.

Таблиця 1
Рівень гематологічних показників периферичної крові щурів за під гострого підшкірного введення
препарату “Амоксидев 15” (М ± m; n = 6)
Терміни дослідження, доба
Дослідні групи

до введення

Контроль
0,10 мл/кг
0,50 мл/кг
1,0 мл/кг

96,40 ± 2,90
97,10 ± 3,20
97,30 ± 2,10
96,20 ± 3,05

Контроль
0,10 мл/кг
0,50 мл/кг
1,0 мл/кг

41,40 ± 2,40
42,50 ± 2,35
41,27 ± 1,78
40,77 ± 2,21

Контроль
0,10 мл/кг
0,50 мл/кг
1,0 мл/кг

7,54 ± 0,75
8,05 ± 0,37
7,92 ± 0,63
7,75 ± 0,88

Контроль
0,10 мл/кг
0,50 мл/кг
1,0 мл/кг

10,24 ± 0,62
10,33 ± 0,21
10,35 ± 0,70
10,48 ± 0,54

1-а доба
Загальний гемоглобін (HGB), г/л
97,35 ± 2,60
99,25 ± 3,30
99,40 ± 3,70
98,65 ± 2,45
Гематокрит (НСТ), %
42,27 ± 1,25
43,43 ± 2,84
43,71 ± 2,63
41,84 ± 1,17
Еритроцити (RВС), Т/л
7,93 ± 0,77
7,85 ± 0,32
7,77 ± 0,64
8,04 ± 0,89
Лейкоцити (WВС), Г/л
10,15 ± 0,44
10,24 ± 0,77
10,60 ± 0,56
10,48 ± 0,62

4-а доба

7 доба після припинення
введення

98,85 ± 3,70
97,40 ± 2,60
98,70 ± 3,50
96,60 ± 2,90

97,40 ± 2,40
99,75 ± 2,80
98,35 ± 3,30
100,05 ± 4,25

43,24 ± 2,73
45,33 ± 1,86
44,78 ± 1,67
43,29 ± 3,14

44,27 ± 2,72
44,43 ± 2,37
45,37 ± 2,73
44,72 ± 3,42

7,46 ± 0,82
7,68 ± 0,65
7,83 ± 0,39
7,64 ± 0,73

7,33 ± 0,76
7,59 ± 0,61
7,66 ± 0,78
7,89 ± 0,53

10,58 ± 0,76
10,46 ± 0,68
10,49 ± 0,81
10,64 ± 0,52

10,22 ± 0,73
10,30 ± 0,92
10,33 ± 0,61
10,34 ± 0,86

Таблиця 2
Динаміка рівня основних біохімічних показників сироватки крові щурів за підгострого підшкірного введення
препарату “Амоксидев 15” (М ± m; n = 6)
Терміни дослідження, доба
Дослідні групи

до введення

1

2

Контроль
0,10 мл/кг
0,50 мл/кг
1,0 мл/кг

2,58 ± 0,14
2,56 ± 0,13
2,50 ± 0,18
2,54 ± 0,12

Контроль
0,10 мл/кг
0,50 мл/кг
1,0 мл/кг

1,70 ± 0,11
1,82 ± 0,16
1,83 ± 0,12
1,80 ± 0,10

Контроль
0,10 мл/кг
0,50 мл/кг
1,0 мл/кг

0,39 ± 0,03
0,37 ± 0,05
0,41 ± 0,07
0,37 ± 0,09

Контроль
0,10 мл/кг
0,50 мл/кг
1,0 мл/кг

65,36 ± 3,42
66,73 ± 2,30
68,12 ± 3,28
67,55 ± 2,54

1-а доба
3
Активність АЛТ, мкмоль/год × см³
2,55 ± 0,14
2,53 ± 0,12
2,57 ± 0,10
2,61 ± 0,13
Активність АСТ, мкмоль/год × см3
1,74 ± 0,15
1,80 ± 0,12
1,85 ± 0,10
1,82 ± 0,09
Активність ГГТ, ммоль/год × л
0,41 ± 0,04
0,39 ± 0,08
0,37 ± 0,06
0,42 ± 0,05
Загальні протеїни, г/л
64,68 ± 2,50
66,13 ± 3,43
64,77 ± 2,75
65,55 ± 3,16

4-а доба
4
2,57 ± 0,12
2,53 ± 0,17
2,53 ± 0,14
2,89 ± 0,11*

2,54 ± 0,08
2,52 ± 0,07
2,48 ± 0,10
2,59 ± 0,12

1,71 ± 0,08
1,78 ± 0,16
1,83 ± 0,07
1,90 ± 0,08*

1,74 ± 0,14
1,80 ± 0,10
1,85 ± 0,17
1,83 ± 0,16

0,39 ± 0,07
0,42 ± 0,04
0,43 ± 0,03
0,41 ± 0,09

0,41 ± 0,04
0,41 ± 0,03
0,39 ± 0,05
0,43 ± 0,07

65,13 ± 3,73
65,72 ± 3,28
66,26 ± 3,16
66,85 ± 2,75

66,45 ± 2,58
63,74 ± 3,44
66,32 ± 2,63
67,42 ± 2,28
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1

2

Контроль
0,10 мл/кг
0,50 мл/кг
1,0 мл/кг

26,85 ± 2,46
25,69 ± 2,52
27,72 ± 3,23
26,82 ± 2,71

Контроль
0,10 мл/кг
0,50 мл/кг
1,0 мл/кг

85,43 ± 3,17
87,61 ± 2,44
84,21 ± 2,29
83,74 ± 3,42

Контроль
7,32 ± 0,30
0,10 мл/кг
7,43 ± 0,46
0,50 мл/кг
7,38 ± 0,22
1,0 мл/кг
7,36 ± 0,14
Примітка: * – Р < 0,05 – щодо контролю

3
Альбумін, г/л
27,85 ± 2,76
27,73 ± 3,16
28,12 ± 2,28
27,46 ± 2,62
Креатинін, мкмоль/л
86,68 ± 2,78
82,85 ± 3,65
83,11 ± 3,27
88,66 ± 3,48
Сечовина, ммоль/л
7,34 ± 0,26
7,40 ± 0,47
7,37 ± 0,32
7,40 ± 0,45

З даних табл. 2 видно, що значення біохімічних
показників крові щурів як контрольної, так і дослідних груп, в динаміці введення та через 7 діб після
припинення введення препарату “Амоксидев 15” у
дозах 0,5 і 1,0 мл/кг перебували у межах норми та
вірогідно не відрізнялися між собою.
Проте у сироватці крові щурів, яким вводили препарат в дозі 1,0 мл/кг маси тіла, на 4-у добу реєстрували підвищення активності гепатоспецифічних ензимів АЛТ і АСТ на 12,5 та 11,1 % (Р < 0,05) відповідно щодо контрольного рівня показників. Але вже
через 7 діб після припинення введення препарату
значення цих показників не відрізнялись від таких у
групі контролю.
Отже, можна зробити висновок, що підшкірне введення щурам препарату “Амоксидев 15” в дозах 0,10–
1,0 мл/кг маси тіла не спричиняє гемо-, гепато- та
нефротоксичної дії на організм лабораторних тварин
за умов підгострого токсикологічного експерименту.

4

5

28,41 ± 3,04
27,56 ± 2,28
27,71 ± 3,43
28,29 ± 1,86

28,47 ± 1,83
28,53 ± 1,47
28,81 ± 2,26
28,22 ± 2,43

86,36 ± 3,47
84,45 ± 2,29
82,85 ± 3,82
88,69 ± 3,47

87,12 ± 2,82
85,31 ± 2,63
83,58 ± 2,29
87,17 ± 3,57

7,32 ± 0,42
7,38 ± 0,26
7,40 ± 0,60
7,39 ± 0,52

7,37 ± 0,31
7,33 ± 0,46
7,32 ± 0,50
7,40 ± 0,42

3. При підшкірному введенні білим щурам препарат “Амоксидев 15” за умов підгострого токсикологічного експерименту в дозах 0,1–1,0 мл/кг не спричиняє гемо-, гепато- та нефротоксичної дії на організм
лабораторних тварин, хоча 3-добове введення препарату в дозі 1,0 мл/кг маси тіла викликало підвищення
активності гепатоспецифічних ензимів АЛТ і АСТ на
12,5 та 11,1 % (Р < 0,05) відповідно щодо контролю,
що відновлювалися до рівня контрольних через 7 діб
після припинення введення препарату.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на завершення клінічних
випробувань суспензії для ін’єкцій “Амоксидев 15”
при її застосуванні за хірургічної та акушерськоїй
патології м’ясоїдних тварин.
Відомості про конфлікт інтересів
Автори стверджують про відсутність конфлікту
інтересів.

Висновки
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Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series:
Veterinary sciences, 23(103), 116–124. doi: 10.32718/nvlvet10316
To find out the influence of the mineral supplement “Stimulus +” on the intensity of physiological processes and productivity of bulls. To achieve this goal, we set ourselves the following tasks: 1. To study the
effect of the additive “Stimulus +” on the hematological parameters of experimental bulls. 2. Investigate the
effect of the drug “Stimulus +” on the quantitative and qualitative indicators of meat (slaughter quality,
morphological and chemical composition of carcasses) and its biological value. To study the effect of the
mineral supplement “Stimulus +” on the productivity of animals. The obtained results make it possible to
correct the diets of experimental animals, which will positively affect erythropoiesis, respiratory function,
certain areas of protein, energy, and hydrocarbon metabolism in young cattle, which will increase their
productivity and improve the quality of beef obtained from them. Changes in the biochemical parameters of
the blood of animals fed the mineral supplement were revealed. It is established to increase the productivity
of animals by feeding them a mineral supplement, which indicates a more rational use of physiological resources of the body of experimental animals. It was found that feeding the animals led to an increase in
slaughter yield by 3.8 % compared to control. It was found that during long-term storage (14 days) in the
meat of animals of the control group, several changes indicate the beginning of spoilage of meat, and the
meat of animals fed with mineral supplements was of good quality, as well as veterinary assessment was the
best and more resistant to spoilage during storage. In order to prevent microelementosis of fattening cattle
for fattening, increase their productivity, improve the physicochemical and veterinary-sanitary indicators of
meat, and the profitability of production, we recommend adjusting their diets, according to previous studies.
Key words: microelements, mineral supplement, cattle, “Stimulus +”.

Introduction
The issue of providing the population of Ukraine with
food of animal origin can now be considered critical. This
is due to both a sharp decline in livestock and their
productivity. At the same time, the downward trend is
progressing every year, and it is pretty difficult to stop it
in the coming years. The main factors that led to this
process are the haste of insufficiently substantiated reforms in the agricultural sector, the lack of parity prices
for livestock products for a long time, unjustified reduction of livestock in the public sector, the collapse of the
material and technical base in animal husbandry, a sharp
deterioration of the fodder base, virtually destroyed domestic and domestic dairy cattle and combined productivity, well adapted to the natural and climatic conditions of
a region (Farionik & Gnatyuk, 2017; Farionik, 2018;
Borshch et al., 2020; 2021; Bashchenko et al., 2021).

The feeding rates of dry cows and heifers are determined by body weight and planned productivity. Cows
below average fattening and young (before the third lactation) feeding rates are increased by 1–2 feeds. The following structure of the diet is recommended: hay, grass cutting – 30–35 %, haylage or silage of good quality – 25–
30, roots – 5–6, concentrated feed – 25–30 %. For one
feed. from the diet of dry cows and heifers should have
digestible protein – 110 g, sugar – 90–110, calcium – 9,
phosphorus – 6–7, salt – 8–10 g, carotene – 45–50 mg,
copper – 8–10, zinc – 50, manganese – 50, cobalt – 0.5–
0.8; iodine – 0.4–0.6 mg, vitamin D2 – 1 thousand IU,
tocopherol – 40 mg. The sugar-protein ratio should be
0.8–1.0 (Kravtsiv, 2006; Grymak et al., 2020).
At low protein levels, calves are born with morphological immaturity of the intestine, the absorption of immunoglobulins in them is reduced by 40–50 %. Since the
first 10–15 days of dryness are characterized by unstable
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inhibition of milk secretion, juicy and concentrated feeds
are excluded from the diet during this period. 10–15 days
before calving silage and roots are replaced by hay (10–
12 kg), the amount of concentrated feed is reduced to 1–
1.5 kg (give cereal concentrates), and two or three days
before calving, they are entirely excluded. All feed during
the dry season should be of good quality. Feed contaminated with mycotoxins that contain nitrates or other toxins
above acceptable levels should not be fed. Raising calves
begins with fetal development. Therefore, it is necessary
to organize the proper feeding and maintenance of pregnant cows (Cook et al., 1992).
The duration of the dry period should be 50–60 days;
it depends on the future productivity of the cow, the
growth and development of the fetus in the womb, and the
further development of the calf. After fertilization, the
embryo's development is prolonged. First, it can vary
depending on the breed, weight, size, and other characteristics of the parents (Kravtsiv, 2006). That is why the dry
period should be considered a period of recovery of protein, fat, mineral salts, and vitamins. As noted by
O. P. Dmitrochenko, the adequacy of adequate nutrition
of cows and heifers in the dry season can be judged by the
increase in their live weight. The diet should be equivalent to cows' diet with a daily milk yield of ten to fifteen
kilograms.
In the last quarter of pregnancy, the fetus thrives. During this period, the appetite of animals decreases due to a
decrease in the volume of scar and abomasum due to fetal
development. Therefore, the need for nutrients is covered
by increasing its energy value. During the dry season, the
average daily gain of cows should be two months before
calving – 900–1000. The same applies to heifers. Inadequate feeding of pregnant cows is often the cause of abortions, the birth of weak, underdeveloped offspring. The
fetus is susceptible to feeding and retention during the
transition from embryonic to the fetal period (beginning
of the third month of pregnancy) and at the beginning of
intensive absolute growth (seven-eight-month pregnancy)
(Chow et al., 1990; Mavrommatis et al., 2021).
The dry matter of the fruit consists of 70 % protein, so
pregnant cows need to increase protein levels. Of great
importance for the development of the fetus is the provision of the mother with carotene and vitamins D. In winter, in the diets of pregnant cows per 100 kg of live
weight should be given 30–50 mg of carotene and 1–1.5
thousand IU of vitamin D. By the time of calving, the
cows must be in factory condition. The diet of dry cows
and heifers should include good quality legume hay, at
least one and a half kilograms per 100 kg of live weight
per day, succulent feed (silage, haylage, roots, tubers),
mixtures of concentrated feed, and mineral supplements.
From concentrates, it is better to give wheat bran, oatmeal, and also compound feed. Hay and silage can be
replaced with good quality haylage at the rate of 15–20 kg
of cow per day. In summer, the main food in cows' diets
should be grass cereals and legumes with small additions
of concentrates and mineral fertilizers. Keeping dry cows
is loose with free access to the walking yard. Depending
on the climatic zones, indoor air temperature ranges from
8 to 10–12 °C for tethered and from 0 to 5 °C for loose

tethering in cold weather. The relative humidity of the
premises should not exceed 70%. The air velocity is
0.5 m/s. Illumination of cowsheds is within: natural 1:
12–1: 15, artificial – 4.0–4.5 W/mg. The concentration of
carbon dioxide should not exceed 0.25 %. Air exchange
(ventilation) averages 80–120 m3/h. per cow or not less
than 17 m3/h. for every 100 kg of live weight of adult
animals and not less than 20 m3/h. For calves (Cook et al.,
1992; Mazur et al., 2020).
Health control of cows and heifers in the dry shop includes weekly clinical examination (fatness, skin condition, hair, breast, organs, edema of the lower abdominal
wall, limbs, between the jaw space); a quarterly clinical
study of 10–15 cows, blood tests from them (total protein,
calcium, phosphorus, carotene, vitamin D, reserve alkalinity, sugar) and urine (ketone bodies and pH). Blood is
taken 50–60 days before calving from cows that have no
clinical signs of disease. When metabolic disorders are
detected, a course of group therapy is performed, the
effectiveness of which is checked by repeated blood tests
of the same cows 10–15 days before calving. Indicator
strips (Comiur-Test, pentophan, manophan) can be used
for urine examination, obtaining 5–10 different indicators.
The strip is immersed in urine for 12 s and 1 min. (Farionik & Kravtsiv, 2008).
Females may develop clinical mastitis, breast edema,
abortion, vaginal inversion, prenatal dependence, and
other diseases during the dry period. Mastitis often occurs
at the beginning and end of dryness. Examination and
palpation of the breast are used to diagnose mastitis.
When changes are detected in Petri dishes, the secret is
milked, and its visual assessment is performed. In clinically healthy, properly run cows, the breast and nipples
are wrinkled. Its lobes are symmetrical, and the skin is
elastic, mobile. The parenchyma on palpation is not painful, elastic – the secret of straw, saffron color, sticky,
homogeneous, from semi-liquid to thick consistency. In
sick animals, the secretion of a watery consistency, inhomogeneous, there are impurities of pus, blood. In cows,
patients with mastitis are treated with massage, pathogenetic (novocaine blockade), and etiotropic (antibacterial
drugs) therapy. The use of hormonal (oxytocin and others) is not recommended.
Prevention of immune deficiencies in young animals
includes organizational and economic, zootechnical, and
special veterinary measures. Organizational and economic
includes providing the uterine population of young animals with full feeding, creating optimal conditions for
keeping young animals. Of great importance in preventing
age-related immunodeficiencies is the correct organization of the feeding regime of newborns with colostrum.
Special veterinary measures should carry out preventive
immunosuppressive and immunostimulatory therapy with
biological, chemical, and physical factors. It is recommended to administer immunocorrectors (RBS tube preparations, levamisole, etc.) to cows 1–3 weeks before calving. Of particular note are the group use of vitamins, trace
elements, essential amino acids, nucleic acids and their
salts, ultraviolet radiation of the uterus, and calves
(Roman et al., 2020; Mylostyvyi et al., 2021; Kurtyak et
al., 2021; Denkovich et al., 2021).
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To increase the local protection of the digestive tract,
enterobifidine is given orally at a dose of 3–4 ml/kg from
the first day of life with colostrum for five days. Active
exercise of heifers increases their appetite and positively
affects the formation of milk productivity – the primary
source of ultraviolet radiation of animals and solar radiation. Under the influence of ultraviolet rays with a wavelength of 280–320 mm in the skin of animals are formed
biologically active substances and vitamin D, which increases the reactivity of the organism. That is why the
exercise and grazing of heifers and heifers are mandatory
for animals. Many works are devoted to the grazing of
animals. Allocate throughout the summer of 0.3–0.4 hectares of pasture per adult head. Young animals need less
of them. Before grazing animals on pasture, they must be
given fiber-rich food to avoid indigestion. This is especially important in the transition period from stall maintenance to grazing (Kravtsiv, 2006).
Heifers older than six months of age should be grazed
daily during the day for four to five hours on cultivated
pastures with a grazing system. Intensive fattening, as a
rule, lasts 120–150 days and ends when the young reach a
live weight of 420–450 kg. The average daily gain in this
period should be at least 900–1000 g The most crucial
period of fattening is its beginning because the animal is
affected by some stressors that can cause disease and
reduced productivity. During this period, the rations
should consist of the same foods that they consumed
before. Particular attention during fattening should be
paid to the acquisition of technological groups, taking into
account the live weight (difference not more than 10–
15 kg), age (difference within one month), and sex. Cattle, complete with homogeneous indicators, are better
fattened, faster reaches the planned final live weight and
condition. It should be remembered that older cattle,
which have lost the inherent high growth rate for the
young organism, even with intensive fattening, do not
show high gains in live weight.
Fattening cattle in the summer in Ukraine is the most
effective. Animals can be successfully fattened on rations,
in which the main are green fodder (natural lands and
sown), and silage and concentrated -additional. In such
rations, feed to nutrient content ratio can be, %: grass – 50
–60, silage – 25–30, and complete feed – 15–20. In farms
that do not have silage in the summer, it is advantageous
to fatten cattle on grass and concentrate specific weight in
diets from 15 to 35 % in terms of nutrition.
During summer fattening, it is advisable to feed cattle
twice a day with the distribution of grass in four doses – 2
times in the morning from 6 to 10 o'clock and two times
in the evening – from 17 to 21 o'clock. Under such conditions, the animals receive food in cooler weather and have
two long periods for rest. It is essential to properly organize the gradual transfer of animals from winter to summer
feeding. The transition period should last at least two
weeks. At the beginning of this period, green fodder
should be fed in small quantities – 3–5 kg in the first five
days and, increasing daily by 2–3 kg, by the end of the
second week to bring to complete norm.
The use of corn-phosphate concentrate (CPC) in feeding fattening bulls allowed to get UAH 57.5 per head

during the fattening period. Additional income when
given it in the diet of 1 kg. After applying 1.5 kg of KFH,
the additional profit for the experiment amounted to UAH
99.5. Growing and fattening cattle on green fodder in the
summer provides labor savings while achieving much
fuller use of nutrients in fodder obtained per unit area
occupied by fodder crops. But in addition to fattening on
green fodder, you can use other types of fattening, namely
silage, haylage, beet pulp, bard (Kravtsiv, 2006).
An important role in cattle fattening is silage, which is
widely used in all areas of Ukraine, as the cost of its feed
unit is much less than other succulent feed, and in quality,
it is close to green feed. When fattening cattle in silage to
young animals' diet, taking into account age, fatness, and
its period, it is introduced 20–25 kg, and adult animals –
35–40 kg per day, or 5–7 kg per 100 kg of live weight.
Haylage has become widespread in cattle fattening, especially in large industrial complexes. Combining good
quality haylage with concentrated feed provides high
gains in fattening and good meat quality (Chow et al.,
1990; Mavrommatis et al., 2021).
Harvested haylage is better to use in the form of feed
mixtures. The composition of such feed mixtures for fattening is introduced 50–60 % of haylage and 40–50 % of
compound feed for nutrition. The rate of feeding haylage of
young animals weighing 300–350 kg – 10–12 kg, and
weighing 350–400 kg – 15–17 kg per day. However, the
high productivity of cattle for fattening with haylage can be
achieved only under high-quality conditions. Pulp is a
valuable fodder for cattle fattening. However, despite the
excellent feed qualities, there is a lack of protein and phosphorus in the pulp. Many trace elements, vitamins A and D,
excess moisture, calcium, iron, and acid pulp – organic
acids. Pulp fattening begins with a preparatory period of up
to 10 days, during which the animals are accustomed to
eating pulp. Then its norm is gradually increased and
brought to 45–50 kg for young animals and 60–80 kg – for
adult cattle. To maintain a good appetite and normal digestion in animals, they are fed up to 3 kg of roughage and
1.5–1.0 kg of molasses. The number of substances that are
not enough to replenish due to concentrated feed.
In the production of alcohol, as a residue is formed
bard – bread, bread and potato, molasses. It is proved that
the cost of 1 feed unit of a diet at fattening cattle using a
bard happens very low, especially at its correct and maximum use. Genetic and non-genetic factors determine the
quantitative and qualitative indicators of beef. Growth
intensity, muscle formation, bone, and fat tissues are
closely related to the biological characteristics of individual breeds. When growing young for meat, there are several systems and periods. That is, growing young for meat
can be intense, moderate, and extensive. When developing the technology of beef production, the biological
requirements of the animal organism are taken into account, and therefore distinguish phases (three periods) of
the production process – growing, rearing, and fattening.
The growing and fattening animals in dairy farming
include farms with industrial technology with a completed
turnover of the herd with the acquisition of young 10–
15 days of age. Intensive fattening of cattle provides the
highest productivity and product quality.
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The aim of this study was to determine the physiological feasibility of feeding the animals a mineral supplement. To achieve this goal, the following tasks were set:
To find out the influence of the mineral supplement
“Stimulus +” on the intensity of physiological processes
and productivity of bulls.
To achieve this goal, we set ourselves the following
tasks:
1. To study the effect of the additive “Stimulus +” on
the hematological parameters of experimental bulls.
2. To study the effect of the drug “Stimulus +” on the
quantitative and qualitative indicators of meat (slaughter
quality, morphological and chemical composition of carcasses) and its biological value.

3. To study the effect of the mineral supplement
“Stimulus +’ on the productivity of animals.
Materials and methods
All the manipulations with the animals were conducted according to the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and
other Scientific Purposes (Official Journal of the European Union L276/33, 2010).
The material for our research was black-spotted bulls
of the second period of fattening with a live weight of
185–200 kg. The experiment was formed three groups of
15 heads, one control and two experimental; the scheme
of the experiment is presented in table 1.

Table 1
Scheme of experiment
Groups
control
І experimental
ІI experimental

Number of goals in the group
15
15
15

The nature of feeding
The basic diet
The basic diet + “Stimulus +” (0.2 mg/kg body weight)
The basic diet + “Stimulus +” (0.3 mg/kg body weight)

Veterinary and sanitary examination and quality indicators of carcasses and internal organs were carried out in
accordance with the “Rules of veterinary inspection of
slaughter animals and veterinary examination of meat and
meat products”.
Analysis of the research results was performed using
the Statistica 6.0 software package. Probability differences was evaluated by Student's t-criterion. The results
were considered reliable at P ≤ 0.05.
Results and discussion
Proteins are molecular organic compounds made up of
amino acid residues. They are the primary building material of cellular structures that perform numerous functions. The only source of synthesis of a new protein is
feed proteins, so the body's protein metabolism is closely

linked to their proteins. The total protein content in the
serum of experimental animals at the experiment is mostly regular. Slightly lower than the normative content of
total protein in the blood of animals of the control and
second experimental groups – 69.4 and 68.8 g/l, respectively. At the same time, no significant difference in total
protein content in the blood between groups of analogs
was found. The qualitative composition of blood plasma
proteins is very diverse. The main fractions are albumins
and globulins. The function of albumins is to maintain the
colloidal osmotic pressure of plasma, the concentration of
hydrogen ions, and the transport of various substances,
including bilirubin, fatty acids, minerals, drugs. The albumin content to the total amount of proteins in the blood
of experimental animals within the norm from 44.3 % to
44.9 %, no significant differences between groups were
found.

Table 2
Biochemical parameters of cattle blood (M ± m; n = 5)
Indicator
Protein, g/l
Albumin, %
Globulin, %
Protein index
Alkaline phosphatase, E/l
Ca, mmol/l
Р, mmol /l
Сu, mmol/l
Zn, mmol/l
Fe, mmol/l
Mn, mmol/l
Co, mmol/l

control
69.4 ± 0.5
44.65 ± 2.9
55.35 ± 3.3
0.805 ± 0.1
92.0 ± 4.3
3.0 ± 0.1
1.5 ± 0.1
0.51 ± 0.02
1.98 ± 0.1
274.2 ± 11.4
0.04 ± 0.01
0.01 ± 0.002

Globulins perform mainly the function of protection,
being protective antibodies (immunoglobulins). A sharp

Group
I experimental
70.3 ± 0.6
44.3 ± 3.1
55.7 ± 2.9
0.793 ± 0.1
91.2 ± 4.4
3.1 ± 0.1
1.5 ± 0.2
0.51 ± 0.02
1.99 ± 0.1
271.1 ± 14.2
0.04 ± 0.01
0.01 ± 0.002

II experimental
68.8 ± 0.6
44.9 ± 2.6
55.1 ± 2.8
0.813 ± 0.1
94.1 ± 4.6
3.1 ± 0.1
1.6 ± 0.1
0.52 ± 0.01
1.98 ± 0.1
275.4 ± 14.0
0.03 ± 0.02
0.01 ± 0.002

increase in the content of globulins in the blood of animals occurs in infectious diseases, acute inflammatory
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processes because immune bodies and antitoxins are by
nature γ- and β-globulins and accumulate in the blood of
animals during immunization. According to the content of
globulins, there are no significant differences between the

animals of the control and experimental groups. Their
number averages 55.35–55.7 %.
Biochemical analysis of cattle blood when removing
animals from the experiment is presented in table 3.

Table 3
Biochemical parameters of the blood of animals removed from the experiment (M ± m; n = 5)
Indicator
Protein, g/l
Albumin, %
Globulin, %
Protein index
Alkaline phosphatase, E/l
Ca, mmol/l
Р, mmol/l
Сu, mmol/l
Zn, mmol/l
Fe, mmol/l
Mn, mmol/l
Co, mmol/l

Group
I experimental
76.3 ± 2.6
45.8 ± 0.8
54.2 ± 2.9
0,845 ± 0,03
92,77 ± 4,38
3,34 ± 0,02*
2,13 ± 0,04*
0,89 ± 0,01*
2,78 ± 0,17*
307,1 ± 7,3
0,15 ± 0,01*
0,03 ± 0,002*

control
71.3 ± 2.9
45.3 ± 0.9
54.7 ± 3.3
0.833 ± 0.08
102.2 ± 7.56
3.24 ± 0.01
1.97 ± 0.04
0.63 ± 0.02
2.09 ± 0.11
288.9 ± 8.2
0.11 ± 0.01
0.02 ± 0.001

As a result of the conducted research, it was established that the general protein content in the blood serum
of experimental animals corresponded to the norm. However, despite the statistically insignificant difference in
total protein content, there is a tendency to increase this
figure in animals of the experimental groups: 76.3 g/l and
78.4 g/l, respectively. The protein index in the first and
second experimental groups' animals was higher than
animals in the control group, respectively, by 1.4 % and
2.4 % and was 0.845 and 0.853, respectively. Following
this indicator can be judged on animals' more intensive
protein metabolism that received the mineral supplement
“Stimulus +”.
The biochemical composition of the blood is relatively
constant with the correct and complete supply of nutrients
to animals. Insufficient or excessive intake of nutrients
disrupts the nature of metabolic processes in tissues,
which is reflected in the blood composition. The study of

II experimental
78,4 ± 2,8
46,0 ± 1,0
54,0 ± 2,35
0,853 ± 0,07
108,4 ± 7,36
3,47 ± 0,01*
2,03 ± 0,03
1,07 ± 0,02*
3,04 ± 0,12*
316,3 ± 5,9*
0,19 ± 0,01*
0,03 ± 0,002*

mineral metabolism based on the results of biochemical
analysis of animal blood showed that the calcium content
in the serum of animals ranges from 3.24 mmol/l to
3.47 mmol/l, which corresponds to the normative indicators. In the experimental groups, this figure is significant
(P ≥ 0.001) higher by 3.1 % and 7.1 % compared with the
control group.
In order to study the intensity of redox processes in
experimental animals, studies of the main hematological
parameters were performed (Table 4). At the end of the
main period of the study, there were changes in the morphological parameters of the blood. There was a tendency
to increase the number of erythrocytes in the blood of
animals of the second experimental group compared to
the blood of analogs of the control group by 1.1 109 /l
(P ≤ 0.05). At the same time, the concentration of hemoglobin also increased by 10.7 %.

Table 4
Morphological parameters of animal blood (M ± m; n = 5)
Indicator
Erythrocytes, 1012/l
Hemoglobin, g/l
Leukocytes, 109/l
Erythrocytes, 1012/l
Hemoglobin, g/l
Leukocytes, 109/l

Group
Control
I experimental
At the beginning of the experiment
5.61 ± 0.28
5.66 ± 0.33
95.3 ± 5.6
95.0 ± 4.3
6.83 ± 1.09
6.77 ± 0.63
At the end of the experiment
5.8 ± 0.3
5.2 ± 0.41
93.3 ± 3.3
100.0 ± 5.7
6.8 ± 0.20
6.2 ± 0.12*

Thus, in the first-born cows of the first and second experimental groups, the number of leukocytes in the blood
was reduced by 0.6 and 1.4 109 /l compared with their
content in the blood of analogs of the control group
(P ≤ 0.05).
One of the main ways to increase the productivity of
animals and improve the quality of their products is a

II experimental
5.67 ± 0.33
97.3 ± 5.4
6.80 ± 0.11
5.9 ± 0.27*
103.3 ± 6.7
6.4 ± 0.09*

complete and balanced feeding of essential nutrients and
biologically active substances (BAS). However, both the
lack and excess of the latter can lead to metabolic disorders in animals and humans, which leads to various diseases (Kravtsiv et al., 1989).
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Table 5
Productivity of experimental bulls when feeding them mineral supplement (M ± m, n = 15)
Groups of animals
Control
І
II

Live table, кг
the beginning of the experiment end of the experiment
231 ± 3.7
489.8 ± 3.8
219.5 ± 3.7
529.8 ± 3.7*
243.4 ± 3.9*
548.7 ± 3.9*

Biotic levels and synergistic ratios of individual micronutrients allow their use throughout feeding, ensuring
optimal metabolism in the contents of the rumen and body
tissues, sustainable production of livestock, and environmentally friendly products. In order to eliminate the deficiency of certain trace elements in the body of animals of
the experimental farm, the correction of micronutrient
nutrition should be carried out after a preliminary analysis
of the composition of soils, feed, water, and body tissues.
Feeding animals compound feeds with mineral additives, which include optimal levels, in specific propor-

Increase
General, kg
Average daily, g
259.8 ± 3.5
720 ± 5.5
311.3 ± 3.5*
863 ± 5.5*
306.3 ± 3.6*
849 ± 5.7*

tions of compounds of deficient trace elements, can increase the meat productivity of livestock by an average of
22.3 % and improve the biological and nutritional value
of products. Carcasses and their parts are a collection of
muscle, fat, connective, and bone tissue. Muscle tissue is
the most valuable part of the meat. In the carcass of cattle,
it is 57–62 %. The central structural part of the muscle is
the muscle fibers, which combine into bundles separated
by layers of connective tissue.

Table 6
Slaughter qualities of experimental bulls when fed with “Stimulus +” (М ± m; n = 15)
The mass of
The output of the Mass of internal The yield of
steamed
carcass, %
fat, kg
internal fat, %
carcass, kg
48.41 ± 0.60 224.6 ± 3.33
46.6 ± 0.59
8.72 ± 0.36
1.81 ± 0.04
52.19 ± 0.51* 261.6 ± 3.36* 50.1 ± 0.56*
10.92 ± 0.41*
2.09 ± 0.06*
51.42 ± 0.62* 267.3 ± 3.40* 49.4 ± 0.56*
10.93 ± 0.43*
2.02 ± 0.05*

Groups of Pre-slaughter live Slaughter mass, Slaughter exit,
animals
weight, kg
kg
%
C
I
II

482 ± 2.4
522 ± 2.4*
541 ± 2.5*

233.3 ± 3.7
272.5 ± 3.6*
278.2 ± 3.8*

Meat and its qualitative composition are determined
by the quantitative ratio of tissues, namely, its morphological composition, which depends on the species, breed,
age, sex, feeding, and housing conditions (Kravtsiv,
2006). Fundamental indicators at slaughter are the yield
of a carcass, slaughter yield, and internal fat, which always depend on cattle fattening. Analyzing these data, we
can see that feeding animals of experimental groups
slightly improves the slaughter quality of experimental
bulls. Therefore, comparing the obtained experimental
data, it is seen that the use of the mineral additive “Stimulus +” has a positive effect on the slaughter performance
of experimental animals.
We are analyzing the obtained data table. 7, which
shows a change in the chemical composition of bull meat,
shows that “Stimulus +” improves the chemical composi-

tion and increases the caloric content of the longest back
muscle. The meat of animals of the first group, which was
fed a mineral supplement contained 1.53 % (P < 0.001)
more dry matter than the meat of animals of the control
group, protein – 1.46 % (P < 0.01), fat – 0.09 %, ash – 0.1
(P < 0.05), caloric content was higher by 5.9 % (P <
0.01), tryptophan by 0.16 % (P < 0.02) and high-quality
protein the indicator increased by 1.08 % (P < 0.01) compared with the control group.
In the meat of animals of group II, the dry matter content increased by 0.75% (P < 0.02), protein by 0.77 %, fat
– 0.04 %, ash – 0.04%, caloric content increased by 2,
9 % (P < 0.01), tryptophan by 0.13 % (P < 0.01) and
protein quality increased by 0.8 % (P < 0.02) compared to
similar indicators in the experimental group.

Table 7
Chemical composition and caloric content of the longest back muscle of experimental animals, % (М ± m; n = 15)
Indicators
Dry matter
Protein
Fat
Ash
Caloric content, kJ/kg
Tryptophan
Oxyproline
Protein quality indicator

Groups of animals
І
25.10 ± 0.20*
20.71 ± 0.30*
3.01 ± 0.05
1.00 ± 0.03*
4796 ± 32*
1.48 ± 0.03*
0.270 ± 0.01*
5.48 ± 0.21*

Control
23.57 ± 0.18
19.25 ± 0.27
2.92 ± 0.05
0.90 ± 0.03
4530 ± 30
1.32 ± 0.03
0.300 ± 0.01
4.4 ± 0.21

ІІ
24.32 ± 0.20*
20.02 ± 0.25
2.96 ± 0.06
0.94 ± 0.03
4661 ± 30*
1.45 ± 0.03*
0.279 ± 0.01
5.20 ± 0.20*
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Therefore, we can summarize the results that feeding
bulls improves beef's chemical composition and nutritional value. At the end of the experiment, a controlled
slaughter of bulls was carried out with subsequent veterinary and sanitary examination of carcasses and internal
organs. No visible pathological and anatomical changes
were detected.
There were also no deviations in the organoleptic
characteristics of the meat of animals of all groups: it had
a specific odor characteristic of this species, the muscles
in the incision were slightly moist, dense, elastic (the hole
formed by pressing with a finger, quickly straightened),
animal carcasses were light red or dark red.
Physicochemical and sanitary parameters of bull meat
are given in Table 8. Physico-chemical parameters and
sanitary properties of meat of animals of the first (control)
group and two experimental groups immediately after

slaughter (steam) and after 48 hours of storage (chilled)
indicate that the meat was of good quality and suitable for
storage. The table shows that the qualitative reactions
with copper sulfate, formaldehyde, Nesler's reagent in
animal meat after 48 hours of storage were adverse, and
the reaction with benzidine (peroxidase) was positive. The
intensity of the color (color index) of meat of animals of
II, III experimental groups was higher by 10.3; 9.7 %
(P <0.01–0.001) compared to the meat of animals in the
control group. The moisture content of meat and its pH
from animals of all three experimental groups were slightly lower than in meat of animals of the control group.
Single microorganisms, mainly coccal forms (1–3 cells)
in animals of experimental groups and 2–3 microorganisms in the control group, were found in smears – prints
48 hours after slaughter.

Table 8
Physico-chemical and sanitary parameters of meat of experimental animals (M ± m; n = 15)
Indicator

І
Study in 48 hours
The number of microorganisms in one field of view
2–3
рН
5.84 ± 0.03
Reaction with CuSO4
Reaction to peroxidase
+
Reaction to ammonia
Formalin reaction
390 ± 7.20
Color indicator, Е*1000
Moisture capacity
63.0
Research in 14 days
The number of microorganisms in one field of view
25–35
рН
6.34 ± 0.04
+
Reaction with CuSO4
Reaction to peroxidase
Reaction to ammonia
+
Formalin reaction
+

After 14 days, we conducted similar studies, which
found that the number of microorganisms during storage
increased in all groups: 25–35 microorganisms in the
meat of animals in the control group; 24–31 – in the meat
of animals of II and III experimental groups. In all experimental groups (groups II–III), the number of microorganisms in one field of view of the smear-imprint from the
thickness of the longest back muscle was less than in
control. Qualitative reactions with copper sulfate, formaldehyde, Nessler's reagent in the meat of animals of the
first (control) group after 14 days of storage were positive, with benzidine negative and in the experimental
groups – questionable. The meat of the experimental
groups was more resistant to spoilage during storage at
favorable low temperatures (from 0 to + 2 °C) than the
meat of the control group. To calculate the economic
efficiency of feeding animals with mineral additives, we

Groups of animals
ІІ

ІІІ

1–3
5.66 ± 0.03***
+
430 ± 7.24***
61.12

1–3
5.71 ± 0.03**
+
428 ± 7.26***
60.17

24–31
6.21 ± 0.03
+ /+ /+ /+ /-

24–31
6.25 ± 0.03
+ /+ /+ /+ /-

used the obtained research results and materials of the
annual reports of the experimental farm.
The calculations showed that the feeding of animals
gave a significant production and economic effect in all
experimental groups without exception. It should be noted
that the effectiveness of the mineral additive in the experimental groups was different (Table 9).
The main economic effect of the use of mineral supplements is that the addition to the diet of animals revealed a reduction in the cost of 1 quintal of meat in all
experimental groups, respectively, in the first group by
10.0 %; in II – by 8.3 % relative to the control, where the
cost of 1 quintal of meat was 427 UAH. All experimental
groups showed an increase in net profit per 1 quintal of
live weight. Thus, in group I animals, the net profit increased by UAH 43.0, in group II – by UAH 35.5, concerning the control. At the same time, an increase in profitability by 9.52–17.02 percent was established.
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Table 9
Economic efficiency
Indicator
Live weight gain for the period experience, c
Average daily gain, g
Feed costs per 1 quintal of growth
The cost of feed consumed during the experiment per 1 animal, UAH
Total cost per 1 animal during the experiment, UAH
The average selling price of 1 quintal of live weight, UAH
The cost of 1 quintal of live weight at the sale, UAH
Profitability, %
Profit per 1 quintal of live weight, UAH

Conclusions
Changes in the biochemical parameters of the blood of
animals fed the mineral supplement were revealed. It is
established to increase the productivity of animals by
feeding them a mineral supplement, which indicates a
more rational use of physiological resources of the body
of experimental animals. It was found that feeding the
animals led to an increase in slaughter yield by 3.8 %
compared to control. It was found that during long-term
storage (14 days) in the meat of animals of the control
group, several changes indicate the beginning of spoilage
of meat, and the meat of animals fed with mineral supplements was of good quality, as well as veterinary assessment was the best and more resistant to spoilage during storage. In order to prevent microelementosis of fattening cattle for fattening, increase their productivity,
improve the physicochemical and veterinary-sanitary
indicators of meat, and the profitability of production, we
recommend adjusting their diets, according to previous
studies.
References
Bashchenko, M. I., Boiko, O. V., Honchar, O. F.,
Sotnichenko, Yu. M., Tkach, Ye. F., Gavrysh, O. M.,
Nebylytsja, M. S., Lesyk, Ya. V., Gutyj, B. V. (2021).
The cow's calving in the selection of bull-breeder in
Monbeliard, Norwegian Red and Holstine breed.
Ukrainian Journal of Ecology, 11 (2), 236–240.
doi: 10.15421/2021_105.
Borshch, O. O., Borshch, O. V., Sobolev, O. I., Gutyj, B.
V., Sobolievа, S. V., Kachan, L. M., Mashkin, Yu. O.,
Bilkevich, V. V., Stovbetska, L. S., KochukYashchenko, O. A., Shalovylo, S. H., Cherniy, N.,
Matryshuk, T. V., Guta, Z. A., & Bodnar, P. V.
(2021). Hematological status of cows with different
stress tolerance. Ukrainian Journal of Ecology, 11(7),
14–21. doi: 10.15421/2021_237.
Borshch, O. O., Ruban, S. Yu., Borshch, O. V., Sobolev,
O. I., Gutyj, B. V., Afanasenko, V. Yu., Malina, V.
V., Ivantsiv, V. V., Fedorchenko, M. M., Bondarenko,
L. V., Katsaraba, O. A., Chorniy, M. V., Shchepetilnikov, Y. O., Sachuk, R. M., Dmytriv, O. Y., & Kava,
S. (2021). Strength of limbs and hoof horn from local
Ukrainian cows and their crossbreeding with Brown

Groups of animals
Control
І
2.59
3.10
719
862
11.0
9.25
554
595
1108
1190
450
450
427
384
5.38
17.2
23
66

ІІ
3,05
848
9.47
597
1194
450
391.5
14,9
58.5

Swiss and Montbeliarde breeds. Ukrainian Journal of
Ecology, 11(3), 174–177. doi: 10.15421/2021_160.
Borshch, O. O., Ruban, S. Yu., Gutyj, B. V., Borshch, O. V.,
Sobolev, O. I., Kosior, L. T., Fedorchenko, M. M., Kirii,
A. A., Pivtorak, Y. I., Salamakha, I. Yu., Hordiichuk, N.
M., Hordiichuk, L. M., Kamratska, O. I., & Denkovich,
B. S. (2020). Comfort and cow behavior during periods
of intense precipitation. Ukrainian Journal of Ecology,
10(6), 98–102. doi: 10.15421/2020_265.
Chow, J. M., DePeters, E. J., & Baldwin, R. L. (1990).
Effect of rumen-protected methionine and lysine on
casein in milk when diets high in fat or concentrate are
fed.
J
Dairy
Sci.,
73(4),
1051–1061.
doi: 10.3168/jds.S0022-0302(90)78764-4.
Cook, J. D., Baynes, R. D., & Skikne, B. S. (1992). Iron
deficiency and the measurement of iron status. Nutrition
Research
Reviews,
5(1),
198–202.
doi: 10.1079/NRR19920014.
Denkovich, B. S., Pivtorak, Y. I., Gordiychuk, N. M., Gutyj,
B. V., Leskiv, Kh. Ya. (2021). The effect of probiotic
feed bio additive “Progal” on scar fermentation in dairy
cows. Colloquium-journal, 22(109), 63–66. doi:
10.24412/2520-6990-2021-22109-63-66.
Farionik, T. (2018). Use in the form of mixed complex of
copper. Scientific Messenger of LNU of Veterinary
Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary
Sciences, 20(92), 64–67. doi: 10.32718/nvlvet9213.
Farionik, T. V., & Kravtsiv, R. Y. (2008). Vplyv mikroelementiv i yikh khelatnykh spoluk (metionativ) na
miasni yakosti ta veterynarno–sanitarni pokaznyky
yalovychyny, vyroblenoi v SFH “Druzhba” s. Hopchytsia Porebyshchenskoho raionu Vinnytskoi oblasti.
Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni
S. Z. Gzhytskoho, 10(2), 224–227 (in Ukrainian).
Farionik, T., & Gnatyuk, V. (2017). Influence of chemical
compounds (methyonates) on meat quality and
veterinary-sanitary indicators of beef. Scientific
Messenger of LNU of Veterinary Medicine and
Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 19(78),
86–89. doi: 10.15421/nvlvet7817.
Grymak, Y., Skoromna, O., Stadnytska, O., Sobolev, O.,
Gutyj, B., Shalovylo, S., Hachak, Y., Grabovska, O.,
Bushueva, I., Denys, G., Hudyma, V., Pakholkiv, N.,
Jarochovich, I., Nahirniak, T., Pavliv, O., Farionik, Т.,
& Bratyuk, V. (2020). Influence of “Thireomagnile”
and “Thyrioton” preparations on the antioxidant status

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2021, vol. 23, no 103

123

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2021, т 23, № 103

of pregnant cows. Ukrainian Journal of Ecology,
10(1), 122–126. doi: 10.15421/2020_19.
Kravtsiv, R. I. (2006). Biolohichno aktyvni rechovyny
(BAR) v profilaktytsi khvorob ta vyrobnytstvi vysokoiakisnykh pro-duktiv tvarynnytstva. Zb. mater. mizhn.
naukovo-prakt. konf. Kharkiv, 29 (in Ukrainian).
Kravtsiv, R. I., Oseredchuk, R. S., Kliuchkovska, M. V.,
Herych, V. V., & Senechyn, V. V. (2008).
Pidvyshchennia produktyvnosti ta yakosti produktsii
vidhodivelnykh bychkiv shliakhom vvedennia u
ratsion defitsytnykh mikroelementiv (metionativ Co i
I). Silskyi hospodar, 11–12, 15–17 (in Ukrainian).
Kravtsiv, R. I., Stoianovskyi, S. V., & Chumachenko, V.
Iu. (1989). Mineralni rechovyny: Dovidnyk po zastosuvanniu biolohichno aktyvnykh rechovyn u
tvarynnytstvi. K.: Urozhai (in Ukrainian).
Kurtyak, B. M., Boyko, P. K., Boyko, O. P., Sobko, G.
V., Romanovych, M. S., Pundyak, T. O., Mandygra,
Yu. M., & Gutyj, B. V. (2021). Autogenous vaccines
are an effective means of controlling the epizootic
process of mastitis in cows. Ukrainian Journal of
Ecology, 11(3), 145–152. doi: 10.15421/2021_156.
Mavrommatis, A., Mitsiopoulou, C., Christodoulou, C.,
Kariampa, P., Simoni, M., Righi, F., & Tsiplakou, E.
(2021). Effects of Supplementing Rumen-Protected
Methionine and Lysine on Milk Performance and Oxidative Status of Dairy Ewes. Antioxidants, 10, 654.
doi: 10.3390/ antiox10050654.
Mazur, N. P., Fedorovych, V. V., Fedorovych, E. I., Fedorovych, O. V., Bodnar, P. V., Gutyj, B. V., Kuziv,

M. I., Kuziv, N. M., Orikhivskyi, T. V., Grabovska, O.
S., Denys, H. H., Stakhiv, N. P., Hudyma, V. Yu., &
Pakholkiv, N. I. (2020). Effect of morphological and
biochemical blood composition on milk yield in Simmental breed cows of different production types.
Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 61–67.
doi: 10.15421/2020_110.
Mylostyvyi, R., Lesnovskay, O., Karlova, L., Khmeleva,
O., Кalinichenko, O., Orishchuk, O., Tsap, S., Begma,
N., Cherniy, N., Gutyj, B., & Izhboldina, O. (2021).
Brown Swiss cows are more heat resistant than Holstein cows under hot summer conditions of the continental climate of Ukraine. J Anim Behav Biometeorol,
9(4), 2134. doi: 10.31893/jabb.21034.
Roman, L., Broshkov, M., Popova, I., Hierdieva, A., Sidashova, S., Bogach, N., Ulizko, S., & Gutyj, B. (2020). Influence of ovarian follicular cysts on reproductive performance in the cattle of new Ukrainian red dairy breed.
Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 426–434. URL:
https://www.ujecology.com/abstract/influence-ofovarian-follicular-cysts-on-reproductive-performance-inthe-cattle-of-new-ukrainian-red-dairy-breed-54253.html.
Roman, L., Sidashova, S., Popova, I., Stepanova, N.,
Chornyi, V., & Gutyj, B. (2020). Clinical symptoms of
damage to the lateral surface of the tibia of dairy cows
of different phenotype in the conditions of industrial
dairy production. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 22(100), 3–10.
doi: 10.32718/nvlvet10001.

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2021, vol. 23, no 103

124

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2021, т 23, № 103

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/nvlvet10317
https://nvlvet.com.ua/index.php/journal

UDC 636.5.09:616.391:615.371

Metabolic disorders in poultry (review)
A. Yu. Melnyk, V. S. Sakara, N. V. Vovkotrub, A. V. Kharchenko, B. P. Bilyk
Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine
Article info
Received 21.07.2021
Received in revised form
23.08.2021
Accepted 24.08.2021
Bila Tserkva National Agrarian
University, Bila Tserkva, pl. 8/1
Soborna, 09117 Ukraine.
Tel.: +38-097-034-01-15
E-mail: vitalii.sakara@btsau.edu.ua

Melnyk, A. Yu., Sakara, V. S., Vovkotrub, N. V., Kharchenko, A. V., & Bilyk, B. P. (2021). Metabolic
disorders in poultry (review). Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine
and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 23(103), 125–135. doi: 10.32718/nvlvet10317
The rapid growth of demand for poultry products requires its sufficient production by specialized farms
of various forms of ownership. However, such production needs are not always adequate to the selection
approach, the incubation component, the basic requirements of veterinary and sanitary and zoohygienic
support, breed and age characteristics of keeping and raising poultry. Therefore, one of the crucial
components of obtaining biologically complete, high-quality and fast-paying products of the poultry industry,
including all stages of its production, is human support of the main links of ontogenesis (development after
birth) of the bird. The issue of not only the creation of the genetic potential of the parent bird of different
species and areas of productivity, but also the provision of veterinary and sanitary conditions for their
maintenance, breeding and breeding remains relevant. However, the current economic conditions have forced
the heads of enterprises and veterinary departments to some extent bypass the planned laboratory tests of
feed, water and blood, which, although not complete, but informative enough to trace the main periods of
growth and development of the bird. Slight deterioration of the mode and quality of feeding, changes in the
parameters of the microclimate are reflected in changes in blood parameters. And what about the spoilage of
feed, water, violation of veterinary and sanitary maintenance of poultry: the lack of preventive treatments
with vitamin-mineral, hepatoprotective and enzyme preparations, pre- and probiotics. Which can lead to
metabolic disorders in poultry. Which can occur due to disorders of protein, lipid, carbohydrate, vitamin,
macro- and micromineral metabolism. As a result, there are significantly popular diseases such as: uric acid
diathesis, cannibalism, osteoporosis and osteomalacia, perosis, rickets, obesity, E-hypovitaminosis. Further
reducing productivity, which leads to large economic losses on farms.
Key words: broiler chickens, laying hens, Zinc, Manganese, Vitamin A, Vitamin D.

Порушення метаболізму в сільськогосподарської птиці (огляд)
А. Ю. Мельник, В. С. Сакара, Н. В. Вовкотруб, А. В. Харченко, Б. П. Білик
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
Стрімке зростання попиту на продукцію галузі птахівництва вимагає її достатнього виробництва спеціалізованими господарствами різних форм власності. Проте така виробнича необхідність не завжди адекватна селекційному підходу, інкубаційній
складовій, основним вимогам ветеринарно-санітарного та зоогігієнічного забезпечення, порідним і віковим особливостям утримання та вирощування птиці. Тому однією із вирішальних складових отримання біологічно повноцінної, якісної та швидкоокупної
продукції галузі птахівництва, включаючи усі етапи її отримання, залишається супровід людиною основних ланок онтогенезу
(розвитку після народження) птаха. Актуальним залишається питання не тільки створення генетичного потенціалу птиці батьківського поголів’я різних видів і напрямів продуктивності, а й забезпечення ветеринарно-санітарних умов з їхнього утримання,
вирощування і розведення. Однак нинішні економічні умови змусили керівників підприємств та ветеринарних підрозділів деякою
мірою оминати планові лабораторні дослідження кормів, води та крові, які хоч і не повною мірою, проте достатньо інформативно дають змогу простежувати основні періоди росту і розвитку птаха. Незначне погіршення режиму та якості годівлі, зміна
параметрів мікроклімату відображаються на зміні показників крові. А що ж говорити про псування кормів, води, порушення
ветеринарно-санітарного забезпечення утримання птиці: відсутність профілактичних обробок вітамінно-мінеральними, гепатопротекторними та ферментними препаратами, пре- та пробіотичними засобами. Все це може призвести до порушення обміну
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речовин в сільськогосподарської птиці. Вони можуть виникати через порушення білкового, ліпідного, вуглеводного, вітамінного,
макро- та мікромінерального обмінів, у результаті яких виникають захворювання: сечокислий діатез, канібалізм, остеопороз та
остеомаляція, пероз, рахіт, ожиріння, Е-гіповітаміноз. В подальшому знижується продуктивність, що призводить до великих
економічних збитків на господарствах.
Ключові слова: курчати-бройлери, кури-несучки, Цинк, Манган, вітамін А, вітамін D.

Вступ
Обмін речовин – це сукупність процесів перетворення речовин і енергії в організмі, які забезпечують
його життєдіяльність у взаємозв’язку із зовнішнім
середовищем. Для птиці, порівняно з сільськогосподарськими тваринами інших видів, притаманний високий рівень обмінних процесів, які забезпечуються
адекватною годівлею (Swennen et al., 2007). Висока
продуктивність птиці завжди пов’язана з достатньою
калорійністю
комбікормів,
якісними
білкововітамінними преміксами та мінеральними добавками
(Poureslami et al., 2010). Тому й хвороби, спричинені
порушенням обміну речовин, зумовлені в основному
дефіцитом або надлишком енергії, окремих поживних
і біологічно активних речовин (Liu et al., 2015).
Поживні речовини корму всмоктуються у вигляді
амінокислот, жирних кислот, гліцеролу, моноцукрів,
летких жирних кислот, води, солей та інших сполук.
У результаті біохімічних реакцій із них у клітинах
синтезуються енергія і пластичний матеріал. Варто
зазначити, що у процесі окиснення 1 г вуглеводів
виділяється в середньому 4,1 ккал (близько 17,2 кДж)
енергії. Це в 1,25 і 2,25 раза менше, ніж за окиснення
1 г білків або жирів відповідно. Незважаючи на це,
тварини насаперед для отримання енергії використовують вуглеводи (Pineda et al., 2012).
В організмі птиці всі види обміну речовин тісно
взаємопов’язані, тому будь-яке захворювання спричиняє порушення гомеостазу, однак провідним у виникненні хвороби є порушення одного або двох видів
обміну. Метаболічні хвороби у птиці займають близько 90 % усієї незаразної патології (Kras et al., 2013).
Хвороби, спричинені порушенням обміну речовин,
умовно поділяють на чотири групи.
До першої належать хвороби, які переважно спричинені порушенням вуглеводно-ліпідного і білкового
обміну. Найактуальнішими для птиці варто назвати
аліментарну дистрофію та ожиріння (Swennen et al.,
2007).
Друга група включає захворювання, зумовлені порушенням обміну макроелементів. Ця категорія хвороб притаманна безпосередньо високопродуктивним
курям-несучкам, оскільки обмін Кальцію і Фосфору в
них проходить найінтенсивніше серед відомих представників тваринного світу. Гіпокальціємія та гіпофосфатемія у клінічну стадію свого розвитку діагностуються як остеопороз і остеомаляція курей-несучок або
ж “клітковий параліч” (Sakara et al., 2019).
Третя група об’єднує хвороби, що спричинюються
нестачею або надлишком мікроелементів – мікроелементозами. До них належать: недостатність Цинку,
Мангану, Селену гіпокобальтоз, гіпокупроз, а також
хвороби, спричинені надлишком Бору, Нікелю, Молібдену та Селену (Sakara et al., 2019).

Четверту групу складають гіповітамінози. Це
хвороби, які виникають внаслідок нестачі ретинолу,
холекальциферолу, токоферолу, вітамінів групи В,
аскорбінової кислоти, філохінону. Значно рідше у
тварин виникають гіпервітамінози. Останнім часом
велику увагу приділяють дозозалежному впливу вітамінів на організм птиці (Halle & Ebrahem, 2012).
Найчастіше в господарствах різних форм власності
трапляється поєднаний перебіг захворювання, що
вченими розглядається як поліметаболічна або поліморбідна патологія. Водночас у високопродуктивних
кросів курей-несучок можуть перебігати А-, D- і Егіповітамінози, пероз та В1-гіповітаміноз, жирова
дистрофія печінки і сечокислий діатез, нефрит та
остеодистрофія, гепатодистрофія й остеопороз і т. д.
(Swennen et al., 2007).
Стандартні схеми лікування птиці з порушенням
обміну речовин малоефективні, оскільки не враховують видових та індивідуальних особливостей організму, ступеня ураження окремих органів і систем
(Mel'nyk, 2011).
З огляду на вищенаведене, актуальним є питання
не тільки створення генетичного потенціалу птиці
батьківського поголів’я різних видів і напрямів продуктивності, а й вивчення внутрішньої патології у
птиці різних видів, забезпечення ветеринарносанітарних умов їх утримання, вирощування і розведення. Одним із таких напрямів діяльності вітчизняних науково-дослідних та виробничих установ є розробка методів диспансеризації сільськогосподарської
птиці з метою комплексного підходу до ранньої діагностики метаболічних хвороб.
Результати та їх обговорення
Доцільно зупинитися на короткій характеристиці
порушень метаболічного статусу в курей-несучок, які
до субклінічного (доклінічного) прояву складно діагностувати клінічними методами дослідження.
Ожиріння – надлишкове відкладання жиру у підшкірній клітковині та інших тканинах організму, міжклітинних проміжках. Розрізняють екзогенне, або
аліментарне, та ендогенне (ендокринне) ожиріння
(Clarke, 2008; Mohiti-Asli et al., 2012).
Аліментарне ожиріння спричиняється надлишковим енергетичним живленням птиці. Найчастіше хворіє птиця до періоду яйцекладки (130–140 доба), особливо за високого (понад 300 ккал) вмісту в раціоні
обмінної енергії. Ендогенне ожиріння притаманно
курям-несучкам, які досягли піку яйцекладки, оскільки забезпечення високої (95–98 %) продуктивності
вимагає працювати усі органи і системи на межі можливостей (Lin et al., 1980). Наслідком цього є порушення основного обміну і ліполізу, яке спричиняється
нестачею тиреоїдних гормонів та компенсаторних
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можливостей гіпоталамо-гіпофізарної системи. За
нормами високопродуктивні кроси курей-несучок
зарубіжної та вітчизняної селекції у віці 32–48 тижнів
потребують 260–290 ккал обмінної енергії. За ожиріння вміст холестеролу в сироватці крові курейнесучок збільшується до 5–7 ммоль/л (Fouad et al.,
2012; Chen et al., 2017).
Аліментарна дистрофія – захворювання, яке виникає за дефіциту поживних речовин в раціоні або
голодуванні, внаслідок чого порушується обмін речовин, з’являються дистрофічні й атрофічні зміни в
органах та системах з подальшим порушенням їхніх
функцій (Bozakova et al., 2012). Птиця втрачає близько 40 % маси тіла, виявляють атрофію м’язів, аптеріоз
та набряки у ділянці підгрудка і вентральної частини
черевної стінки. У сироватці крові вміст загального
білка менше ніж 43 г/л (гіпопротеїнемія) (Alloui &
Bouzouaia, 2015).
Кальціє-фосфорний обмін в організмі курейнесучок займає особливе місце. Формування шкаралупи яйця вимагає оновлення цього обміну в крові не
менше чотирьох разів за годину (у ВРХ один раз на
добу) (Proszkowiec-Weglarz & Angel, 2013). Тому і
порушенню метаболізму цих макроелементів приділяється значна увага. Проте важливе значення у процесах засвоєння та використання Кальцію і Фосфору в
організмі птиці має вітамін D3, а точніше його активні
метаболіти: 25OHD3, 1,25(OH)2D3 та 24,25(OH)2D3
(Bar et al., 2003). Вітамін D2 такого практичного значення не має, оскільки його активність у 30 разів є
меншою, ніж вітаміну D3. Виходячи з цього, розглядати обмін Кальцію і Фосфору, не беручи до уваги
вітамін D3, є недоцільним (Pelicia et al., 2009). До
активних регуляторів кальцієвого гомеостазу належать: паратгормон (паратерин, ПТГ), кальцитонін
(КТ), кальцитріол, опосередковану дію мають естрадіол, прогестерон, трийодтиронін (Т3) та тироксин
(Т4) (Li et al., 2017).
D-гіповітаміноз (D-hypovitaminosis) – хронічне
захворювання птиці усіх видів, зумовлене розладом
D-вітамінного і фосфорно-кальцієвого обміну речовин (Burgos et al., 2006). Вітамін D3 на відміну від
вітаміну А накопичується в організмі в невеликих
кількостях, тому ознаки D-вітамінної недостатності
проявляються вже на 2–3 тиждень життя (Mattila et
al., 2011).
У переважній більшості порушення фосфорнокальцієвого і D- вітамінного обмінів у птиці проявляються остеопорозом та остеомаляцією, а у молодняку – рахітом (Peters & Martini, 2010; Świątkiewicz
et al., 2017).
Рахіт – хронічне захворювання молодняку птиці
всіх видів, яке виникає за нестачі в раціонах Кальцію,
Фосфору та вітаміну D3 або ж спричиняється порушенням їхнього обміну в організмі (Oviedo-Rondón et
al., 2006; Dinev, 2011). В основі патоморфологічної
картини рахіту лежить первинна затримка росту кісткової тканини з порушенням метаболізму Кальцію,
Фосфору, вітаміну D та відставання процесу мінералізації від фізіологічних потреб ростучого організму
(Dinev, 2012a; 2012b; 2012).

Остеопороз – це системне захворювання скелету,
яке характеризується зменшенням маси кістки в одиниці її об’єму, порушенням мікроархітектоніки трабекул і збільшенням кількості переломів (Rath et al.,
2000; Whitehead & Fleming, 2000; Fleming et al., 2006).
Остеомаляція – хронічно перебігаюча безлихоманкова хвороба дорослої птиці, яка характеризується
вторинним розсмоктуванням і метапластинчатою
реконструкцією кісткової тканини, що закінчила ріст,
з переважним порушенням фосфорно-кальцієвого і Dвітамінного обмінів (Manohar & Kanagaraju, 2015).
Найбільш небажаним наслідком порушення Dвітамінного і фосфорно-кальцієвого обмінів є зниження якості шкаралупи яєць. Відхід яєць від пошкоджень шкаралупи у країнах ЄЕС, США і Канаді сягає
1–10, а інколи – 15 %. Фінансові втрати господарств
від прояву в курей-несучок остеопорозу становлять не
менше 3–6 % за кожен місяць експлуатації у продуктивний період (Sparke et al., 2002; Akbaş et al., 2009;
Dinev, 2012).
Лабораторна діагностика за усіх перерахованих
форм порушень фосфорно-кальцієвого обміну має
свої особливості, проте для початкової стадії захворювання притаманним є зниження у сироватці крові
курей передпродуктивного періоду вмісту загального
Кальцію до 2,0 ммоль/л (Bradshaw et al., 2002). Водночас на піку яйцекладки вміст загального Кальцію,
неорганічного Фосфору та активність ізоферментів
лужної фосфатази у сироватці крові мають становити
відповідно 6,0–9,5, 1,74–2,20 ммоль/л та 440–
650 Од/л. Вміст Кальцію та Фосфору в сухій знежиреній кістці – 22,4 та 10,1 мг/100 г відповідно. Потреба високопродуктивних курей-несучок у вітаміні D3
залежно від інтенсивності яйцекладки має становити
від 2 до 3,5 тис. МО/кг комбікорму, Кальцію 3–4,2 та
Фосфору 0,7–8 г/100 г корму (Levchenko et al., 2016).
А-гіповітаміноз (А-hypovitaminosis) – хронічне
захворювання, спричинене нестачею в організмі ретинолу або його провітаміну – каротину. Характеризується посиленою метаплазією й ороговінням епітеліальних клітин шкіри, слизових оболонок дихальних
шляхів, травного каналу, сечостатевих органів, порушенням зору, відтворної функції та росту молодняку
(рис. 2). А-гіповітаміноз – широко поширене захворювання дорослих тварин всіх видів та молодняку.
Основна кількість вітаміну А міститься у печінці птиці, невелика кількість – у жовтках яєць (Reznichenko
et al., 2017).
На відкладання вітаміну А в печінці впливають
вміст його в раціоні та ступінь абсорбції в кишечнику.
Розрізняють
первинний
і
вторинний
Агіповітаміноз.
Первинний А-гіповітаміноз виникає у молодняку
до двотижневого віку внаслідок неповноцінності жовтків яєць за вмістом ретинолу (менше 6 мкг/г) або
каротиноїдів, недостатнього надходження ретинолу і
каротину з кормами та дефіциту в раціоні протеїну,
цукру, Со, Zn та J (Cortes et al., 2006).
Вторинний А-гіповітаміноз – спричиняється хворобами печінки, кишечнику, гіпотиреозом, руйнуван-
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ням вітаміну А нітритами, хлоридами нафталіну, іншими антивітамінами (Fan et al., 2015).
Так, у курчат виведених із яєць з низьким рівнем
вітаміну А, ознаки А-гіповітамінозу проявляються
вже в кінці першого тижня життя, а у виведених з
повноцінних яєць – до 40–50 дня життя (Dalloul et al.,
2002).
У молодняку за нестачі вітаміну А симптоми проявляються через 3–4 тижні, а у дорослої птиці – 2–3
місяці (Abudabos et al., 2013; Fan et al., 2015).
Ступінь забезпечення птиці вітаміном А визначають за вмістом у печінці, жовтках інкубаційних яєць
та сироватці крові. Так, вміст ретинолу в печінці дорослих курей має становити не менше ніж 300 мкг/г, у
добових курчат – не менше 20–30 мкг/г, а у жовтках
інкубаційних яєць – 6–8 мкг/г. Водночас у сироватці
крові птиці під час яйцекладки вітаміну А – 150–
230 мкг/100 мл. Потреба курей-несучок у вітаміні А
має бути в межах 10–12 тис. МО/кг комбікорму
(Reznichenko et al., 2017; Çevİk, 2018).
Е-гіповітаміноз (Е-hypovitaminosis) – захворювання, що виникає у разі недостатнього надходження
в організм вітаміну Е (токоферолу) та супроводжується енцефаломаляцією, міодистрофією або ексудативним діатезом (Romanovych et al., 2018).
Нестача вітаміну Е найчастіше виникає у молодняку птиці 10–15-добового віку. За нестачі токоферолу і
надлишку жирів у раціоні 2–6-тижневі курчата хворіють на енцефаломаляцію (розм’якшення мозку)
(Nawab et al., 2018). Симптомами цього захворювання є
порушення координації рухів, судоми, витягнута шия,
закинута назад або вивернута набік голова. Також,
окрім енцефаломаляції, нестача в кормах токоферолу
спричиняє у птиці м’язову дистрофію з некрозом
м’язових волокон, ексудативний діатез, який супроводжується набряками і крововиливами в підшкірну клітковину внаслідок підвищеної проникності судинної
стінки (Parolini et al., 2015; Dalia et al., 2018). В нормі
вміст вітаміну Е у сироватці крові курей-несучок має
бути в межах 0,9–1,0 мг/100 мл, печінці – 10–16 мкг/г,
жовтках інкубаційних яєць – 70–200 мкг/г. Потреба
дорослих курей-несучок у токоферолі становить 10–
30 мг/кг комбікорму (Lin et al., 2005).
Зазвичай недостатність або надлишок білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- та мікроелементів
або ж хвороби внутрішніх органів, у яких проходить
метаболізм цих речовин, спричиняє виникнення поліетіологічних захворювань (поліметаболічна патологія). Однією з таких хвороб, яка наносить значні економічні збитки птахівництву, є сечокислий діатез
(Abou-Elela, 2017).
Сечокислий діатез (подагра, сечокам’яна хвороба) – хронічне захворювання птиці, пов’язане з порушенням обміну речовин, головним чином білкового і
фосфорно-кальцієвого, яке супроводжується підвищеним утворенням сечової кислоти, дисфункцією
клубочків і канальців нирок, ураженням сечовивідних
шляхів і відкладанням уратів у внутрішніх органах,
вісцеральних поверхнях та суглобах (Hada et al., 2013;
Abou-Elela, 2017).

Кури-несучки високопродуктивних порід хворіють
переважно у віці 100–180 діб. Однак останнім часом
почастішали випадки прояву сечокислого діатезу у 1–
3-добових курчат, загибель яких від захворювання
складає близько 70 % (Nischemenko et al., 2019).
У деяких господарствах загибель 30–40 % поголів’я спричиняє лише подагра (суглобова форма сечокислого діатезу). Основними причинами захворювання є тривала надмірна (більше ніж 17 %) протеїнова
годівля, згодовування кормів, що містять велику кількість нуклеїнових кислот (м’ясо-кісткове, кров’яне і
рибне борошно). Зазвичай передчасне переведення
молодняку на предкладковий раціон курей-несучок є
однією з причин розвитку захворювання. Недостатність вітамінів А і С, гіподинамія птиці, хронічні мікотоксикози, нефропатогенні штами інфекційного
бронхіту курей, хвороби нирок призводять до виникнення сечокислого діатезу різних форм, зокрема подагри, коли солі сечової кислоти відкладаються у капсули суглобів (Levchenko et al., 2016).
Розрізняютьтакі форми сечокислого діатезу: вісцеральна – уражаються серозні покриви і внутрішні
органи (серце, печінка, нирки, м’язи); суглобова –
урати відкладаються переважно у капсулі суглобів
(подагра), змішана – вісцерально-суглобова та локальна – переважно у нирках і сечопроводах. Зазвичай
лікування птиці, хворої на сечокислий діатез, є малоефективним, оскільки морфологічні зміни, що розвиваються у внутрішніх органах, у своїй переважній
більшості мають незворотний характер (Moyle et al.,
2011).
Одним із ранніх інформативних тестів, який вказує
на доклінічний розвиток захворювання, є визначення
у сироватці крові птиці вмісту сечової кислоти, яка в
нормі має становити 0,12–0,42 ммоль/л за концентрації загального білка 43–60 г/л. У віці 21–45 тижнів
високопродуктивні кроси курей-несучок мають отримувати не більше ніж 17,5 г сирого протеїну на 100 г
комбікорму за вмісту Кальцію і Фосфору 3,6 та 0,7
відповідно (Moyle et al., 2011).
Нестача у кормах птиці вітаміну В4 та марганцю
призводить до виникнення у молодняку перозу (недостатність баліневрину або аматину, марганцева
недостатність), а в дорослої птиці  жовткового
перитоніту і гепатодистрофії. Пероз характеризується деформацією та вивертанням суглобів, порушенням процесу формування кісток, зв’язкового апарату з подальшими змінами анатомічного розміщення
ахілового сухожилля (виходить зі свого виростка,
стопа повертається під прямим кутом, подібно до
вивиху кінцівок). Тому холін у птахівництві отримав
назву “антиперозного” фактора, що супроводжується
розладами функції кінцівок (“ковзний” суглоб, “ковзне” сухожилля) (Farina et al., 2017; Ognik et al., 2019).
Розвиток цього захворювання спричиняє нестача
біотину, ніацину, рибофлавіну, фолієвої кислоти,
ціанокобаламіну, а також неправильне співвідношення у раціоні кислих і лужних еквівалентів, надлишок
Йоду і Молібдену – антагоністів марганцю (Priyanka
et al., 2018).
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У дорослої птиці нестача холіну призводить до
виникнення дистрофії печінки та жовткового перитоніту. Гепатодистрофія розвивається внаслідок зменшення синтезу холінофосфатидів (лецитини), які забезпечують постійний відплив тригліцеридів із печінки у кров’яне русло і запобігають розвитку жирової
дистрофії гепатоцитів. Таким чином, холін проявляє
ліпотропну дію. Своєю чергою холін входить до складу фосфоліпідів, які беруть участь в утворенні біологічних мембран (Edwards, 2000). Утворення ацетилхоліну напряму пов’язане з наявністю в організмі птиці
холіну, він є вихідною речовиною для його синтезу і
джерелом метильних груп, що необхідні організму
для синтезу метіоніну, креатину, адреналіну. Контроль забезпеченості організму птиці у холіні здійснюють за визначенням його вмісту у печінці – 4,4–
7,9 мкг. Жовток курячих яєць містить 175–308 мг
холіну, а в 1 г сухої речовини цілого яйця його міститься 1,6 мг. У білку яєць холін практично відсутній.
Програми з утримання курей-несучок передбачають
введення різної його кількості, але в межах від 500 до
1050 г/т комбікорму (Selvam et al., 2018).
Одним із захворювань, 50 % етіологічних чинників
якого останнім часом розглядається з позицій порушення обміну речовин, є канібалізм (розкльов). Однак цей фізіологічний стан вважають не хворобою, а
реакцію пернатих на умови утримання. Нерідко розкльов виникає після посадки нової групи птахів у
стадо зі сформованим порядком. Інтенсивне освітлення курочок на початку яйцекладки викликає розкльов
у ділянці клоаки, оскільки клоачне кільце напружене і
добре помітні кровоносні судини. Поява крові привертає увагу інших курей і може слугувати початком
розкльову. Захворювання може виникнути внаслідок
порушення годівлі птахів. Важливе місце в етіології
канібалізму відводиться білковому обміну. Гострий
дефіцит білка в раціоні або інтенсивне нетривале (7–
10 днів) перегодовування білками тваринного походження з подальшим виключенням тваринних кормів
з раціону майже завжди призводить до масового розкльову. Канібалізм пов’язаний не тільки із загальним
білковим обміном, а головним чином з амінокислотним складом білка. Основна роль відводиться незамінним амінокислотам (метіоніну, цистину, аргініну,
триптофану, фенілаланіну, тирозину), які є вихідним
матеріалом для біосинтезу гормонів, ферментів і вітамінів. Так, при зниженні в раціоні аргініну з 6,9 до
3,9 % від загального білка у птахів спостерігається
поїдання пера і виникнення канібалізму. Порушення
мікроклімату може бути однією з причин канібалізму.
Інтенсивне освітлення за кліткового утримання курчат і одноманітного годування призводить до частих
проявів розкльову. Загибель курей-несучок на піку
яйцекладки може становити до 30 % (Lambton et al.,
2015).
Велику групу хвороб поліметаболічної етіології
складають захворювання, спричинені порушенням
обміну водорозчинних вітамінів, до яких належать
вітаміни групи В (В1, В2, В3, В5, В6, Вс, В12, вітаміни Н,
С, В4). У хімічному значенні вітаміни групи В
об’єднує те, що всі вони містять Азот, тобто відпові-

дають терміну “вітамін”, у біологічному – вони беруть участь у побудові молекул коферментів (кофермент – небілкова частина ферментів). Тому нестача
або ж порушення їхнього обміну в організмі призводить до дисфункції інших видів обміну (білкового,
вуглеводного, ліпідного, вітамінно-мінерального).
Останнім часом, особливо у приватних фермерських господарствах, почастішали випадки масової
загибелі молодняку птиці, особливо водоплавної, з
клінічними симптомами В-вітамінної недостатності
різної етіології (рис. 5). Трапляються випадки загибелі
90 % поголів’я молодняку до 15-добового віку з клінічним проявом В1-, В2 та В6-гіповітамінозів. У курейнесучок клінічний прояв нестачі вітамінів групи В
проявляється не так часто, проте виводимість та збереженість молодняку, отриманого від поголів’я птиці,
яка утримувалась на дефіцитних за В-вітамінним
складом раціонах, дуже низькі (Drinić et al., 2016).
Водночас варто зупинитись на короткій характеристиці патогенетичних факторів прояву порушень
обміну вітамінів групи В.
В1-гіповітаміноз – виникає за нестачі його в комбікормі, надмірного згодовуванні вуглеводистих кормів після їх зігрівання, підвищенні лужності кормів,
згодовуванні кормів, які містять велику кількості
антивітамінів – окситіамін (бобові) та фермент тіаміназу. За нестачі тіаміну в організмі птиці розвивається
захворювання – поліневрит, хоча думки вчених щодо
цього є суперечливими. За нестачі тіаміну в клітинах
головного мозку порушується вуглеводний обмін,
зменшується перетворення піровиноградної кислоти і
включення її в цикл Кребса (Sifri, 1995). У клітинах
нагромаджуються піровиноградна, молочна та гліоксалова кислоти, які мають токсичний вплив на мозкову тканину. Це проявляється в прогресуючій дегенерації нервових закінчень і провідних пучків, наслідком чого є некроз нейронів (кортико-церебральний
некроз). В результаті спостерігається втрата шкірної
чутливості, настає порушення функції серцевосудинної системи, органів травлення, водного обміну.
У хворих виявляють атаксію, судоми, під час яких
голова птиці закидається на спину, кінцівки притискуються до живота, а хвіст піднімається. Зрештою –
настає параліч і смерть (Greenacre, 2015).
Але частіше В1-гіповітаміноз проявляється задишкою, слабкістю, швидкою стомлюваністю, втратою
апетиту, зниженням опірності до інших захворювань і
т. д. До складу комбікорму вітамін В1 вводять у кількості не менше ніж 2 г/т комбікорму (Berger &
Shenkin, 2006).
В2-гіповітаміноз, або недостатність рибофлавіну – хронічне захворювання птиці, яке супроводжується порушенням енергетичного обміну (тканинне
дихання), біосинтезу амінокислот – метіоніну, триптофану, лізину та обміну вітамінів – пантотенової
кислоти, холіну піридоксину, фолієвої та оротової
кислот, синтезу вітаміну В12. За нестачі рибофлавіну
знижується активність багатьох ферментних систем
організму, що зумовлює порушення обміну білків,
вуглеводів, ліпідів, виділяється багато амінокислот,
унаслідок чого розвивається негативний азотистий
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баланс, який проявляється виснаженням тварин і затримкою їхнього росту (Hocking et al., 2013). Характерною ознакою В2-гіповітамінозу є розвиток аптеріозу, алопецій, дерматиту, виразок у ротоглотці й шлунково-кишковому каналі, кератиту, кон’юнктивіту,
васкуляризації рогівки (кров’янисте око). У птахів
розвивається м’язова слабкість, парези крил, виявляють розлад координації рухів, скорчуються пальці
кінцівки. Об’єктивним показником патології є вміст
рибофлавіну в яйцях. У білку яєць курей його має
бути 2–3, у жовтку – 3–5 мкг/г. Вміст рибофлавіну в
комбікормі для курей-несучок становить близько 5–
6 г/т (Cai et al., 2006).
В3-гіповітаміноз, або недостатність пантотенової кислоти (нестача антидермічного фактора) –
хронічна хвороба, яка супроводжується порушенням
ліпідного, білкового, вуглеводного та енергетичного
обмінів і характеризується патологічними змінами в
шкірі, спинному мозку, шлунково-кишковому каналі,
органах кровотворення, надниркових залозах, порушенням яйцеутворення і сперматогенезу (Sakara &
Melnyk, 2019). Вплив вітаміну В3 на обмін речовин
пов’язаний з тим, що він входить до складу коензиму
А (коферменту А). Цьому коферменту належить провідна роль у функціонуванні циклу трикарбонових
кислот, синтезі ацетилхоліну, стероїдних гормонів,
жовчних кислот, синтезі та окисненні жирних кислот,
фосфоліпідів, утворенні кетонових тіл. Найчастіше
трапляється у птиці, оскільки вона споживає мало
трави і біосинтез вітаміну В3 у травному каналі не
відбувається. Безконтрольне застосування антибіотиків пригнічує мікрофлору травного тракту, а отже – й
біосинтез вітаміну. Проявляється хвороба дерматитами, насамперед на кінцівках, пізніше – навколо дзьоба
і очей та паралічами. У плазмі крові курей пантотенової кислоти має міститися не менше ніж
50 мкг/100 мл, а яйці – 9 мкг/г. Вміст вітаміну В3 у
комбікормах для курей-несучок залежно від віку та
фізіологічного стану має становити від 5,5 до 20 г/т
(Wang et al., 2016).
В5-гіповітаміноз, або недостатність нікотинової
кислоти – хронічне захворювання, що характеризується порушенням білкового, жирового і вуглеводного
обмінів, трофіки і кольору шкіри (пелагра – шершава
шкіра) і розвитком запальних і виразково-некротичних
процесів у шлунково-кишковому каналі. Вплив вітаміну В5 на обмін речовин полягає в тому, що він,
зв’язуючись з нуклеотидами, утворює два коферменти:
нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД) і нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат (НАДФ) (Karthikeyan &
Thappa, 2002).
У сполуці зі специфічним протеїном (апоферментом)
обидва коферменти беруть участь більш як у 150 реакціях розщеплення вуглеводів, жирів, окисненні спиртів,
амінокислот. Недостатність нікотинової кислоти спричинює порушення росту епідермісу, пір’я, виникає лусочковий дерматит. Згодом у хворих знижується секреторно-ферментативна функція шлунково-кишкового каналу, еритроцитопоез, пригнічується фагоцитарна активність нейтрофілів. За тяжкого перебігу хвороби слизова
оболонка ротової порожнини, язика, початкової частини

стравоходу, вола стає темно-червоною із синюшним
відтінком (“чорний язик”) (Mayne, 2005). Зазвичай захворювання супроводжується проносами, виявляють
некротичні ентерити з локалізацією їх у товстому і тонкому кишечнику. В нормі вміст нікотинаміду в печінці
птиці складає 160–200 мкг/г, у яйцях – 10–20 мкг/г. Повноцінний раціон для курей-несучок має містити вітаміну
В5 20–26 г/т комбікорму (Kumar & Babu, 2009).
В6-гіповітаміноз, або недостатність піридоксину – хвороба зумовлюється недостатністю в організмі
птиці вітаміну В6 або відсутністю в організмі сполук
вітаміну В6, до яких належать піридоксин, піридоксаль і піридоксамін, характеризується порушенням
обміну нітрогену, анемією, епілепсиформними судомами, конвульсіями, дегенеративними змінами у
центральній та периферичній нервовій системі, дерматитами, особливо у ділянці черева. У курчат знижується апетит, затримується ріст, відмічаються атаксії
(Salami et al., 2016). Нестача в організмі птиці вітаміну В6 порушує зв’язок білкового та енергетичного
обмінів, синтез жирних кислот, знижує використання
насичених жирних кислот. За його недостатності в
кормах порушується синтез триптофану, метіоніну,
цистину, глутамінової кислоти, колагену, який є органічною основою кісткової тканини, знижується використання та засвоєння вітаміну В12. Антагоністом
піридоксину є лінамарин (лінатин), що міститься у
лляній макусі. Під дією ферменту лінази він гідролізується в синильну кислоту, яка є антагоністом вітаміну В6. Також вітамін В6 дуже чутливий до температури. Гранулювання комбікорму навіть за температури 85 °С призводить до руйнування його 3–5 %. Водночас антагоністами вітаміну В6 є дезоксипіридин,
метоксипіридин та ціаноланін (міститься у плодах
деяких бобових). За нестачі вітаміну В6 у сироватці
крові підвищується вміст сечової кислоти. Норма
вмісту піридоксину в жовтку яєць курей складає близько 3, а його білкова частина містить – 2 мкг/г. Вміст
вітаміну В6 у кормах для курей залежить від віку та
продуктивного напряму і в середньому становить 2–
4 г/т (Waldenstedt, 2006).
Недостатність
ціанкобаламіну
(В12гіповітаміноз) виникає у птиці різних вікових груп.
Вітамін В12 – це єдиний вітамін, який у своєму складі
містить метал (Кобальт), амідні і ціанисті групи, тому
його часто називають кобальтовмісне комплексне
з’єднання – ціанокобаламін. За нестачі вітаміну В12 у
птиці порушується гемопоез, відновлення глутатіону,
коєнзиму А, гомоцистину, пуринів та пірамідинів,
біосинтез та використання амінокислот, особливо метіоніну, знижується його ліпотропна дія, зазвичай частішають випадки перозису. Клінічно В12-гіповітаміноз
проявляється втратою апетиту, зниженням росту, здебільшого низькою конверсією білкового корму, інколи
виявляють проноси та запалення м’язового шлунка. У
ембріонів птиці за недостатності вітаміну В12 трапляється загибель на 17–20 день інкубації, з явищами атрофії кінцівок, едемою, крововиливами, ожирінням
внутрішніх органів (Halle & Ebrahem, 2012).
Контроль забезпеченості вітаміном В12 визначають
за його вмістом у печінці, де він є у комплексі з біл-

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2021, vol. 23, no 103

130

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2021, т 23, № 103

ками. В нормі – 230–600 мкг/кг, у жовтках яєць – 28–
30 мкг/кг. У складі комбікорму ціанкобаламіну має
міститися 0,001–0,025 г/т (Kato et al., 2003).
Недостатність
фолієвої
кислоти
(Всгіповітаміноз) – характеризується порушенням кровотворення (найчастіше це проявляється анемією,
лейкопенією), дисфункцією відтворної здатності та
паралічем шийних м’язів. За нестачі фолієвої кислоти
молодняк птиці погано вкривається пір’ям, перо дорослих птахів депігментується, спостерігаються слабкість кінцівок і ознаки перозу. Особливо небезпечний
прояв Вс-гіповітамінозу буває на фоні нестачі аскорбінової кислоти, яка переводить її в активну форму.
Надлишок протеїну та амінокислоти гліцину в раціоні
годівлі курей потребує збільшення вмісту вітаміну Вс,
оскільки виникають всі передумови до інтенсифікації
пуринового обміну та накопичення солей сечової
кислоти і розвитку сечокислого діатезу. Контроль
забезпеченості птиці вітаміном Вс здійснюють за визначенням його вмісту в яйці, який в нормі має становити не менше ніж 5, а в печінці курчат – 12 мкг/г.
Повноцінні раціони птиці яєчного напряму продуктивності мають містити вітамін Вс у кількості від 0,45 до
1 г/т комбікорму (Conde-Aguilera et al., 2013).
Недостатність біотину (вітаміну Н) – характеризується дерматитом, гіперкератозом, себореєю,
набряками та некрозами шкіри. У птахів деформуються кістки, гальмується ріст хрящової тканини,
вкорочуються і викривляються кінцівки (пероз). У
курчат розвивається дерматит підошовної частини
кінцівок, за тяжкого перебігу – в кутках дзьоба та
повік. Шкіра підошви кінцівок стає шорсткою, мозолистою, а в подальшому тріскає, кровоточить, некротизується (Quarantelli et al., 2003).
Спостерігається висока ембріональна смертність,
особливо упродовж останніх трьох діб інкубації. За
нестачі біотину порушується утворення коферменту
та дикарбонових кислот, які беруть участь у біосинтезі деяких білків, карбоксилування і декарбоксилування жирних кислот, синтезі ліпідів, пуринів, сечовини і
жирних кислот. Згодовування молодняку птиці надмірних кількостей яєць курей, качок, гусей та індиків
знижує біологічну дію вітаміну Н, оскільки вони мають великий вміст біотинзв’язувального білка – авідину, який блокує біотин і перетворює його в неактивну сполуку (1 мг авідину зв’язує 13,8 мкг біотину).
Найчастіше хвороба виникає за утримання птиці на
пшенично-ячневих раціонах з добавкою термічно
оброблених та автоклавованих білкових компонентів.
Об’єктивними критеріями забезпеченості організму
курей-несучок біотином є його вміст у яйцях курей –
0,15 м кг/г та жовтку – 0,5 мкг/г. Печінка курчат у
нормі містить 0,875 мкг/г біотину, за недостатності –
0,29 мкг/г. Норма внесення біотину за оцінками вітчизняних вчених складає 0,11–0,15 г/т комбікорму
(Larrieta et al., 2012).
Недостатність аскорбінової кислоти (вітаміну
С, протицинготний фактор) – спричиняє порушення
регуляції окисно-відновних процесів вуглеводневого
обміну, всмоктування заліза в кишечнику та включення його в молекулу гему, синтезу кортикостероїдів

у надниркових залозах, гормонів щитоподібної, підшлункової і статевих залоз (Aengwanich, 2008). Однією
із важливих фізіологічних функцій аскорбінової кислоти є співучасть у синтезі колагену і нормалізації
проникності капілярів. Нестача або відсутність його
призводить до підвищення проникності і крихкості
кровоносних судин, погіршується звертання крові та
регенерація тканин, як наслідок – у птиці виявляють
крововиливи у шкіру, видимі слизові оболонки, тканини і органи. Вітамін С у птиці синтезується в нирках (Tuleun et al., 2010). Аскорбінова кислота – могутній фактор попередження та лікування інфекційних
хвороб, є природним стимулятором обмінних процесів в організмі птахів. Має також дезінтоксикаційну
дію щодо багатьох промислових токсичних речовин.
Промислові отрути (ртуть, свинець, миш'як, бензол і
деякі інші), лікарські речовини (антибіотики тощо), а
також інфекційні хвороби підвищують потребу організму у вітаміні С (Angani, 2017). Варто зазначити, що
у курей-несучок дефіцит вітамінів А, В1, К та фолієвої
кислоти негативно впливає на синтез вітаміну С в
організмі. У нормі в сироватці крові курей-несучок
міститься – 1,6–2,0 мг/100 мл (у плазмі – 0,8–1,0). Для
курей-несучок віком 22–42 тижні рекомендується
вносити аскорбінову кислоту в кількості не меншій за
50 г/т комбікорму (Chand et al., 2014).
Висновки
З огляду на викладений матеріал хотілося б вкотре
звернутись до читача (спеціалістів ветеринарних підрозділів). Нехтування (на перший погляд такими елементарними) заходами профілактичної безпеки як
дослідження крові призводить до втрати контролю за
внутрішнім середовищем організму – гомеостазом. А
це своєю чергою спричиняє виникнення субклінічного (доклінічного) перебігу захворювань, коли симптоми хвороби мають неспецифічний, нетиповий характер. За відсутності належного лікування доклінічний
перебіг переходить у клінічну стадію, тобто коли
хвороба вже може ідентифікуватися за різними морфологічними
і
функціональними
ознаками:
з’являються типові і навіть специфічні (патогномонічні) симптоми. Зазвичай лише за такого прояву розпочинається лікування. Але на цій стадії можуть виникати вже незворотні зміни в окремих органах та
системах. У кращому разі уражені хворобою органи
(печінка, нирки, органи травної системи, легені, кістки, система нейрогуморальної регуляції гомеостазу і
т.д.) відновлюють свої функції лише частково. У такому випадку не можна вести мову про високу продуктивність, отримання якісної і біологічно повноцінної
продукції, створення високорезистентних стад птиці
та ремонтного молодняку. Чому ж не запобігти захворюванню ще на початку розвитку (субклінічна стадія)? Тоді лікувати птицю, можливо, і не доведеться, а
все зведеться до використання препаратів у профілактичних дозах, які потребує її організм, а не застосовувати безконтрольне та безперебійне надходження
лікарських засобів до організму, які не завжди діють
на користь останнього.
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Increasingly, in the media, social networks, we encounter reports of cruelty to animals by companions,
which led to their injury or death. Animal cruelty in Ukraine and all over the world, unfortunately, still
remains an urgent problem. In this regard, forensic investigators ask veterinary experts questions that are
aimed at assessing the severity of the damage, the mechanism of their formation and establishing the cause of
death of the animal. According to the pre-trial investigation and the forensic veterinary examination results of
the corpse of a dog, which was conducted at the request of investigative authorities in the inquiry of a
criminal offense on the grounds of a crime under Part 1. Article. 299 of the Criminal code of Ukraine, the
open craniocerebral trauma of a head of a dog with multiple fractures of the facial bones is established. The
left eyeball is missing. There is a rupture of the muscular base and the mucous membrane of the tip of the
tongue. Open fracture of the mandible with the discrepancy between the symphysis of the right and left
arches. During the necropsy, it was noted that the subcutaneous tissue contains a small amount of fat, skeletal
muscle is moderately developed, the stomach is empty and the dog's corpse is exhausted. Which indicates that
the dog has spent a loong time without proper care of the pet owner. A torn-scalped wound with signs of
purulent inflammation and the presence of fly larvae was noted in the head area, which may indicate that the
process is 3–7 days old. Extensive left hemorrhage in the meninges of the frontal area and generalized
cerebral edema caused by momentary action of a mechanical factor, a blow in the lateral direction were
observed during the study of the brain. Traumatic injuries found on the dog's corpse have a lifetime character
and are in a direct causal relationship between the injuries and the cause of death of the animal.
Key words: forensic medicine, forensic veterinary examination, forensic veterinary pathology, animal
companions, animal cruelty, necropsy, traumatic injuries, craniocerebral trauma.

Судово-ветеринарна експертиза трупа собаки із ознаками насильницької
смерті: огляд випадку
В. М. Лемішевський
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Дедалі частіше у засобах масової інформації, соціальних мережах ми натрапляємо на повідомлення про жорстоке поводження з тваринами компаньйонами, що спричинило їхнє каліцтво чи загибель. Жорстоке поводження з тваринами в Україні та у
всьому світі, на жаль, все ще залишається актуальною проблемою. У зв’язку з цим судово-слідчі органи ставлять перед судововетеринарними експертами питання, з метою оцінки тяжкості спричинених пошкоджень, з’ясування механізму їх утворення та
встановлення причини смерті тварини. За матеріалами досудового розслідування та результатами судово-ветеринарної експертизи трупа собаки, яка проводилось на вимогу слідчих органів в рамках розслідування кримінального правопорушення за ознаки
складу злочину, передбаченого ч. 1. ст. 299 Кримінального кодексу України, встановлено відкриту черепно-мозкову травму голови
собаки із множинними переломами кісток лицьового відділу черепа. Ліве очне яблуко відсутнє. Наявний розрив м’язової основи та
слизової оболонки верхівки язика. Відкритий перелом нижньощелепної кістки із розходження симфізу правої та лівої її дуг. За
патологоанатомічного розтину виявили, що підшкірна клітковина місить незначну кількість жиру, скелетна мускулатура розви-
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нута помірно, шлунок порожній, труп собаки виснажений. Це свідчення того, що собака тривалий час був без належного догляду
власника тварини. В ділянці голови виявили рвано-скальповану рану із ознаками гнійного запалення та присутністю личинок мух,
що може вказувати на давність процесу 3–7 дн. За дослідження мозку спостерігали обширний лівобічний крововилив у мозкових
оболонках лобної ділянки та генералізований набряк мозку, спричинений одномоментною дією механічного фактора, ударом в
бічному напрямку. Травматичні ушкодження, виявлені на тілі трупа собаки, носять прижиттєвий характер та перебувають у
прямому причинно-наслідковому зв’язку між ушкодженнями і причиною смерті тварини.
Ключові слова: судова медицина, судово-ветеринарна експертиза, судово-ветеринарна патологія, тварини-компаньйони, жорстоке поводження з тваринами, розтин, травматичні ушкодження, черепно-мозкова травма.

Вступ
Сучасний етап утвердження демократичних засад і
становлення суспільної свідомості громадян неможливий без зміцнення законності та правопорядку, що
відображає фактичний стан моральних відносин між
громадянами та взаємовідносини між людьми і тваринами. У сучасному світі гуманне та доброзичливе
ставлення до тварин-компаньйонів слугує добрим
маркером утвердження етичних та демократичних
засад цивілізованого суспільства. Неналежне ж поводження з тваринами є одним із проявів руйнування
моральних цінностей громадян (Ascione, 1993; Merck,
2012; Gerdin & McDonough, 2013).
Протидія насильству щодо тварин стала серйозним
фактором суспільного, політичного та економічного
життя багатьох розвинених країн світу. На рівні законів та нормативно-правових актів органів місцевого
самоврядування здійснюється боротьба зі злочинами,
пов’язаними з жорстоким поводженням із тваринами
(McEwen, 2017; Yatsenko & Derecha, 2019; Parylovskyi
et al., 2021).
Україна підтвердила своє прагнення забезпечувати
добробут тварин та їхній захист від жорстокого поводження шляхом ухвалення важливих законів (Kodeks
Ukrainy, 1984; Kryminalnyi kodeks Ukrainy, 2001;
Tsyvilnyi kodeks Ukrainy, 2003; Zakon Ukrainy, 2006).
Зокрема, впроваджено низку директив Європейського
Союзу, пов’язаних із Європейською конвенцією про
захист домашніх тварин. Діючий Закон України “Про
захист тварин від жорстокого поводження” спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок негуманного поводження з ними, захист їхніх природних прав, утвердження моральних та етичних засад
у суспільстві щодо тварин (Zakon Ukrainy, 2006).
Варто також звернути увагу на гіпотези авторів
(Ascione, 1993; Merck, 2012), що жорстоке поводження з тваринами становить серйозну загрозу моральним та демократичним цінностям суспільства, тому
що в більшості своїх випадків є передумовою насильницького поводження з людьми, вбачають в цих діяннях причинно-наслідковий зв’язок між насильством
до тварини та породженням агресії і насильства до
тих, хто поряд.
Актуальність теми. Зростання випадків кримінальних правопорушень за ознаками складу злочину,
передбаченого ч. 1. ст. 299 Кримінального кодексу
України, суспільно небезпечні діяння, що призвели до
смерті чи каліцтва тварин є однією з найбільш складних та актуальних проблем в Україні. Для з’ясування
об’єктивності складу злочину органи досудового
розслідування, керуючись ст. 110, 242, 243 Криміна-

льно-процесуального кодексу України, залучають
лікарів ветеринарної медицини для проведення судово-ветеринарної експертизи з метою встановлення
причин, обставин та механізму настання смерті тварин. Зокрема, залежно від поставлених завдань можуть проводитися додаткова судово-токсикологічна,
судово-біологічна, судово-остеологічна ветеринарні
експертизи для отримання всебічної інформації про
об’єкт дослідження.
Одним із головних завдань судово-ветеринарної
експертизи є встановлення причинно-наслідкового
зв’язку між суспільно небезпечним діянням і травматичними ушкодженнями, що призвели до смерті тварини (Merck, 2012; Yatsenko et al., 2019; Parylovskyi et
al., 2021; Yatsenko & Kazantsev, 2021).
Таким чином, дослідження окремих питань
об’єктивної сторони кримінальних правопорушень за
ознаками складу злочину, передбаченого ст. 299 КК
України, зокрема в аспекті судово-ветеринарної експертизи, недостатньо вивчене, а тому є актуальним і
має як теоретичне, так і прикладне значення.
Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи було встановити та обґрунтувати причиннонаслідковий зв’язок між характером і механізмом
розвитку травматичних ушкоджень, які призвели до
смерті тварин чи сприяли цьому.
Таким чином, для досягнення поставленої мети
необхідно розв’язати такі завдання: встановити причинний зв’язок між ушкодженнями і смертю тварини;
з’ясувати прямий чи опосередкований зв’язок; кількість травмуючих дій та послідовність їх заподіяння.
Матеріал і методи досліджень
В роботі використано матеріали первинної судововетеринарної експертизи, яка проводилася в секційній
залі кафедри нормальної та патологічної морфології і
судової ветеринарії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Теоретичною базою дослідження
були діючі законодавчі акти України та стандарти, які
регламентують судово-експертну діяльність (Pro
sudovu ekspertyzu, 1994; Instruktsiia…, 1998; Stern et
al., 2012; Touroo et al., 2020).
Для дослідження було використано аналітичний,
логіко-юридичний, патологоанатомічний, фотографічний методи дослідження (Van Kruiningen, 1971;
Wobeser, 1997; Daniel & John, 2010; Byard &
Boardman, 2011; McEwen & McDonough, 2016;
Brownlie & Munro, 2016; McDonough & Southard,
2017).
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Результати та їх обговорення
Патоморфологічна характеристика, механізм виникнення, класифікація ушкоджень та встановлення
причинно-наслідкового зв’язку між ушкодженнями і
причиною смерті тварини дає органам досудового
розслідування суттєву доказову базу для встановлення об’єктивності складу злочину при розслідуванні
кримінальних правопорушень за ознаками жорстокого поводження з тваринами.
Із матеріалів досудового розслідування відомо, що
собака, самка, біло-чорного окрасу, віком близько
чотирьох років була на перетримці, втекла та перебувала у невідомому місці протягом десяти днів. В подальшому собака була знайдена з травмованою головою за невідомих обставин. В умовах ветеринарної
клініки було проведено клінічний огляд та надано
первинну допомогу. Зважаючи на характер отриманих
травм голови, власникам рекомендовано на вибір –
або проведення евтаназії, або продовження лікування
у стаціонарі. Власниками було прийнято рішення про
проведення евтаназії. Евтаназію проведено лікарським засобом, що належить до групи барбітуратів та
місцевим анестетиком.
Смерть настала внаслідок пригнічення дихального
центру центральної нервової системи та зниження
скоротливої функції серцевого м’яза, зупинки дихання і кровообігу.
Для об’єктивного встановлення причини смерті
тварини слідчими органами призначено судововетеринарну експертизу.
При проведенні зовнішнього огляду трупа собаки,
метиса, виявили множинні відриті переломи кісток
лицьового відділу черепа. Шерсть в ділянці голови
забруднена кров’ю, відсутнє ліве очне яблуко. Праве
очне яблуко запале, рогівка суха, мутна. Язик – в
ротовій порожнині, пружної консистенції, темночервоного кольору, волокнистість структури м’яза
збережена. Наявний розрив м’язевої основи та слизової оболонки верхівки язика (рис. 1).

Рис. 1. Труп собаки з масивною травмою голови
На нерухомій осьовій частині черепа відсутні плоскі кістки лицевого відділу, а саме: вилична, слізна,
верхньощелепна, різцева, носова, решітчаста, підне-

бінна кістки. Відкритий перелом нижньощелепної
кістки із розходження симфізу правої та лівої її дуг.
Відсутні моляри на лівій дузі нижньощелепної кістки
(рис. 2).

Рис. 2. Відкрита черепно-мозкова травма собаки
За патологоанатомічного розтину виявили, що
труп собаки нижче середньої вгодованості, вагою
близько 7 кг. Живіт запалий, грудна клітка симетрична. Шкіра блідо-рожевого кольору, суха. В ділянці
голови присутня рвано-скальпована рана. Шерстний
покрив густий, дещо забруднений ґрунтом та личинками мух, волосини добре утримуються у волосяних
цибулинах. Кістки міцні, цілісні. Суглоби правильної
конфігурації, рухомі. Підшкірна клітковина розвинена
слабо, жовтого відтінку, містить незначну кількість
жиру. Поверхневі лімфатичні вузли бобовидної форми, гладкі, пружні, на розрізі сірого кольору. Скелетні
м’язи помірно розвинуті, червоного кольору, волокнистий рисунок збережений. Органи грудної та черевної порожнин розміщені анатомічно правильно. У
грудній порожнині присутня незначна кількість рідини світло-червоного кольору. Слизова оболонка глотки гладка, блискуча, блідо-рожевого кольору. Слизова
оболонка гортані гладка, блискуча, блідо-рожевого
кольору. Слизова оболонка стравоходу блідорожевого кольору, містить незначну кількість мутного слизу. Легені неоднорідно забарвлені, темновишневого кольору. В трахеї і бронхах присутня незначна кількість білої пінистої рідини. Серце округлої
форми. Співвідношення стінок правого та лівого
шлуночків 1:5. Епікард гладкий, блискучий, напівпрозорий. Міокард щільної консистенції, темночервоного кольору. У порожнинах шлуночків наявні
згустки темно-червоної крові. Печінка неоднорідно
забарвлена, краї гострі, поверхня гладка, сполучнотканинна капсула блискуча. На розрізі проглядається
часточкова структура та виділяється незначна кількість червоної рідини. Жовчний міхур заповнений
рідиною жовто-бурого кольору. Шлунок анатомічно
правильної форми, порожній. Слизова оболонка шлунка волога, блискуча, блідо-рожевого кольору, вміст
відсутній. Слизова оболонка тонкої кишки рожевого
кольору, волога, блискуча. Слизова оболонка товстої
кишки сіро-рожевого кольору, містить незначну кіль-
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кість слизу. Серозна оболонка гладка, блискуча, рожевого кольору. Права і ліва частки підшлункової
залози блідо-сірого кольору, тістоподібної консистенції. Селезінка стрічковидної форми, темнофіолетового кольору, краї гострі, зіскрібок пульпи
незначний. Нирки оточені жировою капсулою та
вкриті тонкою щільною волокнистою сполучною
тканиною. На розрізі межа між кірковою та мозковою
речовиною збережена. Сечовий міхур округлої форми, наповнений помірною кількістю солом’яної рідини, слизова оболонка гладка, сірого кольору.
Головний мозок округлої форми, судини кровонаповнені, наявний лівобічний крововилив у мозкових
оболонках скроневої ділянки та генералізований набряк мозку (рис. 3).

Рис. 3. Субдуральна гематома мозку
Травматичні ушкодження, виявлені на тілі трупа
собаки під час судово-ветеринарного дослідження,
носять прижиттєвий характер.
Висновки
Смерть собаки наступила внаслідок пригнічення
центральної нервової системи, зупинки дихання та
серцебиття, що було обумовлено введенням фармакологічних препаратів для проведення евтаназії.
Відкритий перелом кісток, що формують лицевий
відділ черепа, міг бути спричинений одномоментною
дією механічного фактора, ударом в бічному напрямку.
Гнійне запалення рани та наявність личинок мух
може вказувати на давність процесу 3–7 днів.
Завдана травма, що спричинила загрозливий для
життя тварини стан і могла закінчитися смертю, перебуває у прямому причинно-наслідковому зв’язку між
ушкодженнями і причиною смерті.
Для прижиттєвої оцінки ступеня тяжкості черепно-мозкової травми варто проводити неврологічне
обстеження із визначенням рівня свідомості, рухових
реакцій, стовбурових рефлексів, характеру дихання та
наявності інших ушкоджень із використанням шкали
коми Глазго, адаптованої для тварин.
Перспективи подальших досліджень. Перспективи
подальших досліджень полягають у проведенні фрак-

тографічних досліджень для вивчення площини переломів кісток.
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The creation and the use of genetically modified products has become a tendency in the development of
agricultural and food technologies. The area of agricultural land under genetically modified plants is
constantly growing. Todays the process of using GMOs and the expediency of their creation is a debatable
issue. The modification of the genome of traditional agricultural cultures gives them resistance to pesticides,
pests, diseases, which cause to the significant an increase of harvest and improved quality and taste
characteristics. However, the effects of GMOs on the environment and the body of animals and humans have
not been fully studied, and therefore the thoughts of scientists are differ on the benefits and risks of genetic
engineering. Recently, the scientific literature has data on the negative effects of GMOs on animals and
humans, in particular, on the morphofunctional state of organs and systems of the body, reproductive
function, immune status, biochemical parameters of blood and urine. Every year the number of new
genetically modified plant lines is growing, so today, the need in research of plant raw materials and feed for
animal on the presence of GMOs is very important and actual. The article presents the results of research on
the detection of GM ingredients in plant raw materials and in products of its processing, feed for productive
and unproductive animals, etc. In 2020, 1215 samples were investigated by polymerase chain reaction with
detection in real-time (PCR-RT), and it was found out that only 0.3 % from total amount were positive. From
the studied samples, the most positive samples were found in samples of rapeseed, soybeans and feed for
productive animals. In 27 samples of rapeseed, the number of positive samples was 7.4 %, in them were
detected the target sequences of the terminator NOS (T-NOS) T plasmid Agrobacterium, and genes Pat and
EPSPs. In 6 samples of soybean, the number of positive samples was 16.7 %, in them were detected the
target sequences of the 35S promoter of cauliflower mosaic virus (CaMV) and the terminator NOS (T-NOS) T
of the plasmid Agrobacterium. Also there was found GM ingredients in compound feeds for farm animals and
poultry, in 6 samples the number of positive samples was 16.7 %, in them were detected the target sequences
of the terminator NOS (T-NOS) T plasmid Agrobacterium. Conducted studies indicate that transgenic plants
are in circulation in the agricultural market, so it is necessary to constantly control animal feed, plant
materials and seeds for the presence of GM sources.
Key words: genetically modified organisms, polymerase chain reaction, grain materials, plant raw materials, feed for productive animals.

Моніторинг рослинної сировини та кормів для тварин у 2020 році на
наявність ГМ-інгредієнтів
Г. В. Кушнір
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок,
м. Львів, Україна
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Створення і використання генетично модифікованих продуктів стало тенденцією розвитку аграрних та харчових технологій.
Площі сільськогосподарських угідь під генетично модифікованими рослинами постійно зростають. Сам процес використання
ГМО та доцільність їх створення на сьогодні є дискусійним питанням. Модифікація геному традиційних сільськогосподарських
культур надає їм стійкості до пестицидів, шкідників, хвороб, сприяючи значному збільшенню врожайності та поліпшенню якісних
і смакових характеристик. Однак остаточно не вивчено вплив ГМО на довкілля та організм тварин і людини, і тому думки вчених
щодо переваг та ризиків генної інженерії різняться. Останнім часом в науковій літературі є дані щодо негативного впливу ГМО
на організм тварин і людини, зокрема, на морфофункціональний стан органів і систем організму, репродуктивну функцію, імунний
статус, біохімічні показники крові та сечі. Кількість нових генетично модифікованих ліній рослин з кожним роком зростає, тому
потреба проведення досліджень рослинної сировини та кормів для тварин на наявність ГМО сьогодні є дуже актуальною. У
статті наведені результати досліджень щодо виявлення ГМ-інгредієнтів в рослиній сировині та продуктах її переробки, кормах
для продуктивних і непродуктивних тварин тощо. Методом полімеразно ланцюгової реакції з детекцією в реальному часі (ПЛРРЧ) за 2020 рік було досліджено 1215 зразків, з них від загальної кількості лише 0,3 % позитивних. Із досліджених зразків найбільше позитивних проб було виявлено у зразках ріпаку, сої та кормах для продуктивних тварин. У 27 зразках ріпаку кількість позитивних проб становила 7,4 %, у них було виявлено цільові послідовності термінатора NOS (T-NOS) T плазміди Agrobacterium та генів
Pat і EPSPs. У 6 зразках сої кількість позитивних проб становила 16,7 %, у них було виявлено цільові послідовності промотора 35S
вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV) і термінатора NOS (T-NOS) T плазміди Agrobacterium. Також було виявлено ГМінгредієнти у комбікормах для сільськогосподарських тварин та птиці, із 6 кількість позитивних проб становила 16,7 %, у них
виявлено цільові послідовності термінатора NOS (T-NOS) T плазміди Agrobacterium. Проведені дослідження вказують на те, що
трансгенні рослини є в обігу на аграрному ринку, тому необхідно постійно проводити контроль кормів для тварин, рослинної
сировини та посівного матеріалу на наявність ГМ-джерел.
Ключові слова: генетично модифіковані організми, полімеразно-ланцюгова реакція, зернова сировина, рослинна сировина, корми для продуктивних тварин.

Вступ
Розвиток біотехнології та молекулярної генетики
дозволив цілеспрямовано змінювати геном живих
організмів. Модифікація геному традиційних сільськогосподарських культур надає їм стійкість до пестицидів, шкідників, хвороб, можливість збільшувати
врожайність і поліпшувати якісні та смакові характеристики (Kushnir, 2016; Nazar et al., 2016; 2019).
Міжнародна служба з моніторингу щодо застосування агробіотехнологій (International Service for the
Acquisition of Agribiotech Applications, ISAAA) наводить дані про збільшення площ сільськогосподарських угідь під трансгенні рослини. По всіх країнах
світу вони становили у 1996 р. – 2,8 млн га, у 1999 р. –
40,0 млн га, у 2003 р. – 67,7 млн га, у 2006 р. – 85,0
млн га, у 2009 р. – 134 млн га, у 2011 р. – 160 млн га, у
2014 р. – 180 млн га, у 2017 р. – 189,8 млн га, у 2018 р.
– 191,7 млн га. Згідно з міжнародною базою даних
ISAAA, в 2018 році у світі дозволено до використання
494 генетично модифікованих ліній та 29 видів рослин. Найбільшими країнами-виробниками таких культур залишаються США, де під генетично модифіковані рослини виділено 75 млн га площі земель, та
Бразилія – 51,3 млн га. Лідерами за розповсюдженням
ГМ-культур є Китай, Індія, Аргентина та Південна
Африка. У країнах Європи площі під посіви трансгенних рослин почали зменшуватися, а деякі з них (Швеція, Німеччина та Польща) ввели мораторій на їх вирощування (Brief 54).
До найпоширеніших біотехнологічних культур належить соя, бавовник, кукурудза, люцерна та ріпак.
Сьогодні проходять тестування в польових умовах і
найближчим часом з’являться на ринку генетично
змінені ячмінь, капуста (білокачанна, броколі), морква, цикорій, журавлина, баклажан тощо (Polymja,
2020).
Але варто враховувати, що при вирощуванні трансгенних рослин, які стійкі до шкідників та їх майже не
потрібно обробляти, що дозволяє суттєво знизити

собівартість сировини, є небезпека до збільшення
використання гербіцидів та генетичних мутацій
бур’янів (Carman et al., 2013, Benbrook, 2016; Karn &
Jasieniuk, 2017).
Так, введення в геноми культурної сої (Glicine
maxima) гена стійкості до гліфосату з Agrobacterium
tumefaciens дозволяє одержати гліфосаттолерантну
сою, стійку до цього гербіциду. Така соя має високу
врожайність, за хімічним складом не відрізняється від
культурної і дозволена до використання в багатьох
країнах світу (Chornolata et al., 2015). Однак останнім
часом в науковій літературі є дані щодо негативного
впливу ГМО на організм тварин і людини, зокрема, на
морфофункціональний стан органів і систем організму, репродуктивну функцію, імунний статус, біохімічні показники крові та сечі (Semenov et al., 2014;
Kulyk et al., 2018; Chorna, 2019).
Досвід вирощування генетично модифікованої сої
у країнах Євросоюзу й США показав, що використання такого соєвого шроту в годівлі птиці підвищує
кислотність в організмі. Встановлено, що в культурній сої містяться фітоестрогени (ізофлавоноїди), тому
її вживання позитивно впливає на стан здоров’я людей, особливо у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Проте дослідженнями німецьких вчених
було виявлено у трансгенній сої дуже високий вміст
ізофлавоноїдів, тому вживання такої сої може, навпаки, спровокувати різні захворювання, а саме: передчасне старіння клітин головного мозку та ракові захворювання статевих органів (Duke et al., 2003; Kulyk et
al., 2018).
Кількість генетично модифікованих ліній рослин з
кожним роком зростає, і їхній вплив на довкілля й
організм тварин і людини ще остаточно не вивчений.
Тому потреба проведення досліджень рослинної сировини та кормів для тварин на наявність ГМО сьогодні є дуже актуальною, оскільки дає змогу встановити, які трансгенні рослини є в обігу на аграрному
ринку.
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З огляду на це варто зазначити, що до найпоширеніших і високоінформативних методів детекції ГМО,
які дозволяють проводити cкринінгові дослідження,
ідентифікацію та кількісне визначення генетичного
матеріалу, є метод полімеразно ланцюгової реакції в
реальному часі (ПЛР-РЧ).
Метою роботи було дослідити та проаналізувати
отримані результати, які були проведені в Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок за 2020 рік
щодо наявності та розповсюдження трансгенних рослин, які надходили від підприємств різної форми власності.
Матеріал і методи досліджень
Для проведення досліджень використовували діагностичні набори ЗАО “Синтол” та ТОВ “R-Biophаrm
AG”: тест-системи “35S/NOS скрининг”, “Растение/35S+FMV/NOS скрининг”, “Соя /35S+FMV/NOS
скрининг”, “АмплиСенс ГМ соя линии-FL”, “Соя GTS
40-3-2 идентификація”, “Рапс/Pat/EPSPS/NOS скрининг”, “Картофель/ Cry 3A скрининг”, SureFood PREP
Plant, SureFood GMO Screen 35S+NOS+FMV. Виявлення цільових послідовностей проводили на ампліфікаторі АНК-32.
Результати та їх обговорення
Дослідження наявності ГМО проводили шляхом
встановлення наявності у дослідних зразках цільових
послідовностей промотора 35S вірусу мозаїки цвітної
капусти (CaMV), промотора FMV і (або) термінатора
NOS (T-NOS) T1 плазміди Agrobacterium tumefaciens,
генів Pat, EPSPS, Cry 3A.
У 2020 році було досліджено 1215 зразків, серед
них були зернові рослини та коренеплоди, продукти
переробки рослинної сировини, комбікорми для
сільськогосподарських тварин і птиці та корми для
непродуктивних тварин тощо.
Із зернових рослин досліджували пшеницю, сою,
ріпак, жито, соняшник, кукурудзу, ячмінь, льон, із
коренеплодів – картоплю, буряк і моркву, із продуктів
переробки рослинної сировини – борошно пшеничне,
шрот і макуху соняшникові, олію соєву. Предметом
дослідження кормів для непродуктивних тварин були
повнораціонні консервовані та сухі корми.
У результаті досліджень у коренеплодах, деяких
зразках рослинної сировини (пшениця, жито, соняшник, кукурудза, ячмінь, льон), рослинній сировині,
кормах для непродуктивних тварин ГМ-інгредієнтів
не було виявлено.
Проте варто зазначити, що найбільше позитивних
проб було виявлено у зразках ріпаку, сої та кормів для
продуктивних тварин. Зокрема, із 27 зразків ріпаку
кількість позитивних проб становила 7,4 %, у них
було виявлено цільові послідовності термінатора NOS
(T-NOS) T плазміди Agrobacterium та генів Pat і
EPSPs, які чутливі до фосфінотрицину та стійкі до
гліфосату.

Із 6 зразків сої кількість позитивних проб становила 16,7 %, у яких виявлено цільові послідовності промотора 35S вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV) і
термінатора NOS (T-NOS) T плазміди Agrobacterium.
Також було виявлено ГМ-інгредієнти у комбікормах
для сільськогосподарських тварин та птиці, з 6 зразків
кількість позитивних проб становив 16,7 %, у них
виявлено цільові послідовності термінатора NOS (TNOS) T плазміди Agrobacterium.
Таким чином, проведені дослідження вказують на
те, що трансгенні рослини є в обігу на аграрному
ринку. Оскільки поширення ГМ-рослин стало незворотним процесом, а проблема біобезпеки і оцінки
потенційних ризиків від використання ГМО ще остаточно не вивчена, тому необхідно постійно проводити
контроль кормів для тварин, рослинної сировини та
посівного матеріалу на наявність ГМ-джерел.
Висновки
1. За допомогою методу полімеразно-ланцюгової
реакції в режимі реального часу (ПЛР-РЧ) можна
швидко провести дослідження щодо виявлення трансгенних рослин.
2. Встановлено, що найбільше ГМ-джерел було
виявлено при дослідженні зразків сої, ріпаку та кормів для сільськогосподарських тварин.
Перспективи подальших досліджень: проводити
моніторинг кормів для тварин, рослинної сировини та
посівного матеріалу на наявність ГМО з метою виявлення трансгенних рослин і їх поширеності.
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Morphological and morphometrical characteristics of cattle heart structure. Scientific Messenger of
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences,
23(103), 145–151. doi: 10.32718/nvlvet10320
The paper presents the results of macro- and microscopic structure of cattle heart on the organ-, tissueand cell levels. The samples of the selected material (n = 5) were preserved in a 10–12 % water solution of
neutral formaline with its further charging into wax. Histologic sections not more than 10 mkm were made
from wax blocks by using a sliding microtome MC-2. Hematoxilin- and eosin staining of histological sections
by Heydengine technique was used for studying cell morphology, carrying out morphometrical studies and for
receiving review samples. Histoarchitecture of the structural parts of the heart (ventricle and auricle) and
their morphometrical parameters were studied on the histological preparations using the light microscopy
technique. The experimantal part of the scientific research was carried out in compliance with the requirements of “European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimantal and other
Scientific Purposes” (Strussburg, 1986). The cattle heart is located in a thorax between two lungs, in front of
a diaphragm and shifted left. In the 3rd–4th rib region the heart adjacents to a thoracic wall. The heart apex is
in the 5th rib region. The absolute weight of a cattle heart equals 2143.27 ± 38.76 g, the relative weight equals
– 0.43 ± 0.006 %. The net weight of the heart without the epicardial fat equals 1926.12 ± 31.12 g. Herewith,
the weight of the aortic ventricle equals 978.54 ± 19.52 g, the weight of the pulmonic ventricle equals
554.17 ± 14.21 g, the weight of both ventricles equals 1539.08 ± 49.74 g. The auricles weight was the least
and equaled 397.18 ± 11.21 g. The ratio of the ventricle weight of the heart to its net weight equals 1:0.2, and
the ratio of the weight of the auricle myocard to the weight of the ventricle myocard equals 1:0.26. The heart
height equaled 23.08 ± 0.11 сm, width – 13.9 ± 0.18 cm and the circumference – 38.08 ± 0.9 cm. According to
the analysis of such liniar measurements, the cattle heart in the animals of the experimental group is characterized as that of an enlarged- and short form. The heart wall consists of three sacs – endocardium, myocard
and epicardium. The dominating weight of the heart wall is in a muscular layer (myocard), which consists of
transversus stripe muscular fibers which are formed on the basis of mononuclear cells – cardiomyocytes
which are interlinked into muscular fibers. According to the cytometric analysis of cardiomyocytes, their
largest volume – (11225.73 ± 824.42 mkm3) is observed in the aortic ventricle, smaller – (7963.60 ±
627.09 mkm3) – in a pulmonic ventricle and the smallest – (5361.60 ± 583.91 mkm3) in the auricle cardiomyocytes. Herewith, the volumes of cardiomyocytes nuclei in an aortic ventricle (124.55 ± 7.99 mkm3 and in a
pulmonuc ventricle (121.67 ± 7.02 mkm3) are nearly the same, and in the auricle cardiomyocytes the nuclei
volume is significantly smaller and it equals 101.05 ± 6.04 mkm3 respectively. Such morphometrical parameters of cardiomyocytes and their nuclei are evidenced in their nuclei-cytoplasmatic ratio, which is the smallest in the cardiomyocytes of an aortic ventricle – 0.0113 ± 0.0068, somewhat larger in a pulmonic ventricle –
0.0156 ± 0.0054 and the largest – 0.0234± 0.0058 in the auricle cardiomyocytes, that is connected with the
special properties of the muscular tissue of a myocard which is capable of spontaneous rythmic beatings
depending on their morphofunctional load: the ventricles pump the blood from the heart to the body performing the gratest load (the aortic ventricle acts a s a pump, and the pulmonic ventricle acts as a container), the
auricles receive the blood which returns to the heart from the animal body, performing somewhat smaller
load.
Key words: cattle, heart, myocard, ventricles, auricle, cardiomyocytes, microscopic structure, morphometry.
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Морфологічні та морфометричні особливості будови серця великої рогатої
худоби
Л. П. Горальський, М. Р. Рагуля, І. М. Сокульський, Н. Л. Колеснік, І. Ю. Горальська
Поліський національний університет, м. Житомир, Україна
У науковій статті подані результати макро- та мікроскопічної будови серця великої рогатої худоби на органному, тканинному та клітинному рівнях. Для їх проведення шматочки відібраного матеріалу (n = 5) піддавали фіксації у 10–12 %-ому водному
розчині нейтрального формаліну з наступною заливкою його у парафін. З парафінових блоків виготовляли гістологічні зрізи на
санному мікротомі МС–2 завтовшки не більше 10 мкм. Для дослідження морфології клітини, проведення морфометричних досліджень та для отримання оглядових препаратів застосовували фарбування гістозрізів гематоксиліном і еозином та за методом
Гейденгайна. Гістоархітектоніку структурних частин серця (шлуночки, передсердя) та їх морфометричні параметри досліджували на гістологічних препаратах методом світлової мікроскопії. Уся експериментальна частина наукового дослідження була
проведена згідно з вимогами міжнародних принципів “Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовують в експерименті та інших наукових цілях” (Страсбург, 1986 р.). Серце великої рогатої худоби знаходиться у грудній порожнині між обома легенями, спереду діафрагми та зміщене дещо вліво. У ділянці 3–4-го ребра серце прилягає до лівої грудної стінки.
Верхівка серця лежить у ділянці 5-го реберного хряща. Абсолютна маса серця у ВРХ становить 2143,27 ± 38,76 г, відносна маса –
0,43 ± 0,006 %. Чиста маса серця без епікардіального жиру, становить 1926,12 ± 31,12 г. При цьому маса лівого шлуночка дорівнює 978,54 ± 19,52 г, маса правого – 554,17 ± 14,21 г, маса обох шлуночків – 1539,08 ± 49,74 г. Маса передсердь була найменшою та
становила 397,18 ± 11,21 г. Відповідно коефіцієнт відношення маси шлуночків серця до його чистої маси становить 1:0,8, коефіцієнт відношення маси передсердь до чистої маси серця – 1:0,2, а коефіцієнт відношення маси міокарду передсердь до маси міокарду шлуночків становить 1:0,26. Висота серця становила 23,08 ± 0,11 см, ширина – 13,9 ± 0,18 см, окружність – 38,08 ± 0,9 см.
Згідно аналізу таких лінійних промірів, серце у тварин дослідної групи ВРХ характеризується як розширено-вкороченої форми.
Стінка серця сформована трьома оболонками – внутрішньою (ендокард), середньою (міокард) і зовнішньою (епікард). Домінуючу
масу стінки серця становить м’язова оболонка – міокард, який сформований поперечнопосмугованими мʼязовими волокнами, що
побудовані із одноядерних клітин – кардіоміоцитів, які з’єднані між собою у м’язові волокна вставними дисками. лівого шлуночка
– 0,0113 ± 0,0068, дещо більшим у правого – 0,0156 ± 0,0054 і найбільшим – 0,0234 ± 0,0058 у кардіоміоцитах передсердь, що
пов’язано з особливостями м’язової тканими міокарду, здатної до спонтанних ритмічних скорочень, залежно від їх морфофункціонального навантаження: шлуночки перекачують кров від серця до тіла, виконуючи при тім найбільше навантаження (лівий
шлуночок функціонує, в основному, як насос, правий – як об’ємний), передсердя отримують кров, що повертається до серця від
тіла тварин, виконуючи при тім менше навантаження.
Ключові слова: велика рогата худоба, серце, міокард, шлуночки, передсердя, кардіоміоцити, мікроскопічна будова, морфометрія.

Вступ
Основним напрямком сучасного стану та перспективами успішного розвитку галузі тваринництва та
ветеринарної медицини є підвищення продуктивних
якостей тварин та профілактика захворювань заразної
та незаразної патології (Gutyj et al., 2017; Kulyaba et
al., 2019; Grymak et al., 2020; Roman et al., 2020). Тому, поряд із організаційно-господарськими заходами,
необхідно проводити поглиблене дослідження організму продуктивних тварин в цілому та морфології
органів і систем зокрема (Stravsky et al., 2020). Впродовж останніх років, достеменне значення мають
морфометричні дослідженням макро- та мікроскопічної будови органів і систем у клінічно здорових тварин, які є морфологічними критеріями діагностики
захворювань у людей та тварин (Dzau et al., 2006;
Tatarchuk, 2011). Доведено високу ефективність морфометричної оцінки стану організму тварин на органному, тканинному та клітинному рівнях (Shevchenko
et al., 2018).
Актуальним питанням є дослідження морфофункціональних особливостей серцево-судинної системи
(Stakhurska & Pryshliak, 2014), яка в організмі тварин
виконує життєво-важливі функції та має пізнавальне
значення і є основою для клінічної ветеринарної медицини (Vansiatskaia & Kyrpaneva, 2014).

Серцево-судинна система, до складу якої входить
серце та кровоносні судини, є однією із інтегруючих
систем організму, що відіграє важливу роль у підтриманні його гомеостазу і сприяє реалізації функцій
нервової, ендокринної системи та органів імунного
захисту (Zhurenko et al., 2018). Вона регулює кровопостачання органів, тиск крові, забезпечує відтік лімфи
органів і транспорт її у вени (Khomych et al., 2020).
Серцево-судинна система забезпечує обмін речовин,
має важливе значення у регуляції функцій усіх органів та систем організму, беручи участь у забезпеченні
дихальної, трофічної, екскреторних функцій і разом із
нервовою системою, поєднує між собою всі органи та
системи організму у єдине ціле (Ciszek et al., 2007).
Завдяки їй з кров’ю до тканин органів надходить Оксисен, поживні речовини і гормони та виводиться із
них продукти обміну речовин. Центральним органом
серцево-судинної системи є серце, яке завдяки постійному скороченню кардіоміоцитів міокарду, здійснює течію крові по замкнутій системі кровоносних
судин (Krešáková et al., 2015).
Тому, нами було досліджено макро- та мікроскопічну будову серця та проведено його морфометричну
оцінку морфологічних структур у великої рогатої
худоби, показники яких є морфологічними критеріями фізіологічних та патологічних змін у серцевосудинній системі і можуть використовуватись при
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діагностиці захворювань
(Slabyi, 2017).

різноманітного

генезу

Матеріал і методи досліджень
Робота є фрагментом комплексної тематики кафедри анатомії і гістології факультету ветеринарної
медицини Поліського національного університету:
“Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у
нормі та при патології”, державний реєстраційний
№ 0120U100796.
Задля цього використовували макро- та мікроскопічні, морфометричні та статистичні методи досліджень (Horalskyi et al., 2019). Об’єктом дослідження
було серце клінічно здорової статево зрілої великої
рогатої худоби (n = 5).
При проведенні досліджень дотримувались правил
належної лабораторної практики GLP (1981 р.), положень “Загальних етичних принципів експериментів на
тваринах”, ухвалених І Національним конгресом з
біоетики (м. Київ, 2001 р.). Експериментальні дослідження були проведені згідно з вимогами міжнародних принципів “Європейської конвенції щодо захисту
хребетних тварин, які використовують в експерименті
та інших наукових цілях” (Страсбург, 1986 р.), “Правилами проведення робіт з використанням експериментальних тварин”, затверджених наказом МОЗ
№ 281 від 1 листопада 2000 р. “Про заходи щодо подальшого удосконалення організаційних форм роботи
з використанням експериментальних тварин” та відповідного ЗУ “Про захист тварин від жорстокого
поводження” (№ 3447-IV від 21.02.2006 р., м. Київ)
(Yablonska, 2019).
Серце відпрепаровували з грудної клітки тварин
разом із перикардом. Його розріз проводили після
виміру макрометричних параметрів, після чого проводили поздовжний розтин шлуночків через відповідні атріовентрикулярні отвори.
Для проведення мікроскопічних досліджень застосовували загальноприйняті методи фіксації та виготовлення гістозрізів (Horalskyi et al., 2019). Для цього
шматочки матеріалу фіксували у 12 %-ому охолодженому водному розчині нейтрального формаліну впродовж 24 год і більше, з наступною заливкою його у
парафін за схемами, запропонованими у посібнику
Л. П. Горальського, В. Т. Хомича, О. І. Кононського
(Horalskyi et al., 2019). Парафінові зрізи виготовляли
на санному мікротомі МС-2, їх товщина не перевищувала 10–12 мкм.
Для дослідження мікроскопічної будови серця, гістозрізи, після їх депарафінації, фарбували гематоксиліном та еозином та за методом Гейденгайна. Зафарбовані гістозрізи використовували для отримання
оглядових препаратів та проведення гістометричних
досліджень. Гістометричні дослідження структурних
елементів (виміри довжини та ширини кардіоміоцитів, об’єму їх ядер) здійснювали при світловій мікроскопії за допомогою мікроскопів “Micros” та МБС-10 з

постійною довжиною тубуса, згідно з рекомендаціями
викладеними у посібнику (Horalskyi et al., 2019).
Об’єм кардіоміоцитів визначали за формулою:
V = П × А × (В/2)², де:
V – об’єм кардіоміоцита;
П – 3,14;
А – довжина кардіоміоцита;
В – ширина кардіоміоцита.
Фотографування гістологічних препаратів здійснювали відеокамерою CAM V–200, вмонтованою у
мікроскоп.
Морфологічні терміни структурних частин серця
подано згідно з Міжнародною ветеринарною гістологічною номенклатурою (Термінологічний словник)
(2019) та Міжнародною ветеринарною анатомічною
номенклатурою (2012).
Цифровий матеріал обробляли за допомогою варіаційно-статистичних методів на персональному
комп’ютері з використанням ліцензованої програми
Statystica 6.0 для Windows XP.
Результати та їх обговорення
Серце великої рогатої худоби розташоване у грудній порожнині між обома легенями, попереду діафрагми та зміщене вліво. У ділянці 3-4 – го ребра серце
прилягає до лівої грудної стінки. Верхівка серця лежить у ділянці 5-го реберного хряща. Його абсолютна
маса становить 2143,27 ± 38,76 г, відносна маса дорівнює 0,43 ± 0,006 %.
Серце великої рогатої худоби конусоподібної форми (рис. 1, 2). Його основа має дорсальний, а верхівка – вентральний напрямки. Внутрішньо, порожнина
серця перегородкою поділена на ліву і праву половини, які розділені відповідно на передсердя та шлуночки. Передсердя та шлуночки, сполучаються між собою, передсердно-шлуночковим отвором. Передсердя, як правило знаходяться на самій основі серця.
Ззовні передсердя розмежовані від шлуночків поперечною вінцевою борозною, яка добре візуалізується
На поверхні серця як у людини, так і тварин добре
поперечно розташована вінцева борозна
Праве та ліве передсердя в основі серця формують
мішкоподібні випинання – праве та ліве серцеві вушка, які спрямовані у краніальному напрямку та розміщені праворуч та ліворуч, відповідно від стовбура
легеневих артерій та аорти. Шлуночки серця займають домінуючу частину серця та ззовні вони відділені
між собою міжшлуночковими підпазушною та біляконусною борознами, які з’єднуються на краніальній
поверхні серця, не досягаючи верхівки серця та відділяють правий шлуночок від лівого. Верхівка серця у
великої рогатої худоби відноситься до лівого шлуночка. Лівий шлуночок озташований зліва та каудально,
правий шлуночок знаходиться краніально та справа.
Подібно розташовані і міжшлуночкові борозни (підпазушна – аудально, біляконусна – краніально).
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Рис. 1. Макроскопічна будова серця великої рогатої
худоби, (ліва сторона): 1 – правий шлуночок; 2 – лівій
шлуночок; 3 – ліве передсердя; 4 – ліве вушко;
5 – праве вушко; 6 – субепікардіальний жир;
7 – біляконусна міжшлуночкова борозна; 8 – середня
міжшлуночкова борозна; 9 – верхівка серця;
10 – легеневий стовбур; 11 – ліва непарна вена. Фото з
макропрепарата

Рис. 2. Макроскопічна будова серця великої рогатої
худоби, (права сторона): 1 – правий шлуночок;
2 – лівій шлуночок; 3 – ліве передсердя; 4 – праве
вушко; 5 – легеневі вени; 6 – субепікардіальний жир;
7 – підпазушна міжшлуночкова борозна; 8 – біляконусна міжшлуночкова борозна; 9 – верхівка серця;
10 – аорта; 11 – плечоголовний стовбур; 12 – праве
передсердя. Фото з макропрепарата

Чиста маса серця, без епікардіального жиру, у ВРХ
становить 1926,12 ± 31,12 г. При цьому висота серця
дорівнює 23,08 ± 0,11 см, ширина серця 13,9 ± 0,18 см
відповідно, окружність – 38,08 ± 0,9 см. Зі співставленням даних літератури (Vansiatskaia & Kyrpaneva,
2014) та аналізу проведених нами лінійних промірів,
серце тварин дослідної групи має розширеновкорочену форму.
Згідно органометричних досліджень маса лівого
шлуночка серця становить 978,54 ± 19,52 г, масса правого шлуночка – 554,17 ± 14,21 г. Середня маса обох
шлуночків (правого та лівого) дорівнює 1539,08 ±
49,74 г. При цьому маса передсердь становить 397,18 ±
11,21 г. Відповідно коефіцієнт відношення маси шлуночків серця до його чистої (без епікардіального жиру)
маси становить 1:0,8, коефіцієнт відношення маси
передсердь до чистої маси серця відповідно – 1:0,2, а
коефіцієнт відношення маси міокарду передсердь до
маси міокарду шлуночків становить 1:0,26. При тім
товщина стінки шлуночків серця перебуває у тісному
взаємозв’язку з масою самих шлуночків, лівого та пра-

вого. Так, товщина стінки лівого шлуночка є більшою,
ніж правого, у 1,98 рази (Р ≤ 0,01) і становить 36,54 ±
0,64 мм, а правого 18,46 ± 0,52 мм. Товщина стінки
передсердь дорівнює 7,69 ± 0,23 мм.
Стінка серця сформована трьома оболонками –
внутрішньою – ендокард, середньою – міокард і зовнішньою – епікард. Домінуючу масу стінки серця
формує м’язова оболонка – міокард.
Міокард передсердь сформований двома шарами –
зовнішнім (загальним є для обох передсердь) та глибоким. М’язові волокна зовнішнього шару міокарду
прямують у поперечному напрямі від одного вушка
до іншого. Глибокий шар міокарду у правому і лівому
передсерді має поздовжні напрямки. Водночас у ділянці венозних отворів виявляються сформовані колові
пучки волокон.
Стінки шлуночків міокарду товстіші за стінки його
передсердь, що пов’язано з їх функціональною діяльністю. При цьому, міокард шлуночків сформований
п’ятьма шарами: зовнішнім та внутрішнім, м’язові
волокна яких мають косопоздовжній напрямок, потім
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– зовнішнім та внутрішнім більш глибокими шарами
та найглибшим шаром, волокна яких мають напрямок
подібний до вісімки.
Мікроскопічна будова міокарду серця сформована
поперечнопосмугованими м’язовими волокнами, які
побудовані із одноядерних клітин – кардіоміоцитів,
які з’єднані між собою у м’язові волокна вставними
дисками (рис. 3). Під світловим мікроскопом, зафарбованих гістопрепаратів за методом Гейденгайна,
кардіоміоцити мають вигляд темних поперечних
смужок. У них чітко диференціюється сарколема,
міофібрили та ядра, які знаходяться у центральній
частині клітин.

малих або ж крупніших зерен виявляється по всьому
периметру каріоплазми.
Аналіз результатів мікроскопічних досліджень
свідчить, що гістоархітектоніка міокарда шлуночків
та передсердь серця має подібну будову. Водночас,
враховуючи доцільність застосування гістометричних
методів досліджень (Hushchyn, 2021), які дають можливість встановити навіть несуттєві зміни мікроскопічної будови на тканинному та клітинному рівнях, які
неможливо помітити за звичайних гістологічних досліджень, нами було проведено цитометрію скоротливих кардіоміоцитів міокарду серця, його шлуночків та
передсердь.

Рис. 3. Мікроскопічна будова міокарда лівого шлуночка великої рогатої худоби: 1 – кардіоміоцити;
2 – ядра кардіоміоцитів; 3 – вставні диски;
4 – поперечня посмугованість. Фарбування за методом Гейденгайна. Х 600.

Рис. 4. Мікроскопічна будова міокарда правого шлуночка великої рогатої худоби: 1 – кардіоміоцити;
2 – ядра кардіоміоцитів; 3 – ядерця; 4 – ядерний хроматин; 5 – анастомози; 6 – міжмʼязова сполучна
тканина. Гематоксилін та еозин. Х 600.

М’язові волокна між собою, з’єднуються у єдине
ціле, за допомогою анастомозів, формуючи таким
чином сіткоподібну структуру (рис. 4). Між
м’язовими
волокнами
виявляються
прошарки
міжмʼязової сполучної тканини, де знаходяться кровоносні та лімфатичні судини.
У м’язових волокнах, чітко диференціюються наявні поздовжня (внаслідок міофібрил) та поперечна
(внаслідок білків актину та міозину) посмугованість.
При тім, міофібрили, що щільно розташовані одна
біля одної, розміщені ближче до периферії волокон та
із одного волокна по анастомозам потрапляють в
інші. За відносно незначної кількості міофібрил, поздовжня посмугованість кардіоміоцитів виражена чітко, а поперечна – відносно слабко. Окрім того, кардіоміоцити значно більші за своєю шириною, погано
сприймають забарвлення, їх поперечна посмугованість слабко виражена, а міофібрили у таких випадках
набувають витонченої форми.
Кардіоміоцити малої ширини, на поперечному зрізі мають овальний вигляд, міофібрили у них розташовані більш щільно.
У центрі кардіоміоцитів міститься одне, рідко –
два ядра, овальної або ж видовженої форми, які розміщені нерівномірно. Ядерний хроматин у вигляді

Так, за результатами наших досліджень, кардіоміоцити, які формують м’язові волокна, залежно від їх
морфотопографії (лівий, правий шлуночки, передсердя) мають неоднозначні морфометричні параметри.
Проведений нами детальний аналіз цитометричних
досліджень мікроструктур міокарда засвідчує, що
кількісні показники кардіоміоцитів у лівому шлуночку серця більші, ніж такі у правому. Так, у ВРХ довжина кардіоміоцитів лівого шлуночка у 1,16 рази
більша ніж правого і становить – 72,02 ± 1,08 мкм,
ширина кардіоміоцитів, відповідно у 1,1 рази і дорівнює 14,06 ± 0,41 мкм. Аналогічні зміни виявлено нами і при морфометричному дослідженні об’ємів кардіоміоцитів та їх ядер. Так, найбільший об’єм кардіоміоцитів спостерігається у лівому шлуночку –
11225,73 ± 824,42 мкм3. У правому шлуночку серця,
такий показник менший у 1,4 рази і становить відповідно 7963,60 ± 627,09 мкм3. Аналогічні зміни спостерігаються і при визначенні об’єму ядер кардіоміоцитів, який більшим був у ядрах кардіоміоцитів лівого
шлуночка – 124,55 ± 7,99 мкм3 і дещо меншим у правому шлуночку – 121,67 ± 7,02 мкм3. А від так, для
кардіоміоцитів шлуночків було різне для них ядерноцитоплазматичне відношення, яке найменше виявлялось у кардіоміоцитів лівого шлуночка (0,0113 ±
0,0068) і значно більше у кардіоміоцитів правого
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шлуночка (0,0156 ± 0,0054), що вказувало на їх морфофункціональну активність. Це не випадковість, а
реальна та об’єктивна характеристика різниці у діяльності шлуночків, оскільки лівий функціонує в основному як насос, а правий – як об’ємний (Misfeld &
Sievers, 2007). Тому, збільшення цитометричних показників кардіоміоцитів міокарду лівого шлуночка,
порівняно з правим шлуночком, пов’язані з функціональним особливостями м’язової тканими міокарду,
здатної до спонтанних ритмічних скорочень, сприяючи руху крові по судинам. При тім, кардіоміоцити
лівого шлуночка виконують більше навантаження,
сприяючи руху крові по судинам великого кола кровообігу, відповідно кардіоміоцити правого шлуночка

– менше навантаження, сприяючи руху крові по судинам малого кола кровообігу.
Найменші морфометричні параметри (довжина,
ширина кардіоміоцитів, об’єм кардіоміоцитів, об’єм
їх ядер) були у кардіоміоцитах передсердь, в яких
ЯЦВ було найбільшим і дорівнювало відповідно
0,0234 ± 0,0058 (табл. 1), що свідчило про менше
морфофункціональне навантаження кардіоміоцитів
передсердь порівняно з кардіоміоцитами шлуночків,
адже найбільш морфофункціонально активними та
зрілими соматичними клітинами є ті, для яких характерний низький індекс ЯЦВ і, навпаки, клітини з високим ЯЦМ є менш функціонально активними
(Horalskyi et al., 2020).

Таблиця 1
Гістометричні показники кардіоміоцитів великої рогатої худоби (М ± m, n = 5)
Довжина кардіоШирина кардіоОб’єм кардіоміоміоцитів (мкм)
міоцитів (мкм)
цитів (мкм3)
Лівий шлуночок
72,02 ± 1,08
14,06 ± 0,41
11225,73 ± 824,42
Правий шлуночок
62,07 ± 1,23
12,79 ± 0,38
7963,60 ± 627,09*
Передсердя
56,08 ± 1,37*
10,02 ± 0,46*
5361,60 ± 583,91**
Примітка: * - Р ≤ 0,05; ** - Р ≤ 0,01; *** - Р ≤ 0,001 по відношенню до лівого
Показники

Такі неоднозначні цитометричні параметри кардіоміоцитів шлуночків та передсердь ми пов’язуємо з
морфофункціональною діяльністю роботи серця:
передсердя отримують кров, що повертається до серця від тіла тварин, а шлуночки перекачують кров від
серця до тіла, виконуючи при тім найбільше навантаження.

Обʼєм ядер кардіЯЦВ
оміоцитів (мкм3)
124,55 ± 7,99
0,0113 ± 0,0068
121,67 ± 7,02
0,0156 ± 0,0054*
101,05 ± 6,04*
0,0234 ± 0,0058**

особливостями м’язової тканими міокарду, здатної до
спонтанних ритмічних скорочень.
Перспективи подальших досліджень направленні
на проведення ультрамікроскопічного дослідження
структурних частин серця (шлуночки, передсердя) у
свійських тварин.
Відомості про конфлікт інтересів
Автори стверджують про відсутність конфлікту
інтересів.

Висновки
1. Серце великої рогатої худоби в цілому та його
морфологічні структури шлуночки та передсердя
мають подібну морфологічну будову, але різниться
певними морфометричними параметрами, залежно від
їх морфофункціонального навантаження: шлуночки
перекачують кров від серця до тіла, виконуючи при
тім найбільше навантаження (лівий шлуночок функціонує, в основному, як насос, правий – як об’ємний),
передсердя отримують кров, що повертається до серця від тіла тварин, виконуючи при тім менше навантаження.
2. Найбільший об’єм мають кардіоміоцити лівого
шлуночка – 11225,73 ± 824,42 мкм3, менший – правого 7963,60 ± 627,09 мкм3 і найменший –кардіоміоцити
передсердь 5361,60 ± 583,91 мкм3. Об’єми ядер кардіоміоцитів у лівому та правому шлуночках серця є
майже однаковими, відповідно 124,55 ± 7,99 мкм3 та
121,67 ± 7,02 мкм3, у кардіоміоцитах передсердь такий показник значно менший і дорівнює відповідно101,05 ± 6,04 мкм3.
3. Ядерно-цитоплазматичне відношення найменшим є у кардіоміоцитах лівого шлуночка (0,0113 ±
0,0068), дещо більшим – у кардіоміоцитах правого
шлуночка (0,0156 ± 0,0054) і найбільшим (0,0234 ±
0,0058) – у кардіоміоцитах передсердь, що пов’язано з
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Most fish farms in their economic activities for the reproduction and cultivation of fish rely on the use of
a set of intensification measures, but, despite them, the spread of infectious and invasive diseases and the
deterioration of the epizootic condition does not stop. Fish farms are most exposed to pathogenic effects, as
they specialize in raising young fish, which is more susceptible to this type of disease. During the growing
season, we conducted hydrobiological and hydrochemical studies, analyzed the epizootic state of the farm,
and identified the intensity of the spread of invasive fish diseases in summer and autumn. Because invasive
diseases complicate the process of reproduction and rearing of fish, which primarily leads to refusal of food,
reducing the intensity of its growth, the death of a large number of aquatic organisms, which causes
significant economic losses in the production process. The main purpose of the work was: identifying
pathogens of infectious and parasitic diseases to identify them; establishing the intensity of infection;
selection of methods of fish treatment and disease prevention in the carp farm of Mykolayivska RMS LLC and
Babin-Ryba fish farm. Studies have shown that a significant proportion of fish was affected by pathogens of
the class Sestoidea (cestodes): Khawia sinensis (caviosis), Caryophyllosis (karyophilosis) in all age groups,
Dyplostomums pathaceum (diplostomosis), Trichodina domerguei forma acdose and three others. (ligulosis),
Lernaeosis (Lerniosis), Bothriocephalus acheloignati (botryocephalus). To control the incidence of fish used
cestozol, which contains 70 % niclosamide and 30 % levamisole, which helped to overcome the source of
infection and curb the incidence. To prevent the occurrence of such phenomena in the future economy, it is
recommended to strictly follow the veterinary and sanitary rules and regulations provided by the
technological processes of reproduction and cultivation of fish.
Key words: fish, pathogen, cestodes, invasive diseases, hydrobiological and hydrochemical studies,
intensification measures.

Епізоотична ситуація з інфекційними та інвазійними хворобами у рибному
господарстві ТзОВ “Миколаївська РМС”
В. В. Сенечин, Р. С. Осередчук, Є. О. Якімова
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Більшість рибних підприємств у своїй господарській діяльності з відтворення та вирощування риби опирається на використанні комплексу інтенсифікаційних заходів, але, незважаючи на них, поширення інфекційних та інвазійних хвороб і погіршення
епізоотичного стану не припиняється. Найбільшому патогенному впливу піддаються господарства-риборозплідники, адже вони
спеціалізуються на вирощуванні молоді риби, яка є більш сприйнятливою до такого роду захворювань. Впродовж вегетаційного
періоду нами були проведені гідробіологічні та гідрохімічні дослідження, проаналізовано епізоотичний стан господарства та
виявлення інтенсивності поширення інвазійних захворювань риб у літній та осінній періоди. Оскільки інвазійні хвороби ускладню-
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ють процес відтворення і вирощування риби, що насамперед призводить до: відмови від корму, зниження інтенсивності її росту,
загибелі великої кількості гідробіонтів, що спричиняє значні економічні збитки у процесі виробництва. Основною метою роботи
було: при виявленні збудників інфекційних та паразитарних захворювань проведення їхньої ідентифікації; встановлення інтенсивності зараження; підбір методів лікування риби та профілактики захворюваності у короповому господарстві ТзОВ “Миколаївська РМС” та рибній дільниці “Бабин-Риба”. Під час досліджень встановлено, що значна частина риби була уражена збудниками з
класу Сеstоіdеа (цестоди): Khawia sinensis (кавіоз), Caryophyllosis (каріофільоз) у всіх вікових груп, Dyplostomums pathaceum (диплостомоз), Trichodina domerguei forma acuta (триходиніоз) а інші Ligulidoses (лігульоз), Lernaeosis (лерніоз), Bothriocephalus
acheloignati (ботріоцефальоз). Для боротьби із захворюваністю риб використовували цестозол, який містить 70 % ніклозаміду і
30 % левамізолу, що дозволило побороти вогнище зараження і приборкати захворюваність. Для запобігання виникненню таких
явищ в майбутньому господарству рекомендовано чітко дотримуватись ветеринарно-санітарних правил та норм, передбачених
технологічними процесами з відтворення та вирощування риби.
Ключові слова: риба, збудник, цестоди, інвазійні захворювання, гідробіологічні та гідрохімічні дослідження, інтенсифікаційні заходи.

Вступ
Для нормального функціонування організму людини необхідно споживати рибу та рибну продукцію,
оскільки вони є джерелом надходження білків, необхідних макро- і мікроелементів (Фтор, Цинк, Купрум,
Йод) та вітамінів групи В, А, D, які необхідні людям
для нормального проходження фізіологічних процесів.
Забезпечення населення рибною продукцією є можливим за стабільного функціонування аквакультури, за
рахунок якої можна відтворювати популяцію риб у
природних водоймах та вирощувати продукцію у штучних (Hrytsyniak & Hurbyk, 2017; Rudenko et al., 2019;
Vodianitskyi et al., 2020; Prychepa et al., 2021; Hrynevych
et al., 2021).
Зазвичай при розвитку рибного господарства великого збитку завдають хвороби риб, які спричинені
неналежними умовами середовища або коли збудником є найпростіші, гельмінти та ракоподібні. Основними чинниками, які спричиняють виникнення хвороб риб та їх загибель є недостатній нагляд при перевезенні риби, порушення карантинних заходів, низька
якість кормів, погіршення умов вирощування та антропогенне забруднення водойм. Найпоширенішими
хворобами, які трапляються в Україні у природних
водоймах, є хілоденельоз, триходиноз, іхтіофтіріоз,
гіродактильоз, аргульоз, лернеоз, кавіоз, ботріоцефальоз (Horsberg, 2012; Loboiko et al., 2016).
У ставових рибних господарствах трапляються хвороби, викликані як ендопаразитами, так і ектопаразитами. Значну небезпеку для риб становлять ендопаразити,
які паразитують у риб, вони дуже патогенні, викликають
масові захворювання і загибель, найчастіше молоді.
Серед захворювань цьоголіток коропа чільне місце займають хвороби, викликані представниками класу
Сеstоіdеа. В організмі риб паразити спричинюють механічний і токсичний вплив, який характеризується ушкодженням слизової оболонки кишок, порушенням травлення та обміну речовин (Fedorovych et al., 2019).
Варто зазначити, що велика чисельність інвазії
спричиняє масову смертність риби.
Не менш небезпечними є і ектопаразити, які уражають зовнішні покриви, зябра, особливо це спостерігається після зимівлі риб при щільній посадці у однорічок. Представники роду Lernea спричиняють ураження шкіри, на місці проникнення розвивається
запалення. Також паразит виділяє токсини, які призводять до збільшення фагоцитуючих елементів крові
(Loboiko & Danko, 2015).

Виникнення епізоотій спричиняє виснаження риби
після зимівлі та невідповідні умови гідрологічного і
гідрохімічного режиму, недотримання ветеринарносанітарних норм. Є дані, що хворіє лише молодь, а паразитоносіями є старші вікові групи, але у більшості випадків при високій інвазії гинуть і риби старшого віку.
Мета і завдання дослідження: провести епізоотичне дослідження молоді коропа рибного господарства
“Миколаївська РМС” та рибдільниці “Бабин-Риба”,
визначити поширення епізоотії, ідентифікувати збудника та застосувати оптимальний комплекс лікувально-профілактичних заходів задля ліквідації захворюваності та запобігання їх виникненню.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводились у вегетаційний період
2021 року в умовах рибного господарства “Миколаївська РМС” та рибдільниці “Бабин-Риба”. Відомості
про особливості технології вирощування, щільність
зариблення, паразитологічну ситуацію отримували зі
звітності рибних господарств та за результатами власних досліджень.
Об’єктами дослідів слугували різні вікові групи
коропа (Сyprinus Carpio L.) і товстолоба
(Hypophthalmichthys molitrix Val.).
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). Для підрахунку виявленого збудника
застосовували показники: екстенсивність та інтенсивність інвазії. Екстенсивність інвазії (ЕІ) встановлювали
за формулою:
ЕІ  x  y  100 ,
де, x – кількість риб, у яких виявили паразитів, екз.;
y — загальна кількість досліджуваних риб, екз.
Інтенсивність інвазії (ІІ) визначали шляхом підрахунку кількості паразитів на тілі та зябрах досліджуваних риб.
Перед початком дослідження та впродовж вегетаційного періоду досліджували гідрохімічні та гідробіологічні показники. Проби води ставів для аналізу
відбирали і опрацьовували за стандартними методиками (Alekin et al., 1973; SOU 05.01.-37-385:2006).
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Результати та їх обговорення
Гідрохімічні показники. Для вирощування риби вагоме значення має джерело водопостачання та якість
води, але не менш важливим фактором для рибного
господарства є застосування комплексу інтенсифікаційних заходів (Senechyn & Yakimova, 2021).
Погіршення якості води значно впливає на фізіо-

логічний стан риби та харчову якість її м’яса. Основні
показники гідрохімічного стану води, що визначались, наведені у таблиці 1.
Аналізуючи гідрохімічні показники, можна стверджувати, що вода у ставах відповідає всім вимогам,
що, на нашу думку, зумовлено проведенням комплексних інтенсифікаційних заходів.

Таблиця 1
Гідрохімічні показники якості води у вегетаційний період
ГДК ОСТ
15.372-87
6,5–8,5
6,5–8,5
до 2,0
до 2,0
до 0,5
до 20
до 1,0
до 30
2–6
300–1000

Показники
оС

Температура,
рН
О2, мл/л
Вільний аміак NH3
NO3, мг N/л
PO4, мг P/л
Окислюваність перманганатна, мг О/л
Fe заг., мг Fe/л
Mg, мг Mg/л
Загальна твердість, мг-екв/л
Ступінь мінералізації, мг/л

Кисневий режим: влітку характеризується низькими показниками вмісту розчиненого у воді кисню
(3,1–3,6 мг/л) та значним його збільшенням у вересні
(5,8–6 мг/л).
Активна реакція середовища. Вміст амонійного
азоту, нітритів, нітратів, Фосфору та Заліза перебуває
в межах норми і не перевищує величини гранично
допустимих концентрацій.
Природна кормова база представлена в достатній
кількості. Під час досліджень було виявлено гіллястовусих ракоподібних, їх кількість становила 50,0 %,

Липень

Вересень

25
7,1
3,1
1,3
1,5
0,07
15,6
0,03
11,2
5,0
400

18
5,4
5,8
0,6
0,8
0,15
22,3
0,02
7,8
3,7
345,2

коловертки склали 36,9 % від усіх видів. Частка веслоногих ракоподібних не перевищувала 13,1 %. Основними методами стимулювання та підтримання розвитку природної кормової бази є удобрення ставів
(мінеральні, органічні добрива – зазвичай використовують гній) та введення високопродуктивних форм
безхребетних. У результаті удобрення в ставах інтенсивно розвиваються бактерії та планктонні водорості,
які є їжею зоопланктону та зообентосу.
Показники по чисельності та біомасі зообентосу
наведені у таблиці 2.

Таблиця 2
Чисельність (N, тис. екз.г/м³) і біомаса (B, г/м³) зоопланктону
Місяць
Червень
Липень
Серпень

Rotifera
(коловертки)
N = 0,55
B = 0,013
N = 5,530
B = 0,008
N = 39,141
B = 0,090

Cladocera
(гіллястовусі рачки)
N = 66,9125
B = 5,632
N = 50,566
B = 2,671
N = 124,832
B = 12,436

Проведені епізоотологічні та паразитологічні дослідження в рибних дослідних господарствах вказують
на спалахи захворюваності риб, ураження її ендопаразитами і частково ектопаразитами. Під час роботи
було обстежено 1325 екземплярів риби. Паразитологічному розтину було піддано 500 екземплярів мальків та цьогорічок з вирощувальних ставів рибного
господарства “Миколаївська РМС” та рибдільниці
“Бабин-Риба”.
Дослідженнями мальків та цьоголіток коропа і
товстолоба в “Миколаївська РМС” у період вегетації
виявлено паразитів: інфузорії –Trichodina domergueі
forma acuta (триходиніоз), цестоди – Khawia sinensis

Copepoda
(веслоногі рачки)
N = 59,485
B = 2,183
N = 74,126
B = 1,638
N = 271,285
B = 3,420

(кавіоз), Caryophyllаeus brachicolis (каріофільоз),
Bothriocephalus acheloignati (ботріоцефальоз); сисуни
– Dyplostomum spathaceum (диплостомоз). Значна
частина риби (35–40 %) уражена ракоподібними –
Lernaea cyprinacea (лернеоз).
Після зариблення у червні молодь коропа була інвазована трьома видами паразитів: Trichodina
domerguei forma acuta (екстенсивність інвазії – 6,0–
20,0 % за інтенсивності 0,02–0,03); Dactylogyrus
vastator (екстенсивність інвазії 30 % за середньої інтенсивності 8,2).
У липні в мальків коропа у дослідному ставовому
господарстві вперше за останні роки було виявлено
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Caryophyllаeus brachicolis (екстенсивність інвазії 60 %
за середньої інтенсивності 6,0–20,1 залежно від середньої маси); Trichodina domerguri forma acuta (екстенсивність інвазії 9 % за середньої інтенсивності 0,02).
Одним з найпоширеніших плоских гельмінтів є
Khawia sinensis та Caryophyllaeus fimbriceps. Зараження риби відбувається при поїданні нею трубочника
(олігохети), який є проміжним господарем. Спалахи
даної епізоотій виникають при недотриманні ветеринарно-санітарних норм. Найсприятливішим середовищем для даного збудника є водойми із мулистим
дном де олігохети швидко розвиваються, і кавіоз та

каріофільоз можуть протікати у формі епізоотичних
спалахів. У трубочника впродовж 2–3 місяців формуються інвазовані личинки – процеркоїди. У кишках
риб гельмінти ростуть і через 1,5–2,5 місяця досягають статевозрілої стадії. За останні роки епізоотія
сягає 3 %.
Зараженість коропа Dyplostomum spathaceum в
ставах становила 18 % за середньої інтенсивності 1,4;
Khawia sinensis (екстенсивність інвазії 40 % за середньої інтенсивності 0,06); Dactylogyrus vastator (екстенсивність інвазії 25 % за середньої інтенсивності 8,6).
Паразитологічний стан наведено в таблиці 3.

Таблиця 3
Паразитологічний стан “Миколаївська РМС” та рибдільниці “Бабин-Риба”
Збудник
Триходиніоз
Дактилогіроз
Каріфільоз
Триходиніоз
Диплостомоз
Кавіоз
Лерніоз
Ботріоцефальоз
Лерніоз (короп)
Лерніоз (товстолоб)

“Миколаївська РМС”
“Бабин-Риба”
Екстенсивність інвазії, % Інтенсивність інвазії Екстенсивність інвазії, % Інтенсивність інвазії
Червень
6,0–20
0,02–0,03
30
8,2
30
8,2
Липень
55
6,0–20,0
60
6,0–21,0
9
0,02
18
1,4
18
1,4
40
0,06
60
5–10
60
5–10
Серпень
5,6
0,9
65
8–14
65
8–14
74
6–9

В серпні у вирощувальних ставах рибдільниці
вперше за останні 5 років виявили Bothriocephalus
acheloignati (екстенсивність інвазії 5,6 % за середньої
інтенсивності 0,9). У двох дослідницьких ставах
рибдільниці “Бабин-Риба” зафіксовано Caryophyllаeus
brachicolis (екстенсивність інвазії 60 % за середньої
інтенсивності
6,0–21,0
екземплярів);
Lernaea
cyprinacea (екстенсивність інвазії 65 % при середній
інтенсивності 8,14 у молоді коропа).
У ставах екстенсивність зараження коропа Lernaea
cyprinacea становила 59–62 % за середньої інтенсивності 8–14 штук на рибу. Зараження лерніями товстолоба становила 74 % за середньої інтенсивності 6–9
паразитів на рибу.
Під час клінічного огляду було виявлено рибу зі
значною кількістю збудника на тілі, яка відмовлялася
від корму. Під час огляду риб на поверхні тіла виявили пошкодження шкіри та поверхневих шарів
м’язової тканини. У місцях паразитування лерній
утворювались локальні ущільнення червоного кольору, які в окремих випадках перетворювались у виразки. Всередині виразки було виявлено рачка Lernaea.
Краї виразки були червоного кольору, у деяких особин – сіруватого. Запальний процес поширювався на
поверхневі шари і в глибину м’язової тканини. Також
паразит виділив токсини, які призвели до збільшення
фагоцитуючих елементів крові.
За останні роки господарству значної шкоди завдавали крустацеози – лернеоз (Lernea cyprinacea).
Причиною спалаху хвороби є порушення санітарно-

рибоводних правил та неправильне утримання риби.
У результаті – риба втрачає товарний вигляд через
виразки на тілі.
Для боротьби з каріофільозом і кавіозом в експерементальні стави вносили корм разом з лікарським
препаратом. Основним препаратом слугував цестозол,
який на 70 % складається з ніклозаміду і 30 % – з
левамізолу.
Для проведення дегельмінтизації необхідно приготувати лікувально-кормову суміш (ЛКС): 1 кг препарату ретельно перемішували з 99 кг корму. Лікувальна (добова) доза ЛКС для кожної водойми становить
1,5 % від розрахункової маси риби. Дозу ділили на 5–
6 рівних порцій, які вносили з інтервалом 1–2 години
в певні місця годування протягом доби. Паразитологічний огляд риби після застосування ЛКС показав
значне зменшення інтенсивності інвазії.
За результатами проведених досліджень можна
констатувати, що молодь коропа заразилась внаслідок
недотриманням санітарних правил в господарствах,
це спричинило значну загибель риби і затрати на її
лікування, погіршило економічне становище рибного
господарства “Миколаївська РМС” та рибдільниці
“Бабин-Риба”.
Висновки
У водоймах дослідних господарств Львівської області спостерігаються вогнища інвазійних хвороб риб.
До найпоширеніших гельмінтозів належать кавіоз і
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каріофільоз, які трапляються в коропових риб по всій
території регіону. Особливо небезпечними для коропових риб є крустацеози – лернеоз. Як показали результати досліджень, у боротьбі з даними видами
захворювань використовувалися препарати сильної
дії, для того щоб уникнути масової загибелі риб.
Перспективи подальших досліджень. Дослідження
будуть спрямовані на більш поглиблене вивчення
особливостей біології збудників у рибних господарствах досліджуваного регіону. Триватиме пошук оптимальних методів профілактики з метою запобігання
виникненню захворюваності риб. Доцільне удосконалення методів лікування цих захворювань задля уникнення загибелі риб, що призводить до значних економічних втрат.
Відомості про конфлікт інтересів
Автори стверджують про відсутність конфлікту
інтересів.
References
Alekin, O. A., Semenov, A. F., & Skopincev, V. A.
(1973). Rukovodstvo po himicheskomu analizu vod
sushi. Leningrad: Gidrometeoizdat (in Russian).
Bauer, O. N. (1987). Opredelitel' parazitov presnovodnyh
ryb fauny SSSR: v 3 t. Lenigrad: Nauka. T. 3:
Paraziticheskie mnogokletochnye (in Russian).
Byhovskaja-Pavlovskaja, E. I. (1985). Parazity ryb.
Rukovodstvo po izucheniju. Leningrad: Nauka (in
Russian).
Fedorovych, O., Gutyj, B., Fedorovych, V., & Chornyi, I.
(2019). Epizootic situation on fish invasion diseases in
the waters of Ukraine. Scientific Messenger of LNU
of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series:
Veterinary
Sciences,
21(96),
95–100.
doi: 10.32718/nvlvet9617.
Horsberg, T. E. (2012). Avermectin use in aquaculture.
Curr. Pharm. Biotechnol., 13(6), 1095–1102.
doi: 10.2174/138920112800399158.
Hrynevych, N., Prychepa, M., Kovalenko, Yu.,
Vodianitskyi, O., Svitelskyi, M., Fotin, O., Zahorui,
L., Zharchynska, V., Gutyj, B., Kulish, S.,
Honcharenko, V., Velesyk, T., Sachuk, R., Stravsky,
Ya., Boltyk, N. (2021). The role of macrophytes in
waterfowl reproduction. Ukrainian Journal of
Ecology, 11(2), 320–326. doi: 10.15421/2021_117.
Hrytsyniak, I. I., & Hurbyk, V. V. (2017). Otsinka
tovarnykh kondytsii riznovykovykh hrup halytskoho
koropa. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S. Z.

Gzhytskoho, 19(74), 29–32. doi: 10.15421/nvlvet7407
(in Ukrainian).
Loboiko, Yu. V., & Danko, M. M. (2015). Terapevtychna
ta
ekonomichna
efektyvnist
zastosuvannia
brovermektyn-hranuliatu za ektoparazytoziv koropa.
Naukovyi
visnyk
Lvivskoho
natsionalnoho
universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii
imeni S. Z. Gzhytskoho, 17(2(62), 124–130 (in
Ukrainian).
Loboiko, Yu. V., Stybel, V. V., & Danko, M. M. (2016).
Terapevtychna
efektyvnist
protyparazytarnykh
preparativ z hrupy makrotsyklichnykh laktoniv ta
imunomoduliatora za lerneozu koropa. Biolohiia
tvaryn, 18(1), 87–92. doi: 10.15407/animbiol18.01.087
(in Ukrainian).
Prychepa, M., Hrynevych, N., Martseniuk, V., Potrokhov,
О., Vodianitskyi, O., Khomiak, O., Rud, O.,
Kytsokon, L., Sliusarenko, A., Dunaievska, O., Gutyj,
B., Pukalo, P., Honcharenko, V., Yevtukh, L.,
Bozhyk, L., Prus, V., Makhorin, H. (2021). Rudd
(Scardinius Erythrophthalmus l., 1758) as a
bioindicator of anthropogenic pollution in freshwater
bodies. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (2), 253–
260. doi: 10.15421/2021_108.
Rudenko, O. P., Paranjak, R. P., Kovalchuk, N. A., Kit, L.
P., Hradovych, N. I., Gutyj, B. V., Kalyn, B. M.,
Sukhorska, O. P., Butsiak, A. A., Kropyvka, S. I.,
Petruniv, V. V., & Kovalska, L.M. (2019). Influence
of seasonal factors on carp fish immune reactivity.
Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(3), 168–173.
URL: https://www.ujecology.com/abstract/influenceof-seasonal-factors-on-carp-fish-immune-reactivity44508.html.
Senechyn, V., & Yakimova, E. (2021). Technology of
growing young carp in fish farm Ltd “Mykolaivska
RMS”. Scientific Messenger of LNU of Veterinary
Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural
Sciences, 23(94), 56–60. doi: 10.32718/nvlvet-a9411.
SOU 05.01.-37-385:2006 (2006). Voda
rybohospodarskykh pidpryiemstv. Zahalni vymohy ta
normy. Kyiv: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy
(Standart Minahropolityky Ukrainy) (in Ukrainian).
Vodianitskyi, O., Potrokhov, О., Hrynevych, N.,
Khomiak, O., Khudiyash, Y., Prysiazhniuk, N., Rud,
O., Sliusarenko, A., Zagoruy, L., Gutyj, B., Dushka,
V., Maxym, V., Dadak, O., Liublin, V. (2020). Effect
of reserviour temperature and oxygen conditions on
the activity of Na-K pump in embrios and larvae of
perch, roach, and ruffe. Ukrainian Journal of Ecology,
10(2), 184–189. doi: 10.15421/2020_83.

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2021, vol. 23, no 103

156

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2021, т 23, № 103

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/nvlvet10322
https://nvlvet.com.ua/index.php/journal

UDC 636.09:001.893:[57.083.32;613.26/28:577.2]

Research of safety and toxicity of drug “Biozapin”
O. Chechet1, V. Kovalenko2, O. Haidei1, O. Krushelnytska3
1

State Scientific and Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise, Kyiv, Ukraine
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strans of Microorganisms, Kyiv, Ukraine
3
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Lviv, Ukraine
2

Article info
Received 06.08.2021
Received in revised form
06.09.2021
Accepted 07.09.2021
State Scientific and Research
Institute of Laboratory Diagnostics
And Veterinary and Sanitary
Expertise, Donetska Str., 30,
Kyiv, 03151, Ukraine.
State Scientific Control Institute
Biotechnology and Strains of
Microorganisms, Donetska Str., 30,
Kyiv, 03151, Ukraine.
Tel.: +38-067-756-86-44
E-mail: kovalenkodoktor@gmail.com
Stepan Gzhytskyi National
University of Veterinary
Medicine and Biotechnologies Lviv,
Pekarska Str., 50,
Lviv, 79010, Ukraine.
Tel.: +38-067-713-07-28
E-mail: olena.krushelnytska@gmail.com

Chechet, O., Kovalenko, V., Haidei, O., & Krushelnytska, O. (2021). Research of safety and toxicity
of drug “Biozapin”. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 23(103), 157–161. doi: 10.32718/nvlvet10322
Modern animal husbandry and poultry farming is developing very rapidly compared to the possibilities
of previous years. Obtaining high economic indicators is possible with balanced feeding and strict
observance of veterinary and sanitary measures. Failure to comply with the technology of cultivation leads
to the activation of opportunistic pathogens. During the industrial rearing of animals, microflora
accumulates both indoors and in the environment. Fattening animals with pelleted feed indoors and the
lack of contact with donors of typical microorganisms available in nature (soil, insects, plants) lead to the
intestine's colonization by enterobacteria. As a result, probiotics have become very popular in animal
husbandry and poultry to normalize the intestinal microflora and disinfect humus, treat animal housing,
and eliminate odors: probiotics – microbial drugs which are stabilized cultures of microorganisms that
have antagonistic activity against pathogenic microflora. Today, the sources of probiotic strains are nine
species of microorganisms. However, probiotics' antimicrobial and stimulating potential based on safe and
effective strains of B. subtilis and B. amyloliquefaciens bacilli is much higher than probiotics based on
Lacto- and bifidobacteria. The study aimed to investigate the safety and cute toxicity of the probiotic drug
“Biozapin” based on a mixture of probiotic bacteria Bacillus sybtilis, Bacillus amyloliquefaciens and
aluminosilicate with a single injection into animals and to establish the maximum therapeutic, toxic and
lethal doses. The article presents information on the study results of acute toxicity and safety of the drug
“Biozapin”. At intragastric administration of this drug to white mice at a dose of 5000 mg/kg of body
weight, it does not cause their death; therefore, it is possible to draw a conclusion that this drug is
nontoxic. Dilution of the drug “Biozapin” in various concentrations are harmless to the simplest
tetrachimene piriformis. The increase in live weight of one head of mice with forced administration of the
drug “Biozapin” intragastrically in different concentrations was: sample № 1 – 11.5 %, sample № 2 –
10.0 %, sample № 3 – 13.5 %, sample № 4 – 11.7 %, sample № 5 – 11.1 %, in the control group – 13.9 %.
At pathological autopsy of animals, no visible pathological changes were found. The results of toxicological
studies have shown that the drug “Biozapin” is harmless and non-toxic.
Key words: probiotic bacteria, Biozapin, acute toxicity, safety, white mice, tetrachimene piriformis.
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Сучасне тваринництво та птахівництво розвивається дуже стрімко порівняно з можливостями минулих років. Отримання
високих економічних показників можливе при збалансованій годівлі та чіткому дотриманні ветеринарно-санітарних заходів. Недотримання технології вирощування призводить до активації умовно-патогенної мікрофлори. Під час промислового вирощування
тварин відбувається накопичення мікрофлори як у приміщеннях, так і в навколишньому середовищі. Відгодівля тварин гранульованими кормами в закритих приміщеннях та відсутність контакту з донорами нормальних мікроорганізмів, доступними у природі
(ґрунт, комахи, рослини), призводить до заселення кишківника ентеробактеріями. У зв’язку з цим використання пробіотиків стало
дуже популярним у тваринництві та птахівництві не лише для нормалізації кишкової мікрофлори, а й для знезараження перегною,
обробки місць утримання тварин, усунення неприємних запахів. Пробіотики – мікробні препарати, що являють собою стабілізовані культури мікроорганізмів та мають антагоністичну активність щодо патогенної мікрофлори. На сьогодні джерелами пробіотичних штамів є 9 родів мікроорганізмів. Проте антимікробний та стимулюючий потенціал пробіотиків на основі безпечних
та ефективних штамів бацил B. subtilis і B. аmyloliquefaciens значно вищий, ніж пробіотиків на основі лакто- та біфідобактерій.
Метою досліджень було з’ясувати нешкідливість та токсичність пробіотичного препарату “Біозапін” на основі суміші пробіотичних бактерій Bacillus sybtilis, Bacillus amyloliquefaciens та алюмосилікату за введення в організм лабораторних тварин і встановити токсичні та летальні дози. У статті подана інформація щодо результатів вивчення гострої токсичності та нешкідливості препарату “Біозапін”. При внутрішньошлунковому введенні даного препарату білим мишам у дозі 5000 мг/кг маси тіла він не
викликає їх загибелі, тому можна зробити висновок, що даний препарат нетоксичний. Розведення препарату “Біозапін” у різних
концентраціях є нешкідливими для найпростіших тетрахімена піріформіс. Приріст живої ваги однієї голови мишей за примусового введення препарату “Біозапін” внутрішньошлунково в різних концентраціях становив: проба № 1 – 11,5 %, проба № 2 – 10,0 %,
проба № 3 – 13,5 %, проба № 4 – 11,7 %, проба № 5 – 11,1 %, в контрольній групі – 13,9 %. Під час патологоанатомічного розтину
тварин видимих патологічних змін не встановлено. Результати токсикологічних досліджень показали, що препарат “Біозапін” є
нешкідливим і нетоксичним.
Ключові слова: пробіотичні бактерії, “Біозапін”, гостра токсичність, нешкідливість, білі миші, тетрахімена піріформіс.

Вступ
Останнім часом пробіотики широко використовуються в сучасному тваринництві та птахівництві для
нормалізації кишкової мікрофлори у моногастричних
тварин та рубцевому середовищі жуйних, знезараження перегною, обробки місць утримання тварин для
формування нормального біоценозу приміщень, усунення неприємних запахів тощо. З 2006 року після
заборони використання антибактеріальних препаратів
як стимуляторів росту в Європейському Союзі застосування пробіотиків у годівлі тварин стає все більш
важливим (Tarakanov, 2000; Lubbers & Turnidge, 2015;
Nikolaenko, 2016; Hungin et al., 2018; Kucheruk &
Zasiekin, 2018; Kucheruk et al., 2018).
Пробіотики складаються з біологічно однорідних
штамів одного чи декількох видів мікрорганізмів з
добре відомими властивостями. На сьогодні джерелами пробіотичних штамів є 9 родів мікроорганізмів. Це
лактобацили (Lb. acidophilus, Lb. plantarum, Lb. casei,
L. paracasei, L. bulgaricus, Lb. fermentum, Lb. Salivarius
тощо), біфідобактерії (Bif. bifidum, Bif. infantis, Bif.
longum, Bif. breve, Bif. adolescents, B. animalis), ентерококи (E. faecium), стрептококи (Str. salivarius, Str.
thermophylus), непатогенні штами кишкової палички
(E. coli М-17), деякі види спороутворюючих бацил
(B. subtilis, B. licheniformis, B. lentus, В. pumilus,
В. circulans, штам IP 5832 B. cereus) і клостридій
(Cl. butiricum Miyairisan), а також дріжджі (Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae) та пропіоновокислі бактерії (Propionibacterium freudenreichii)
(Efimova & Udalova, 2011; Du et al., 2017; Hungin et al.,
2018; Kucheruk & Zasiekin, 2018; Bondarchuk et al.,
2019).
Бактерії роду Bacillus як сапрофіти здатні тривало
існувати в навколишньому середовищі за рахунок
їхньої генетично детермінованої здатності до вироблення різноманітних груп ферментів, антибіотиків, а
також спороутворення. Такими властивостями не
володіють ні лакто-, ні біфідобактерії (Tarakanov,

2000; Efimova & Udalova, 2011; Kucheruk & Zasiekin,
2018; Bondarchuk et al., 2019).
Пробіотики на основі бактерій роду Bacillus мають
антагоністичну активність до широкого кола патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів: стафілококів, протеїв, кандид, шигелл, ешерихій, псевдомонад, стрептококів. Спорові пробіотики запобігають
розвитку дизбактеріозів, сприяють стимуляції клітинних і гуморальних факторів імунітету, підвищують
неспецифічну резистентність організму, стимулюють
регенераційні процеси в організмі, нормалізують обмін речовин. Враховуючи зазначене, антимікробний
та стимулюючий потенціал пробіотиків на основі
безпечних та ефективних штамів бацил B. subtilis і
B. аmyloliquefaciens значно вищий, ніж пробіотиків на
основі лакто- та біфідобактерій (Efimova & Udalova,
2011; Nikolaenko, 2016; Du et al., 2017; Hungin et al.,
2018; Kucheruk & Zasiekin, 2018).
Застосування пробіотиків в системі розвитку якісного тваринництва без антибіотиків загалом виправдано. Тому для ефекту їхнього використання необхідно дотримуватися цілої низки умов, особливо це стосується штамів, які застосовуються під час розробки
пробіотика, дослідження токсичності та нешкідливості для організму тварин і контроль ветеринарносанітарного стану тваринницьких та птахівничих
приміщень (Kotsiumbas et al., 2006; Efimova &
Udalova, 2011; Kovalenko et al., 2012; Nikolaenko,
2016; Kucheruk et al., 2018).
Метою досліджень було провести доклінічні випробування пробіотичного препарату “Біозапін” на
основі суміші пробіотичних бактерій Bacillus sybtilis,
Bacillus amyloliquefaciens та алюмосилікату, дослідити
його нешкідливість та токсичність за введення в організм лабораторних тварин і встановити токсичні та
летальні дози.
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Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводили на базі Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної експертизи. Дослідження
гострої токсичності пробіотичного препарату “Біозапін” проводили на білих безпородних нелінійних
мишах живою вагою 20,5 ± 0,4 г в умовах віварію.
Токсикологічні дослідження виконували згідно з монографією “Доклінічні дослідження ветеринарних
лікарських засобів” (Kotsiumbas et al., 2006) та СОУ
85.2–37–736:2011 “Препарати ветеринарні. Визначення гострої токсичності” (SOU 85.2-37-736:2011). Для
визначення ступеня кумуляції дослідного засобу використовували метод Ю. С. Кагана i В. В. Станкевича.
Токсичність та нешкідливість препарату визначали в
дослідах на найпростіших тест-організмах інфузоріях
тетрахімена піріформіс (Tetrahymena pyriformis) та на
лабораторних тваринах (білі миші) (Du et al., 2017;
Bondarchuk et al., 2017).
Дослідження проведені враховуючи “Загальні етичні принципи експериментів на тваринах”, що схвалені на Національному конгресі з біоетики (Київ,
2001) та згідно з положенням “Європейської конвенції
про захист хребетних тварин”, які використовуються
для експериментальних та інших наукових цілей
(Страсбург, 1985).
Для визначення гострої токсичності пробіотичного
препарату “Біозапін” дослідній групі білих мишей
вводили внутрішньошлунково за допомогою шприца
з голкою-зондом у два прийоми з інтервалом 6 годин
у дозі 5000 мг/кг маси тіла. Дослідна група – 6 мишей.
Нешкідливість та токсичність досліджували шляхом розведення препарату з розрахунку 20 см3 препарату на 100 см3 води (проба № 1); 10 см3 на 100 см3
води (проба № 2); 5 см3 препарату на 100 см3 води
(проба № 3); 1 см3 препарату на 100 см3 води (проба
№ 4); 0,1 см3 на 100 см3 води (проба № 5).
Облік на нешкідливість зразка препарату “Біозапін” у п’яти розведеннях проводили на найпростіших
культурах Tetrahymena pyriformis через 2, 4, 6, 24 і 96

годин. Виявляли наявність (відсутність) змінених
форм інфузорій, характер їхнього руху, наявність
загиблих найпростіших під мікроскопом.
Токсичність препарату “Біозапін” визначали шляхом примусового введення білим мишам п’яти розведень проб внутрішньошлунково на “голодний шлунок”. Для адаптації тварини витримувались на карантині протягом доби перед початком експерименту.
Для досліду сформували 6 груп білих безпородних
нелінійних різностатевих мишей по 6 голів у кожній:
перша група – мишам вводили розведення препарату
з розрахунку 20 см3 препарату на 100 см3 води, в кількості 0,6 мл; друга група – 10 см3 на 100 см3 води, в
кількості 0,6 мл; третя група – 5 см3 препарату на
100 см3 води, в кількості 0,6 мл; четверта група – 1 см3
препарату на 100 см3 води, в кількості 0,6 мл; п’ята
група – 0,1 см3 препарату на 100 см3 води в кількості
0,6 мл. Контрольній групі мишей вводили внутрішньошлунково питну воду в кількості 0,6 мл. Після 2годинної витримки мишам вводили основний раціон
та воду без обмежень. Тварин щоденно оглядали, під
час клінічних спостережень враховували наявність чи
відсутність ознак порушення роботи шлунковокишкового тракту та центральної нервової системи.
На початку та в кінці досліду мишей зважували. Тварин дослідних груп після закінчення експерименту
піддавали забою і патологоанатомічному розтину.
Результати та їх обговорення
При внутрішньошлунковому введенні препарату
“Біозапін” у дозі 5000 мг/кг маси тіла в білих мишей
клінічних ознак інтоксикації не виявляли. Протягом
усього періоду спостереження миші були активні,
відмови від корму та води не спостерігалося. Даний
препарат не має шкідливого впливу та стимулює поліпшення обміну речовин, що своєю чергою сприяє
збільшенню маси тварин (табл. 1).
Загибелі лабораторних тварин при введенні препарату “Біозапін” не виявляли.

Таблиця 1
Результати зважування білих мишей під час вивчення гострої токсичності препарату “Біозапін” за внутрішньошлункового введення
Показники
Жива вага до введення препарату, г
Жива вага через 10 днів після введення, г
Приріст живої ваги, г

Дослідна група
20,2 ± 0,4
22,4 ± 0,3
2,2 ± 0,3

Оскільки препарат “Біозапін” добре переносився
дослідними тваринами та не мав жодних негативних
наслідків для дослідних тварин у дозі 5000 мг/кг, то
згідно з СОУ 85.2–37–736:2011, можна зробити висновок, що даний препарат нетоксичний.
У досліді з вивчення токсичності і нешкідливості
дослідних зразків препарату “Біозапін” на тесторганізмах інфузоріях через 2, 4, 6, 24 і 96 годин змінених форм найпростіших і характеру їхнього руху не
виявляли, що свідчить про нешкідливість та безпеч-

Контрольна група
20,6 ± 0,3
22,6 ± 0,1
2,0 ± 0,2

ність даного препарату в дослідних водних екстрактах. Біологічна цінність дослідних зразків препарату
“Біозапін” у досліді на найпростіших щодо контролю
(середовище для найпростіших) становила: проба № 1
– 99,9 %; проба № 2 – 100,3 %, проба № 3 – 101,1 %,
проба № 4 – 100,9 %, проба № 5 – 100,7 % (табл. 2).
Дослід проводили у трьох повторах.
У досліді на лабораторних тваринах білим мишам
примусово протягом 10 днів зранку на “голодний
шлунок” вводили внутрішньошлунково розведений
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препарат “Біозапін”. Встановлено, що в дослідних
групах приріст живої ваги однієї голови в середньому
становив: проба № 1 – 2,5 г (11,5 %), проба № 2 – 2,2 г

(10,0 %), проба № 3 – 3,0 г (13,5 %), проба № 4 – 2,5 г
(11,7 %), проба № 5 – 2,3 г (11,1 %), в контрольній
групі – 3,0 г (13,9 %) (табл. 3).

Таблиця 2
Відносна біологічна цінність і нешкідливість препарату “Біозапін” у досліді на найпростіших Tetrahymena
pyriformis
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Кількість
інфузорій
150,2 ± 0,3
150,8 ± 0,4
152,1 ± 0,3
151,8 ± 0,2
151,5 ± 0,6
150,4 ± 0,2

Номер проби
см3

1 проба (20 г препарату + 100
води)
2 проба (10 г препарату + 100 см3 води)
3 проба (5 г препарату + 100 см3 води)
4 проба (1 г препарату + 100 см3 води)
5 проба (0,1 г препарату + 100 см3 води)
Контроль (вода питна)

Відсоток відносно
контролю
99,9
100,3
101,1
100,9
100,7
100

Нешкідливість
нешкідливий
нешкідливий
нешкідливий
нешкідливий
нешкідливий
нешкідливий

Таблиця 3
Дослід з токсичності на білих мишах (М ± м, n = 6)
Група
Контроль
Проба 1
Проба 2
Проба 3
Проба 4
Проба 5

Кількість
голів
6
6
6
6
6
6

Вага однієї
тварини
На початок досліду
112,0 ± 0,8
18,6 ± 0,3
116,0 ± 0,9
19,3 ± 0,5
119,0 ± 1,1
19,8 ± 0,6
115,0 ± 0,7
19,16 ± 0,3
113,0 ± 0,9
18,8 ± 0,4
111,0 ± 0,5
18,5 ± 0,2

Вага однієї
тварини
В кінці досліду
130,0 ± 1,2
21,6 ± 0,5
131,0 ± 0,8
21,8 ± 0,3
132,0 ± 0,9
22,0 ± 0,4
133,0 ± 1,1
22,2 ± 0,5
128,0 ± 0,7
21,3 ± 0,2
125,0 ± 1,1
20,8 ± 0,6

Вага групи

Результати клінічних спостережень не показали
жодних відхилень ні в одній з дослідних груп тварин:
шкірний покрив блискучий, гладенький, відмови від
корму не виявляли, порушень роботи шлунковокишкового тракту і центральної нервової системи як в
контрольній, так і в дослідній групі не виявлено, загибелі та захворювань тварин не спостерігалося.
При патологоанатомічному розтині видимих патологічних змін не встановлено – кишківник не здутий,
без крововиливів, паренхіматозні органи без змін.

Вага групи

Приріст щодо контролю
г

%

3,0
2,5
2,2
3,0
2,5
2,3

13,9
11,5
10,0
13,5
11,7
11,1

При досліджені показників периферичної крові білих мишей у разі застосування препарату “Біозапін”
(табл. 4) було встановлено, що показники морфологічного складу крові тварин перебували в межах фізіологічної норми. У дослідних групах мишей виявляли
тенденцію до збільшення кількості еритроцитів і зростання гемоглобіну, що сприяє підтриманню метаболізму організму та поліпшенню обміну речовин.

Таблиця 4
Визначення морфологічного складу крові мишей після введення препарату “Біозапін” (М ± м, n = 6)
Група
Еритроцити,Т/л
Гемоглобін, г/л
Доба
7
14
7
14
Норма
8,7–10,5
120–149
1
9,1 ± 0,09 9,7 ± 0,35 121 ± 0,3 133 ± 0,3
2
8,9 ± 0,13 9,2 ± 0,90 117 ± 0,4 124 ± 0,7
3
8,3 ± 0,45 9,5 ± 0,23 124 ± 0,5 129 ± 0,6*
4
9,1 ± 0,89 9,4 ± 0,54 129 ± 0,3 133 ± 0,3
5
8,5 ± 0,21 9,5 ± 0,67 130 ± 0,4 141 ± 0,5
Контроль 9,3 ± 0,54 9,1 ± 0,56 122 ± 0,4 120 ± 0,1
Примітка: *Р < 0,05 – щодо показників контролю

Лейкоцити, г/л ,
7
14
5,1 – 11,6
7,8 ± 0,5* 8,5 ± 0,9
7,2 ± 0,1 8,9 ± 0,5*
7,2 ± 0,3 7,9 ± 0,6
8,3 ± 0,7 7,9 ± 0,8
8,5 ± 0,1 8,1 ± 0,9
8,7 ± 0,5 8,9 ± 0,7

Результати досліджень показали, що гематологічні
зміни в периферичній крові лабораторних тварин за
застосування препарату “Біозапін” були в межах фізіологічної норми до закінчення експерименту, що
вказувало на безпечність та нетоксичність досліджуваного препарату.

Гематокрит, %
7
14
42–46
39 ± 0,1 39 ± 0,8
44 ± 0,7 44 ± 0,5
40 ± 0,7 43 ± 0,3
41 ± 0,4* 44 ± 0,8
42 ± 0,2 45 ± 1,1
39 ± 0,3 40 ± 0,8

ШОЕ, мм
7
14
1,5–2
1 ± 0,2 1 ± 0,2
1 ± 0,2 1 ± 0,1
1 ± 0,1 1 ± 0,2
1 ± 0,3 1 ± 0,1
1 ± 0,2 1 ± 0,1
1 ± 0,1 1 ± 0,2

Висновки
Препарат “Біозапін” за внутрішньошлункового
введення білим мишам у дозі 5000 мг/кг маси тіла не
викликає їх загибелі, тому згідно з СОУ 85.2–37–
736:2011, можна зробити висновок, що даний препарат нетоксичний.
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Розведення препарату “Біозапін” у різних концентраціях є нешкідливим для найпростіших тетрахімена
піріформіс.
Приріст живої ваги однієї голови мишей за примусогому введення препарату “Біозапін” внутрішньошлунково у різних концентраціях становив: проба
№ 1 – 11,5 %, проба № 2 – 10,0 %, проба № 3 – 13,5 %,
проба № 4 – 11,7 %, проба № 5 – 11,1 %, в контрольній групі – 13,9 %.
Під час патологоанатомічного розтину тварин видимих патологічних змін не встановлено.
Таким чином, результати токсикологічних досліджень показали, що препарат “Біозапін” є нешкідливим і нетоксичним.
Перспективи подальших досліджень. Провести
випробування препарату “Біозапін” на курчатах у
лабораторних умовах.
Відомості про конфлікт інтересів
Автори стверджують про відсутність конфлікту
інтересів.
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Honey natural is one of unique booties of beekeeping. It is not only sweet addition to the ration but also valuable product that contains many important substances, in particular vitamins, micro-macronutrients,
enzymes, irreplaceable amino acids and other, that must be in the food ration of everybody. For this reason
for today honey is one of products, that occupies the not last place among commodity turnover. It touches
not only markets but also trade network of shops and supermarkets. In recent year many producers that buy
up honey on apiaries appeared in a trade network, buying honey in apiaries, package and will realize. Such
honey needs careful veterinary control in relation to quality and unconcern, in fact he is one of food products, that sufficiently often yields to falsification, and to the consumer, it is almost impossible, independently
to distinguish a quality product from an imitation. Therefore the aim of our research was to analyse accordance of indexes of quality and unconcern of honey natural of different producers, that will be realized
in the trade network of city in relation to accordance to DSTU 4497:2005 “Natural honey. Specification”.
The material of our research was samples of sunflower honey from several domestic producers, selected in
the trade network. The research was conducted 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). Sampling, organoleptic and physicochemical
analysis of natural honey, as well as determination of radiological parameters were performed in accordance with DSTU 4497:2005. According to the results of the analysis of the labeling, it is established that the
packaging of all investigated products contains the basic production and consumer information in
accordance with Article 6 of the Law of Ukraine “On information for consumers about food”. However, the
labels of all test samples do not contain separate information provided by the requirements of DSTU
4497:2005 on labeling, namely: the labels of samples №№ 1 and 3 do not indicate the grade of honey,
vitamin content and storage temperature of honey, and the expiration date from the date of packaging, not
the day of manufacture; on the label of the sample № 2 – the date of packing is not indicated. The study of
organoleptic, physicochemical and radiological parameters of sunflower honey samples demonstrates their
compliance with the requirements of the regulated DSTU 4497:2005 “Natural honey. Specification”.
Key words: veterinary and sanitary inspection, honey, quality, safety.
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Україна
Мед натуральний є одним з унікальних видобутків бджільництва. Це не тільки солодка добавка до раціону, а й цінний продукт,
що містить багато важливих речовин, зокрема вітамінів, мікро-макроелементів, ферментів, незамінних амінокислот та ін., які
повинні бути в харчовому раціоні кожної людини. Саме тому на сьогодні мед є одним з продуктів, який займає не останнє місце
серед товарообігу. Це стосується не тільки ринків, а й торговельної мережі магазинів та супермаркетів. В останні роки у торговельній мережі з’явилося багато виробників, які скуповують мед на пасіках, купажуть його, фасують та реалізують. Такий мед
потребує ретельного ветеринарного контролю щодо якості та безпечності, адже він є одним з харчових продуктів, який доволі
часто піддається фальсифікації, а споживачу майже неможливо самостійно відрізнити якісний продукт від підробки. Тому метою нашого дослідження було проаналізувати відповідність показників якості та безпечності меду натурального різних виробників, який реалізується у торгівельній мережі міста щодо відповідності до ДСТУ 4497:2005 “Мед натуральний. Загальні технічні
умови”. Матеріалом наших досліджень були зразки соняшникового меду кількох вітчизняних виробників, відібрані у торговій мережі. Дослідження проводили на базі багатопрофільної лабораторії факультету ветеринарної медицини Одеського державного
аграрного університету та лабораторії кафедри ветеринарно-санітарного інспектування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Відбір проб, органолептичний та фізико-хімічний аналіз меду
натурального, а також визначення радіологічних показників проводили згідно з ДСТУ 4497:2005. За результатами аналізу маркування встановлено, що на пакуванні всіх досліджених виробів зазначено основну виробничу і споживчу інформацію відповідно до
ст. 6 Закону України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”. Але на етикетках всіх дослідних зразків відсутня окрема інформація, передбачена вимогами ДСТУ 4497:2005 щодо маркування, а саме: на етикетках зразків № 1 і 3 не зазначено
ґатунку меду, вмісту вітамінів і температури зберігання меду, а термін придатності вказано від дати фасування, а не дня виготовлення; на етикетці зразка № 2 – не позначено дату фасування. Дослідження органолептичних, фізико-хімічних і радіологічних
показників зразків соняшникового меду демонструє їх відповідність вимогам, регламентованих ДСТУ 4497:2005 “Мед натуральний.
Загальні технічні умови”.
Ключові слова: ветеринарно-санітарне інспектування, мед, якість, безпечність.

Вступ
Бджолиний мед – цінний харчовий продукт, який
має високі поживні, лікувальні та профілактичні властивості. Хімічний склад меду дуже складний і значно
варіює залежно від його видового походження, умов
збору і зберігання, зрілості тощо. Своєю чергою значна варіабельність хімічного складу сприяє доволі
значній мінливості фізико-хімічних показників меду,
тому моніторинг саме цих показників є невід’ємною
ланкою визначення його натуральності та доброякісності (Khіmych et al., 2018; Golda & Jefimov, 2019;
Dudar, 2020; Korbych, 2020; Blanc et al., 2021).
Водночас не менш важливим показником є безпечність меду, яка напряму залежить від рівня техногенного навантаження зони медозбору (Vishchur et al.,
2019; Piven et al., 2020).
В Україні якість і безпечність меду регламентується низкою документів, основним з яких є ДСТУ
4497:2005 “Мед натуральний. Технічні умови” (Ratiu
et al., 2020; Kravchuk, 2021; Lazarjeva et al., 2021).
З огляду на те, що Україна є одним зі світових лідерів виробництва меду, на вітчизняному ринку присутня доволі значна кількість операторів, які представляють свій продукт у торговій мережі. Встановлення
якості й безпечності представленого на ринку меду є
вкрай важливим, особливо з огляду на його високі
поживні та лікувальні властивості (Elamine et al.,
2018; Kravchenko & Izhboldina, 2019; Postojenko et al.,
2019; Lazareva et al., 2021).
Тому питання належного контролю якості та безпечності меду натурального є актуальним.
Мета та завдання дослідження. Враховуючи
вищевикладене, метою нашого дослідження було
проаналізувати показники якості та безпечності
соняшникового меду різних вітчизняних виробників
на відповідність ДСТУ 4497:2005 “Мед натуральний.
Технічні умови” з виконанням таких завдань:

˗ проаналізувати відповідність маркування;
˗ провести аналіз органолептичних показників;
˗ провести аналіз основних фізико-хімічних
показників;
˗ провести аналіз окремих показників безпечності
(радіологічні показники).
Матеріал і методи досліджень
Об’єктом
досліджень
слугували
зразки
соняшникового меду вітчизняних виробників: Зразок
№ 1, Зразок № 2 і Зразок № 3, відібрані шляхом
контрольної закупки у торговельній мережі міст
Одеси (“АТБ”, “Копійка”) та Львова (“Сільпо”).
Експериментальні дослідження проводили на базі
багатопрофільної
лабораторії
факультету
ветеринарної медицини Одеського державного
аграрного університету та лабораторії кафедри
ветеринарно-санітарного інспектування Львівського
національного університету ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Аналіз
маркування меду проводили відповідно до Закону
України “Про інформацію для споживачів щодо
харчових продуктів” (2019) та ДСТУ 4497:2005;
відбір зразків меду, органолептичні, фізико-хімічні та
радіологічні дослідження проводили згідно з
ДСТУ 4497:2005, Методичних рекомендацій щодо
проведення ветеринарно-санітарної експертизи меду
та продуктів бджільництва (2012) і СОУ–01.25-37371:2005 “Ветеринарно-санітарна експертиза меду та
продуктів бджільництва”. Для визначення масової
частки вологи використовували рефрактомет Atago
HHR-2N, загальну кислотність визначали за
допомогою рН-метру НІ 2020-02. Радіонукліди (137Cs,
90
Sr) визначали за допомогою β-γ-спектрометра СЕБ01 з використанням програмного забезпечення Akwin.
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Результати дослідження
На першому етапі наших досліджень провели
аналіз маркування дослідних зразків меду (табл. 1).
Встановлено, що маркування дослідних зразків

соняшникового меду відповідає Закону України “Про
інформацію для споживачів щодо харчових
продуктів” (2019). Однак у нас виникли зауваження
щодо якості та вичерпності інформації, наданої на
етикетках дослідних зразків згідно з ДСТУ 4497:2005.

Таблиця 1
Аналіз маркування меду соняшникового
Дослідний показник
Документ, відповідно до
якого продукт вироблено
Ґатунок
Перелік інгредієнтів

Умови зберігання і
термін придатності

Рік збору
Назва та адреса виробника
Штрих-код EAN
продукції згідно
ДСТУ 3145

3

ДСТУ 4497:2005

ДСТУ 4497:2005

ДСТУ 4497:2005

Мед натуральний
соняшниковий

Перший ґатунок

Мед натуральний соняшниковий

Мед натуральний соняшниковий

Зберігати в
приміщеннях,
захищених від прямих
сонячних променів.
Строк придатності: 2
роки з дати фасування
Дата фасування:
22.09.2019
Рік збору 2019
+

Білки 0,8 г
Вуглеводи 74,8 мг
Вітаміни: В1 – 0,01 мг
В2 – 0,03 г, РР – 0,2 мг
С – 2 мг
314 ккал
Зберігати в приміщеннях,
захищених від прямих сонячних
променів при температурі не
більше 25 °С
Строк придатності – 2 роки з
дати медозбору Дата медозбору
14.08.2020 р.
Придатний до 14.08.2022р.
+

+

+

+

Піддається кристалізації
Хворим на алергію перед
споживанням слід порадитися з
лікарем
Маса нетто: 250 г ± 2 г

Продукт може викликати
алергію
Не містить ГМО та
антибіотики
Може містити частку інших
сортів меду
Вага нетто – 250 г
Вага брутто – 385 г ± 5 г

Білки 0,8 г
Вуглеводи 748 г
1313,8 кДж (314 ккал)

Харчова та енергетична
цінність 100 г меду

Додаткові позначки

Зразки
2

1

Не містить ГМО та
антибіотики
Вага нетто – 250 г
Вага брутто – 460 г

Так, згідно з вимогами ДСТУ 4497:2005,
маркування меду повинно містити таку інформацію:
назву та адресу виробника і місце виготовлення меду;
назву продукції; ґатунок (вищий або перший); рік
збору меду та дату фасування; масу нетто; термін
придатності до споживання; штрих-код EAN
продукції; знак відповідності (для продукції, яка
пройшла сертифікацію); харчову та енергетичну
цінність згідно з даними додатку А до ДСТУ
4497:2005 (а саме: харчову та енергетичну цінність у
100 г меду; вміст білків, г; вуглеводів, г; та вітамінів,
мг).
Встановлено, що етикетка зразка № 1 не містить
повних даних щодо харчової та енергетичної цінності
100 г меду, а саме не зазначено вмісту вітамінів; щодо
умов зберігання і термінів придатності – не зазначено
температури зберігання меду; термін придатності
вказано від дати фасування, а не дня виготовлення.
Також на етикетці не зазначено ґатунку меду і
допустимих відхилень ваги фасованого продукту.

Білки 0,8 г
Вуглеводи 74,8 мг
1313,8 кДж (314 ккал)

Зберігати в приміщеннях,
захищених від прямих
сонячних променів.
Строк придатності: два роки
з дати фасування
Дата фасування: 31.07.2020
Рік збору 2020
+

Зразок № 2 максимально відповідав вимогам
ДСТУ 4497:2005 щодо маркування, але на етикетці не
позначено дати фасування.
Маркування зразка № 3 також не відповідало
вимогам ДСТУ 4497:2005, а саме на етикетці вітсутня
інформація щодо ґатунку меду, вмісту вітамінів,
температури зберігання меду. Крім того, термін
придатності меду вказано від дати фасування, а не дня
медозбору. Також на етикетці не позначено
допустимих відхилень об’єму фасованої продукції,
проте позначено відхилення маси брутто, що не є
обов’язковою позначкою.
Надалі ми провели аналіз якості пакування
дослідних зразків меду. Відібрані зразки були
розфасовані у скляні банки – згідно з ГОСТ 5717, тара
була закупорена герметично металевими кришками
методом нагвинчування. Згідно з ДСТУ 4497:2005
допустимими відхиленнями об’єму фасованої
продукції для окремих одиниць тари 0,25 дм3 від
номінальної кількості не повинні перевищувати
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значень, %: ± 4,0 %. Встановлено, що пакування всіх
досліджених зразків відповідало вимогам ДСТУ
4497:2005.
На другому етапі наших досліджень провели
органолептичну оцінку зразків меду. За результатами
дослідження кольору встановлено, що зразки
соняшникового меду мали світло-жовте (№ 1 і 3) та
яскраво-жовте (№ 2) забарвлення. Дослідження смаку
встановили, що смак всіх зразків був приємним,
солодким, без сторонніх присмаків, відчувалося
подразнення слизової ротової порожнини. За
визначення аромату встановлено, що всі дослідні
зразки мали приємний, ніжний, яскраво виражений

квітковий аромат без сторонніх запахів. Щодо
консистенції зразків, то вона була щільною і шпатель
у дослідні зразки занурювався під тиском.
Кристалізація зразків соняшникового меду була
дрібнозернистою. Ознак бродіння та механічних
домішок не виявлено в жодному з досліджених
зразків.
На третьому етапі наших досліджень визначали
фізико-хімічні показники зразків меду: масову частку
води, діастазне число, вміст інвертованого цукру,
активну кислотність. Також було проведено якісну
реакцію на наявність паді та пилковий аналіз (табл. 2).

Таблиця 2
Фізико-хімічні показники соняшникового меду (М ± m, n = 15)
Найменування показника
Результат пилкового аналізу
Масова частка води, %, не більше
Масова частка відновлювальних сахарів
(до безводної речовини), %, не менше
Діастазне число (до безводної речовини),
од. Готе, не менше
Кислотність, міліеквіваленти гідроокису
натрію (0,1 моль/дм3) на 1 кг, не більше
Якісна реакція на наявність паді

Вимоги ДСТУ

№ 1, n = 5

Наявність пилкових
зерен
21,0
70,0

Дослідні зразки
№ 2, n = 5

Пилкові зерна

Пилкові зерна

Пилкові зерна

16,7 ± 0,18

17,2 ± 0,24

16,5 ± 0,17

80,45 ± 0,89

80,21 ± 0,92

16,95 ± 2,05

14,64 ± 1,38

83,65 ± 1,2

10,0

13,72 ± 1,25

50,0

22,5 ± 0,71

23,8 ± 0,94

Негативна або молочнабіла каламуть

Негативна

Негативна

За результатами визначення масової частки води у
зразках меду встановлено, що залежно від виробника
показник коливався в межах від 16,5 ± 0,17 % до
17,2 ± 0,24 %, що відповідає вимогам стандарту для
меду першого ґатунку. Щодо вмісту інвертованого
цукру, то у дослідних зразках меду його вміст становив від 80,21 ± 0,92 до 83,65 ± 1,2 %, що свідчить про
його доброякісність і дає змогу зарахувати цей мед до
вищого ґатунку. За результатами визначення діастазного числа встановлено, що у всіх досліджених зразках меду показник відповідав вимогам стандарту і
коливався від 13,72 ± 1,25 до 16,95 ± 2,05 од. Готе.
Показник активної кислотності всіх досліджених
зразків меду коливався в межах вимог стандарту: від
21,9 ± 1,03 до 23,8 ± 0,94 міліеквівалентів гідроокису
натрію (0,1 моль/дм3) на 1кг.
Реакція на наявність паді у всіх досліджених зразках виявилась негативною. За результатами аналізу, в
усіх дослідних зразках меду виявлено пилкові зерна,
що є ознакою його натуральності.
Таким чином, аналіз результатів досліджень фізико-хімічних показників меду встановив, що всі дослідні зразки, незалежно від виробника, відповідають
вимогам ДСТУ 4497:2005.
На четвертому етапі наших досліджень визначали
радіологічні показники соняшникового меду. За
результатами оцінки встановлено, що вміст 137Cs у
дослідних зразках коливався в межах від 1,3 ± 0,23 до
2,7 ± 0,52 Бк/кг, що не перевищує допустимих рівнів.
Щодо 90Sr, то дослідженям виявлено слідові кількості.

№ 3, n = 5

21,9 ± 1,03
Негативна

Обговорення
За результатами аналізу відповідності маркування
дослідних зразків меду натурального соняшникового
до чинної нормативно-правової бази виявлено, що
етикетки всіх зразків містили інформацію згідно зі ст.
6 (ст. 23.) Закону України “Про інформацію для
споживачів щодо харчових продуктів”, але на всіх
етикетках
досліджених
зразків
встановлено
порушення
вимог
маркування
згідно
з
ДСТУ 4497:2005.
За результатами досліджень встановлено, що за
органолептичними показниками всі досліджені зразки
відповідали вимогам ДСТУ 4497:2005 “Мед натуральний. Технічні умови”, що узгоджуються з результатами органолептичної оцінки меду інших дослідників
(Ljasota et al., 2019; Korbych, 2020; Kravchuk, 2021; De
Beer et al., 2021).
Однак органолептична оцінка є доволі простим
методом оцінювання, що не може гарантувати якість
харчового продукту. Натомість показники фізикохімічного складу надають об’єктивні дані щодо якості
меду (Piven, 2019; Tyshkivs'ka & Fedorov, 2018;
Shtangret et al., 2020; Ling Chin & Sowndhararajan,
2020).
Нами встановлено, що всі досліджені зразки соняшникового меду різних виробників відповідають
вимогам ДСТУ 4497:2005, що узгоджується з результатами досліджень багатьох науковців (Morozova,
2017; Petryk et al., 2019; Piven et al., 2020; Tarasjuk &
Sljusarenko, 2021).
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Щодо показників безпечності, то згідно з отриманими нами результатами, всі досліджені зразки меду
визнано безпечними за радіологічними показниками,
що узгоджується з висновками щодо відповідності
меду до вимог нормативних документів ряду інших
дослідників (Piven, 2019; Fakhlaei et al., 2020).
Таким чином, аналізуючи результати проведених
нами та іншими науковцями досліджень, ми
вважаємо, що проблема відповідності показників
якості й безпечності меду бджолиного натурального,
що реалізується у торговельній мережі, вимогам
національних
стандартів
потребує
постійного
моніторингу.
Висновки
1. За результатами досліджень маркування встановлено, що всі досліджені зразки соняшникового
меду не містять окремої споживчої інформації, передбаченої ДСТУ 4497:2005, але відповідають вимогам
Закону України “Про інформацію для споживачів
щодо харчових продуктів”.
2. За результатами визначення органолептичних
та фізико-хімічних показників встановлено, що всі
дослідні зразки відповідали вимогам ДСТУ
4497:2005.
3. За результатами визначення радіонуклідів
встановлено, що всі зразки відповідали вимогам державного гігієнічного нормативу “Допустимі рівні
вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді”.
Відомості про конфлікт інтересів
Автори стверджують про відсутність конфлікту
інтересів.
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Of the total number of animal diseases, 70–80 % are non-communicable diseases, and more than 50 %
are surgical diseases, which cause significant economic damage to the livestock industry due to reduced
productivity and premature culling of livestock. Irrational, unbalanced in terms of macro- and
microelements, vitamins, carbohydrates feeding leads to metabolic disorders. At the same time, deep
destructive-degenerative changes in bones, joints, ligaments and tendons are registered, horn formation in
the hooves is disturbed and a less stable horn is produced. Omission in feeding unsatisfactory housing
conditions and inadequate care of animals. When such conditions are often supplemented, the outer cover
of animals, in particular the hooves, is affected first of all. In the event of inflammatory and dystrophic
processes at the base of the skin of the hooves there is a violation of tissue (tubular) and cellular structure.
The horn of such hooves undergoes changes in the form of parakeratosis and deformation; this contributes
to the spread and accumulation of fungal flora, which shows its pathogenic action mainly due to enzymatic
activity and toxic products, which characterizes these microorganisms as a factor in the destructive
processes of the hoof horn. With reduced mechanical stability and destroyed by microscopic fungi of hoof
horn is more likely to develop aseptic or purulent pododermatitis. Here, the fungal flora is not only a
contributing factor in the occurrence of diseases, but also as one of the factors complicating the course of
the disease. That is why timely detection and effective treatment of ungulomycosis prevents the complication
of the pathological process, which can even lead to culling of animals. The essence of treatment of
superficial ungulomycosis is reduced to functional cleaning of hooves and their antiseptic treatment in the
form of fungicidal powders, sprays, hoof baths. In deep ungulomycosis, and, moreover, in combination with
purulent pododermatitis, treatment includes local anesthesia, orthopedic treatment, antiseptic treatment
with isolation, pathogenetic therapy. Prevention of ungulomycosis is based on knowledge of the etiology of
the disease and the pathogenetic mechanisms of its development. Its essence is to form in animals a strong
hoof horn, prevent its destruction and eliminate favorable conditions for the reproduction of keratomycetes.
This includes proper feeding, proper housing conditions and appropriate animal care.
Key words: cattle, hoof horn, microscopik fungi-keratomycetes, ungulomycosis, osteodystrophy, hoof
deformity, pododermatitis, treatments, measures to prevent.

Унгуломікоз великої рогатої худоби: лікування й профілактичні заходи
(огляд літератури)
А. Р. Мисак, Ю. М. Леньо, Б. В. Гутий, Я. Г. Крупник, С. В. Цісінська, І. І. Ігліцький, І. П. Дудчак
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Із загального числа захворювань тварин 70–80 % припадає на незаразні хвороби, при цьому більше ніж 50 % з них – на хірургічні, які завдають галузі тваринництва значних економічних збитків внаслідок зниження продуктивності та передчасного вибраковування тварин. Нераціональна, незбалансована за макро- і мікроелементами, вітамінами, вуглеводами годівля призводить до
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порушення обміну речовин. При цьому реєструються глибокі деструктивно-дегенеративні зміни в кістках, суглобах, зв’язках і
сухожилках, порушується рогоутворення в копитцях й продукується менш стійкий ріг. Упущення в годівлі часто доповнюються
незадовільними умовами утримання та невідповідним доглядом за тваринами. При цьому насамперед уражуються копитця. При
виникненні запальних і дистрофічних процесів в основі шкіри копитець настає порушення тканинної (трубчастої) і клітинної
структури. Ріг таких копитець зазнає змін у вигляді паракератозу та деформації; це сприяє поширенню й накопиченню грибкової
флори, яка проявляє свою патогенну дію, головним чином, за рахунок ферментативної активності та токсичних продуктів, що
характеризує ці мікроорганізми як чинник деструктивних процесів копитцевого рогу. За зниженої механічної стійкості та зруйнованого мікроскопічними грибами копитцевого рогу є більша ймовірність виникнення асептичного чи гнійного пододерматиту.
Тут грибкова флора є не тільки фактором, що сприяє виникненню цих захворювань, а й одним із чинників ускладнення їхнього
перебігу. Саме тому своєчасне виявлення й ефективне лікування тварин за унгуломікозу запобігає ускладненню патологічного
процесу, який може призвести навіть до вибраковування тварин. У випадках поверхневого унгуломікозу суть лікування зводиться
до розчистки копитець та їхньої антисептичної обробки у вигляді фунгіцидних присипок, спреїв, копитцевих ванн. За глибокого
унгуломікозу, а тим паче у поєднанні з гнійним пододерматитом, лікування включає місцеве знеболювання, ортопедичну розчистку, антисептичну обробку з накладанням захисної пов’язки, патогенетичну терапію. Профілактика унгуломікозу ґрунтується на
знанні етіології захворювання та патогенетичних механізмів його розвитку. Суть її зводиться до формування у тварин міцного
копитцевого рогу, запобігання його руйнування та усунення сприятливих умов для розмноження кератоміцетів. Сюди належать
повноцінна годівля, відповідні умови утримання та догляд за тваринами.
Ключові слова: велика рогата худоба, копитцевий ріг, мікроскопічні гриби-кератоміцети, унгуломікоз, остеодистрофія, деформація копитець, пододерматит, лікування, профілактика.

Вступ

Результати та їх обговорення

Із загального числа захворювань тварин 70–80 %
припадає на незаразні хвороби, при цьому понад 50 %
з них – на хірургічні, які завдають галузі тваринництва значних економічних збитків внаслідок зниження
продуктивності та передчасного вибраковування тварин (Veremej et al., 1989; Borysevych, 1993; Veremej &
Zhurba, 2003; Panko, 2003; Stekol'nikov et al., 2016).
Неповноцінна годівля призводить до порушення
обміну речовин; при цьому реєструються глибокі
деструктивно-дегенеративні зміни в кістках, суглобах,
зв’язках і сухожилках, порушується рогоутворення в
копитцях й продукується менш стійкий ріг. Упущення
в годівлі часто доповнюються незадовільними умовами утримання та невідповідним доглядом, які призводять до ураження копитець (Veremej & Zhurba, 2003;
Luk'janovskij, 2005; Kirillov, 2007; Mar'in et al., 2012;
Rukol', 2013). Внаслідок виникнення запальних і дистрофічних процесів в основі шкіри копитець копитцевий ріг зазнає змін у вигляді паракератозу й деформації (Borisevich, 1996; Kovalchuk & Kuzheliuk, 2015;
Mar'in et al., 2017). Це сприяє поширенню й накопиченню грибкової флори, яка проявляє свою патогенну
дію за рахунок ферментативної активності та токсичних продуктів, що підвищує їхню конкурентну здатність за засвоєння субстрату, і характеризує мікроорганізм як чинник деструктивних процесів копитцевого рогу (Izdepskyi et al., 2012).
Здебільшого за унгуломікозу (від лат. ungula – копито, гр. mykes – гриб) найчастіше реєструються його
ускладнення, а не саме захворювання, що не дозволяє
своєчасно проводити ефективні профілактичні заходи
та лікування тварин (Krupnyk et al., 2021).

Враховуючи багатофакторність етіологічних чинників, котрі можуть сприяти появі та розвитку захворювань дистального відділу кінцівок у великої рогатої
худоби, зокрема копитець, проводять комплексне
дослідження стану тваринницьких приміщень та їхньої відповідності санітарно-гігієнічним нормам.
Окрему увагу приділяють проекційним характеристикам стійл для тварин, покриттю підлоги та системі
прибирання гною.
В
ході
проведення
хірургічної
(клінікоортопедичної) диспансеризації проводять огляд тварин, звертають увагу на вгодованість, положення тіла
та поставу кінцівок і пальців, оцінюючи їх статичну
та динамічну функції (Borisevich, 1996; Hulek, 2015;
Kantemyr et al., 2016; Spitsyna et al., 2016; Nenashev et
al., 2018; Chehodaridi & Guchkaeva, 2019; Krasnoperov
et al., 2020; Rudyk et al., 2021).
За неправильної постави кінцівок, яка є вродженою чи набутою, має місце нерівномірне навантаження й надмірне стирання окремих ділянок копитець, що
зумовлює зміну їхньої форми. Відповідно ж зміна
форми копитець впливає на поставу кінцівок. Особливо сильно це виражено у випадку запущеної деформації копитець.
Встановлено (Borisevich, 1996), що значні відхилення в поставі кінцівок внаслідок погіршення їх
опорної функції виникають за остеодистрофії, внаслідок чого спостерігаються масові захворювання копитець. За порушеної постави тазових кінцівок, зумовленої остеодистрофією, різко змінюється характер
опори копитець – опора здійснюється, головним чином, м’якушами; копитця стають лижоподібними
(рис. 1).
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Рис. 1. Варіанти постави тазових кінцівок (Borysevych, 1993; Borisevich, 1996):
1) надмірно зігнута в колінному суглобі; 2) надмірно зігнута в заплесновому суглобі; 3) надмірно розігнута в суглобах пальців
Як відомо (Hulek, 2015), проблеми проявляються,
головним чином, на задніх зовнішніх копитцях, адже
ті ростуть інтенсивніше, ніж внутрішні, внаслідок
більшого навантаження. Оскільки корова намагається
опиратися на обидва копитця, чого вона, у випадку
більшої висоти зовнішнього копитця, може досягнути, поставивши нижню частину кінцівки навскоси,
при цьому зачепи копитець розвертаються назовні, а
скакальні суглоби – всередину. Внаслідок цього формується Х-подібна постава кінцівок.
При оцінці постави кінцівок за М. Хулек (Hulek
2015) (рис. 2) беруть до уваги кут між продовженою

назад віссю міжкопитцевої щілини і поздовжньою
віссю (хребтом) корови. Виділяють три ступені:
1 ступінь: 0–17˚ – тазові кінцівки розміщені (майже) паралельно, зовнішнє і внутрішнє копитця (майже) однакової висоти. В стаді таку поставу кінцівок
мають мати більш ніж ¾ всіх корів.
2 ступінь: 17–23˚ – зовнішнє копитце вище, ніж
внутрішнє. В цю групу потрапляють також тварини з
правильно розчищеними щойно копитцями, у яких ще
не відновились кістки і суглоби.
3 ступінь: більше ніж 23˚ – у таких тварин зовнішні копитця помітно вищі; вони потребують термінової
розчистки, щоб корова не стала кульгавою.

Рис. 2. Оцінка постави кінцівок (Hulek, 2015)
Оцінку стану кінцівок виконують під час проводки
тварини, щоб встановити наявність чи відсутність
кульгавості, на навантаженій та припіднятій і зафіксованій кінцівці. Оцінюють величину і форму копитець, стан тканин, характер відростання й стирання
копитцевого рогу. Особливу увагу приділяють тваринам із деформацією копитець, надмірною гіпертрофією та ознаками руйнування копитцевого рогу.
Клінічні дослідження, які полягають у визначенні
характеру місцевого процесу, проводять шляхом
огляду та пальпації з використанням пробних щипців.
За необхідності, в ході проведення клінічного дослідження місцевого процесу проводять механічну
очистку копитець (механічну антисептику). Тупим
краєм копитного ножа чи іншим пристосованим інструментом з копитець видаляють бруд, камінці й

засохлий гній. Використання води для очистки, через
створення болотної плівки є обмеженим. Рекомендується (Hulek, 2015) застосовувати воду лише для очистки шкіри навколо копитець і міжкопитцевої щілини,
щоби побачити зміни форми і зауважити ознаки можливих дефектів.
При проведенні розчистки звертають увагу на стан
бокової та підошовної частини копитцевого рогу
(тріщини, рани, наявність зон пігментації, крововиливів та болючості), наявність чи відсутність виразок
м’яких тканин (вінчика, м’якуша, склепіння міжпальцевої щілини), пододерматиту і ламініту, тіломи, виразки Рустергольца, хвороби Мортелларо, гнійних ран
та забоїв.
В етіопатогенезі унгуломікозу задіяні такі складові: а) мікроскопічні гриби-кератоміцети; б) травмова-
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ний чи зі зниженою механічною стійкістю копитцевий ріг; в) сприятливі умови для розмноження кератоміцетів та супутньої симбіотичної мікрофлори
(рис. 3). Встановлено (Malishevs'kij et al., 1991;
Kulynych, 2012; Izdepskyi et al., 2012; Khomyn et al.,

2017; 2020; Krupnyk et al., 2021), що зниження механічної стійкості та руйнування кератоміцетами копитцевого рогу призводить до розвитку ускладнень –
деформацій копитець, пододерматиту, ураження копитцевої кістки.

Рис. 3. Схема етіопатогенезу унгуломікозу
Етіологічна
роль
мікроскопічних
грибівкератоміцетів за унгуломікозу є основною, тимчасом
як за пододерматиту травматичного походження може
бути допоміжною, – як додатковий чи сприяючий

фактор (рис. 4). Саме тому своєчасне й ефективне
лікування унгуломікозу запобігає ускладненню патологічного процесу, який може призвести до вибраковування тварин.

Рис. 4. Схема етіопатогенезу гнійного пододерматиту, ускладненого кератоміцетами (А – додатковий фактор;
Б – сприяючий фактор)
Діагноз ставлять на основі клінічних ознак захворювання з урахуванням анамнезу, аналізу годівлі,
догляду й утримання тварин, беруть до уваги динаміку біохімічних показників крові та результатів мікробіологічних досліджень.
При виявленні унгуломікозу насамперед визначають ступінь ураження копитцевого рогу, що відповідно впливає на схему лікування тварини. Лікування

поверхневого унгуломікозу ґрунтується на розчистці
копитець та їх антисептичній обробці у вигляді фунгіцидних присипок, спреїв, копитцевих ванн. У випадку глибокого унгуломікозу, особливо за гнійного
пододерматиту, схема лікування включає: місцеве
знеболювання, ортопедичну розчистку, антисептичну
обробку з накладанням захисної пов’язки, патогенетичну терапію.
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Рис. 5. Схема лікування за унгуломікозу
Для знеболювання дистального відділу кінцівки,
зокрема пальців, використовують провідникову та
інфільтраційну анестезії (Mahda et al., 1995; Vlasenko
& Tykhoniuk, 2000; Vlasenko et al., 2006).
Найбільш простим та ефективним методом провідникової анестезії є метод Шаброва. При цьому
вводять 2–4 % розчин новокаїну в кількості 15–20 мл
на 5–7 см нижче від зап’ясткового (заплеснового)
суглоба по краях сухожилків згиначів і розгиначів як
з латерального, так і медіального боків.
За методом Регнері пальці знеболюють з двох точок. Голку вколюють почергово як з медіального, так
і латерального боку п’ястка (плесна) на 1–2 (1,5–3) см
вище від рівня рудиментарних пальців й дещо дорсальніше від середини бокової поверхні. Ін’єктують по
40–50 мл 3–4 % розчину новокаїну з кожного боку в
дорсальному і волярному (плантарному) напрямах.
Міжпальцеву новокаїнову блокаду виконують з
дорсального боку шляхом введення 20–40 мл 3–4 %
розчину новокаїну в міжпальцеву клітковину, просуваючи голку в бік волярної (плантарної) поверхні.
При розчистці копитець необхідно дотримуватись
принципу – краще залишити достатньо рогу, ніж його
надмірно видалити (Borisevich, 1996; Hulek, 2015).
В основі методики розчистки копитець у корів за
М. Хулек (Hulek, 2015) покладені такі принципи:
- навантаження на суміжну пару копитець має бути розподілене однаково – для чого копитця повинні
бути однакової довжини і висоти. У здорових копитцях – якщо підошва при сильному натисканні великого пальця прогинається, то в задній частині опірної
поверхні ріг не зрізають.
- розподіл маси тіла в передніх 2/3 підошви здійснюється таким чином, щоб опірна поверхня підошви
була під кутом 90˚ до поздовжньої осі трубчастої
кістки. Це забезпечує рівномірне навантаження лис-

точків дерми в ділянці стінки, а копитцева кістка перебуває – у правильній позиції.
- опірна поверхня має залишатися максимально
великою, що забезпечує розподіл навантаження на
більшій площі поверхні й зменшує тиск на дерму.
- дерма має бути захищена достатньо товстим шаром рогу.
- за пошкодження окремого копитця – інше, здорове, вимушене на якийсь час приймати на себе більше навантаження.
Насамперед необхідно виконати функціональну
розчистку копитець з метою розвантаження дефектного копитця. При цьому обов’язково розчищають
обидві кінцівки – передні чи задні. Розмір клиноподібного розвантаження хворого копитця залежить від
його стану. Висоту суміжного здорового (частіше
меншого) копитця намагаються залишити такою ж,
оскільки воно нестиме більше навантаження. Якщо
здорове копитце досить низьке чи низько зрізане, то
розвантаження хворого копитця необхідно виконати
за допомогою штучної накладки. Накладка наклеюється тільки на здорове й правильно зрізане копитце з
достатнім шаром підошви (5 мм).
Обрізаючи надмірно відрослий ріг, намагаються
надати копитцям правильної форми, яка забезпечує
фізіологічний розподіл опорно-силових взаємодій у їх
структурах, головним чином за активної амортизаційної функції м’якушів, що в кінцевому підсумку сприяє нормальному функціонуванню механізму пальців і
копитець.
За деформацій копитець (рис. 6) створюється “замкнуте коло”: надмірно відрослий ріг зумовлює травмування основи шкіри, а викликане запалення та викривлення сосочків і листочків поглиблює неправильний ріст копитцевого рогу. При наявності ускладненої запальними й деструктивними процесами деформації необхідно проводити різні лікувальні процедури (Borisevich, 1996).
Враховуючи ймовірність глибокого проникнення
мікроорганізмів, у тому числі збудників унгуломікозу,
в рогову субстанцію копитець (рис. 7), проводять
ретельну їх розчистку із обов’язковим повним видаленням рогу, що розпався. Розчистку починають з
підошовної поверхні копитець. Ріг підошви і підошовної ділянки м’якуша звільняють від нашарованого на
нього рогу центрального відділу м’якуша чи від покритого рогу стінок. Особливо уважно розчищають
аксіальний жолобок, звертаючи увагу на стан рогу
білої лінії, який може руйнуватися чи просочуватися
ексудатом (за ламініту). Розчищаючи центральну
ділянку м’якуша, звертають увагу на наявність характерних для унгуломікозу терасоподібних заглиблень
чи борозн, заповнених масою, що неприємно пахне.
Під час зрізання рогу підошовних країв копитцевих
стінок слід забезпечити його виступання не менше
ніж на 2 мм за межі рівня рогу підошовної ділянки
м’якуша (на одному рівні з рогом центральної ділянки
м’якуша).
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Рис. 6. Деформовані копитця

Рис. 7 Локальні глибокі мікотичні ураження підошви

Для лікування тварин, уражених мікозами, застосовують препарати місцевої та системної дії (табл. 1).
При місцевому лікуванні враховують не тільки активну дію препарату, а і його лікарську форму. Відомо
(Kaniuka, 2006), що лініменти та мазі, приготовлені на
зневодненому ланоліні, рослинних оліях або тваринних жирах, проявляють кращий терапевтичний ефект.
Не застосовують мінеральні олії, зокрема вазелін;
вони затримують проникнення фунгіцидних препара-

тів у глибокі шари шкіри. Перевагу віддають прогірклим жирам і оліям; при згіркненні жиру ненасичені
жирні кислоти окиснюються до альдегідів, що діють
протимікозно. До складу лініментів і мазей включають саліцилову кислоту; вона розм’якшує епідерміс,
що сприяє проникненню фунгіцидних препаратів у
глибокі шари шкіри і пришвидшує регенерацію епітелію. Зручні в застосуванні аерозольні препарати.
Менше ефективні присипки фунгіцидних препаратів.

Таблиця 1
Фунгіцидна ефективність протимікозних препаратів (Kaniuka, 2006)
Вид гриба
Трихофі- Мікроспо- Епідермо- Аспер- Кандидо- Крипто- Ботріомі- Актино- Бластомі- Гістоплазтон
рон
фітон
гілюс
мікоз
спорон
цети
міцети
кози
ми
Ністатин
+
++
+
+++
+++
Леворин
++
+++
–
–
Гризеофульвін
+++
+++
++
Амфотерицин
–
–
++
++
+++
–
++
++
Амфоглюкамін
++
++
++
++
++
++
+++
+++
+++
+++
–
Нітрофурилен
Нітрофунгін
+++
+++
+++
Хлорімідазол
++
++
Клотримазол
+++
+++
+++
++
Фунгідерм
++
++
++
++
Міковет
+++
+++
+++
++
++
Мікогептин
++
++
++
++
+
++
Польфунгівет
++
++
++
+++
Фунгідермін
++
++
++
+
Примітка: + – проявляє дію, ++ – помірна дія, +++ – сильна дія, – – відсутність дії
Препарат

Після розчищення копитець підошву обробляють
1 % спиртовим розчином йоду з диметилсульфоксидом (10–15 мл 40 % ДМСО на 50 мл розчину йоду), 5–
10 % сульфату міді, 5 % формальдегіду (Borysevych,
1993; Panko, 2003), а також 5–10 % сульфату цинку
(Kozii et al., 2018).
При дефектах рогу перед накладанням пов’язки
окремі автори (Veremej et al., 1989) рекомендують

застосування присипки: Acidi borici – 87,0; Acidi salicylici – 3,0; Jodoformii 10,0 або ж (для обробки рани)
Acidi borici – 87,0; Acidi salicylici – 8,0; Xeroformii –
5,0. Пов’язку необхідно змінювати через 2–3 дні, щоб
забезпечити на рані сприятливе для лікування середовище. Зміну пов’язки виконують до того часу, доки
рана не стане сухою й не почнеться її загоювання.
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Для лікування корів, хворих на гнійний пододерматит, спричинений дією кератолітичних грибів, рекомендують (Kulynych, 2012) проводити хірургічну
обробку патологічного вогнища, після чого з інтервалом у 3–5 діб на ранову поверхню використовувати
речовини, що проявляють виражену місцеву фунгіцидну дію (препарати 2-меркаптобензотіазолу, суміш
нанокластерів аквахелатів Ag, Cu, Zn, Mg) шляхом
триразового застосування просочених препаратами
пов’язок із подальшою їх фіксацією на ратицях ортопедичним черевиком.
Схема лікування за гнійного пододерматиту,
ускладненого кератоміцетами, така (Khomyn et al.,
2020):
1) після знеболювання знімається весь зруйнований ріг;
2) поверхню дефекту зрошують 10 % розчином
натрію хлориду;
3, 4) на ділянку ураження впродовж 7 діб наносять
розчин наноаквахелатів Ag, Cu, Zn, просочують ним
ватно-бинтовий тампон та до одужання – пантевенол
(гель);
5) на уражені копитця накладають бинтову
пов’язку та захисний чохол; таку пов’язку знімають
через добу. Третю і наступні обробки проводять з
інтервалом 5 діб. Розчин наноаквахелатів Ag, Cu, Zn
володіє вираженою протизапальною, протинабряковою, бактерицидною, протигрибковою активністю,
вираженим кератопластичним ефектом поряд з пенетруючими властивостями, що зумовлює його ефективність при багатьох захворюваннях зовнішніх покривів. Пантевенол чинить венотонічний, капіляротонічний, антиоксидантний, антиексудативний, гемостатичний ефекти. Препарат ефективно стимулює процеси
регенерації тканин. Тривалість лікування складає
28 діб, що на 6 діб менше від традиційного способу.
Ефективність лікування оцінюють за виповненням
дефекту молодим трубчастим рогом.
За різних захворювань копитець показане використання лікувальних ванн. Купоросні (10 % розчин
мідного купоросу) або змішані (5 % розчин формаліну
та 10 % розчин мідного купоросу) ванни застосовують при лікуванні некробактеріозу, гнитті рогу
м’якуша, верукозному пододерматиті тощо. Таке
лікування доцільне при масовому ураженні копитець
без накладання пов’язок (відкритий метод лікування).
Поряд з обробкою копитець очищають і дезінфікують
підлогу. Ванни сприяють швидшій демаркації, утворенню грануляційної тканини і епітелізації
(Borisevich, 1996; Bergsten & Herlin,1996).
Для лікування гнійно-некротичних процесів у ділянці пальця у великої рогатої худоби автори
(Izdepskyi & Kyrychko, 2009) рекомендують застосовувати пов’язки із санобітом. До складу згаданого
препарату входять бішофіт полтавський, сорбенти
кремнійорганічної породи і анестетик. Місцево застосований бішофіт виявляє протинабрякову, протизапальну, аналгетичну, імуностимулювальну та регенеративну властивості внаслідок активації клітинного
імунітету і дії протеолітичних ферментів. Окрім того,

бішофіт пригнічує ріст багатьох мікроорганізмів у
вогнищі ушкодження.
Також отримані дані про позитивний терапевтичний ефект від застосування комплексної терапії лікування гнійних пододерматитів залежно від фази запального процесу: стадія гідратації – порошок
“Діфазин” (діатоміт, сульфат цинку, стрептоцид, борна кислота) або порошок “Димефулін” (діатоміт, сульфат міді, перманганат калію, фурацилін) та на стадії
дегідратації – антисептичну гідрофільну мазь “Левоміколь” (Ermolaev et al., 2016).
За даними авторів (Kovalchuk & Kuzheliuk, 2015),
лікування корів з ураженнями ратиць шляхом місцевого застосування 5 % розчину йод-димексиду та
внутрішньоаортального введення 0,5 % розчину новокаїну з антибіотиками прискорює регенеративні процеси, що дозволяє скоротити термін лікування за пододерматитів та інших гнійно-некротичних захворювань пальця.
Багаторічні дослідження авторів (Makaev et al.,
2012) вказують на високу ефективність для лікування
захворювань дистального відділу кінцівок у великої
рогатої худоби препаратів місцевої терапевтичної дії
– “Фузосан–1” і “Фузобоксан–2”, а також “Хуф-фіт
гель”. “Хуф-фіт гель” і “Фузосан–1” володіють припікаючою, протинабряковою та антисептичною дією. Їх
накладають на пошкоджену ділянку після старанної
хірургічної обробки. Для накладання пов’язки з цими
препаратами використовують еластичні бинти, просякнуті спеціальним розчином “Хуф-фіт розчин”. “Хуффіт розчин” також можна використовувати для групової обробки кінцівок тварин. “Фузобоксан–2” – комплексний ін’єкційний препарат, який у своєму складі
містить антимікробні, імуностимулюючі та регенеративностимулюючі компоненти.
За даними И. Г. Галимзянова та ін. (Galimzjanov et
al., 2010), при лікуванні гнійно-некротичних захворювань пальців ВРХ вираженим терапевтичним ефектом
володіє комплексне застосування іонообмінної тканини “Адсорбент” у поєднанні з трициліном або складним порошком на основі перманганату калію та борної кислоти 1:3 з подальшим накладанням гіпсової
пов’язки.
У схему лікування тварин доцільним є включення
патогенетичної терапії, зокрема новокаїнових блокад,
що сприяє швидкому видужанню тварин.
Циркулярна новокаїнова блокада: 0,25–0,5 % розчин новокаїну ін’єктують у верхній третині п’ясті
(плесна) поблизу заднього краю відповідної кістки з
латерального і медіального боків; після введення
певної кількості розчину новокаїну голку під шкірою
просувають наперед (дорсально), весь час натискаючи
на поршень шприца, після чого повертають у попереднє положення і просувають назад (волярно), вводячи
розчин. Вводять достатньо розчину, щоб інфільтраційні валики на дорсальній і волярній поверхнях
з’єдналися між собою. При ураженні одного з копитець циркулярну новокаїнову блокаду виконують в
ділянці першої фаланги відповідного пальця, застосовуючи 0,5 % розчин новокаїну разом з антибіотиками.
Ефективна також коротка новокаїнова блокада з вве-
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денням новокаїн-антибіотикового розчину в міжпальцеву клітковину на рівні середини перших фаланг з
дорсального чи волярного боку (Borisevich, 1996;
Kirillov, 2007).
При більшості захворювань копитець досить ефективними є внутрішньосудинні ін’єкції: внутрішньовенні, аортальні, артеріальні. В яремну вену вводять
0,25–0,5 % розчини новокаїну (1 мл/кг). Оскільки
захворювання копитець проявляються в основному на
тазових кінцівках, частіше використовують ін’єкції в
аорту (150–300 мл); на грудних кінцівках новокаїнантибіотикові розчини вводять в серединну артерію.
Із загальних методів для підвищення резистентності організму, особливо при глибоких пододерматитах, зокрема спричинених чи ускладнених унгуломікозом, рекомендовано використовувати імуностимулювальні препарати, тканинні препарати, аутогемотерапію, опромінену ультрафіолетовими чи лазерними
променями кров тощо. Але успіх лікування залежить
не стільки від лікарських засобів, скільки від ретельної хірургічної обробки та післяопераційного захисту
рани (Panko, 2003).
Профілактичні заходи зводяться до формування у
тварин міцного копитцевого рогу, запобігання його
руйнування та усунення сприятливих умов для розмноження кератоміцетів. Сюди належить повноцінна
годівля, відповідні умови утримання та догляд за
тваринами.
При порушенні процесів ороговіння (пододерматит, ламініт, нестача в раціоні сірки і сірковмісних
амінокислот, порушенні метаболізму гістидину, лізину, аргініну, метіоніну, вітамінів, мікроелементів,
зокрема міді, цинку, кобальту) в рогових клітинах
різко знижується вміст дисульфідних груп, що свідчить про зміни молекулярної структури кератину і
продукуванні менш стійкого рогу (Borisevich, 1996).
Саме тому у схемі профілактичних заходів численних захворювань копитець, зокрема унгуломікозу,
вагоме місце відводиться профілактиці остеодистрофії (Borisevich, 1996; Krupnyk et al., 2013), а також
недопущення травматизму. Адже при виникненні
запальних і деструктивних процесів в основі шкіри
копитець настає порушення тканинної (трубчастої) і
клітинної структури. Рогові трубочки мають різний
діаметр, в них накопичується ексудат (за гнійного
пододерматиту) або кров. В міжклітинний простір
епідермісу
проникають
аномальні
білковополісахаридні комплекси, які утворюються в основі
шкіри при деградації колагену та із плазми крові, й
відкладаються у вигляді цементуючих субстанцій. Ріг
таких копитець зазнає змін у вигляді паракератозу і
має вигляд аморфної рихлої войлокоподібної маси,
яка просочена глікопротеїнами плазми крові і білками
сполучнотканинного походження (Borisevich, 1996).
Зрозуміло, що такий ріг стає сприятливим середовищем для розвитку мікроскопічних грибів.
Структурно-функціональні й метаболічні порушення в копитцевому розі, глибина і їх вираженість
перебувають в тісному корелятивному зв’язку як зі
ступенем, так і з формою деформації копитець. Виділяють “просту” деформацію та ускладнену запальни-

ми й деструктивними процесами в основі шкіри
(Borisevich, 1996). Оскільки деформовані копитця
призводять до неправильної постави кінцівок, що
своєю чергою ускладнює патологічний процес, то
регулярна розчистка копитець займає чільне місце не
тільки як лікувальний, а і як профілактичний захід
(Kozii et al., 2018; Mar'in, 2019).
Такі порушення біофізичних властивостей копитцевого рогу, як сухість і м’ягкість, знижують його
якість та експлуатаційні властивості. Тріщини зазвичай виникають при сухості, а м’якість призводить до
деформації.
При сухості копитцевого рогу для ножних ван застосовують Sapo Viridis у воді (1 : 6); для просочування ватно-марлевої пов’язки Picis liquide + Ol.Ricini
(1 : 4), Picis liquide + Ol.Vaselini (1 : 2), а також Natrii
hidrokarbonatis 5 %. Пов’язку накладають на копитця з
сухим рогом на 24–48 годин, періодично зволожуючи
її. Зверху пов’язку захищають водонепроникним матеріалом. При м’якості копитцевого рогу для ножних
ван застосовують Formaldehydi 5 %, Cupri sulfatis
10 % (Veremej et al., 1989).
Копитцеві ванни підвищують механічну стійкість
рогу, дезінфікують копитця. Зазвичай їх застосовують
впродовж 2–3 днів з двотижневим інтервалом. Найпростіша ванна таких розмірів: довжина – 3–5 м; ширина – 1–2 м; глибина – 15–20 см; вхід і вихід із ванни
має бути похилим. Одноразове заповнення ванни
достатнє для обробки 350–400 голів худоби, а при
значному забрудненні копитець після прогону 150–
200 голів тварин ванну слід очистити й заповнити
свіжим розчином. Треба брати до уваги те, що 5 %
розчин формаліну може викликати подразнення шкіри міжпальцевого склепіння, а при використанні міднокупоросних ванн необхідно не допускати заковтування розчину тваринами.
Рекомендується (Hulek, 2015) використовувати дві
ванни глибиною 10–15 см і довжиною щонайменше
2,5 м; між ваннами має бути кілька метрів відстані, а
за ними – місце для висихання копитець. Перша ванна
заповнюється водою й призначена для очищення й
відмивання від бруду; в другу ванну додають розчин з
діючою речовиною. Беручи до уваги власний досвід,
автор віддає перевагу регулярному прогону тварин у
літній період по довгій ванні зі звичайною водою;
коли ж виникає різке збільшення кількості випадків
кульгання, зумовленого пальцевим дерматитом і міжкопитцевими інфекціями, використовується сульфат
міді (зимою) чи формалін (влітку) двічі на тиждень,
впродовж 2–3 тижнів.
Важливою ланкою в ліквідації і профілактиці мікозів є дезінфекція приміщень, в яких перебували
хворі тварини. Більшість патогенних грибів, які викликають захворювання тварин, існують у зовнішньому середовищі у споровій формі, яка значно підвищує стійкість збудників мікозів. Вибір дезінфектантів та їх концентрацію визначають з урахуванням
епізоотичної ситуації і результатів мікологічних досліджень. Для дезінфекції зазвичай застосовують лужні
розчини 5 % формальдегіду, мідного купоросу, креоліну, 5–10 % гарячі розчини їдкого натрію, освітлені
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розчини хлорного вапна із вмістом 3–5 % активного
хлору та ін. Для побілки використовують 10–20 %
свіжогашене вапно. Також дезінфікують і предмети
догляду за тваринами парами формальдегіду в параформалінових камерах. В неблагополучних щодо
дерматомікозів господарствах шкіру тварин обробляють фунгіцидними препаратами (Harchenko et al.,
1982).
Важливе значення для профілактики мікозів має
повноцінна годівля і добрі умови утримання тварин,
які підвищують резистентність організму (Borisevich,
1996; Kirillov, 2007; Rukol', 2013; Solano et al., 2015;
Moreira et al., 2019; Langova et al., 2020; Mylostyvyi et
al., 2021).
Висновки
1. Мікроскопічні гриби-кератоміцети є етіологічним чинником зниження механічної стійкості та руйнування копитцевого рогу, що спричиняє виникнення
деформацій копитець, розвиток пододерматиту та
ураження копитцевої кістки.
2. Грибкова флора є одним із факторів ускладнення перебігу асептичного чи гнійного пододерматиту.
3. Лікування поверхневого унгуломікозу включає
розчистку копитець та їх антисептичну обробку у
вигляді фунгіцидних присипок, спреїв, копитцевих
ванн.
4. За глибокого унгуломікозу, особливо у поєднанні з гнійним пододерматитом, лікування включає
місцеве знеболювання, ортопедичну розчистку, антисептичну обробку з накладанням захисної пов’язки,
патогенетичну терапію.
5. Профілактичні заходи ґрунтуються на формуванні у тварин міцного копитцевого рогу, запобіганні
його руйнування та усунення сприятливих умов для
розмноження мікроскопічних грибів-кератоміцетів.
Відомості про конфлікт інтересів
Автори стверджують про відсутність конфлікту
інтересів.
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The material for the research were publications of scientists, reporting documentation of ZHRSLSPS,
RSLSPS, SLVSE of Zhytomyr and Zhytomyr region, food samples. Radiological studies were performed on the
device USC Gamma-plus № 0502 BG. The content of radionuclides in mushrooms was determined on RUG91. In 2020, 210183 samples were tested, including 90 in excess. As in previous years, the excess was found in
19 samples of milk from the Narodytsya district (103–180 Bq/kg). The gifts of the forest remain the most polluted. The specific activity of 3 samples of fresh mushrooms from Novohrad-Volynskyi district was 610 Bq/kg,
642 Bq/kg, and 819 Bq/kg (with DR 500 Bq/kg), 4 samples from Yemilchyn district – 531–761 Bq/kg, 2 samples from Luhyny district – 760 Bq/kg and 827 Bq/kg. The most significant number of exceedances in the level
of contamination of fresh mushrooms was found in Narodytsky, Ovruch, Malyn, and Olevsk districts, slightly
less – in Luhyny. In particular, of the 25 samples of fresh mushrooms from Narodytsya district, 23 (621–2000
Bq/kg, DR exceeded 1.2–4 times) were detected, 28 % of fresh mushroom samples in Ovruch district were
exceeded at 530–916 Bq/kg, of the 48 samples from Olevsk district exceedances were in 3 samples and, accordingly, their specific activity was at the level of 983 Bq/kg, 1994 Bq/kg and 2125 Bq/kg, i.e., 1.1, 3.9 and 4
times higher for DR-2006. In Malyn district, 50 % of samples of fresh mushrooms showed an excess of 631–
1450 Bq/kg (1.3–2.9 times). In the Luhyny district, the excess was found in 18 % of samples (760 Bq/kg – 827
Bq/kg). The specific activity of samples of dried mushrooms from Novohrad-Volynskyi district was 2725 and
3018 Bq/kg, respectively, Yemilchynsky – 2608–3080 Bq/kg, Ovruch – 2820 Bq/kg and 2850 Bq/kg, Narodytsky – 3425 Bq/kg. The specific activity of 2 samples of wild animal meat from Narodytskyi district was 800 and
1400 Bq/kg (exceeding 2–3.5 times), 1 sample from Ovruch – 433 Bq/kg. Of the 109 samples of beekeeping
products studied during this period, exceedances were detected in 1.8 %, the specific activity was 264 Bq/kg
(Narodytskyi district) and 1920 Bq/kg (Ovruch district), respectively. In 2020, no excesses were found in
samples of other products. Given that the consumption of food, even with low specific activity, leads to an
increase in internal exposure, the research results indicate a threat to the health of present and future generations and the need for decision-making at the state level.
Key words: radionuclides, cancer, DNA mutations in reproductive cells.

Якість і безпечність харчових продуктів – запорука здоров’я майбутніх
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Житомирська регіональна державна лабораторія служби України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів, м. Житомир, Україна
Матеріалом для досліджень були публікації науковців, звітна документація ЖРДЛДПСС, РДЛДПСС, ДЛВСЕ м. Житомира та
Житомирської області, проби харчових продуктів. Радіологічні дослідження проводили на приладі УСК Гама-плюс № 0502 Б-Г.
Вміст радіонуклідів в грибах визначали на РУГ-91. У 2020 році було перевірено 210183 проби, в т. ч. 90 – з перевищенням. Як і в
попередні роки, перевищення виявлено в 19 пробах молока з Народицького району (103–180 Бк/кг). Найбільш забрудненими залишаються дари лісу. Питома активність 3 зразків свіжих грибів з Новоград-Волинського району відповідно становила 610 Бк/кг,
642 Бк/кг та 819 Бк/кг (при ДР 500 Бк/кг), 4 проб з Ємільчинського району – 531–761 Бк/кг, 2 проби з Лугинського району – 760
Бк/кг та 827 Бк/кг. Найбільшу кількість перевищень за рівнем забруднення свіжих грибів було виявлено в Народицькому, Овруцькому, Малинському та Олевському районах, дещо менше – в Лугинському. Зокрема, з досліджених 25 зразків свіжих грибів з Народицького району перевищення виявлено в 23 (621– 2000 Бк/кг, перевищення ДР в 1,2–4 рази), 28 % проб свіжих грибів в Овруцькому
району були з перевищенням на рівні 530–916 Бк/кг, з 48 зразків з Олевського району перевищення були у 3 пробах і відповідно їх
питома активність була на рівні 983Бк/кг, 1994 Бк/кг і 2125 Бк/кг, тобто у 1,1, 3,9 та 4 раза вище за ДР-2006. У Малинському
районі 50 % проб свіжих грибів показали перевищення в межах 631–1450 Бк/кг (1,3–2,9 раза). В Лугинському районі перевищення
встановлено у 18 % зразків (760 Бк/кг–827 Бк/кг). Питома активність зразків сухих грибів з Новоград-Волинського району відповідно становила 2725 та 3018 Бк/кг, Ємільчинського – 2608–3080 Бк/кг, Овруцького – 2820 Бк/кг і 2850 Бк/кг, Народицького –
3425 Бк/кг. Питома активність 2 зразків м’яса диких тварин з Народицького району становила 800 та 1400 Бк/кг (перевищення у
2–3,5 раза), 1 зразок з Овруцького – 433 Бк/кг. З досліджених за цей період 109 проб продуктів бджільництва перевищення були
виявлені у 1,8 %, питома активність становила відповідно 264 Бк/кг (Народицький район) та 1920 Бк/кг (Овруцький район). У
2020 році перевищень у зразках іншої продукції не виявлено. Беручи до уваги те, що споживання харчових продуктів навіть з низькою питомою активністю призводить до збільшення внутрішнього опромінення, наведені результати досліджень свідчать про
загрозу здоров’ю сьогоднішніх і майбутніх поколінь та необхідність прийняття рішень на державному рівні.
Ключові слова: радіонукліди, онкологічні захворювання, мутації ДНК репродуктивних клітин.

Матеріал і методи досліджень

Вступ
Великої шкоди населенню завдає іонізуюче випромінювання. Воно може бути причиною онкологічних (лейкози) і серцево-судинних захворювань та
викликати певні мутації ДНК репродуктивних клітин.
До найбільш чутливої групи належать жінки, особливо вагітні, та діти. Чоловіки є менш чутливими до
впливу радіації, ніж жінки і діти (Bazyka, 2016;
Hudkov, 2021). Вчені (Romanchuk et al., 2016; 2019;
Hudkov, 2021; Kovalova et al., 2021) наголошують, що
будь-яка доза є небезпечною для здоров’я людини.
Особливо небезпечними є радіонукліди, які надходять
в організм з їжею (Malimon et al., 2020; Vinokurova et
al., 2020). Ця проблема є дуже важливою, оскільки
радіоактивний Стронцій-90 може замінювати в організмі стабільний Кальцій і відкладатися в кістках, а
Цезій-137 – стабільний Калій і відкладатися в м’язах.
Зважаючи на тривалий вплив, більш шкідливим є
внутрішнє опромінення (Romanchuk, 2015; Bazyka,
2016; Marteniuk, 2018). Варто зазначити, що радіоактивні речовини, потрапивши всередину, накопичуються в окремому органі або клітині та поступово
спричиняють пошкодження організму (Bazyka, 2016;
Hudkov, 2021).
До віддалених ефектів після аварії на ЧАЕС належать приховані (латентні) радіаційні ураження. Такі
ураження, до яких зараховують не тільки класичні
генетичні ефекти, а й деякі соматико-генетичні, що
можуть реалізуватися через багато поколінь, якщо в
популяції складуться певні сприятливі для цього умови (Hudkov, 2021).
Беручи до уваги вищезазначене, проблема якості й
безпечності продуктів для населення радіоактивно
забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС територій, як
запорука здоров’я майбутніх поколінь, є актуальним
питанням сьогодення.

Матеріалом наших досліджень були публікації науковців, звітна документація Житомирської регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ЖРДЛДПСС), РДЛДПСС, державних лабораторій ВСЕ м. Житомира та Житомирської області,
зразки харчових продуктів. Вимірювання проб проводили на приладі УСК Гама-плюс №0502 Б-Г. Застосовували статистичні, радіометричні та спектрометричні методи.
Результати та їх обговорення
Аналіз публікацій, присвячених впливу іонізуючого випромінювання на організм людей, свідчить про
те, що збільшилась кількість онкологічних захворювань, особливо лейкози у дітей, захворювання нервової системи, низький коефіцієнт розумового розвитку,
серцево-судинні захворювання, порушення ендокринної системи (Bazyka, 2016). Вчені наголошують, що
шкідливий вплив радіації для сьогоднішього і майбутнього поколінь є не лише на забруднених внаслідок
аварії на ЧАЕС територіях, а й поза їхніми межами.
Беручи до уваги вищенаведене, на думку науковців (Romanchuk, 2015; Romanchuk et al., 2016;
Kotelevych, 2017; Romanchuk et al., 2019; Kotelevych,
2019, Skydan et al., 2019; Khimich et al., 2020; 2021;
Kotelevych, 2021), питання якості харчових продуктів
в північних районах Житомирської області є дуже
важливим (Kovalova et al., 2021) наголошують, що
внаслідок аварії на Чорнобильський АЕС в Житомирській області забруднено радіонуклідами 977 тис. га
земель, де проживає біля 500 тис. населення, при цьому найбільш небезпечними є Цезій-137 і Стронцій-90
(Sokolova & Honta, 2019). Попри те, що ці радіонукліди мігрують в системі ґрунт–рослини–тварини–
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людина, вони добре засвоюються живими організмами і викликають значне внутрішнє опромінення
(Kashparov et al., 2011; Romanchuk, 2015; Kovalova et
al., 2021; Kotelevych, 2021).
Дослідженнями Романчук Л. Д. (Romanchuk, 2015;
Romanchuk et al., 2016; 2019) встановлено, що незважаючи на те, що радіологічна ситуація у потерпілих
районах Житомирської області дещо змінилася на
краще, однак є певні радіаційно небезпечні місцевості
для ведення господарства. За даними (Lopatiuk, 2020),
найбільш забрудненими Цезієм-137 ґрунти населенних пунктів Овруцького району (с. Виступовичі та с.
Рудня) і Народицького (с. Христинівка та с. Селець), а
найменше – у Новоград-Волинському (с. Липине) та
Малинському (с. Савлуки) (Lopatiuk, 2020).
На думку (Sokolova & Honta, 2019), Цезій-137 і
Стронцій-90 є найбільш небезпечним радіонуклідом
для здоров’я населення, яке мешкає в потерпілих
районах. Вони надходять з продуктами, або з повітрям при горінні лісу і сухих рослин (Sokolova &
Honta, 2019). Як зазначають (Skydan et al., 2019), якість життя населення в потерпілих районах Житомирської області залежить від якості та безпечності продукції. За даними цих науковців, 50 % мешканців
споживали м’ясо, що отримали у підсобному господарстві, молоко – 87,1 % і лише 10 % споживали
м’ясо диких тварин. Вчені (Kashparov et al., 2011;
Romanchuk, 2015; Marteniuk, 2018; Kotelevych, 2021)
зазначають, що 75–90 % дози внутрішнього опромінення населення отримує від споживання молока
корів власних підсобних господарств. Крім того, важливим джерелом радіонуклідів для населення є дари
лісу. Тому питання моніторингових досліджень харчових продуктів та інформування населення потребує
постійної уваги (Kotelevych, 2017; 2019; Skydan et al.,
2019; Kotelevych & Halaiba, 2021).
50 % зразків сухих грибів, що надійшли на дослідження в ДЛВСЕ у 2018 році з Овруцького району, не
відповідали ДР-2006, 5,8 % – з Ємільчине та з Народичів – 7,2 %. Перевищення в пробах свіжих грибів
було встановлено у зразках з Новоград-Волинського
та Ємільчинського районів. Вміст Цезію-137 у пробах
дичини з Овруцького, Лугинського та Народицького
був на рівні 464–1531 Бк/кг. Питома активність дарів
лісу (грибів, ягід, дичини) та продуктів, отриманих на
присадибних ділянках, в потерпілих районах Житомирської області у 2018 році переважно перевищувала
вимоги ДР-2006 (Kotelevych, 2019).
Статистичний аналіз звітної документації показав,
що станом на 1.09.2019 року радіологічним відділом
ЖРДЛДПСС досліджено 3504 проби, 6 з яких перевищували допустимі рівні (ДР-2006). Зокрема питома
активність зразка дичини з Овруцького району становила 407 Бк/кг; два зразки грибів та ягід свіжих з
Лугинського району – 809 Бк/кг та 825 Бк/кг; по
1 зразку молока з Олевського (107,4 Бк/л) та Лугинського (149,7 Бк/л) районів (Kotelevych, 2021).
За повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби, за 8 місяців 2019 року в Житомирській області було досліджено 129206 проб, перевищення виявлено у 116, в т. ч. 39,7 % – молоко,

35,3 % – свіжі гриби, 13,8 % – гриби сухі, 4,3 % –
м’ясо диких тварин. Уся ця продукція була вилучена з
обігу.
Аналіз звітної документації ДЛВСЕ станом на
1.07.2020 року встановив, що досліджено 63954 проб,
в т. ч. 0,02 % зразків показали значні перевищення
(м’ясо диких тварин з Малина 800–1400 Бк/кг та гриби з Народицького, Овручського, Ємільчинського і
Малинського районів) (Kotelevych, 2019).
На думку (Malimon et al., 2021), найбільш важливим питанням в постчорнобильський період є контроль за вмістом радвонуклідів у лісовій продукції.
Саме вона є головним джерелом Цезію-137 та внутрішнього опромінення населення. Цю думку підтримують інші науковці (Romanchuk, 2015; Kotelevych,
2017; 2019; Malimon et al., 2021). За даними (Malimon
et al., 2021), в Житомирський області ДЛВСЕ у
2020 році проведено 208883 радіологічних досліджень
на вміст радіонуклідів, в т. ч. перевищення за вмістом
137
Cs виявлено у 85 зразках. З досліджених 395 проб
лісових грибів та ягід 71,8 % були позитивними. Перевищення ДР-2006 за вмістом 137Cs спостерігається в
зразках з Новоград-Волинського, Ємільчинського,
Лугинського, Малинського, Народицького, Овруцького, Олевського районів, крім м. Житомира. Найбільш
забрудненими були зразки з Народицького району,
зокрема: свіжі гриби та ягоди – 2000 Бк/кг, сухі –
3450 Бк/кг. Отже, питома активність 137Cs у лісових
грибах та ягодах залишається на високому рівні.
Таку ж думку висловлює (Lopatiuk, 2020). Проведеними автором дослідженнями встановлено, що
вміст Цезію-137 у грибах з лісів потерпілих районів
Поліського регіону був на рівні 1590,6–12870,0 Бк/кг,
чорниці – 156,4–1120,0 Бк/кг. Враховуючи, що населення потерпілих районів, крім дарів лісу, вживає
продукцію власного виробництва, науковцем проведено дослідження і встановлено, що найбільш висока
питома активність була у пробах буряку столового і
квасолі з Народицького, Овруцького і Лугинського
районів та молоці – з Народицького і Овруцького.
При дослідженні іншої овочевої продукції перевищень не виявлено. Крім небезпечності за вмістом
радіонуклідів, було виявлено невідповідність рослинницької продукції за вмістом нітратів. Не відповідала
нормативним вимогам (перевищення у 2,4–2,5 разів)
за вмістом нітратів капуста, отримана у підсобних
господарствах смт Дружба та селах Червона Волока і
Перга (Lopatiuk, 2020).
На 1.09. 2020 р., за даними звітної документації
ДЛВСЕ, досліджені зразки харчових продуктів з СМТ
Народичі, Овруч та Ємільчине показали перевищення.
Зокрема, питома активність зразків молока з смт Народичі була на рівні 103–140 Бк/кг (ДР 100 Бк/кг),
м’яса диких тварин – 433 Бк/кг (ДР 400 Бк/кг), чорниці – 563–986 Бк/кг, грибів – 621–1145 (ДР 500Бк/кг),
меду – 264 Бк/кг (ДР – 200 Бк/кг). Забруднення зразків лісових ягід свіжих з Овруча становило 516–684
Бк/кг, грибів сухих – 1920–2820 (ДР 2500 Бк/кг). Питома активність проб грибів та ягід свіжих з Ємільчине становила 400–761 Бк/кг (ДР 500 Бк/кг), сушених –
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2416–3923 Бк/кг (ДР 2500 Бк/кг) (Kotelevych &
Halaiba, 2021; Kotelevych & Davydenko, 2021).
Для порівняння – проведені нами дослідження харчових продуктів у 2017 році показали (таблиця 1),

що питома активність зразків м’яса диких тварин
(дичина) перевищувала нормативні вимоги ДР-2006 в
Малинському районі у 6,4 раза, Народицькому – 5,6
раза, Олевському – 5,2 раза, Лугинському – 1,2 раза.

Таблиця 1
Кількість зразків з питомою активністю радіонуклідів137 Cs вище за допустимі рівні у 2017 році (за даними
ЖРДЛВМ)
№ п/п
137

дик. тварин
Cs (ДР-2006
400 Бк/кг)
Гриби та ягоди свіжі
137 Cs (ДР-2006
500 Бк/кг)
Гриби та ягоди сухі
137 Cs
(ДР-2006
2500 Бк/кг)
Молоко та молочні
продукти
137Cs
(ДР-2006
100 Бк/кг)
Мед
137 Cs
(ДР-2006 200 Бк/кг)
Всього зразків з
перевищеннями

М’ясо

НовоградВолинський
6 (100 %)
4 (20 %)
1 (100 %)
(min 412– max
(min 305–
(max 2059)/0
2243)/0
max 610)/0
8 (57.14 %)
30 (23.81 %) 55 (85.94 %)
2 (0.75 %
7 (3.91 %)
(min 515– max (min 520– max (min 570– max (min 814– (min 602–
1321)
7300)/0
4000)/0
max 1376)/0 max 794)/0

Ємільчинський

Овруцький

Народицький Олевський

Малинський Лугинський
3 (33.33 %)
(min 551–
max 2550)/0

1 (100 %)
(531)/0

1 (55.55%)
(623)/0

6 (3.91 %)
(min 691–
max 1280)/0

6(60.0 %)
Min 2636–max
3280)

13(81.25 %)
(min 2650–
max 7500)/0

1(33.33 %)
(2768)/0

-

-

2(28.57 %)
(min 1145–
max 2750)/0

-

-

-

57 (1.77 %)
(min 102–
max 188)/0

-

-

-

-

-

-

2 (22.22 %)
min 234–
max 370

-

-

-

-

14/0

43/0

121/0

3/0

11/0

6/0

7/0

Як видно з наведених в таблиці 1 даних, забруднення дичини, лісових грибів та ягід, молока та меду
значно перевищували ДР-2006 і ці продукти формували високі дози внутрішнього опромінення населення. Перевищення за вмістом 137Cs в зразках свіжих і
сухих грибів та ягід у 2017 році в розрізі потерпілих
внаслідок аварї на ЧАЕС північних районів Житомирської області наведено відповідно на рис. 1 і 2.
Проведений нами статистичний аналіз звітної документації радіологічних досліджень за 2020 рік по-

казав, що всього було перевірено 210183 зразків харчових продуктів і виявлено 90 проб з перевищенням
ДР-2006 за вмістом 137Cs, в тому числі: ЖРДЛПСС –
4125 проб (2 зразки з перевищенням), РДЛДПСС –
1766 проб (перевищень не виявлено) та ДЛВСЕ на
ринках – 204292 зразків (88 проб з перевищенням). Як
видно з наведених в таблиці 2 даних, максимальне
перевищення зразків молока відповідно до вимог ДР2006 за вмістом Цезію-137 з Народицького району
становило в 1,8 раза.

Рис. 1. Питома активність зразків свіжих грибів та ягід за вмістом Цезію-137 у північних районах
Житомирської області у 2017 році
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Рис. 2. Питома активність зразків сушених грибів та ягід за вмістом Цезію-137 у північних районах
Житомирської області у 2017 році
Таблиця 2
Аналіз безпечності харчових продуктів за вмістом 137Cs в Житомирський області у 2020 році
Харчовий
продукт
Молоко
Свинина
М’ясо птиці
М’ясо диких
тварин
Мед та продукти
бджільництва

Гриби свіжі

Гриби сушені

Всього
досліджено
проб
8959
6587
1192

в т. ч. кількість
проб з перевищенням 137Cs
19
-

Допустимий
вміст 137Cs за
ДР- 2006
100 Бк/кг
200 Бк/кг
200 Бк/кг

2

2

400 Бк/кг

109

2

200 Бк/кг

220

3

500 Бк/кг

10
11
25
35

4
2
23
10

500 Бк/кг
500 Бк/кг
500 Бк/кг
500 Бк/кг

48

3

500 Бк/кг

60

30

500 Бк/кг

22

2

2500 Бк/кг

7

5

2500 Бк/кг

2

2

2500 Бк/кг

10

5

2500 Бк/кг

Найбільш забрудненими, як і раніше (2017 рік),
залишаються дари лісу. Зокрема, зразки м’яса диких
тварин з Народицького району перевищували допустимі рівні ДР-2006 у 2,0–3,5 раза. Значним джерелом
надходження радіонуклідів Цезію-137 по харчовому
ланцюгу є гриби. Висока питома активність була виявлена в зразках свіжих і сухих грибів в Народицькому, Овруцькому, Олевському, Малинському, Лугинському, Новоград-Волинському та Ємільчинському

Питома активнісь
зразків з перевищенням за вмістом 137Cs
103–180 Бк/кг
800 Бк/кг та
1400 Бк/кг
264 Бк/кг та
1929 Бк/кг
610 Бк/кг, 640 Бк/кг і
819 Бк/кг
531–761 Бк/кг
621 Бк/кг та 827 Бк/кг
621–2000 Бк/кг
530–916 Бк/кг
983 Бк/кг, 1994 Бк/кг
та 2125 Бк/кг
631–1450 Бк/кг
2725 Бк/кг та 3018
Бк/кг
2608–3080 Бк/кг
2820 Бк/кг та
2850 Бк/кг
3425 Бк/кг

Райони, з яких доставлено зразки з перевищенням
Народицький

Народицький
Народицький
Овруцький
Новоград-Волинський
Ємільчинський
Лугинський
Народицький
Овруцький
Олевський
Малинський
Новоград-Волинський
Ємільчинський
Овруцький
Народицький

районах (рис. 3, 4). Зокрема, зразки свіжих грибів з
Народицького району показали перевищення в 1,2–4
рази, в Олевському – у 1,1, 3,9 та 4 рази вище ДР2006, у Малинському районі 50 % проб свіжих грибів
показали перевищення в 1,3–2,9 раза. Відповідно
питома активність сухих грибів в цих районах значно
перевищує ДР-2006. Найбільш забрудненими були
зразки свіжих грибів з Народицького та Олевського
районів, сухих – з Народицького.
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Рис. 3. Питома активність зразків свіжих грибів за вмістом Цезію-137 у північних районах
Житомирської області у 2020 році

Рис. 4. Питома активність зразків сушених грибів за вмістом Цезію-137 у північних районах
Житомирської області у 2020 році
Висновки
1. Нагальною проблемою сьогодення є якість та
безпечність харчових продуктів у постчорнобильський період для населення – як основа здоров’я майбутніх поколінь.
2. Аналіз наукових публікацій, звітної документації ЖРДЛДПСС, РДЛДПСС, ДЛВСЕ м. Житомира та
Житомирської області свідчить про те, що питома
активність дарів лісу (грибів, м’яса диких тварин) та
молока залишається на високому рівні, що може формувати великі дози внутрішнього опромінення і негативно впливати на стан здоров’я населення.
2. Необхідно посилити радіологічний контроль на
всіх ланках виробництва харчової продукції “від лану
– до столу” та вилучати у випадку її невідповідності.
4. Вирішення актуальних питань продовольчої
безпеки для населення в постчорнобильський період у
Житомирський області вимагає прийняття рішень на
державному рівні.
Перспективи подальших досліджень. Питання моніторингових досліджень харчових продуктів та інформування населення потребує постійної уваги, тому

подальші наші дослідження полягають у здійсненнні
радіологічного контролю продуктів і сировини в Поліському регіоні як одного з дійових заходів протирадіаційного захисту населення в постчорнобильський
період.
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