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СИМПТОМИ ЛЕПТОСПІРОЗНОГО УВЕЇТУ У СОБАК
Встановлена частота основних клініко-діагностичних
лептоспірозного увеїту.
Ключові слова: лептоспіри, увеїт, собаки.

показників

Лептоспіроз – це інфекційне природно-вогнищеве захворювання, яке
перебігає з явищами септицемії, геморагічного гастроентериту, виразкового
стоматиту та некрозу шкіри, а також супроводжується абортами і народженням
нежиттєздатного потомства. До лептоспірозу чутливі всі види ссавців і людина.
Збудник лептоспірозу нараховує 202 серовари, які об’єднуються в 22 серогрупи
(штами).
У собак лептоспіроз найчастіше викликають L. Icterohaemorhagie,
L.Canicola, рідше L.Grippothyphosa і L. Pomona. У останній час в Україні у
собак і людей зареєстровано захворювання, яке зумовлене лептоспірами
серогруп Seiro i Haebomadis.
У гризунів, які є пожиттєвими лептоспіроносіями, найчастіше
зустрічаються штами L. Icterohaemorhagie, L. Grippothyphosa, L.Pomona. За
даними санітарно-епідеміологічної служби, серед синантропних гризунів,
відловлених у великих містах України, лептоспірозоносіями виявляється 5 – 10
% тварин [1].
Птахи не мають значення в епізоотичному процесі, оскільки їх
температура тіла складає 41 – 43о С і знаходиться за межами температурного
порогу виживання лептоспір.
Поділ лептоспір на штами, характерні для того чи іншого виду тварин, є
умовним, оскільки у вогнищах поширення того чи іншого штаму до нього
чутливі всі види тварин. Так, у коней за контакту з собаками-лептоспіроносіями
©
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часто виявляються антитіла до лептоспір L. Icterohaemorhagi, L. Canicola, а у
собак, яких вивозять до сільської місцевості, де випасається худоба – антитіла
до L. Haebdomadis, L.Grippothyphosa і L. Pomona.
Збудник лептоспірозу тривалий час зберігається в дрібних непроточних
водоймах та в заболоченій місцевості. Джерелом і резервуаром лептоспірозу є
тварини, які перехворіли, а також гризуни, які є пожиттєвими
лептоспіроносіями. Основний шлях зараження лептоспірозом для тварин і
людини – водний. Зараження відбувається при напуванні або купанні. Собаки
також заражаються при поїданні гризунів або інфікованого корму.
Крім водного шляху у собак є ще свої особливості зараження
лептоспірозом. Виділення лептоспір у зовнішнє середовище відбувається з
сечею. Собака, зустрічаючись, обнюхують одна одну і залишені сечові «мітки»,
тому у собак виділяють лише їм властивий шлях зараження через свіжу сечу.
Період збереження лепто спір в сечі залежить від рН сечі, температури
навколишнього середовища і часу перебування в ньому сечі. Лужна реакція сечі
і температура зовнішнього середовища до +18о С дозволяють лептоспірам
довше зберігатись у сечі. При обнюхуванні свіжих калюжок сечі лептоспіри
проникають в організм собак через слизові оболонки ротової і носової
порожнин. Непошкоджені слизові захищають від зараження, але якщо в
слизовій є хоч незначні тріщини, вогнища запалення (стоматит, парадонтит
тощо) виникає можливість проникнення лепто спір безпосередньо в кров, у
зв’язку з чим небезпека зараження лептоспірозом значно збільшується.
Зараження лептоспірозом через шлунково-кишковий тракт при поїданні
гризунів має менше значення через те, що лептоспіри дуже чутливі до кислого
середовища шлунка і у присутності шлункового соку гинуть практично
миттєво. Таким чином, основне значення при даному шляху зараження має
знову-таки контакт лептоспір з пошкодженими слизовими оболонками
шлунково-кишкового тракту.
Виразні симптоми лептоспірозу (жовтуха, гематурія, виразковий
стоматит) у собак зустрічаються відносно рідко. Вони характерні для гострої
форми перебігу лептоспірозу і розвиваються, як правило, у цуценят або у
тварин з ослабленою імунною системою. У більшості собак лептоспіроз має
підгострий або хронічний перебіг і характеризується мало вираженою і
нехарактерною симптоматикою. Найчастіше це слабкість або болючість в
ділянці тазових кінцівок і поперекового відділу хребта, млявість, погіршення
апетиту, незначне підвищення температури тіла, періодичне блювання або
діарея. Часто виникають ураження шкіри, особливо в задніх ділянках спини і
тазових кінцівок у вигляді дрібних виразок або невеликих вогнищ некрозу.
Такий стан може тривати достатньо довго і нерідко закінчується
самовиліковуванням.
Нерідко у собак лептоспіроз взагалі не має клінічного вияву, у зв’язку з
чим ми звертаємо увагу на старанне дослідження очей, цих найбільш чутливих
до будь-якого ураження органів (око – дериват головного мозку).
4
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Матеріал і методи. Проведено офтальмологічне дослідження з
визначенням симптомів увеїту. Лептоспіри виявляли в центрифугаті сечі
методом темнопольної мікроскопії, а також проводили реакцію
мікрогемаглютинації з концентрацією лептоспірозного антигену 1:200 та 1:400.
Результати
дослідження.
За
слабкого
ступеня
запалення
спостерігається міоз, деяке помутніння камерної вологи, фотофобія, сльозотеча,
помірна набряклість райдужної оболонки, відсутність або слабка міліарна
болючість.
За середнього ступеня запалення виявляли міоз, світіння камерної
вологи, фотофобію, сльозотечу, набряк райдужної оболонки, преципітати в
передній камері ока, блефароспазм, набряк рогівки, болючість в ділянці
війкового тіла, перикорнеальну ін’єкцію судин, задній увеїт.
За важкого ступеня ураження мали місце міоз, гіфема або гемофталм,
фібрин в передній камері ока, задні синехії, сильний набряк райдужки, гіпотонія
очного яблука або розвиток увеальної (очна гіпертонія) глаукоми,
блефароспазм, набряк рогівки, сильна циліарна болючість, сльозотеча, задній
увеїт, перикорнеальна ін’єкція судин.
Виникнення увеїтів зумовлене токсичною дією циркулюючих імунних
комплексів (ЦІК), які осідають на стінках судин і призводять до ексудації [2, 3].
Вміст ЦІК у крові собак, хворих на лептоспіроз без ускладнень і з ускладненням
увеїтом, представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
Вміст у крові циркулюючих імунних комплексів (Од. опт. щільн.)
Показники, n = 5
Крупномолекулярні ЦІК
Дрібномолекулярні ЦІК
P

Лептоспіроз
без ознак
увеїту
43,0±1,79
102,0±2,91
<0,001

ФА, %
58,0±1,57
53,8±2,57
<0,05

Лептоспіроз,
ускладнений
увеїтом
51,6±1,75**
153,8±4,57***
<0,001

ФА, %
39,8±1,71***
38,6±2,02***
>0,05

Примітка: ** Р<0,01; *** P<0,001.
Як видно з таблиці, у собак, хворих на лептоспіроз без ускладнення
увеїтом, порівняно з собаками, хворих на лептоспіроз з ускладненням увеїтом, у
крові вміст як крупномолекулярних, так і дрібномолекулярних ЦІК був
достовірно меншим, а активність фагоцитозу достовірно більша.
Утворення ЦІК у зв’язку з лептоспірозом зумовлено з’єднанням
антигенів лептоспір з антитілами; при цьому найбільш патогенними є
дрібномолекулярні комплекси, які відкладаються на стінках судин, викликаючи
ексудацію. В організмі патогенна дія ЦІК попереджується фагоцитозом. Імунні
комплекси поглинаються і перетравлюються всередині фагоцитів.
Згідно з існуючими уявленнями, головним патогенетичним механізмом
ураження ціліарного тіла при інфекційних, інвазійних і незаразних хворобах є
відкладання ЦІК у війковому тілі, чому сприяє рясна його васкуляризація і
уповільнений рух крові [4, 5]. Як бачимо, є всі підстави вважати
5
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імунокомплексний механізм важливим патогенним чинником виникнення
увеїту у зв’язку з лептоспірозом.
Висновки
1. Увеїт спостерігається у 24,78 % собак, хворих на лептоспіроз.
2. Передній увеїт діагностується у 78,57 %, задній увеїт - у 21,43 %
випадків.
3. Легкий перебіг ураження реєструється в 35,71 %, середньої важкості у 42,86 %, важкий перебіг - у 21,43 % випадків.
Література
1. Рощина Р.В. Лептоспироз и его особенности у собак // Ветеринарная
практика. – 2002. - № 2. – С. 20 – 23
2. Сотникова Л.Ф. Рецидивирующие увеиты лошадей //Ветеринария. –
2003. - № 6. – С. 9 – 11.
3. Інфекційне запалення судинного тракту великої рогатої худоби
/В.Б.Борисевич, Б.В.Борисевич, В.М.Коваленко і ін. //Ветеринарна
медицина України. – 2005. - № 1. – С. 21 – 22
4. Зайцева Н.С., Кацнельсон Л.А. Увеиты. – М.: Медицина, 1981. – 317 с.
5. Kraus-Mackiw E., Oconnor Richard G. Uveitis. – Georg Thieme Verlag:
Stutgard-New York, 1986. – 258 p.
Summary
Borisevitch B.V, Litvinenko D.Y., Balachuk I.M.
CLINICAL SINGS OF LEPTOSPIROSIS UVEITIS IN DOGS
Uveitis exists beside 24,78 % dogs, sick on leptospirosis . From uveitis is
diagnosed in 78,57 % back uveitis in 21,43 % events. The slow current of defeats is
registered in 35,71 %, average defeats – in 42,86 %, heavy current – in 21,43 %
events.
Стаття надійшла до редакції 19.04.2011

6

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011
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Винярська А.В., к.вет.н.1,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З.Гжицького

ЗАРАЖЕНІСТЬ КОНЕЙ КИШКОВИМИ НЕМАТОДАМИ У
ГОСПОДАРСТВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ЗАЛЕЖНО ВІД
ТИПУ УТРИМАННЯ
Моніторинг епізоотологічної ситуації щодо інвазійних захворювань
коней проведено у конегосподарствах різної форми власності, з різними
типами утримання Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областях.
Встановлено, що тварини були інвазовані: нематодами (кишкові стронгіліди,
параскариди,
оксіуріси,
стронгілоідеси,
габронеми),
цестодами
(аноплоцефаліди) та найпростішими (еймеріями).
Ключові слова: епізоотологічна ситуація, коні, копроскопічні
дослідження, екстенсивність та інтенсивність інвазії.
Вступ. Гельмінтози спричиняють значні економічні збитки через втрату
працездатності, зниження спортивних якостей, відставання у рості та розвитку
лошат, іноді загибель. Серед клінічних симптомів які викликають кишкові
гельмінти найбільш характерні розлади травлення, зокрема діарея, кал може
мати неприємний запах з домішками крові; затримка линьки, у кобил – овуляції.
Специфічних клінічних проявів, що дозволяють діагностувати гельмінтози, не
має. Крім того усі нематоди є активними гематофагами протягом усього часу
паразитування, або на окремих стадіях, що зумовлює гематологічні та
біохімічні зсуви в організмі тварин. Небезпечним симптомом при
стронгілідозах є періодичні коліки, які без надання своєчасної лікарської
допомоги можуть призвести до загибелі. В інтенсивно уражених гельмінтами
коней є значно знижена природна резистентність до інфекційних
захворювань[1,3].
Як вказує ветеринарна практика в економічно розвинутих країнах світу
застосування системи заходів пасовищного менеджменту, біологічного та
інтегрованого методів контролю стронгілід дозволяє значно знизити
зараженість коней кишковими стронгілідами до клінічно та економічно
невідчутного рівня [4,7,8].
В Україні найбільш поширеними типами утримання коней є стійловий,
стійлово-вигульний та стійлово-пасовищний. Стійловий тип утримання
використовують, в основному, на іподромах, у кінноспортивних клубах, школах
1

Стибель В.В., д.вет.н., професор, Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, м.Львів
Куцан О.Т., д.вет.н., професор, Національний науковий центр „Інститут експериментальної
і клінічної ветеринарної медицини”, м.Харків
Винярська А.В., 2011
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верхової їзди, а також на спеціалізованих підприємствах, що займаються
виробництвом шлункового соку та лікувально-профілактичних сироваток. За
цих умов коней годують та утримують в індивідуальних денниках, і таким
чином, тварини не контактують з пасовищем. Саме тому, рекомендується
планове очищення та знезараження денників.
Стійлово-вигульний тип утримання коней використовують на
кінноспортивних базах та невеликих конефермах. При такому типі - коней
годують та утримують в індивідуальних денниках та на декілька годин
випускають на невеликі вигульні майданчики.
Стійлово-пасовищний тип утримання використовують на великих
конефермах та кінних заводах. Тварин утримують в індивідуальних денниках і
на пасовище випускають на 6-12 годин щоденно протягом пасовищного сезону
(квітень-жовтень). У господарствах з невеликими пасовищними площами
(вигули, постійне пасовище) рекомендується періодичне очищення від калових
мас.
Відомо, що яйця та личинки стронгілід є уразливими щодо впливу
високих та низьких температур. Власне тому, протягом жарких літніх та
холодних зимових місяців відбувається природне очищення пасовищ від
стронгілід. Саме тому, планова ротація пасовищ є одним з найбільш простих та
ефективних методів зниження ураженості коней стронгілідами [5]. На
пасовищі, що не використовувалися для випасання коней більше ніж рік,
інвазійних личинок стронгіліди, як правило, не виявляють.
Власне тому, моніторинг епізоотологічної ситуації щодо кишкових
гельмінтозів залежить від типу утримання коней.
Метою даної роботи було виявлення залежності епізоотологічної
ситуації щодо кишкових гельмінтозів від типу утримання коней.
Матеріали та методи. Дослідження проводили у період осінніх місяців
(жовтень – листопад) 2010р. у конегосподарствах Івано-Франківської,
Львівської та Закарпатської областей. Усього було обстежено 188 коней різних
порід та різного віку (від 2 місяців до 20 років): 60 коней з НВА
«Племконецентр», 24 коней з фермерського господарства «Золота підкова», 18
– ФГ «Агросполи», 31 – ТзОВ «Варто», 15 – ФГ «Заріччя», 16 – ФГ «Розгірче»
(Табл. 1).
Таблиця 1
Кількість обстежених коней з конегосподарств західних областей України
№

Кінне господарство

Область

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

НВА «Племконецентр»
ФГ «Золота підкова»
ФГ «Агросполи»
ФГ «Полонинське господарство»
ТзОВ «Варто»
ФГ Заріччя
ФГ «Розгірче»

Закарпатська
Закарпатська
Закарпатська
Закарпатська
Івано-Франківська
Івано-Франківська
Львівська
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Коні вищеперерахованих господарств перебували на стійлововигульному та стійлово-пасовищному утриманні. Стійлово-пасовищний тип
утримання коней характерний для п’яти господарств, в яких утримувалося 97
коней, тоді як стійлово-вигульний – для двох господарств, у яких утримувалося
91 тварина. Остання дегельмінтизація була проведена весною (березень)
поточного року.
Дослідження ураженості коней кишковими паразитами проводили за
копроскопічним методом Мак Мастера [6] з чутливістю 25 яєць гельмінтів у 1
грамі калу (EPG) із застосуванням набору для копроскопічних досліджень
коней фірми Paracount™.
Обробку отриманих результатів проводили з використанням програми
Microsoft™ Excel.
Результати досліджень. За результатами копроскопічних обстежень
встановлено 100%-ву інвазованість коней різними видами кишкових паразитів
(Табл.2). Екстенсивність інвазії (Е І) та рівень інвазованості коней (EPG) у
кожному господарстві визначали переважно для стронгілід та параскарисів.
Таблиця 2
Ураженість коней кишковими гельмінтами
(за даними копроскопічних досліджень)
Тип
Кінне
утримання
господарство
Стійлово- НВА
вигульний «Племконецентр»

Strongylida
ЕІ,%
EPG
82,0
115,8
(25 –
475)

ТзОВ Варто

61,3

ФГ «Золота
підкова»

95,1

ФГ «Полонинське
Стійлово- господарство»
пасовищний
ТзОВ «Розгірче»

206,6
(25-900)
606,5
(75-1775)

100

730,2
(50-2150)

93,7

373,3
(75-1050)
182,5
(25-350)
216,7
(25-550)

ФГ «Заріччя»

66,7

ФГ Агросполи

83,3

P. eguorum
Інші паразити, (ЕІ,
%)
ЕІ,%
EPG
52
423,4
Anoplocephala sp.
(25– 3550)
(9,1%); Eimeria
leuckarti (13,6%);
Strongyloides westeri;
Oxyuris equi
6,5
62,5
Eimeria leuckarti
(25-100)
16,7
37,5
Anoplocephala spp.,
(25 –50)
Eimeria leuckarti
(22,2%); Oxyuris equi
50,0
475
Strongyloides westeri;
(25-2025)
Eimeria leuckarti;
Oxyuris equi
25
43,8
Eimeria leuckarti;
(25-50)
53,3
178,1
Strongyloides westeri;
(25-425)
Eimeria leuckarti;
50,0
230,6
Oxyuris equi
(75-450)

Отримані дані вказують на те, що при стійлово-вигульному типі
утримання коней екстенсивність стронгілідної інвазії у господарствах «Варто»
та «Племконецентр» становила 61,3% та 82,0%, тоді як при стійловопасовищному – «Заріччя» - 66,7%, «Агросполи» - 83,3%, «Розгірче» - 93,7%,
«Золота підкова» - 95,1%, «Полонинське господарство» - 100%. Тобто,
екстенсивність інвазії при стійлово-вигульному типі утримання становить
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72,6%, тоді як при стійлово-пасовищному – 87,8%. Інтенсивність стронгілідної
інвазії у господарствах з стійлово-вигульним типом утримання також була
нижчою 115,8 – 206,6 я/г, ніж при стійлово-пасовищному 182,5 – 730,2 я/г.
Рівень інвазії при стійлово-вигульному типом утримання становив 115,8
– 206,6 я/г, тоді як при стійлово-пасовищному - 182,5 – 730,2 я/г.
Низький рівень інвазії
при стійлово-вигульному типі утримання
встановлено у 57 тварин (63% від загальної кількості тварин), а при стійловопасовищному у 25 тварин (26% від загальної кількості тварин). Середній рівень
інвазії при стійлово-вигульному типі утримання встановлено у 6 тварин (7%), а
при стійлово-пасовищному у 27 тварин (28%). Високий рівень інвазії при
стійлово-вигульному типом утримання встановлено у чотирьох тварин (4,4%), а
при стійлово-пасовищному у 41 тварини (42%).
Підсумовуючи вищевикладене – при стійлово-вигульному типі утримання
характерним є низький рівень зараження, а при стійлово-пасовищному –
високий рівень ураження.
Параскариси (Parascaris equorum)
при стійлово-пасовищному та
стійлово-вигульному типі утримання нами зареєстровані у 36 коней. Яйця
параскарисів реєстрували переважно у коней молодого віку (до 2 років). У
коней старше 4-5 років яйця параскарисів виявлено у незначній кількості
виключно у конематок із лошатами. Власне тому, екстенсивність та
інтенсивність інвазії коней параскарисами залежала не лише від типу
утримання, але швидше від віку тварин.
Висновки. 1. Результати досліджень підтверджують залежність рівня
інвазованості коней стронгілідами від умов їх утримання в господарствах, що
підтверджують раніше нами проведені дослідження [2].
2. Коні господарств з стійловим утриманням менш інвазовані
стронгілідами, ніж у господарствах з стійлово-пасовищним утриманням, що
свідчить про несвоєчасне прибирання пасовищ .
3. Коні господарств НВА „Племконецентр” (стійлово-вигульний тип
утримання), ФГ „Полонинське господарство” (стійлово-пасовищний тип
утримання) більш інвазовані параскарисами у порівнянні з іншими
господарствами, що на нашу думку пов’язане з великою кількістю молодняку.
4. Дана стаття є лише фрагментом дисертаційної роботи, а проведенні
дослідження спрямовані на розробку та вивчення ефективності дії на організм
коней антигельмінтного препарату.
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Summary
INFECTION OF HORSES BY INTESTINAL NEMATODES IN WESTERN
REGIONS FARMS OF UKRAINE DEPENDING ON THE TYPES OF THEIR
ALLOWANCE.
We held monitoring of epizootic situation that deals with inwasion of horse
deseases that had been held in the horse farms of different properties and with
different types of allowance in Lviv, Ivano-Frankivsk and Transcarpathian regions.
We established that the animals were invasioned by Nematodes, Cestodes and by the
simplest.
Стаття надійшла до редакції 11.05.2011
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ПОКАЗНИКИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ КРОВІ КОРІВ
ТА ЇХ ТЕЛЯТ ЗА ДІЇ ПРЕПАРАТУ «ОЛІГОВІТ»
Наведені експериментальні дані, щодо впливу препарату “Оліговіт”,
який містить комплекс вітамінів та мікроелементів на рівень продуктів
пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у крові корів останнього місяця
тільності та народжених від них телят. Встановлено, що парентеральне
введення коровам за 30 та за 1–2 дні до родів Оліговіту спричинює зниження
рівня продуктів ПОЛ у крові корів та отриманих від них телят. Зокрема, вміст
ТБК-активних продуктів у крові корів і їх телят, а також вміст гідроперекисів
ліпідів у крові телят був менший, ніж у тварин контрольної групи (p<0,05–
0,01).
Ключові слова: велика рогата худоба, вітаміни, мікроелементи,
продукти пероксидного окиснення ліпідів.
Вступ. Рядом авторів показано, що в період вагітності в організмі
тварин, особливо в останній місяць, посилюється обмін речовин і, зокрема,
зростають процеси пероксидного окиснення ліпідів, що може призвести до
виникнення імунодефіцитних станів і патологій [1–4]. Тому актуальним є
розробка способів і засобів нормалізації цих процесів. Зокрема, встановлено
позитивний вплив вітамінів, макро- і мікроелементів на активність системи
антиоксидантного захисту у тварин [5–7].
Метою наших досліджень було вивчення впливу вітамінно-мінерального
комплексу “Оліговіт” на показники пероксидного окиснення ліпідів організму
глибокотільних корів та народжених ними телят.
Вивчення змін системи метаболічного гомеостазу корів у стійловий
період має важливе значення для оцінки фізіологічного стану організму [40, 41].
Важливою патогенетичною ланкою розвитку імунодефіцитних станів організму
тільних корів є дисфункція перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і, як наслідок,
зниження антиоксидантного захисту, що проявляється інтенсифікацією ПОЛ та
інактивацією ферментів енергетичного обміну.
Матеріали і методи. Дослідження проведено у ДПДГ “Оброшине”
Пустомитівського р-ну Львівської області коровах 3–5-ої лактації та
новонароджених від них телятах, які були розділені за принципом аналогів на
контрольну та дослідну групи по 5–7 тварин у кожній. Раціон тварин був
©
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збалансований за основними поживними речовинами (Калашников А.П. и
соавт., 1985) і складався із різнотравного сіна, силосу, кормових коренеплодів
та концентрованих кормів. Коровам дослідної групи (Д) за 30 днів до
передбачуваних родів та за 1-2 дні до отелення було внутрішньом'язово введено
вітамінно-мінеральний комплекс “Оліговіт” (KELA, Бельгія) у дозі 0,5 мл на 10
кг маси тіла тварини, коровам контрольної групи (К) — фізрозчин.
До складу препарату “Оліговіт” входять вітаміни A, D3, PP, E, B1, B2, B4,
B5, B6, B8, B12, мікроелементи — Co, Mg, Cu, Zn, Mn, а також незамінима
амінокислота метіонін.
Кров для імунологічних та біохімічних досліджень брали з яремної вени
у корів за місяць, за 1–2 дні до передбачуваних родів та на восьмий день після
отелення, а у народжених від них телят через 3 год. після згодовування
молозива, у 8- та 30-добовому віці.
У плазмі крові досліджували вміст гідроперекисів ліпідів
(Мирончик А. К., 1982), ТБК-активні продукти (Коробейникова Е. Н., 1989). У
період досліджень проводили спостереження за перебігом родів та
післяродового періоду у корів, контроль продуктивності та збереженості телят.
Одержані цифрові дані опрацьовано статистично з використанням
програмного пакету Microsoft Excel для персональних комп’ютерів, за
допомогою загальноприйнятих методів варіаційної статистики з
визначенням середніх величин (М), їх квадратичної похибки (m) та
достовірності різниць, які встановлювали за t-критерієм Стьюдента.
Результати дослідження.
Вивчення змін системи метаболічного гомеостазу корів у стійловий
період має важливе значення для оцінки фізіологічного стану організму [1,3].
Важливою патогенетичною ланкою розвитку імунодефіцитних станів організму
тільних корів є дисфункція перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і, як наслідок,
зниження антиоксидантного захисту, що проявляється інтенсифікацією ПОЛ та
інактивацією ферментів енергетичного обміну.
Утворення
ТБК-активних
продуктів,
в
результаті
розриву
поліненасичених жирних кислот обумовленого вільними радикалами, одне із
негативних наслідків пероксидного окиснення ліпідів. Його концентрація в
сироватці крові відображає активність процесів ПОЛ в організмі і служить
маркером ступеня ендогенної інтоксикації [8].
Проведеними дослідженнями встановлено (табл. 1), що рівень кінцевих
продуктів ПОЛ у сироватці крові корів дослідної групи за 1–2 дні до отелення
та на 8 день після родів був вірогідно нижчий, ніж у тварин контрольної групи
(p<0,05). При цьому у вказані періоди досліджень у тварин дослідної групи
відзначено тенденцію до зниження рівня проміжних продуктів ПОЛ —
гідроперекисів.
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Таблиця 1.
Вміст продуктів переоксидного окиснення ліпідів у крові корів (М±m; n=4)
Показники

Групи

ТБК-активні продукти,
мкмоль/л
Гідроперекиси ліпідів, од.
Е/мл

К

30 днів до
отелення
7,65±0,26

Д

7,59±0,24

Період досліджень
1–2 дні до
отелення
7,76±0,19

8 днів після
отелення
7,99±0,23

6,86±0,17*

6,94±0,32*

К
Д

1,43±0,16
1,52±0,16
1,61±0,12
1,38±0,19
1,23±0,20
1,26±0,13
Примітка. У цій та наступній таблиці статистично вірогідні різниці між
досліджуваними показниками у тварин дослідної групи, порівняно до контрольної:* –
p<0,05-0,025;** – р<0,01.

Введення коровам препарату “Оліговіт” призводить також до зниження
рівня продуктів ПОЛ в крові одержаних від них телят. Як видно із даних
таблиці 2 через 3 години після згодовування першої порції молозива, на 3- та 8й день життя у крові телят дослідної групи вміст ТБК-активних продуктів був
менший (p<0,05–0,01), ніж у тварин контрольної групи. При цьому у крові
телят, народжених від корів дослідної групи порівняно до контрольної на 3- та
8-й день життя встановлено нижчий рівень гідроперекисів ліпідів (p<0,01).
Отримані результати досліджень свідчать про інгібуючий вплив препарату
“Оліговіт” на рівень продуктів ПОЛ в організмі корів та народжених від них
телят.
Таблиця 2.
Вміст продуктів пер оксидного окиснення ліпідів у крові телят (М±m; n=4)
Показники
Малоновий діальдегід,
мкмоль/л
Гідроперекиси ліпідів,
од. Е/мл

Гр

Вік телят
3 год.

3

8

30

К

4,74±0,28

4,31±0,21

3,95±0,19

3,65±0,20

Д

3,48±0,19**

3,09±0,19**

3,13 ±0,15*

3,17±0,16

К

0,400±0,005

0,387±0,006

0,359±0,007

0,311±0,017

Д

0,316±0,017

0,298±0,018**

0,291±0,016**

0,268±0,021

Зниження вмісту продуктів ПОЛ у крові тільних корів та народжених від
них телят можна пояснити антиоксидантною дією комплексу вітамінів та
мікроелементів, що входять у склад препарату “Оліговіт”. Зокрема у ряді
досліджень показано [5, 9, 10], що вітамін Е проявляє потужні антиоксидантні
властивості, захищає ліпіди клітинних мембран від руйнування вільними
радикалами; вітамін А приймає участь у окиснювально-відновних процесах,
при цьому токоферол оберігає вітамін А від окиснювання в тканинах, отже, при
нестачі вітаміну Е, організм не в змозі засвоїти необхідну кількість вітаміну А і
тому ці два вітаміни застосовують разом; вітамін D3 регулює кальцієво14
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фосфорний обмін; головна функція вітамінів групи В — участь у тканинному
диханні та виробленні енергії.
Мікроелементи володіють певною прооксидантною дією [11].
Застосування телятам суміші CuSO4, CoCl2, KI сприяє зростанню активності
ферментативної ланки АОЗ, зокрема, зростає каталазна та пероксидазна
активність [7].
Отже, введення коровам за 30 та за 1–2 дні до отелення комплексу
вітамінів та мікроелементів у вигляді препарату “Оліговіт” призводить до
зниження у крові корів рівня продуктів пероксидного окиснення ліпідів та в
подальшому отриманню від них молодняку з вищими показниками природної
резистентності.
Висновки. Нижчий рівень продуктів пероксидного окиснення ліпідів у
сироватці крові корів, яким вводили в останній місяць тільності препарат
“Оліговіт,” та у телят народжених ними свідчить про оптимізацію метаболічних
та вільнорадикальних процесів та підвищення імунного потенціалу тварин.
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Summary
Vischur O., Broda N., Leshovska N., Ratskіy M., Matlah I.
INDICATORS OF LIPID PEROXIDATION OF BLOOD OF COWS AND
THEIR CALVES OF USING THE PREPARATION «OLIHOVIT»
The experimental data on the influence of drugs "Olihovit" containing
complex vitamins and micro elements at the level of lipid peroxidation products
(LPO) in blood of cows during the last month of pregnancy and births of their calves
are shown. It was established that cows injecting for 30 and 1-2 days before giving
birth with Olihovit causes reduction of lipid peroxidation products in blood of cows
and calves derived from them. In particular, the content of TBA-active products in the
blood of cows and their calves, and lipid hydroperoxide content in the blood of calves
was smaller than in the animals of control group (p <0,05-0,01).
Key words: cattle, vitamins, micro elements, lipid peroxidation products.
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УДК: 619:616.98
Власенко В.В., д.б.н., професор, Власенко І.Г., д.мед.н, доцент,
Фаріонік Т.В., к.вет. н., старший викладач, Березовський І.В., асистент ©
Вінницький національний аграрний університет
ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ
ХУДОБИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Проведено моніторинг туберкуліно-діагностичних досліджень та
бактеріовиділення збудника туберкульозу від позитивно реагуючих тварин.
Встановлено, що позитивно реагуючі тварини на туберкулін не завжди
підтверджуються бактеріологічним методом. Так, із 48266 діагностично
забитих тварин діагноз бактеріологічним методом підтверджений лише 1,7%
випадків. Пропонується удосконалити прижиттєвий метод діагностики
туберкульозу великої рогатої худоби.
Ключові
слова:
туберкулінодіагностичні
та
бактеріологічні
дослідження, алергічні реакції, патологічні зміни, діагностика.
Одним з головних заходів при оздоровленні неблагополучних щодо
туберкульозу господарств є своєчасне виявлення і вилучення з гурту хворих
тварин. Для прижиттєвої діагностики туберкульозу у тварин основним є
алергічний метод досліджень [ 1-3]. У деяких хворих на туберкульоз тварин
туберкулінові реакції можуть бути відсутні [4-5].
Встановлення діагнозу інколи буває складним, особливо у благополучних
з туберкульозу гуртах великої рогатої худоби, серед якої виділяються реагуючі
на туберкулін тварини, але відсутні інші ознаки хвороби [6-8]. Захворювання
вважається встановленим, якщо у реагуючих (або не реагуючих) на туберкулін
тварин при контрольному забої знайдено властиві туберкульозу ураження і
виділено з патологічного матеріалу M.bovis або M.tuberculosis, а також при
позитивних результатах біологічної проби.
Метою досліджень було
проведення
моніторингу туберкулінодіагностичних досліджень та бактеріовиділення збудника туберкульозу від
позитивно реагуючих тварин.
Матеріал і методи. Використовували середовище “Влакон” із
антисептиком - стимулятором росту. Перед посівом на поживне середовище
патологічний матеріал, після попередньої обробки з метою деконтамінації за
загальноприйнятою методикою, в асептичних умовах вносили у флакон із 5 мл
стимулятора росту та інкубували в термостаті при 37ºС протягом 24–48 год.
Після цього проводили посів на живильне середовище. Воно має вигляд
дрібнодисперсного, гігроскопічного порошку кремового кольору. Для його
приготування брали 9,0 г сухого середовища “Влакон”, розмішували його в
100,0 мл дистильованої води, кип’ятили 2–3 хв. до повного розплавлення агару,
фільтрували через ватно-марлевий фільтр, розливали у відповідний посуд,
стерилізували в автоклаві протягом 15 хв. Середовище розливали в асептичних
©
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умовах у чашки Петрі, шаром 6–8 мм безпосередньо перед посівом. Після
застигання середовища посів матеріалу проводили одноразовим шприцом у дозі
1,5 мл.
Бактеріологічні дослідження проводили відповідно до “Інструкції з
бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції”, затвердженої
Міністерством охорони здоров’я України (Наказ МОЗ України №45 від
6.02.2002.). Одержані культури на поживних середовищах вивчали згідно
культурально-морфологічних показників, які порівнювали з тест-культурами.
Результати досліджень. Результати аналізу проведених досліджень з
виявлення туберкулінопозитивних тварин за роками в Україні наведені в табл.
1.
Таблиця .1.
Результати виявлення позитивно реагуючих тварин при
туберкулінодіагностиці в Україні за період 2001-2009 рр.
Період дослщжень
(3а який рік:)

Наявність ВРХ на
початок року
(тис.гол.)

Виявлено
позитивно
реагуючих (гол.)

Забито реагуючої
худоби (гол);

M.
tuberculosis

M.bovis

M.avium

Виділено культур від
забитих тварин

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Всього

9421,1
9108,4
7712,1
6902,9
6514,1
6175,4
5079,0
4917,6
4823,7

11 367
7 076
6 043
6 889
7 388
6 342
2718
1848
1315
48986

12 325
8 746
7 322
4 663
5 853
3 638
2 736
1 646
1 337
48266

12
0
1
0
29
0
0
0
0
42

210
131
53
126
66
97
78
40
12
713

26
33
5
0
1
0
0
0
1
66

Х

% підтверд-ження
діагнозу забитих
тварин

2,0
1,9
0,8
2,7
1,6
2,6
2,8
2,4
0,9
1,7

Як видно з результатів досліджень, найбільше було забито великої
рогатої худоби (12325гол.), яка реагувала на туберкулін в 2001 році, а
бактеріологічним методом виділено 284 культури збудника туберкульозу,
тобто бактеріологічним методом діагноз підтверджений в 2% випадків. Слід
зазначити, що, починаючи з 2003 року, поголів’я ВРХ почало зменшуватись, і
склало на початок 2003 р. - 9108,4 тис. голів. Протягом 2002 року було забито
реагуючої худоби на туберкулін 8746 голів, але бактеріологічним методом
виявлено лише 164 культури збудника туберкульозу, з яких M.bovis складав
131 кульуру, та M.avium 33 культур, тобто бактеріологічним методом діагноз
підтверджений в 1,9% від забитих тварин, що реагували позитивно на
туберкулін.
Аналізуючи результати табл. 3.1, слід зазначити, що
підтвердження бактеріологічним методом за роками досліджень змінювалося
від від 0,85 до 2,8% від діагностично забитих тварин при позитивних реакціях
на туберкулін в процесі туберкулінодіагностики. Інша картина спостерігалась
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за 2008 рік, де наявність ВРХ зменшилась до 4917,6 тис. голів, та забито
реагуючої худоби на туберкулін 1646 голів, а виділено бактеріологічним
методом лише 40 культур M.bovis. Слід зазначити і те, що за 2009 рік така
тенденція зберігалась і було забито реагуючої худоби 1337 голів, а виділено
бактеріологічним методом лише 12 культур бичого типу, що складає 0,9%.
Таким чином за період спостережень було забито реагуючої худоби 48266
голів, де бактеріологічним методом діагноз в середньому був підтверджений
лише в 1,7% від забитих тварин, що реагували позитивно при проведені
туберкулінодіагностиці
У результаті проведеного аналізу встановлено, що в останні роки у
благополучних щодо туберкульозу господарствах спостерігається виділення
реагуючих на туберкулін тварин, а при забої і ветеринарно - санітарній
експертизі туш та органів характерних для туберкульозу патологічних змін не
спостерігається. Результати досліджень комплексної діагностики туберкульозу
великої рогатої худоби в областях України на 01.10.2008р. наведені в таблиці 2.
Таблиця 2.
Результати санітарної експертизи туш та органів тварин позитивно
реагуючих на туберкулін в областях України на 01.10.2008р

Примітка:виділено лише одну культуру при дослідженні патологічного
матеріалу бактеріологічним методом
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Як видно з результатів табл. 2. було досліджено алергічною пробою
3564448 гол., а виділено реагуючих 2662 гол., у тому числі 2092 корів. Тварини,
які реагували позитивно на туберкулін, були підданні діагностичному забою в
кількості 1766 гол.
В результаті проведення ветеринарно - санітарної експертизи виявлено
патологоанатомічні зміни лише у 34 голів, що складає 1,9% від діагностично
забитих тварин. Слід зазначити, що при діагностичному забої 141 голови
Житомирської області було виявлено патологоанатомічні зміни лише в 12
випадках. Дещо інша картина спостерігалась у діагностично забитих тварин у
Черкаській області, де діагностично забито 493 голови, а при ветеринарносанітарній експертизі виявлено в тушах та органах зміни лише у 22 голів.
Таким чином при ветеринарно-санітарній експертизі туш та органів
тварин, які позитивно реагують на туберкулін і були з діагностичною метою
забиті, рішення про безпечність тваринницької сировини можна прийняти після
бактеріологічних досліджень.
Відомо, що бактеріологічні дослідження
дозволяють отримати ріст на поживному середовищі, коли в 1 мл. суспензії
досліджуваного матеріалу знаходиться не менше 50 тисяч бацилярних
мікобактерій.
Виходячи з вищевикладеного ми приступили до аналізу бактеріологічних досліджень туш та органів тварин що позитивно реагують на туберкулін.
Результати досліджень наведені в таблиці 3.
Як видно з результатів досліджень (табл.3), в Україні на 1.10.2008 р.
було проведено 1903 експертизи двома методами (бак. і біопроба) та 1766
бактеріологічних експертиз від тварин, які позитивно реагували на туберкулін,
а виділено культур збудника туберкульозу лише від 6 голів.
Звичайно, що затрачені дуже великі матеріальні і людські ресурси, а
результат виявився мізерний. Досить цікавим є те, що в Черкаській області при
контрольному діагностичному забої (4393 голови) в результаті ветеринарно санітарної експертизи виявлено 22 голови з патологічними змінами
характерними для туберкульозу, але при бактерілогічних дослідженнях
культури збудника туберкульозу не були виділені. При порівнянні виявлення
патологічних змін в тушах та органах діагностично забитих тварин та
бактеріологічних дослідженнях збігу діагнозу не виявлено. Лише в
Житомирській області, із 141 діагностично забитої тварини виявлено у 12 голів
патологічні зміни, з яких у одному випадку виділено збудник туберкульозу
бактеріологічним методом.
Є думка вчених, що атипові мікобактерії, якщо вони знаходяться в
організмі тварин, можуть імітувати позитивну реакцію на туберкулін.
Як показали наші дослідження (аналіз), було проведено 1766 бактеріологічних
експертиз матеріалу від тварин, які позитивно реагували на туберкулін, а
виділено лише 6 культур збудника туберкульозу та за 9 міс. 2008р. виділено
позитивно реагуючих на туберкулін 2662 тварини. Таку кількість позитивнореагуючих тварин на туберкулін важко пояснити лише позитивним впливом
атипових мікобактерій.
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Таблиця 3
Результати бактеріологічних досліджень туш та органів тварин, що
позитивно реагували на туберкулін, в областях України на 01.10.2008р
Області

Досліджено
алергічною
пробою
(голів)

Виділено
реагуючих

всього
голів

у т.ч.
корів

Піддано
Результати бактеріологічних
дослідження
досліджень
проб метоКільсть Виділено
дами:
проб для культур
біопроба,
посіву
ММ. Атипових
бактеріоло- (від голів) bovis
культ.
гічні
дослідження
0
0
174
174
5
5
23
8
62
62
-

АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровск
Донецька

96437
190143
266944
82029
108974

0
55
5
4
8

0
07
5
8
6

Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківск
Київська
Кіровоградська
Луганська

178877
154043
136824
26385
174506
65862
124334

52
0
7
0
53
6
8

47
0
2
0
21
8
5

74
0
7
0
246
13
116

141
0
7
0
138
14
83

1
-

2
1
12
4

Львівська
Миколаївська

36358
47279

0
7

0
7

0
2

0
2

-

-

Одеська
Полтавська
Рівненська

119237
341692
67688

20
8
0

7
3
4

133
16
40

120
16
40

-

1

Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська

166398
55332
246130
151006
239100
206870

04
7
52
2
03
04

36
9
37
8
8
14

161
10
88
48
59
493

51
34
98
42
103
493

5
-

3
1
3

Чернівецька

24070

5

4

4

5

-

-

Чернігівська
Всього:

257930
3564448

32
662

16
092

129
1903

130
1766

6

1
28

Висновки
1.В останні роки у благополучних щодо туберкульозу господарствах
спостерігається виділення реагуючих на туберкулін тварин, а при забої і
ветеринарно - санітарній експертизі туш та органів, характерних для
туберкульозу патологічних змін не спостерігається. Результати прижиттєвої
алергічної діагностики не підтверджуються бактеріологічними методами у 9798% випадків і туберкулінодіагностичний тест не може служити діагностичним
методом.
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2.Існуючі рутинні методи дослідження для виявлення адаптивних форм
збудника туберкульозу в екологічно складних умовах України є малопридатні
для виявлення біобезпечної харчової сировини тваринного походження. Існуючі
сучасні технології за кордоном складні і висококошторисні та малодоступні для
фахівців України. Виникає необхідність розробки сучасних методів детекції
збудника туберкульозу в тваринницькій харчовій сировині.
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PROBLEM DIAGNOSIS B. TUBERCULOSIS IN MODERN CONDITIONS
Monitoring and diagnostic tuberculin research bacteria and the causative agent
of tuberculosis of positively reacting animals. It positively vibrant animals to
tuberculin is not always confirmed by bacteriological method. So with 48 266
animals diahnostychnozabytyh bacteriological diagnosis is confirmed by only 1.7% of
cases. A method to improve the lifetime diagnosis of bovine tuberculosis
Keywords: tuberculin, diagnostic and bacteriological research, allergic
reactions, pathological changes, diagnosis
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АДАПТИВНЫЕ ФОРМЫ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В
ТУБЕРКУЛИНЕ ППД ДЛЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
После внутрикожного введения туберкулина в диагностической дозе
из крови 20-40% животных с помощью питательной среды ВКГ удается
выделить измененные некислотоустойчивые формы возбудителя туберкулеза,
которые имеют такой же полипептидный профиль и антигены, как изолят из
туберкулина.
Ключевые слова: туберкулез, млекопитающие, питательная среда ВКГ,
стимулятором роста ВКГ, туберкулин ППД, пробы крови.
Туберкулин получают из термически инактивированной жидкой
питательной среды после роста на ней патогенных штаммов микобактерий
туберкулеза (МБТ). Учитывая то, что его вводят человеку и животным,
препарат, безусловно, не должен содержать патогенных клеток, не быть
токсичным и реактогенным [8]. Опыт применения туберкулина подтверждает
его относительную безопасность. Вместе с тем, получены данные о том, что
высокая температура, убивая патогенные формы возбудителя, не
предотвращает образование термически устойчивых структур [1,4]. В
туберкулинах обнаружены светопреломляющие некислотоустойчивые зерна,
которые, как считается, содержат жизнеспособные элементы МБТ [5].
Высказывалось предположение о том, что МБТ в неблагоприятных условиях, в
том числе и в организме, образуют подобные структуры, способствующие их
выживанию [6,7]. Такие адаптивные формы не дают роста при обычных
методах контроля стерильности, но при использовании стимуляторов роста и
специальных сред восстанавливают жизнеспособность [1,4]. Полученные
изоляты некислотоустойчивы, слабопатогенны, но персистируют в организме
морских свинок и индуцируют гиперчувствительность к туберкулину [4].
Для выделения термостабильных форм МБТ использовались стимулятор
роста и питательная среда ВКГ [1]. Считается, что эффект восстановления
жизнеспособности достигается активацией стимулятором роста ВКГ Caзависимых ферментов и К-Na-насосов МБТ [1]. Однако, неизвестно, способны
ли такие формы МБТ, восстанавливать жизнеспособность в организме.
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Целью работы явилось изучение возможности восстановления
жизнеспособности в организме животных термостабильных форм МБТ после
внутрикожного введении туберкулина в диагностической дозе.
Материалы и методы. В работе использовали стандартный раствор
ППД туберкулина для млекопитающих Курской биофабрики серии 11 в дозах
10000МЕ\0,2 мл (для крупного рогатого скота) и 1000 МЕ\0,2 мл (для морских
свинок).
Исследования проведены:
- на 2-х месячном теленке и 6 морских свинках, которым внутрикожно
трехкратно вводили туберкулин повторные инъекции через 7 и 20 суток);
- на 5 телятах 2-7 дневного возраста;
-10 коровах благополучного по туберкулезу стада.
До введения туберкулина и и через 72 ч после инъекции аллергена у
животных стерильно брали пробы крови, которые смешивали со стимулятором
роста ВКГ (1:1), инкубировали 24 ч. (370C) и сеяли по 400-600 мкл на среду
ВКГ (*HANSA*, Ukraine). Контролем служили посевы на среду ВКГ
стимулятора роста ВКГ без проб крови и посев смеси ППД туберкулина для
млекопитающих со стимулятором роста ВКГ. Чашки с посевами инкубировали
до 7 суток при 370С.
При появлении на среде ВКГ колоний, готовили мазки (окраска по
Циль-Нильсену) с последующей микроскопией и цифровой фиксацией
результатов на микроскопе Olympus ВХ-51.
Бактериальную массу исследовали в реакции агглютинации (РА) на
предметных стеклах с антисывороткой к M.bovis Vallee, адсорбированной
Staph.aureus, Str. sp., E.coli и антигенами нетуберкулезных микобактерий
(НТМБ) [4], в электрофорезе в готовых блоках 12,5% ПААГ-ДСН и в
иммуноблоттинге с кроличьей антисывороткой к M.bovis Vallee (1:50) [4].
Результаты исследований. Установлено, что стандартный раствор
туберкулина для млекопитающих после 24 ч инкубации со стимулятором роста
ВКГ (1:1, 370С) и посеве на среду ВКГ через 48 ч. дал рост «парафиновых»
колоний некислотоустойчивых кокков и палочек (рис.1).
Пробы крови морских свинок, взятые до введения туберкулина, не
давали роста на среде ВКГ. После первой внутрикожной инъекции туберкулина
и посеве крови через 24 ч. после нее, рост мелких светлых «парафиновых»
колоний получен у 2 (33,3%) из 6 морских свинок. После II и III инъекции рост
в посевах крови получен у 3 -х (50%) и 4-х (66,7%) морских свинок. Культуры
росли на среде ВКГ через 1-3 сутки. В мазках обнаруживали крупные синие
кокки и биполярные палочки, иногда встречались формы красного цвета
(рис.1). Выделенные культуры агглютинировались антисывороткой к M.bovis
Vallee и, следовательно, имели общие поверхностные антигены с классической
формой МБТ.
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Рис.1 Изолят из ППД туберкулина, полученный на питательной
среде ВКГ (3 сутки инкубации, окраска по Циль-Нильсену (100х10)

Рис. 1. Культура, выделенная из Рис. 2 Культура, выделенная из
после введения
крови морской свинки,
после крови теленка
введения
туберкулина (1000МЕ). 10000МЕ туберкулина. Окраска по
Окраска
по
Циль-Нильсену Циль-Нильсену (100х10).
(100х10).
После внутрикожной инъекции туберкулина (10000МЕ) теленку, посев
крови, взятой через 72 ч, дал на среде ВКГ рост белых «парафиновых» колоний.
В мазках обнаружены синие палочки, неокрашенные светопреломляющие и
розоватые кокки (рис.2).
При последующих инъекциях туберкулина из крови теленка также
выделяли культуры с подобной морфологией, реагировавшие в РА с
антисывороткой к M.bovis Vallee.
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При посеве крови 5 новорожденных телят после туберкулинизации в 1
случае (20%) был получен рост колоний, характерных для адаптивных форм
MБТ.
В таблице 1 приведены результаты посева крови 10 коров после
введения туберкулина. Во всех случаях результат туберкулинизации был
отрицательный, но у 40% животных после введения туберкулина в крови
появлялись адаптивные формы МБТ, которые агглютинировались в РА
моноспецифической антисывороткой M.bovis Vallee с оценкой +3-+4.
Таблица 1
Результаты посева крови коров до и после туберкулинизации на
питательную среду ВКГ
Инвентарный №.
6293
6274
6201
6680
7957
6574
6153
6189
6114
6248
Итого

Реакция на
ППД
туберкулин
Отриц.
Отриц.
Отриц.
Отриц.
Отриц.
Отриц.
Отриц.
Отриц.
Отриц.
Отриц.
10

Результаты посева крови после туберкулинизации
Рост на среде ВКГ
РА изолята с а.с
M.bovis
+
+++
+
++++
+
+++
+
+++
4 (40%)
4 (40%)

В электрофорезе ПААГ-ДСН (12,5%) сравнили полипептидный профиль
культуры, выделенной из туберкулина для млекопитающих и из крови теленка.
Полипептидный профиль культуры из туберкулина был представлен 11
фракциями (с м.м. 80, 67, 65, 51, 45, 38, 36, 32, 24, 17, 14 kDa). Полипептидный
профиль изолята из крови теленка после туберкулинизации, состоял из 10
фракций (с м.м. 85, 67, 65, 51, 45, 38, 36, 32, 24, 17kDa), которые по
расположению и молекулярной массе были, практически, такие же, как у
изолята из туберкулина (рис.3).
В иммуноблоттинге с антисывороткой к M.bovis Vallee (рис.3)
реагировали антигены культуры из туберкулина для млекопитающих с м.м. 51,
45, 38, 36, 24, 20 и 14 kDa, а антигены изолята из крови с м.м. 51, 45, 38 и 17
kDa. Фракции контрольной культуры E.coli с антисывороткой M.bovis Vallee
окрашенных полос не давали. Таким образом, результаты электрофореза и
иммуноблоттинга подтвердили родство изолята из туберкулина и крови теленка
после его введения в диагностической дозе.

26

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

1 2 1 2
Рис. 4. Электрофорез ПААГ-ДСН (12,5%) и иммуноблоттинг (с
антисывороткой M. bovis 1:50) ВКГ –изолята из крови телки после
инъекции туберкулина (1) и изолята из туберкулина (2)
Обсуждение результатов. Посев на среду ВКГ стандартного раствора
ППД туберкулина подтвердил наличие в нем жизнеспособных структур [4].
Оказалось, что и в организме животных после однократного введения
туберкулина находящиеся в нем термостабильные формы восстанавливали
жизнеспособность. Обнаружить это явление удалось у части подопытных
животных. У новорожденных телят изолят из крови получен лишь в одном
случае (20%). Необходимо отметить, что в иммуноферментном анализе (ИФА)
с соникатом M.bovis у 4 из 5 подопытных телят были обнаружены высокие
уровни антимикобактериальных антител (∆ОП в сравнении с эмбриональной
сывороткой 3,8-9,1), вероятно, колострального происхождения, а изолят из
крови был получен у теленка с самым низким показателем (∆ОП 1,2).
У коров персистенция в крови жизнеспособных форм МБТ после
введения туберкулина отмечена в 40% случаев. У морских свинок после 3кратного введения препарата этот показатель повышался до 66,7%.
Все изоляты, полученные из крови животных после введения
туберкулина агглютинировались в РА антисывороткой к бактериальной форме
M.bovis, истощенной антигенами НТМБ и банальной флоры, что подтверждало
наличие у них поверхностных антигенов, характерных для
бактериальной формы возбудителя [4]. Более того,
изолят из крови
подопытного теленка имел, практически, идентичный полипептидный профиль
и антигенные свойства, как у изолята из туберкулина.
Значение факта персистенции адаптивных форм МБТ после
туберкулинизации пока трудно оценить, но, безусловно, его надо учитывать
при диагностике туберкулеза у реагировавшего на туберкулин крупного
рогатого скота с использованием питательной среды ВКГ. Отмечено, что через
20-30 суток после введения туберкулина адаптивные формы МБТ из крови не
выделяются. Поэтому, взятие крови для дифференциальной диагностики
необходимо проводить не ранее, чем через 20 суток после туберкулинизации.
С другой стороны, полученные данные, в известной степени могут объяснять
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иммунизирующие свойства туберкулина [2], которые трудно трактовать с
позиций современной иммунологии.
Выводы: 1. После внутрикожного введения туберкулина в
диагностической дозе из крови 20-40% животных удается выделить измененные
некислотоустойчивые формы возбудителя туберкулеза.
2. Измененные некислотоустойчивые формы возбудителя туберкулеза,
выделенные из крови животных имеют такой же полипептидный профиль, как
изолят из туберкулина, а также антигены, характерные для классического
возбудителя туберкулеза.
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ADAPTIVE FORMS OF TB GERMS IN THE TUBERCULIN PPD FOR
MAMMALS
After intracutaneus introduction tuberculin in a diagnostic dose from blood of 2040% of animals by means of nutrient medium VКG it is possible to allocate changed adaptive
forms of M.bovis which have same polypeptide a profile end antigenes as isolate from
tuberculin.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ШУМЕРСЬКОГО СРІБЛА У
ВЕТЕРИНАРНІЙ ХІРУРГІЇ
У статті описано результати вивчення властивостей шумерського
срібла, зокрема його впливу на шкірний покрив, апарат зору та визначення
дезинфікуючої здатності препарату.
Ключові слова: шумерське срібло, шкірно-резорбтивна проба,
операційний стіл, кролі, щурі.
За останні роки в Україні значно зріс інтерес науковців до розвитку
нового напрямку науки – нанотехнології, яка вивчає методи отримання часток
хімічних речовин на рівні вкрай малих розмірів та їх властивості на атомарному
та молекулярному рівнях [2–3].
Одними із способів отримання наночастинок металів є метод ерозійновибухового диспергування. Він відноситься до групи фізичних методів
отримання металів у нанодисперсному стані. Метод базується на фізичному
явищі самоконцентрації енергії в локальних мікрооб’ємах провідника, який
знаходиться в електричному ланцюгу. Вказане явище виникає під дією на
провідник, що знаходиться в діелектричному середовищі, імпульсів
електричного струму, в результаті чого виникають потоки електронів.
Наночастки металів, знаходячись в потоці електронів, набувають негативного
електричного заряду [4].
За допомогою методу ерозійно-вибухового диспергування були
синтезовані аніоноподібні аквахелати нанометалів, які, згідно думки авторів [4],
є найбільш перспективними для застосування в біосистемах. Одним із
препаратів, розроблених на основі нанотехнології у ветеринарній медицині, є
шумерське срібло.
Метою роботи було вивчити вплив шумерського срібла на шкірний
покрив та слизові оболонки очей лабораторних тварин, а також його
дезінфікуючі властивості.
Матеріали і методи. Визначення побічної дії препарату на слизову
оболонку ока вивчали на кролях масою 2-3 кг. У досліді використали 3-х
тварин, яким вносили по 2 краплі нативного препарату “шумерське срібло” у
внутрішній кут кон’юнктивального мішка лівого ока і 1 хвилину притискали
слізно-носовий канал.
Праве око слугувало контролем. Через 1, 24, 48, 72 години та до 14 діб
проводили ретельний огляд апарату зору [1]. Оцінку впливу шумерського
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срібла на слизові оболонки очей кролів проводили за бальною системою, яка
представлена у таблиці 1.
Таблиця 1
Оцінка шкідливої дії нових речовин на слизові оболонки очей кролів
А. Гіперемія кон’юктиви та рогівки
1. Судини ін’єковані
2. Окремі судини погано видно
3. Дифузне глибоке почервоніння
Б. Набряк повік
1. Слабкий набряк
2. Виражений набряк з частковим виверненням повік
3. У результаті набряку око закрите наполовину
4. У результаті набряку око закрите більше, ніж наполовину
В. Виділення
1. Мінімальна кількість в кутику ока
2. Кількість виділень зволожує повіки
3. Кількість виділень зволожує повіки та шкіру навколо

1 бал
2 бали
3 бали
1 бал
2 бали
3 бали
4 бали
1 бал
2 бали
3 бали

Дослідження з вивчення шкірно - резорбтивної
дії
препарату
проводили на 3-х білих щурах 3-4-місячного віку масою 150-160 г. За добу до
проведення досліду хвіст тварин ретельно мили теплою водою з милом з метою
усунення з поверхні струпів і бруду. Згідно методики 2/3 довжини хвоста
занурили в пробірку, заповнену препаратом, підігрітим до температури тіла [1].
Просвіт, що залишився, закрили пластиліном і стежили, щоб хвіст не був
здавлений. Пробірки поставили на водяну баню температурою + 28 – 30 ºС; час
експозиції становив 4 години. Після закінчення досліду шкіру хвоста промили
теплою водою з милом і підсушили ватно-марлевим тампоном. Спостереження
за лабораторними тваринами проводили протягом 48 годин.
Експериментальні дослідження з визначення шкірно-подразнюючої дії
препарату провели на 3-х кролях. За добу до постановки проби у кролів на
шкірі у ділянці правої та лівої бокової черевної стінки ретельно вистригли
шерстний покрив розміром 6х6 см. На ділянку правої бокової черевної стінки
аплікували препарат, а ліва слугувала контролем. У досліді використовували
тварин, які мали чисту шкіру без механічних пошкоджень. На попередньо
вистрижену ділянку шкіри кролів відкритим способом рівномірно наносили
препарат з розрахунку 5000 мг/кг за температури в приміщенні +18 °С.
Дослідних тварин утримували в індивідуальних клітках та вдягали на шию
комір для запобігання злизування засобу; комір знімали через 3 доби [1].
Спостереження за реакцією тканин починали з другої доби і
продовжували протягом 3-5 діб. Залишки засобу змивали з поверхні шкіри
теплою водою з милом; шкіру підсушували ватно-марлевим тампоном.
Функціональний стан шкіри на ділянці аплікації оцінювали за наявністю і
ступенем вираження еритеми та набряку [1].
Визначення
дезінфікуючих
властивостей
шумерського
срібла
проводили на операційних столах кафедри хірургії ЛНУВМ та БТ ім. С.З.
Ґжицького. Було застосовано два дезінфікуючі розчини: для дослідної групи
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використовували – 80%-ний розчин шумерського срібла, а для контрольної –
волдез.
Шумерське срібло являє собою рідину прозорого кольору із світлоголубим відтінком без запаху; за своїм складом – суміш нанокластерів
аквахелатів Ag та Сu. Діючими речовинами засобу є надчистий цитрат
арґентуму з концентрацією активного срібла 250±25 мг/л і цитрат купруму з
концентрацією активної міді 250±25 мг/л [5-6].
Волдез – рідина синьо-фіолетового кольору, яка має сильно виражений
різкий запах і відноситься до класу отрут. До складу препарату входить 82%ний етиловий спирт. Після проведення будь-яких маніпуляцій із даним засобом
обов’язковим є провітрювання приміщень. Він є легкозаймистим та у поєднанні
з деякими іншими препаратами може утворювати вибухонебезпечні суміші, що
вимагає відповідних пересторог щодо умов зберіганнях [1].
Для визначення кількості мікроорганізмів до початку дезінфекції робили
мазки-змиви зі столів із площі 10х10 см та проводили посів на м'ясо-пептонний
агар. Обидва препарати наносили на столи аерозольним методом. Тривалість
експозиції становила 10, 30, 60 хвилин та 24 години за температури (20,0
±1,0)˚С.
Результати досліджень. Оцінка за бальною системою шкідливої дії
препарату на слизові оболонки очей кролів наведена у таблиці 2. Як видно з
даних таблиці, протягом 14 днів спостережень гіперемії, набряку та виділень не
виявлено. Таким чином, встановлено, що препарат не викликає шкідливої дії на
слизові оболонки очей кролів.
Таблиця 2
Оцінка шкідливої дії шумерського срібла на слизові оболонки очей кролів
Доби досліджень
Подразнююча дія
1 2
3
4
5 6
7 8 9 10 11 12
Оцінка шкідливої дії препарату на слизову ока 1-го кроля
Гіперемія 0 0
0
0
0 0
0 0 0
0
0
0
Набряк
0 0
0
0
0 0
0 0 0
0
0
0
Виділення 0 0
0
0
0 0
0 0 0
0
0
0
Оцінка шкідливої дії препарату на слизову ока 2-го кроля
Гіперемія 0 0
0
0
0 0
0 0 0
0
0
0
Набряк
0 0
0
0
0 0
0 0 0
0
0
0
Виділення 0 0
0
0
0 0
0 0 0
0
0
0
Оцінка шкідливої дії препарату на слизову ока 3-го кроля
Гіперемія 0 0
0
0
0 0
0 0 0
0
0
0
Набряк
0 0
0
0
0 0
0 0 0
0
0
0
Виділення 0 0
0
0
0 0
0 0 0
0
0
0

13

14

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Наші результати узгоджуються з даними Європейського Комітету із
стандартизації (EN 13624:2003), згідно яких шумерське срібло за нанесення на
шкіру ніякої побічної дії не викликає [7].
Однак, згідно думки деяких авторів [4], шумерське срібло може
негативно впливати на організм тварин та людей. Враховуючи все вище
викладене, можна зробити висновок, що для того, щоб зрозуміти механізм дії
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наночасток металів і їх вплив на організм тварин необхідно провести
комплексні наукові дослідження.
За проведення експериментальних досліджень при одноразовому
нанесенні шумерського срібла на шкіру хвоста щурів візуальних змін з боку
шкірного покриву не відмічено. Аналогічні результати було отримано і при
одноразовому нанесенні препарату на шкіру 3-х кролів; видимих змін з боку
шкірного покриву не спостерігали. Таким чином, встановлено, що препарат не
викликає подразнюючої дії при нанесенні на шкіру кролів та на шкіру хвоста
щурів.
Результати дослідження щодо вивчення дезінфікуючих властивостей
шумерського срібла подані у таблицях 3 та 4.
Згідно результатів, наведених у таблиці 3, волдез є достатньо
ефективним засобом для проведення дезінфекції операційних столів.
Таблиця 3
Ефективність дезінфекції операційного столу препаратом “волдез”,
М+m, n=5
Кількість КУО/1см3 до
Кількість КУО/1см3 після
%
дезінфекції %
дезінфекції %
дезінфекції
10 хв.
2,12±0,2•105
99,21
1,52±0,2•104***
5
30 хв.
2,11±0,2•10
9,64±0,2•103***
99,84
2,09±0,2•105
5,80±0,2•102***
1 год.
99,89
24 год.
2,13±0,2•105
Ріст відсутній
100,00
Примітка: у цій та наступній таблицях *** р< 0,001 порівняно з показником до
дезінфекції
Експозиція

Однак, препарат має ряд недоліків, які ускладнюють роботу та
вимагають значних затрат часу на провітрювання приміщень після його
використання [1]. Тому доцільним є проведення дослідження щодо вивчення
дезінфікуючих властивостей нових препаратів, зокрема шумерського срібла
(табл.4).
Таблиця 4
Ефективність дезінфекції операційного столу препаратом “шумерське
срібло ”, М+m, n =5
Експозиція
10 хв.
30 хв.
1 год.
24 год.

Кількість КУО/1см3 до
дезінфекції
7,85±0,2•106
7,83±0,2•106
7,80±0,2•106
7,82±0,2•106

Кількість КУО/1см3 після
дезінфекції
1,52±0,2•104***
9,64±0,2•103***
5,80±0,2•102***
Ріст відсутній

%
дезінфекції
99,81
99,99
99,99
100,00

Як видно з таблиці, відсоток дезінфекції за усіх експозицій становив
більше 99%, що свідчить про високу дезінфікуючу ефективність препарату.
Також було встановлено, що відсоток дезінфекції безпосередньо залежить від
тривалості експозиції. Так, через 24 години після дезінфекції ріст
мікроорганізмів на м'ясо-пептонному агарі був відсутній, а відсоток дезінфекції
складав 100.
Враховуючи високу екологічно чистоту засобу [7], проведення
дезінфекції операційних столів є доцільним, оскільки забезпечує ефективне
32

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

знезараження останніх і може бути одним із шляхів профілактики інфікування
під час проведення оперативного лікування.
Отже, згідно проведених досліджень, встановлено, що шумерське срібло
є достатньо дієвим дезінфікуючим засобом і не викликає шкідливої дії на
шкірний покрив на сллизові оболонки лабораторних тварин.
Висновки. 1. Шумерське срібло не викликає подразнення слизових
оболонок очей кролів та шкірного покриву кролів та щурів.
2. 80%-ний розчин шумерського срібла забезпечує високий рівень
дезінфекції операційних столів.
3. Ефективність шумерського срібла залежить від тривалості експозиції.
4. Перспективним є подальше вивчення властивостей шумерське срібло.
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Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
ГІСТОХІМІЧНІ ЗМІНИ В ШЛУНКУ ПОРОСЯТ, ЩО ЗАГИНУЛИ
ВІД КИШКОВОГО КЛОСТРИДІОЗУ
Представлені результати гістохімічних змін в шлунку поросят, що
загинули від кишкового клостридіозу. Робота виконана на кафедрі
патологічної
анатомії
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України та у свинарських господарствах Київської
області.
Ключові слова: поросята, кишковий клостридіоз, шлунок, патологоанатомічний розтин, гістохімічні дослідження.
Вступ. Свинарство — традиційна галузь вітчизняного тваринництва, так
само як і свинина — споконвіків традиційний продукт на українському столі. В
1913 році вона (свинина) займала 59% українського м'ясного ринку, в 1990-1994
роках — 35%, а в 2001-2002 роках — менш 30%. Як бачимо, традиції
потихеньку вгасають. Сьогодні рентабельність свинарства складає 50%.
Перспективи племінного свинарства фахівці оцінюють неоднозначно:
оптимісти не сумніваються в прийдешньому відновленні позицій на ринку,
песимісти переконані в неминучому краху [1,3]. Але й ті, і інші дотримуються
такої думки: існування як м'ясного, так і племінного свинарства багато в чому
залежить від правильної годівлі, утримання, які визначають рівень
продуктивності тварин. Також особливу увагу слід приділяти захисту тварин
від захворювань [6]. Особливо небезпечні інфекційні захворювання, які легко
передаються від хворих до здорових тварин при їхньому контакті або з
кормами, реманентом і т. д. До таких хвороб належить і кишковий клостридіоз
[7].
Матеріал і методи. Робота виконана на кафедрі патологічної анатомії
НУБіП України. Для гістохімічних досліджень використано 20 трупів поросят,
які загинули від кишкового клостридіозу і 5 трупів експериментально забитих
клінічно здорових поросят того ж віку.
Патолого-анатомічний розтин трупів виконували методом часткової
евісцерації. Відібрані шматочки патологічного матеріалу фіксували у 10%-вому
водному нейтральному розчині формаліну за прописом Ліллі. Після фіксації
шматочки промивали водопровідною водою та проводили зневоднення у серії
спиртів зростаючої міцності, витримуючи в кожній порції по 24 год., і заливали
у парафін. З одержаних блоків, за допомогою санного мікротому нарізали зрізи,
які потім фарбували [2]. Протеоглікани виявляли реакцією метахромазії з
толуїдиновим синім при pH 4,2 та при зафарбовуванні альціановим синім при
pH 1,0 та 2,5. Глікопротеїни виявляли ШЙК – реакцією [4,5].
©
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Гістопрепарати вивчали під мікроскопом Біолам Р 12 при збільшеннях
від 50х до 1200х.
Результати дослідження. Результати проведених гістохімічних
досліджень шлунка тварин, які загинули від кишкового клостридіозу, свідчать,
що в його кардіальній частині при постановці реакцій на білки (метод МікельКальво та фарбування амідочорним 10 В) усі клітинні і тканинні елементи всіх
оболонок стінки шлунка фарбуються менш інтенсивно, ніж у здорових поросят.
Проте слід зазначити, що у тварин, які загинули від кишкового
клостридіозу, гладкі м’язові клітини усіх шарів м’язової оболонки та основної
пластинки слизової оболонки фарбуються досить інтенсивно. Сполучна тканина
підслизової основи і між пучками міоцитів м’язової оболонки також досить
інтенсивно зафарбована. При цьому значний вміст білкових речовин
виявляється як в ядрах та цитоплазмі фіброцитів і фібробластів, так і, місцями, в
міжклітинній речовині. Також відносно інтенсивно фарбуються клітини
епітелію дна шлункових ямок. Епітелій тіла шлункових ямок фарбується менш
інтенсивно. Усі інші клітини слизової оболонки і міжклітинна речовина містять
помітно меншу кількість білків. Дуже інтенсивно фарбуються ядра і цитоплазма
макрофагів і моноцитів, які інфільтрують стінку цього відділу шлунка.
При постановці ШЙК-реакції всі клітинні і тканинні елементи слизової
оболонки, підслизової основи, м’язової та серозної оболонок фарбуються блідо.
Більш інтенсивно зафарбовується епітелій шлункових ямок, особливо в верхній
частині слизової оболонки, а також стінки судин. В частини тварин у цій
ділянці шлунка на поверхні епітелію виявляється досить тонкий,
фрагментований шар слизу. Тяжі слизу також зафарбовуються серед клітинних
елементів детриту в просвіті шлунка біля поверхні слизової оболонки. У
більшості тварин слиз на поверхні епітелію шлункових ямок і серед клітинного
детриту відсутній. Інтенсивно зафарбовується цитоплазма макрофагів і частини
моноцитів, що інфільтрують різні шари стінки шлунка.
При постановці реакцій на нуклеїнові кислоти встановлено, що їх
кількість в ядрі (ДНК) цитоплазмі (РНК) клітин усіх оболонок стінки шлунка,
порівняно із здоровими поросятами, зменшується. Особливо помітне
зменшення кількості обох нуклеїнових кислот спостерігається в клітинах
епітелію і строми слизової оболонки. В гладких м’язових клітинах кількість
ДНК і РНК зменшується меншою мірою. В ядрах макрофагів і моноцитів
міститься значна кількість ДНК, а в їх цитоплазмі – значна кількість РНК, що
свідчить про високу активність синтезу цими клітинами білкових сполук.
При застосуванні альціанового синього з рН 1,0 картина зафарбовування
зрізів кардіальної частини шлунка була такою ж, як і при постановці ШЙКреакції.
При застосуванні розчину альціанового синього з рН 2,5 більш
інтенсивно фарбується м’язова, серозна оболонки, клітинні елементи
підслизової основи, а також строма слизової оболонки. Епітелій шлункових
ямок фарбується інтенсивніше, ніж всі інші клітинні і тканинні елементи стінки
шлунка. При цьому епітелій верхньої частини шлункових ямок фарбується
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більш інтенсивно, але, на відміну від зафарбовування альціановим синім при рН
1,0, досить інтенсивно фарбуються і клітини епітелію середньої частини і дна
шлункових ямок.
При постановці гістохімічних реакцій на зрізах фундальної частини
шлунка, як і у випадку його пілоричної частини, усі шари стінки цього органа
поросят, що загинули від кишкового клостридіозу, зафарбовувались не так
сильно в порівнянні з інтенсивністю аналогічних реакцій у фундальній частині
шлунка контрольних тварин.
Слід відмітити, що при постановці реакцій на білки слизова оболонка
дослідних поросят зафарбовується помірно інтенсивно. Однаково інтенсивно
зафарбовуються ядра і цитоплазма в більшості клітин, більш інтенсивно
зафарбовуються парієтальні клітини, в той час як цитоплазма додаткових клітин
зафарбовується блідо. Так само блідо зафарбовується і цитоплазма епітелію на
поверхні слизової оболонки і верхньої частини шлункових ямок.
В частині гістологічних зрізів, одержаних з фундальної частини шлунка
різних тварин, клітини крові в судинах слизової оболонки і підслизової основи
склеюються однорідною масою, що досить інтенсивно фарбується, а при
застосуванні методу Мікель-Кальво набуває синього кольору.
В реакціях на білки інтенсивно зафарбовуються м’язова і серозна
оболонки. Еритроцити в судинах та поза ними набувають досить інтенсивного
кольору.
При постановці реакцій на нуклеїнові кислоти (ДНК і РНК) встановлено,
що їх кількість в клітинах усіх оболонок стінки шлунка зменшується. Особливо
помітне зменшення кількості обох нуклеїнових кислот спостерігається в
клітинах епітелію і строми слизової оболонки. Гладкі м’язові клітини містять
трохи більшу кількість нуклеїнових кислот. Інтенсивно зафарбовуються
макрофаги і моноцити.
При постановці ШЙК-реакції відносно інтенсивно зафарбовані серозна і
м’язова оболонки, менш інтенсивно – цитоплазма парієтальних, головних і
додаткових клітин. При цьому, як і при постановці реакцій на білки, парієтальні
клітини набувають більш інтенсивного кольору. Слиз на поверхні епітелію не
виявляється. Трохи інтенсивніше зафарбовуються усі клітини в ділянці дна
шлункових ямок, в яких ШЙК-позитивний матеріал виявляється у вигляді сітки.
У судинах слизової оболонки і підслизової основи місцями знайдено
ШЙК-позитивну субстанцію, яка склеює клітини крові. Необхідно зазначити,
що відкладання ШЙК-позитивної речовини спостерігається не тільки в судинах,
але, у випадку геморагічного гастриту, і серед крововиливів у слизовій
оболонці.
При постановці гістохімічної реакції з альціановим синім при рН 1,0
більш інтенсивно зафарбовуються всі клітини епітелію в ділянці дна шлункових
ямок. М’язова і слизова оболонки фарбуються не дуже сильно, з однаковою
інтенсивністю. Більш інтенсивного кольору набувають окремі парієтальні
клітини. Білкові маси в судинах слизової оболонки і підслизової основи містять
відносно невелику кількість альціановофільної речовини. Слиз на поверхні
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епітелію не виявляється. Місцями групи колагенових волокон в підслизовій
основі і міжм’язовій сполучній тканині м’язової оболонки набувають виразних
альціановофільних властивостей.
Характер зафарбування альціановим синім при рН 2, 5 такий самий, як і
при рН 1,0, за винятком того, що трохи інтенсивніше зафарбовуються не лише
клітини дна шлункових ямок, а також багато парієтальних, головних і
додаткових клітин тіла шлункових ямок. М’язова оболонка, підслизова основа і
слизова основа зафарбовуються помірно. Більш інтенсивно фарбується
зовнішній шар м’язової оболонки. Білкові маси в судинах зафарбовуються
менш інтенсивно, ніж при рН 1,0. Слиз виявляється як на поверхні епітелію, так
і серед клітинного детриту в просвіті шлунка.
У пілоричній частині шлунка характер зафарбовування гістологічних
зрізів на білкові речовини загалом був таким же, як і в інших його частинах.
При постановці реакцій на білки м’язова та серозна оболонки і підслизова
основа зафарбовуються помірно, з однаковою інтенсивністю. Слизова оболонка
фарбується менш інтенсивно. На цьому фоні спостерігається більш виражена
реакція епітелію шлункових ямок.
Характер розподілу нуклеїнових кислот був таким же, як і у інших
відділах шлунка.
При постановці ШЙК-реакції всі тканинні і клітинні елементи всіх шарів
зафарбовані дещо блідо. Більш інтенсивно фарбуються стінки судин і епітелій
дна шлункових ямок, особливо у верхній частині слизової оболонки. В частини
тварин у цій ділянці шлунка на поверхні епітелію виявляється не суцільний шар
слизу нерівномірної товщини. Тяжі слизу також фарбуються серед клітинних
елементів детриту в просвіті шлунка поблизу поверхні слизової оболонки.
Альціановим синім при рН 1,0 більш інтенсивно фарбуються стінки вен,
а також епітелій, особливо в ділянці дна шлункових ямок. Слиз на поверхні
епітелію і в просвіті шлунка зафарбовується досить інтенсивно. Набряклі,
потовщені і гомогеніззовані колагенові волокна в підслизовій основі місцями
набувають дуже інтенсивного кольору, особливо навколо вен.
При постановці реакції з альціановим синім при рН 2,5 усі шари стінки
шлунка фарбуються, головним чином, помірно. Інтенсивного кольору набуває
епітелій шлункових ямок і слиз на його поверхні. При цьому епітелій в ділянці
дна в частині випадків фарбується менш інтенсивно, ніж в середній їх частині.
В окремих тварин більш інтенсивно фарбуються епітелій у верхній частині
шлункових ямок, в той час як в середній їх частині епітелій зафарбовується
блідо. Більш інтенсивного кольору також набувають стінки судин.
В усіх випадках реакція метахромазії з толуїдиновим синім у зрізах усіх
відділів шлунка була негативною.
При постановці багатьох із застосованих нами гістохімічних реакцій в
стінці усіх відділів шлунка виявлялися бактерії у вигляді досить гомогенних
щільних скупчень різного розміру і форми, а також паличок, овальних і
округлих утворень, що, на нашу думку, залежало від орієнтації бактеріальних
клітин відносно площини зрізу. Слід зазначити, що в фундальній частині
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бактерій виявляється менше, а у кардіальній і пілоричній – більше, приблизно в
однакових кількостях. При цьому характер розподілу збудника в тканинах
стінки різних відділів шлунка був загалом однаковим.
Висновки. В результаті проведених гістохімічних досліджень було
встановлено, що значний вміст білкових речовин виявляється як в ядрах та
цитоплазмі фіброцитів і фібробластів, так і, місцями, в міжклітинній речовині.
Кількість нуклеїнової кислоти в ядрі (ДНК) цитоплазмі (РНК) клітин усіх
оболонок стінки шлунка, порівняно з контрольними поросятами, зменшується.
При постановці багатьох із застосованих нами гістохімічних реакцій у стінці
усіх відділів шлунка виявлялися бактерії у вигляді досить гомогенних щільних
скупчень різного розміру і форми, а також паличок, овальних і округлих
утворень, що, на нашу думку, залежало від орієнтації бактеріальних клітин
відносно площини зрізу.
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БІОГЕННІ СТИМУЛЯТОРИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

У статті йдеться про використання тканинних препаратів для
лікування і профілактики різних захворювань, з метою стимуляції фізіологічних
функцій організму, та для підвищення засвоюваності харчових продуктів і
отримання більших приростів при відгодівлі сільськогосподарських тварин.
Ключові слова: використання тканинних препаратів, екстрактів,
поліамінів.
Незважаючи на досягнення класичної медицини, яка впродовж
тисячоліть базувалася на скальпелі та хімічних препаратах, сучасні лікарі
успішно борються з інфекціями, які ще півстоліття тому забирали мільйони
життів, проводять ювелірні операції, у т. ч. з пересадки органів, проте часто
виявляються безсилими перед прогресуючими формами раку, СНІДом,
цукровим діабетом, хворобою Альцгеймера. І як не дивно, саме в еру
глобальної техніфікації подальший розвиток медицини, спрямований, перш за
все, на боротьбу зі злоякісними новоутвореннями, СНІДом, тяжкими
анатомічними аномаліями, пов’язують саме з необмеженим терапевтичним
потенціалом організму хворого, а точніше з його власними стовбуровими
клітинами, які після відповідної обробки можуть набувати властивостей
унікальних ліків, здатних атакувати як злоякісні клітини, так і вірус
імунодефіциту людини, або ж диференціюватися у структури нервової чи
серцевої тканин.
Нині в Україні та за її межами проводять дослідження ефективності та
механізмів дії препаратів клітинної і тканинної терапії, у т. ч. створених із
ксеногенних органів [1, 2] та стовбурових клітин [3–5]. При використанні
ксеногенного матеріалу не виникають морально-етичні проблеми, а також
відсутня небезпека інфікування характерними для людини вірусами (ВІЛ,
гепатит), яка має місце при використанні алогенного матеріалу, але залишається
небезпека передачі антропозооноз них захворювань. У тваринному матеріалі не
повинно бути бактеріологічної, вірусологічної та мікологічної контамінації
(Наказ МОЗ України № 96 від 4 травня 2000 р). Для проведення аналізів на
відсутність контамінації матеріал необхідно деякий час зберігати у
кріоконсервованому стані. Тканинні препарати використовують в клініці та
наукових дослідженнях у вигляді клітин, фрагментів органа, екстрактів тканин
органів. Лікувальні технології з використанням тканинних препаратів у терапії
онкологічних, гематологічних, неврологічних та кардіологічних захворювань
впевненіше переходять з лабораторії в клінічну практику. Введення тканинних
препаратів в організм суттєво підвищує його регенераційні властивості, тому їх
©
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стали застосовувати в хірургічній практиці для стимуляції загоєння ран,
розсмоктування спайок, як засіб, що сприяє зростанню кісток при переломах
[6–8] та зменшення болючості при каузалгіях, радикулітах, фантомних болях
[9–11].
У 1942 р. В. П. Філатов висунув гіпотезу тканинного лікування, згідно з
якою у тваринних і рослинних організмах, а також у віддалених тканинах у
процесі їх адаптації до несприятливих впливів, відбувається біохімічна
перебудова і утворюються речовини з вираженою біологічною активністю —
біогенні стимулятори, які допомагають органам і тканинам протистояти
руйнівним факторам і введені в організм хворого підвищують його опірність та
сприяють одужанню. В. П. Філатов підкреслював важливе значення принципу
саморегуляції організму, широкий діапазон його пристосувальних
можливостей, вважав, що поява біогенних стимуляторів під впливом
несприятливих чинників середовища — загальний закон живої природи.
В. П. Філатов писав, що біогенні стимулятори утворюються всюди, де ведеться
боротьба за життя і пристосування до нових умов існування. Особливої уваги
заслуговують дослідження позитивний вплив тканинних препаратів на обмінні
процеси в організмі, зокрема біосинтез білків та його імунологічну реактивність
[12].
Основні положення гіпотези тканинної терапії були сформовані у 1951
році: спочатку біогенні стимулятори вводили в організм шляхом пересадок
консервованих тканин, згодом — вприскували під шкіру за допомогою шприца.
Отримані дані про хімічний склад стимулюючих речовин тканинних
препаратів: у результаті переважання анаеробного обміну в ізольованих
тканинах, які перебувають в умовах зниженої температури, в них
накопичується велика кількість карбонових кислот і амінокислот з високою
біологічною активністю.
Тканинна терапія почала широко застосовуватись на практиці:
у комплексному лікуванні гінекологічних, онкологічних захворювань, при
туберкульозі
легень [13–15].
Тканинна
терапія
призначається
у
відновлювальному періоді при поліомієліті і має неабиякий ефект [16].
Ефективність тканинної терапії доведена і в геріатрії, особливо
у боротьбі з передчасним старінням. У цьому нас переконують дані клінічних
досліджень, проведених співробітниками Інституту геронтології АМН СРСР:
препарати консервованих за В. П. Філатовим тканин сприяють нормалізації
життєвих функцій у старих і літніх людей [17].
Препарати плацентарної тканини мають сприятливий вплив на функцію
серцево-судинної системи, покращують скорочувальну здатність міокарду,
підвищують електроактивність серця. Під впливом тканинної терапії у людей
похилого віку стимулюється ниркова діяльність, нормалізується андрогенна
функція кори наднирників, суттєво покращується самопочуття [18].
Важливу роль тканинних препаратів у ветеринарії і тваринництві
передбачив В. П. Філатов ще на початковій стадії розвитку цього методу
терапії. Дослідження, проведені на тваринах, підтвердили високу біологічну
активність тканинних препаратів не тільки для лікування і профілактики різних
захворювань, але й з метою стимуляції фізіологічних функцій організму, для
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підвищення засвоюваності поживних речовин і отримання більших приростів
при відгодівлі сільськогосподарських тварин.
Клінічні та експериментальні спостереження свідчать про безсумнівну
доцільність комбінації тканинних препаратів з вітамінами, антибіотиками,
антикоагулянтами, ендокринними препаратами та іншими медикаментозними
засобами, ефективність яких при цьому помітно посилюється і розширюються
можливості застосування тканинної терапії у лікувальній медицині. Отримано
чимало даних про активні компоненти тканинних препаратів, які виступають як
індуктори біосинтезу. Наприклад, препарати з плаценти містять стероїдні
гормони, через малі концентрації яких ці препарати не можуть розглядатись як
виключно гормональні. Разом з тим при парентеральному введенні ці гормони
самі по собі і в поєднанні з іншими речовинами мають виражений вплив на
метаболізм. Вони можуть виступати як індуктори біосинтезу ряду ферментних
білків. Індукція біосинтезу білків крові екстрактом алое яскраво
продемонстрована в дослідах за допомогою радіоактивної індикації. Після
парентерального введення цього препарату кроликам встановлено підвищення
біосинтезу білків сироватки крові, особливо після втрати крові. Включення
мічених амінокислот в цьому випадку збільшувалось на 30 %. Слід вважати, що
втрата крові знімає репресію біосинтезу білків, і тому індукція його екстрактом
алое особливо виражена [19].
Без сумніву, що одним з основних механізмів впливу біологічно
активних речовин в тканинних препаратах є ферментні системи: індукція
біосинтезу ферментних і не тільки ферментних білків, активування
проферментів і підвищення енергетичного рівня ферментів. Наявність
специфічних компонентів або переважання якихось метаболітів у препараті
може привести до посилення або послаблення направленості окремих процесів,
посилення анаболічних або катаболічних реакцій. У кінцевому результаті це
відбивається на фізіологічному стані, зокрема виражається у підвищенні
опірності організму.
Тканинні препарати містять цілий комплекс біологічно активних
речовин, які завдяки індукції, репресії, інгібіції, підвищенню енергетичного
рівня різних ферментів, можуть впливати на метаболізм не тільки хворого, але й
відносно здорового організму. Ці препарати бувають дієві і тоді, коли нема
вираженої патології: маючи у своєму складі індуктори, а, можливо, й інгібітори
ферментів, вони обумовлюють постійну діяльність ауторегулюючих механізмів
клітини і завдяки цьому стимулюють функціональну пластичність клітини,
оскільки порушення індукції ферментів, природної реакції в клітині, що лежить
в основі її функціональної пластичності, може призвести до ушкодження
ауторегулюючих механізмів організму.
Поряд з класичними фармакологічними тестами для перевірки
біологічної активності тканинних препаратів застосовуються методи, в основі
яких лежить властивість їх активувати ріст і розмноження клітин, здатність
прискорювати процеси регенерації, впливати на обмін речовин, виявляти
антитоксичну дію і підвищувати загальну опірність організму. Активність
тканинних препаратів перевіряється також на їх здатності підвищувати
фагоцитарні властивості лейкоцитів.
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Використовуються наступні тести:
1. Дріжджовий тест — заснований на властивості тканинних препаратів
прискорювати ріст і розмноження дріжджових клітин. За величиною екстинкції
показника електрофотоколориметра встановлюють процент активності
препарату.
2. Роговидний тест — активність препарату оцінюють за впливом його
на процес регенерації штучно викликаного дефекту рогівки ока жаби.
3. Парабіотичний тест — дію препарату оцінюють за швидкістю виходу
зі стану парабіозу ізольованого м’язу жаби.
4. Антитоксичні тести — після введення в організм тварин тканинних
препаратів знижується прояв токсичності специфічних фармакологічних
речовин, що застосовуються в отруйних дозах: строфантину, стрихніну,
дикумарину, ціаністого натрію.
Дослідження механізму дії тканинних препаратів на організм сприяє
розробці раціональних схем тканинної терапії, уточненню показань до її
застосування і використанню з найбільшим лікувальним ефектом [20].
Тканинні препарати підвищують активність ферментів трансамінування:
аспартатамінотрансферази
і
аланін
амінотрансферази.
Закономірно
посилюється також дія комплексу дегідрогеназ: гліцерофосфатдегідрогенази,
сукцинатдегідрогенази і глютаматдегідрогенази, що особливо помітно в таких
органах, як серце, печінка, нирки, слизова оболонка тонкого кишечнику.
Підвищується активність найважливіших ферментів вуглеводного обміну [21].
Введення тканинних препаратів викликає також реакцію зі сторони
гормональної
системи
організму:
збільшується
утворення
адренокортикотропного гормону і стимулюється виділення кортикостероїдів та
підвищується продуктивність тварин [22]. Під впливом тканинних препаратів
підвищується утворення в наднирниках стероїдних гормонів, у сечі
збільшується кількість 17-кетостероїдів, підсилюється інкреторна функція
сім’яників і підшлункової залози. Тканинні препарати підвищують метаболізм,
пов’язаний з біосинтезом рибосомальної і ядерної білкової фракції клітин
печінки [23].
Тканинні препарати викликають глибоку перебудову організму, що
супроводжується зміною ряду важливих його систем. Як відомо, старіння
супроводжується певним підвищенням концентрації холестерину у крові і
деяким його зниженням після 60 років [24]. Одночасно змінюється у
зворотному порядку обмін лецитину, кількість якого у плазмі крові помітно
зменшується. Зворотна залежність між кількістю лецитину і холестерину
виражається коефіцієнтом лецитин/холестерин, який для людей середнього віку
є в межах 1,0–1,1.
Пусковий механізм фізіологічної стимуляції тісно пов’язаний з усіма
ланцюгами нейрогуморального апарату, який регулюється ЦНС, тому дія
стимулятора відбувається не локально, а охоплює сукупність систем
тваринного організму, забезпечуючи зміну біотонусу. Тому у практиці
біотехнології розмноження і акушерства застосовують найрізноманітніші
методи і засоби для інтенсифікації відтворення тварин [25, 26].
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Деякі автори вивчали гормональний склад тканинного препарату
«Фетоплацентат» та його вплив на вміст статевих гормонів у крові нетелів [27].
Особливо ефективним є застосування іхглюковіту, катозалу і тривітаміну та
тканинного препарату з плаценти кобили або корови для підвищення моторної
функції статевих органів та синхронізації охоти у корів-первісток [28].
Л. П. Афанасієва [29] застосовувала коровам у сухостійний період за
14 днів до отелення двохкратне підшкірне введення тканинного препарату
«Фетоплацентат» у комплексі з мінеральними добавками для вивчення вмісту
свинцю і кадмію в материнській, фетальній частині плаценти, амніотичній
рідині, корковому слизу корів, які знаходилися в радіаційно забрудненій та
відносно чистій зонах.
У сучасних несприятливих умовах навколишнього середовища та при
матеріальній скруті ветеринарної медицини, велике значення набуває
підвищення загальної резистентності організму тварин шляхом застосування
неспецифічних стимулюючих препаратів [25, 30].
І. В. Паращенко
[31]
досліджувала
ефективність
одноразового
підшкірного застосування біостимулятора ПДЕ, виготовленого з пуповини та
плацентарних тканин людини і комплексного його використання з внутрішньо
м’язовим введення тривітаміну. Їх введення телицям парувального віку різних
порід викликає прояв повноцінної стадії збудження та їх запліднення від
першого осіменіння, скорочення строку прояву феномену охоти та зменшення
кількості телиць, які проявляють статевий цикл вдруге.
У зв’язку з цим багато дослідників знову звернули увагу на відомі, але
забуті засоби лікування — використання тваринної і рослинної сировини для
виготовлення різних препаратів [32]. Увага біологів, фізіологів та клініцистів
уже давно звернена на позитивний вплив компонентів плаценти на організм
людини та тварин. Проте, на шляху неодноразових спроб використання
біологічних властивостей цих тканин, були отримані різні результати окремими
авторами. Це найбільш за все пов’язано з втратою активності екстрагованих
речовин [25, 32]. У нашій країні цей метод набув широкого використання
завдяки роботам В. П. Філатова, І. А. Калашника, М. П. Тушнова, Н. І. Краузе
та ін.
Найбільшого поширення набули тканинні препарати В.П. Філатова, які
практично нешкідливі, містять у собі такі природні фізіологічні сполуки, як
органічні кислоти, у тому числі і незамінні, комплекс вітамінів, макро- і
мікроелементів [33, 34].
Американські вчені з Університету Брауна встановили, що путресцин
виконує суто захисну функцію при епілептичному нападі. Протягом декількох
годин після приступу він перешкоджає активації і руйнуванню нейронів в
головному мозку. Результати роботи опубліковані в журналі Nature
Neuroscience. У тривалій серії експериментів на моделі епілепсії в пуголовків
жаби виявили підвищення рівня путресцин в мозку після приступу. Вони
встановили, що у результаті путресцин перетворюється на γ-аміномасляну
кислоту (ГАМК). Оскільки ГАМК є основним гальмівним нейромедіатором в
нервовій системі, вона сприяє зниженню активності нейронів в ході їх
генералізованої розрядки під час приступу і перешкоджає їх повторному
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збудженню, яке може привести до розвитку нового нападу. Синтез путресцину
активований до чотирьох годин після нападу епілепсії, і це якраз вистачає, аби
захистити нейрони протягом найвідчутнішого «тимчасового вікна». Провідний
автор роботи Карлос Айзенман вважає, що подальші дослідження цього
механізму допоможуть в розробці нових лікарських препаратів для
протиепілептичної терапії у дітей. «Ми описали нову роль амінів — захисний
ефект для мозку, що розвивається, — цитує ученого портал EurekAlert. —
Пуголовки і наші діти не дуже схожі один на одного, а ось хімічні процеси в
мозку тих і інших мають багато спільного» [35].
Франк Мадео та вчені з університету Граца додаючи спермідин в
середовище одноклітинних і багатоклітинних організмів виявили, що дріжджі
на живильному середовищі з додаванням цього поліаміну живуть в 3–4 рази
довше, ніж без нього, а людські імунні клітини — майже в три рази. Тривалість
життя мушок дрозофіл і мікроскопічних круглих черв’яків при додаванні в їх
їжу спермідину збільшувалася приблизно на 30 відсотків. У мишей, яких
годували багатою поліаміном їжею, спостерігалося виражене зменшення
вікового пошкодження білків організму. Імовірно, така дія спермідину
обумовлена його позитивним впливом на генетичну регуляцію процесу
аутофагії. Він полягає в переробці клітиною своїх компонентів, пошкоджених
зовнішніми чинниками, наприклад, ультрафіолетовим випромінюванням або
хімічними окиснювачами. Коли аутофагія відбувається недостатньо інтенсивно,
клітина переповнюється «відходами». Спермідін запобігає цьому, принаймні,
частково [36].
Хронічне введення щурам починаючи з 6-місячного віку екстрактів
ксеноорганів не впливає на зміну маси тварин, обумовлену фізіологічними
причинами. Концентрація ТБКАП в плазмі крові дослідних тварин достовірно
не відрізнялась від цього показника у контролі протягом усього строку
спостереження (12 місяців). При уведенні суміші екстрактів 24-місячним щурам
спостерігаються зниження активності пероксидації ліпідів в організмі та
збільшення тривалості життя тварин.
Доведено, що використання суміші екстрактів печінки, селезінки та
підшлункової залози свиней протягом 10 діб сприяє гальмуванню росту
карциноми Герена в початковий період на 24,7 %, якщо введення починали
відразу після трансплантації пухлини. При цьому збільшується тривалість
життя щурів. Перевагою використання тканинних і клітинних екстрактів у
тому, що пацієнт одержує збалансовані сполуки природного походження, які
впливають на метаболізм цілісного організму [37].
Висновок.
Терапевтичний ефект ґрунтується на тому, що при введенні в організм
реципієнта фетальних клітин і тканин відбувається активація спеціалізованих і
прогеніторних клітин, відновлення клітинного і тканинного гомеостазу.
Попит на тканинні препарати з кожним роком зростає, не тільки в нашій
країні, але й за рубежем. Подальший розвиток тканинної терапії — принципово
нового методу лікування — одна з актуальних задач теоретичної і практичної
медицини.
44

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

Тканинні препарати, як стимулятори функціональної діяльності
організму, близькі організму за своїм хімічним складом, нетоксичні і не мають
побічної дії, ефективні при патологічних процесах, які важко піддаються
лікуванню звичними ліками, тому доцільно продовжити вивчення хімічного
складу препаратів, їх стандартизації та ідентифікації.
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Summary
BIOGENIC STIMULATORS THEIRUSING
The article presents data on application of tissue preparations for curing and
prophylaxis of different diseases with the aim of stimulating physiologic functions of
the organism and for increasing assimilation of nutritive products and obtaining
larger increases at feeding agricultural animals.
Key words: application of tissue preparations, extracts, poliamines
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Гриб Ю.В., аспірантка ©
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
ВПЛИВ ГЛІЦИНАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ
ПОКАЗНИКИ ТА КЛІНІЧНИЙ СТАН ПОРОСНИХ СВИНОМАТОК
Встановлено, що суміш гліцинатів заліза, міді, цинку, кобальту та
марганцю покращує процеси гемопоезу у поросних свиноматок, про що
свідчить збільшення кількості еритроцитів та лейкоцитів за відсутності змін
інших показників морфологічного складу крові та клінічного стану тварин.
Ключові слова: гліцинати міді, цинку, марганцю, кобальту, заліза,
гематологічні показники.
Вступ. Відтворна здатність, молочна продуктивність свиноматок та
збереженість поросят значною мірою залежать від забезпечення тварин
поживними та біологічно активними речовинами, серед яких важливе місце
займають мінеральні сполуки, зокрема мікроелементи [1-3]. При дефіциті
мікроелементів у кормах порушується ряд важливих функцій організму, що
особливо важливо при утриманні поросних свиноматок. Актуальною ця
проблема є і для новонароджених поросят, які часто хворіють на аліментарну
анемію, яка спричиняє значні економічні збитки в свинарстві. Особливий
науковий і практичний інтерес сьогодні викликають комплексні, так звані
хелатні або клешнеподібні сполуки мікроелементів, які є найбільш
оптимальною для організму формою біогенних металів. Досліди проведені на
лабораторних тваринах та птиці із застосуванням комплексних сполук
мікроелементів з амінокислотами метіоніном, лізином та гліцином показали їх
позитивний вплив на продуктивність тварин і обмін речовин у тканинах. Що
стосується свиней, то вплив цих сполук на клінічні та гематологічні показники
потребує детального вивчення [4-6]. Тому метою дослідження було вивчити
комплексну дію гліцинатів заліза, міді, марганцю, цинку та кобальту на
гематологічні та клінічні показники свиноматок.
Матеріали і методи. Дослідження з вивчення впливу гліцинатів
мікроелементів на гематологічні та клінічні показники поросних свиноматок
проводилось на свинокомплексі Агрофірми ″Куйбишеве″ Полтавської області.
Для досліду було відібрано 24 клінічно здорових холостих свиноматок великої
білої породи, з яких сформували за принципом аналогів контрольну і дві
дослідні групи по 8 голів у кожній. Тваринам контрольної групи згодовували
сульфати мікроелементів відповідно до потреби тварин у цих сполуках.
Свиноматкам першої дослідної групи згодовували разом з зерновими кормами
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суміш гліцинатів заліза, міді, цинку, кобальту та марганцю відповідно до
потреби тварин у вищевказаних мікроелементах.
Тваринам другої дослідної групи згодовували гліцинати мікроелементів
у 2 рази меншій дозі ніж у свиноматок першої дослідної групи. Свиноматки
контрольної і дослідних груп утримувались в одному приміщенні, у групових
станках по 8 голів, а за 6-7 днів до опоросу їх переводили в індивідуальні
станки.
Під час досліду контролювали показники фізіологічного стану тварин.
Контролювали також параметри мікроклімату – відносну вологість та
температуру повітря приміщень, які вимірювали за допомогою Thermohygrometer фірми ″Whatman″. Швидкість руху повітря в приміщенні визначали
кульковим кататермометром.
Кров у свиноматок дослідних і контрольної груп для гематологічних
досліджень відбирали з вушної вени у зрівняльний період та за 20 днів до
опоросу. Концентрацію гемоглобіну в крові свиноматок визначали,
використовуючи набір хімічних реактивів ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика»
(Дніпропетровськ, Україна), загальну кількість лейкоцитів та еритроцитів у
крові тварин і лейкограму за загальноприйнятими методами [8,9].
Статистичну
обробку
одержаних
результатів
проводили
з
використанням програмного забезпечення Microsoft Excel. Вірогідність різниці
визначали за критерієм Стьюдента, вірогідною вважали різницю при р≤0,05.
Результати
дослідження.
Результати
досліджень
параметрів
мікроклімату приміщень під час проведення досліджень свідчать про
відсутність впливу даного фактора на організм свиноматок, оскільки за
абсолютними значеннями температура, відносна вологість та швидкість руху
повітря відповідали гігієнічним вимогам. Визначення основних клінічних
показників, а саме температури тіла, кількості дихальних рухів та стан слизових
оболонок показало, що дані клінічні показники були в межах величин,
характерних для даного виду тварин. Шкірний покрив у свиноматок всіх груп
був блідо-рожевого однорідного кольору, без пігментних плям, а щетина добре
розвиненою з матовим відтінком. Стан слизових оболонок ротової порожнини
тварин дослідних груп не відрізнявся від контролю. Визначення ряду клінічних
показників у тварин у зрівняльний період показало, що кількість дихальних
рухів та температура тіла у свиноматок першої та другої дослідних груп були на
рівні контролю (табл.1).
Таблиця 1
Показники клінічного стану свиноматок (зрівняльний період), M±m, n=8
Група
контрольна
1-дослідна
2-дослідна

Показники
частота дихання, кількість
температура тіла, ºС.
дихальних рухів/хв.
18,00±0,61
38,38±0,07
17,80±0,55
38,44±0,08
18,00±0,35
38,34±0,07
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Гематологічні показники свиноматок у зрівняльний період, а саме вміст
гемоглобіну та кількість лейкоцитів і еритроцитів у крові тварин дослідних груп
суттєво не відрізнялись від аналогічних показників у контролі.
Аналіз лейкограми крові показав, що в зрівняльний період свиноматки
дослідних і контрольної груп суттєво не відрізнялись за співвідношенням
еозинофілів, нейтрофілів, лімфоцитів та моноцитів. Хоча у крові тварин
спостерігалось відносне підвищення кількості лімфоцитів за рахунок
зменшення відсотку нейтрофілів. Останнє, імовірно, пов’язано з
перегрупуванням тварин та стресом під час забору крові, що підтверджується
відсутністю патологічних та незрілих форм лейкоцитів у крові тварин (табл. 2).
Таблиця 2
Гематологічні показники свиноматок (зрівняльний період), M±m, n=5
контрольна
138,8±5,73
4.02±0,34
10,68±1,48
3,20±0,82

Групи
1-дослідна
139,0±5,66
3,98±0,07
8,28±0,90
3,40±1,40

2-дослідна
137,4±5,31
3,90±0,06
9,1±0,87
3,80±0,89

паличкоядерні

1,80±0,74

1,20±0,89

1,00±0,50

сегментоядерні

29,60±3,27

27,40±1,92

23,20±3,65

Лімфоцити

55,40±6,04

62,40±0,57

68,00±2,45

Моноцити

6,00±0,71

5,20±1,52

4,40±1,10

Показник

Нейтрофіли

Лейкограма, %

Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Лейкоцити, Г/л
Еозинофіли

Показники клінічного стану свиноматок дослідних груп перед
опоросом в основний період досліду, в основному, відповідали фізіологічному
стану тварин і не змінювались відносно контролю. У свиноматок дослідних і
контрольної груп спостерігалось лише незначне збільшення кількості
дихальних рухів (на 1-2 рухи) та зростання, в межах фізіологічних значень,
температури тіла порівняно з аналогічними показниками у тварин у
зрівняльний період. Останнє, імовірно, пов’язано із періодом поросності
свиноматок.
Дослідженнями гематологічних показників у свиноматок першої групи,
за 20 днів до опоросу, встановлено підвищення кількості еритроцитів в крові на
15%, в другій дослідній – на 5,3% порівняно з контролем (табл. 3). Рівень
гемоглобіну в крові тварин першої та другої груп також збільшився, відповідно на
15,6 та 5,3% порівняно з аналогічними показниками у тварин контрольної групи.
Кількість лейкоцитів у крові свиноматок першої дослідної групи порівняно з
контролем збільшилась на 24,5% , в другій - на 19,7%. Це вказує на стабілізацію
процесів гемопоезу в організмі свиноматок при згодовуванні хелатних сполук –
гліцинату заліза, міді, цинку, марганцю та кобальту.
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Таблиця 3
Показники клінічного стану свиноматок за дії гліцинатів мікроелементів
(основний період), M±m, n=8
Група
контрольна
1-дослідна
2-дослідна

Показники
частота дихання, кількість
температура тіла, ºС.
дихальних рухів/хв.
19,40±0,45
38,80±0,06
20,00±0,35
38,76±0,08
19,20±0,42
38,78±0,07

Отже, застосування в годівлі свиноматок дослідних груп гліцинатів
мікроелементів покращує ряд гематологічних показників, не впливає на
лейкограму крові, що свідчить про відсутність токсичного впливу даних сполук
на організм тварин. Це підтверджує також аналіз лейкограми свиноматок
дослідних груп порівняно з контролем. Так, кількість еозинофілів, нейтрофілів,
лімфоцитів та моноцитів у крові свиноматок дослідних групи не відрізнялась
від контролю (табл. 4). Використання хелатних сполук в годівлі свиноматок
також не впливало на показники морфологічного складу крові, оскільки
патологічні та незрілі форми лейкоцитів у крові свиноматок були відсутні.
Таблиця 4
Гематологічні показники свиноматок (основний період), M±m, n=5
Групи
контрольна

1-дослідна

2-дослідна

Гемоглобін, г/л

112,80±6,27

129,80±4,70

118,80±8,73

Еритроцити, Т/л

4,24±0,31

5,28±0,19*

4,80±0,48

Лейкоцити, Г/л
Еозинофіли

7,10±0,33
3,80±1,08

8,84±0,65*
4,00±0,61

8,50±0,40*
3,80±0,42

паличкоядерні

2,40±0,76

2,00±0,61

2,60±0,67

сегментоядерні

35,20±5,48

34,00±3,08

30,80±7,46

53,80±4,98
4,80±0,65

57,00±4,49
5,00±0,94

58,80±7,45
4,00±1,06

Нейтрофіли

Лейкограма, %

Показник

Лімфоцити
Моноцити

Примітка: *р≤0,05 порівняно з контролем
Висновки. 1. Встановлено, що згодовування поросним свиноматкам гліцинатів
заліза, міді, цинку, кобальту та марганцю сприяє підвищенню в їх крові
кількості еритроцитів та лейкоцитів, що вказує на посилення процесів
гемопоезу в кровотворних органах.
2. Застосування в годівлі свиноматок гліцинатів заліза, міді, цинку, кобальту та
марганцю не впливає на лейкограму крові та клінічний стан тварин.
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Summary
Grib Y.V.
National University of Life and Environnement Sciences of Ukraine, Kyiv
INFLUENCE GLYCINATES MICROELEMENTS ON HAEMATOLOGICAL
INDEXES AND CLINICAL CONDITION OF THE PREGNANT SOWS
It is stated that a mixture of glycinates iron, copper, zinc, cobalt and
manganese improves the processes of hematopoiesis in pregnant sows as evidenced
by the increase in the number of erythrocytes and leukocytes and the absence of
changes in other indicators of the morphological composition of blood and the
clinical condition of the animals.
Key words: glycinates coppers, zinc, manganese, cobalt, iron haematological indexes.
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ВПЛИВ ГЛЮКОЗО-АСКОРБІНОВОГО РОЗЧИНУ І ПЛОДІВ
РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ НА БІЛОКСИНТЕЗУВАЛЬНУ ФУНКЦІЮ
ПЕЧІНКИ
У статті розглядаються результати експериментальних досліджень з
вивчення впливу внутрішньовенного введення глюкозо-аскорбінового розчину і
перорального застосування розмелених плодів розторопші плямистої на
білоксинтезуючу функцію інтактних собак. При застосуванні препаратів за
схемою: 3 дні терапія, 3 дні перерва і знову терапія встановлено посилення
синтезу альбумінів, а на 15 –у добу і глобулінів.
Ключові слова: білоксинтезувальна функція печінки, загальний білок,
альбуміни, глобуліни, глюкозо-аскорбіновий розчин, плоди розторопші
плямистої.
Актуальність теми. У великих містах при утриманні собак в
індивідуальному секторі, внаслідок дії на них стрес-факторів (шумові,
транспортні, людські), адинамії та неадекватної годівлі виникають розлади
обміну речовин, що призводить до порушень функціонального стану печінки,
зокрем,а знижується її білоксинтезуюча функція, і розвивається
гепатодистрофія. За даними літератури [1, 2] гепатодистрофія у «міських собак»
складає 30 – 40% від усіх хвороб печінки.
Тому корекція патологічних станів при хворобах печінки є одним із
завдань гематології [3].
Проте, арсенал високоефективних засобів для лікування хворіб печінки,
в тому числі і гепатодистрофії досить обмежений. В більшості випадків для
цього застосовують глюкозу, аскорбінову кислоту, інсулін [4].
Мета та завдання досліджень. Метою наших досліджень було
розробити високоефективний метод лікування собак, хворих на
гепатодистрофію. Використали для цього глюкозо-аскорбіновий розчин
сукупно з плодами розторопші плямистої. При цьому вивчали вплив вказаних
препаратів на білоксинтезуючу функцію печінки в дослідах на інтактних
собаках.
Для терапії собак, хворих на гепатодистрофію, ми використали глюкозоаскорбіновий розчин та доповнили її застосуванням плодів розторопші
плямистої. При цьому була запропонована наступна схема терапії: в перші 3 дні
собакам вводили препарати, наступні 3 дні препарати не давали, потім знову
курс повторювали (3 дні лікування і 3 дні перерва). Такі три добові курси
повторювали до клінічного одужання хворих собак.
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Матеріал і методи досліджень. В дослідах використали 15 собак
породи німецька вівчарка 3 –х річного віку. Собаки першої групи (5 голів) були
контрольними. Їм препарати не давали і утримували в умовах, як і дослідних.
Собакам другої групи (5 голів) внутрішньовенно вводили глюкозоаскорбіновий розчин, що в 100 мл води для ін’єкцій містив 20 г глюкози і 5 г
аскорбінової кислоти. Розчин вводили в дозі 1 мл/кг м.т.. Собакам другої групи
(5 голів) внутрішньовенно вводили глюкозо-аскорбіновий розчин та всередину
давали розмелені плоди розторопші плямистої в дозі 1 г/кг м.т..
Препарати задавали 3 дні поспіль, відтак 3 дні препарати не давали,
наступні 3 дні знову давали препарати.
Дослід тривав 20 діб протягом якого проведено 4 курси введення
глюкозо-аскорбінового розчину та плодів розторопші плямистої.
Для досліджень із стегнової вени на 1 –у, 5 –у, 10 –у, 15 – і 20 –у доби
брали кров для досліджень. В сироватці крові досліджували рівень загального
білка, альбумінів і глобулінів. Результати досліджень представлені в таблиці 1.
Результати досліджень та їх обговорення. На 5 –у добу введення
глюкозо-аскорбінового розчину і плодів розторопші плямистої не встановлено
вірогідних змін рівня загального білка і його фракцій у сироватці крові
дослідних собак.
Таблиця 1
Показники білоксинтезуючої функції печінки інтактних собак
(M±m; n=5)
Показники

Група
тварин

Доба досліду

1 -а
10 -а
15 -а
20-а
1
73,6±2,4
73,2±2,6
73,6±2,4
73,5±2,6
2
73,2±2,6
75,3±2,5*
81,4±2,8*
81,2±2,2*
3
72,8±2,6
79,6±2,5*
83,6±2,6**
84,6±2,8**
1
25,7±1,2
25,5±1,4
25,2±2,8
25,4±2,6
2
25,4±1,4
27,6±1,2*
29,2±1,6**
29,7±1,2**
3
25,2±1,4
28,0±1,2*
30,4±1,6**
31,4±1,2**
Глобуліни,
1
47,9±1,4
47,8±1,2
48,4±1,6
48,1±2,8
г/л
2
47,8±1,2
47,7±1,4
50,2±1,4
51,5±1,2*
3
47,6±1,2
51,6±1,4*
53,2±1,4*
53,6±1,5**
Коефіцієнт
1
0,53±0,04
0,53±0,05
0,52±0,04
0,53±0,04
А/Г
2
0,53±0,06
0,59±0,03*
0,56±0,05*
0,56±0,03*
3
0,53±0,05
0,55±0,04
0,57±0,03*
0,58±0,04*
Примітка: 1 – контроль; 2 – а дослідна група собак; 3 – я дослідна група собак. * Р
< 0,05; ** Р < 0,025
Білок
загальний,
г/л
Альбуміни,
г/л

При введенні собакам глюкозо-аскорбінового розчину на 15 –у добу
встановлено підвищення рівня альбумінів на 15,2%, а на 20 –у і глобулінів на
7,5%. Внаслідок цього на 20 -у добу рівень загального білка у сироватці крові
був на 10,4% вищим, порівняно до контролю.
При введенні глюкозо-аскорбінового розчину сукупно з плодами
розторопші плямистої підвищення білоксинтезуючої функції печінки
встановлено на 10 –у добу досліду. На вказаний період у сироватці крові рівень
загального білка становив 79,6±2,5 г/л проти 73,2±2,6 г/л, що на 8,7% більше (Р
< 0,05).
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На 10 –у добу досліду рівень альбумінів у сироватці крові був на 9,87%,
а глобулінів на 7,9% вищим порівняно з контролем. Збільшення величини А/Г
коефіцієнту до 0,55±0,04 проти 0,53±0,05 вказує на те, що синтез альбумінів
переважав синтез глобулінів, що свідчить про посилену білоксинтезуючу
функцію печінки.
На 15 добу досліду встановлено подальше збільшення рівня загального
білка і його фракцій у сироватці крові.
На 20 –у добу вміст альбумінів, глобулінів і загального білка у сироватці
крові стабілізувався і був на високому рівні. А вірогідне збільшення величини
А/Г коефіцієнту до 0,58±0,04 проти 0,53±0,04, тобто на 9,3% (Р<0,05) вказує на
високу білоксинтезуючу функцію печінки. На це вказує і те, що на 20 –у добу у
дослідних собак у сироватці крові вміст альбумінів був на 22,0% (Р<0,025), а
глобулінів на 11,4% (Р<0,005) вищим у порівнянні з контролем.
Внаслідок збільшення рівня альбумінів і глобулінів у сироватці крові
дослідних собак вміст загального білку становив 84,6±2,8 г/л проти 73,5±2,6 г/л
в контролі, що на 15,1% більше (Р<0,025).
Отже, глюкозо-аскорбіновий розчин у інтактних собак посилює білоксинтезуючу функцію печінки, на що вказує високий рівень альбумінів у
сироватці крові. При застосуванні глюкозо-аскорбінового розчину сукупно з
плодами розторопші плямистої посилюється синтез не лише альбумінів а і
глобулінів.
Печінка – це центральний орган, в якому відбуваються найважливіші
хіміко-біологічні процеси, необхідні для забезпечення фізіологічного
гомеостазу організму.
При гострих і хронічних гепатодистрофіях знижується біоенергетичний
режим хімічних перетворень в цитоплазмі гепатоцитів та зменшується
білоксинтезуюча функція печінки, внаслідок сповільнення процесів
переамінування і дезамінування амінокислот знижується її детоксикаційна
функція.
Враховуючи, що із амінокислот синтезуються білки, печінці належить
ведуча роль в процесах синтезу і розпаду білків. В ній синтезуються основні
пластичні білки, що надходять в кров і використовуються для побудови тканин
і м’язів.
В дослідах на інтактних собаках встановлено, що при введенні глюкозоаскорбінового розчину у них посилюється білоксинтезуюча функція печінки.
Це зумовлено тим, що глюкоза бере участь у всіх процесах метаболізму,
стабілізує стан клітинних мембран гепатоцитів і є енергетичним матеріалом для
забезпечення функціонального стану печінки.
Аскорбінова кислота володіє сильною відновлюючою здатністю,
зумовленою наявністю в її структурі діенильної групи. Вона підвищує синтез
піридиннуклеотидів, особливо НАД – Н в печінці, активізує окислювальне
декарбоксилування аденозинмонофосфату аміногідролазою цитоплазматичної
фракції гепатоцитів.
При внутрішньовенному введенні собакам глюкозо-аскорбінового
розчину сукупно з плодами розторопші плямистої встановлено не тільки
високий рівень альбумінів у сироватці крові, а і посилення синтезу глобулінів.
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Більш інтенсивна білоксинтезуюча функція печінки в другому досліді
зумовлена тим, що плоди розторопші плямистої містять флаволігнан
«силімарин», що проявляє гепатопротекторну дію. Він стимулює фермент РНК
– полімеразу та активізує транскрипцію РНК в гепатоцитах, що призводить до
збільшення кількості рибосом на стінках ендоплазматичного ретикулуму та
підвищує синтез структурних білків.
Отже, поєднана дія глюкози, аскорбінової кислоти і «силімарину»
позитивно впливає на білоксинтезуючу функцію печінки за рахунок активізації
метаболічних процесів в печінці.
Висновки. У собак, що утримуються у великих містах, внаслідок дії
стресових факторів, адинамії і неадекватної годівлі часто буває
гепатодистрофія, що проявляється зниженням білоксинтезуючої функції
печінки.
Глюкозо-аскорбіновий розчин, при сукупному застосуванні із плодами
розторопші плямистої посилює білоксинтезуючу функцію печінки. У сироватці
крові підвищується рівень альбумінів і глобулінів, що призводить до
підвищення загального білка.
При гепатодистрофії оптимальна схема лікування полягає у
внутрішньовенному введенні глюкозо-аскорбінового розчину (в 100 мл води
для ін’єкцій 20 г глюкози і 5 г аскорбінової кислоти) 1 мл/кл м.т. та всередину
дають розмелені плоди розторопші плямистої 1 г/кг м.т.. Препарати вводять 3
доби поспіль, відтак 3 доби препарати не вводять, після чого знову повторюють
курс лікування до одужання тварин.
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Summary
Hunczak VN, Zhuravlev AY
EFFECT OF GLUCOSE-ASCORBIC SOLUTION AND FETUSES
BILOKSYNTEZUVALNU MILK THISTLE ON LIVER FUNCTION
The article reviews the results of experimental investigations of influence of
intravenous glucose-ascorbic oral solution and powdered fruits of milk thistle
SYNTHASE function in intact dogs. When using drugs scheme: 3 days of therapy, 3
days break and re-established therapy to strengthen.
Стаття надійшла до редакції 2.05.2011

56

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

УДК 619:616.1:636.5
Гупало З.В., аспірант © (e-mail: h_zoriana@ukr.net)
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
ПОШИРЕННЯ ХВОРОБ СЕРЦЯ У ІНДИКІВ
Висвітлено поширення та основні захворювання серцево-судинної
системи в індиків, які зустрічаються найчастіше і зумовлені різними
чинниками, зокрема неправильними умовами утриманням та годівлі, надто
інтенсивними темпами вирощування.
Ключові слова: індики, утримання, годівля, серцево-судинні хвороби,
кардіоміопатія, аневризма аорти.
Птахівництво – найбільш інтенсивна галузь сільського господарства, яка
займає особливе місце у виробництві продуктів харчування для людини [7].
Останніми роками в Україні інтенсивно розвиваються два основні напрямки
індиківництва, зокрема виробництво яєць і м’яса. З’явилося багато приватних
господарств, де вирощують індиків різних порід. Основною проблемою цієї
галузі є збереження здоров’я поголів’я з метою забезпечення потенціалу його
продуктивності.
Хоча індики були одомашнені людиною порівняно недавно, зараз вони є
одним із чотирьох найпоширеніших видів сільськогосподарської птиці. М’ясо
індиків характеризується високими смаковими та поживними якостями. Вміст
білка в ньому складає в середньому 21,6 %. Індичатина переважає м’ясо інших
видів птиці і за кількістю легкозасвоюваних білків, вітамінів групи В і
незамінних амінокислот, низьким вмістом жиру і холестерину [4, 5].
Сучасні методи ведення промислового птахівництва передбачають такі
технології виробництва, які не завжди відповідають фізіологічним
особливостям різних видів птиці, зокрема, індиків (Gascoyn I., 1989). Відтак
знижується природна резистентність організму, порушуються функції деяких
систем, зокрема серцево-судинної системи. Птахи починають хворіти, що
перешкоджає реалізації їх генетичного потенціалу та знижує рівень прибутків
[5, 6].
Встановлено, що у зв’язку з інтенсифікацію виробництва м’яса птахи не
встигають адаптуватися до умов технологічного процесу [9, 10, 11, 16].
Фізіологічною особливістю індиків є те, що порівняно з іншими свійськими
птахами маса серця у них дещо менша у співвідношенні з масою тіла [24]. За
швидкого росту індика серце не встигає розвиватися достатньою мірою, не
може забезпечити необхідний потік крові в організмі, тому все частіше
трапляються випадки раптової смерті від парціальних крововиливів у 8-18
тижневому віці. Смертність при цьому складає від 2 до 10 %.
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Ураженню серця сприяють стресові фактори, скупчення тварин, шуми
приведених у дію механізмів у пташниках. (Paccioli P., 1999)
У птахів, зокрема індиків, діагностика порушень функцій серцевосудинної системи за умов високо інтенсивного виробництва має важливе
наукове і практичне значення і не є вивченою належним чином.
Проблема хвороб серця залишається актуальною і потребує досліджень їх
етіології, механізмів розвитку, пошуку нових інформативних методів оцінки
функціонального стану серця, експериментального й теоретичного
обґрунтування ефективних засобів профілактики та лікування, що є важливим
для подальшого повноцінного розвитку цієї галузі птахівництва.
З роками невпинно зростає кількість індиків, хворих кардіоміопатією.
Найчастіше реєструють гіпертрофічну кардіоміопатію, яка характеризується
гіпертрофією міокарда лівого, рідше правого шлуночка, з наступним
порушенням діастолічного наповнення лівого шлуночка за відсутності
дилатації його порожнини [3].
Етіологія гіпертрофічної кардіоміопатії залишається не вивченою, але
значну роль відводять мутації генів, які кодують синтез саркомер міофібрил
кардіоміоцитів. Патоморфологічно в індиків описують концентричну
гіпертрофічну кардіоміопатію, що характеризується рівномірною гіпертрофією
міокарда лівого шлуночка. Збільшення маси міокарда лівого шлуночка,
зменшення об’єму його порожнини зумовлюють порушення діастолічної
функції лівого шлуночка. Порушення розслаблення шлуночка призводить до
зменшення його наповнення в діастолу і зменшення серцевого викиду в аорту
під час систоли. Збільшення кінцевого діастолічного тиску в лівому шлуночку
спричинює рефлекторне збільшення тиску у лівому передсерді з подальшою
його гіпертрофією. З часом тривале перевантаження та гіпертрофія лівого
передсердя зумовлюють застій в малому колі кровообігу з розвитком
правошлуночкової недостатності. Крім того, підвищення кінцевого
діастолічного тиску в лівому шлуночку призводить до гіпоперфузії коронарних
артерій і розвитку ішемії міокарду.
Гіпертрофія міокарда, виражена дистрофія кардіоміоцитів, розвиток
фіброзу та ішемії в міокарді спричинюють порушення серцевого ритму.
Захворювання на кардіоміопатію частіше уражує індиків-самців. Вони
гинуть від набряку легень [12, 20].
Описують також так звану раптову кардіоміопатію – це дилатаційна
кардіоміопатія (ДКМП), що викликає серцеву недостатність і смерть молодих
індиків віком 2-4 тижні.
Дилатаційна кардіоміопатія – синдром, що характеризується
розширенням порожнини серця та систолічною дисфункцією лівого або обох
шлуночків. Зменшення серцевого викиду призводить до збільшення
залишкового об’єму крові в шлуночках, а відтак до розвитку застійної серцевої
недостатності [3]. Цей процес супроводжується дегенеративним станом
міокарда, коли гинуть кардіоміоцити внаслідок запальних та імунних процесів,
порушення метаболізму (підвищення навантаження, дефіцит міоглобіну,
58

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

гіпоксія), токсичних впливів (фуразолідол, важкі метали) [12, 19]. Шлуночок
розширюється, а стінки його стоншуються. Існують припущення щодо
генетичної схильності індиків до ДКМП.
Ще одне захворювання індиків, спричинене інтенсифікацією виробництва
є розрив аорти внаслідок аневризми – хвороби, що уражує підростаючих птахів
у п’яти тижневому віці. За цієї патології птахи гинуть раптово, часто в період
підвищеної активності. Клінічно це характеризується появою судом, биття
крилами, блідістю слизових оболонок та кровотечею з рота [9, 14, 24, 25].
Зазвичай уражується середній шар стінки аорти (tunica medis), де аорта має
меншу здатність до розширення [12, 24]. Патогенез розвитку аневризми аорти з
наступним розривом недостатньо вивчений. Найбільш ймовірною причиною
вважають системну артеріальну гіпертензію. Розвитку хвороби також сприяють
високоенергетичні раціони та підвищена рухова активність.
Зазначені хвороби призводять до розвитку синдрому хронічної серцевосудинної недостатності і до передчасної загибелі індиків.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
1. Проблеми порушень функції серцево-судинної системи в індиків
потребують ретельного вивчення з метою розробки адекватних схем ефективної
профілактики та лікування.
2. Необхідним є активний пошук нових методів оцінки функціонального
стану серця в індиків з метою вдосконалення діагностики патології серцевосудинної системи, зменшення смертності серед поголів’я.
3. Діагностика кардіоміопатії в індиків повинна бути комплексною і
ґрунтуватися на детальному аналізі даних анамнезу, клінічної картини,
результатах інструментальних (електрокардіографія ) і лабораторних методів
дослідження зокрема, на вивченні кардіоспецифічних ізоферментів –
креатинінкінази і лактатдегідрогенази.
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Summary
Hupalo Z.V., graduate student
Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies named
after S.Z. Gzhytskyj
SPREAD OF THE HEART DISEASE IN TURKEY
The article outlines the main violations of the cardiovascular system of turkeys
which are found most often and are caused by various factors, including incorrect
living conditions and nutrition, too intense rate of growth.
Modern methods of industrial poultry involve production technologies, which
don’t always correspond to the natural physiological resistance of different kinds of
poultry, including turkeys. Natural resistance of organism is reduced, and some
systems functions are disturbed, including cardiovascular system. Therefore the
problem of heart disease remains actual both in further study of the etiology,
mechanisms of development and finding new informative methods of valuation the
functional state of heart pathology diagnostics and experimental grounding of
effective prevention and treatment.
Key words: turkey, maintenance, feeding, cardiovascular disease,
cardiomyopathy, aorta aneurysm.
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ПОШИРЕННЯ ПАТОЛОГІЇ ПЕЧІНКИ ТА ПІДШЛУНКОВОЇ
ЗАЛОЗИ У СОБАК
У статті висвітлений вплив екзогенних та ендогенних факторів на
розвиток гепато - панкреатичного синдрому при хворобах печінки та
підшлункової залози у собак.
Ключові слова: гепато - панкреатичний синдром, гепатит, собаки,
панкреатит.
Проблемою сьогодення для практикуючих ветеринарних лікарів є
діагностика та ефективне лікування тварин за хвороб, що пов’язані із
порушенням функцій печінки та підшлункової залози [1]. Цьому сприяє
особливість анатомічної будови підшлункової залози у собак, оскільки у них
вона має тісний зв'язок з печінкою. Проток залози відкривається разом із
жовчним на великому сосочку дванадцятипалої кишки [2].
Існує поняття – гепато-панкреатичного синдрому, що супроводжується
ураження підшлункової залози та печінки. При даному синдромі
пошкоджуються два життєво важливих органа, які здійснюють секрецію
травних ферментів а також виконують цілий ряд метаболічних функцій.
Для характеристики синдрому і визначення притаманних для нього
ознак необхідно проаналізувати окремі захворювання, що спричиняють його
виникнення.
Печінка є найбільшою травною залозою в організмі тварин. Водночас
вона є центральним органом гомеостазу, обміну речовин, своєрідною
біохімічною лабораторією організму, бере участь в обміні ферментів, вітамінів,
гормонів, мінеральних речовин [3]. Зв’язуючи портальне і загальне коло
кровообігу, печінка знешкоджує токсичні продукти, які надходять до неї із
шлунково-кишкового тракту в процесі травлення. Тому вона раніше ніж інші
органи, реагує на дію зовнішніх і внутрішніх несприятливих факторів [4].
Захворювання печінки часто відображають порушення фізіологічних
функцій органу, які вона виконує, залежно від цього має різну симптоматику.
Необхідно зазначити, що захворювання печінки можуть бути первинними, або
вторинними, коли у 80 % випадків вони пов’язані з порушенням роботи нирок,
шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози і центральної нервової
системи. [5].
©
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Печінка відрізняється високими компенсаторними можливостями,
здатністю до регенерації, тому у більшості випадків хвороби печінки мають
субклінічний перебіг. Клінічні симптоми проявляються лише після тяжких
уражень печінки, адже ураження 70 - 80 % гепатоцитів спричиняє печінкову
недостатність [5].
Гепатит – запалення печінки дифузного характеру, що супроводжується
гіперемією, клітинною інфільтрацією, некрозом, лізисом гепатоцитів,
дистрофією інших структурних елементів, різко вираженою печінковою
недостатністю. У собак частіше спостерігається гострий паренхіматозний
гепатит, що протікає із запаленням паренхіми органу [ 6, 7].
Патологію печінки у собак викликають такі етіологічні фактори:
токсини що поступають в організм із кормом (прянощі і копчені продукти);
згодування тваринам неякисних сухих кормів; хвороби кишечнику; ниркова та
серцево-судинна недостатність; злоякісні пухлини, гемолітичні процеси та
лейкози; інфекційні та паразитарні хвороби (лептоспіроз, інфекційний гепатит,
вірусний гепатит, чума собак, парвовірусний ентерит, лістеріоз, колібактеріоз,
сальмонельоз, токсоплазмоз) [8, 9, 10, 11, 12].
Останніми роками часто зустрічаються медикаментозні гепатити як
наслідок неправильного викорисання антибіотиків, імуностимуляторів,
сироваток, протипаразитарних і інсектицидних засобів [13].
Підшлункова залоза – це орган який розміщений позаду печінки в правій
передній частині черевної порожнини. Основною функцією підшлункової залоз
є вироблення травних ферментів. Існує видова специфіка зовнішньосекреторної
функції підшлункової залози. Так, залоза виділяє багато трипсину при годівлі
собак м’ясом, ліпази і трипсину – при згодовуванні молочних продуктів [14].
Захворювання пов’язані з порушенням екзокринної функції
підшлункової залози розвиваються або внаслідок недостатньої продукції
травних ферментів, або внаслідок передчасної активації ферментів, що
призводить до самоперетравлення і руйнування секреторної тканини залози, що
й спричиняє панкреатит [15, 16, 17].
Панкреатит – це захворювання, що поширене серед собак різного віку,
яке характеризується набряком, некролізом, аутолізом, фіброзом і зменшенням
ацинозної клітинної маси підшлункової залози [18, 19]. При даному
захворюванні у тварин розвивається больовий, холестатичний і диспептичний
синдром із ознаками жовтяниці, недостатності екзокринної функції
підшлункової залози із прогресуючим схудненням. Спостерігаються ураження
паренхіми та протокової системи залози із можливим утворенням кіст [2].
Проте не існує породної і статевої схильності до даної патології, хоча більшість
випадків захворювання зустрічається у тварин таких порід: як такса,
йоркширський тер’єр і цвергшнауцери [20, 21].
Причинами захворювання можна вважати гіперліпопротеїнемію, ішемію
підшлункової залози при стресі, дуоденальний рефлюкс, обструкцію
панкреатичної протоки, хронічні захворювання печінки, жовчних шляхів та
нирок, гіперкальціємію, отруєння.
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Найбільш частою причиною панкреатиту у собак є годівля жирними
кормами (більше 60 %) при якій наступає надмірна секреція підшлункового
соку [7, 22]. Собаки, що постійно одержують у раціон жирну їжу і мають
недостатнє фізичне навантаження, хворіють значно частіше [19, 20, 23, 24].
Реєструються випадки захворювання собак панкреатитом внаслідок підвищення
вмісту солей кальцію в крові [15].
Згідно з дослідженнями визначено, що препарати сульфаметазол,
діуретики хлортіазид, хлорпромазин і кортикостероїди порушують функції
підшлункової залози і викликають панкреатит [20].
Як стверджує Халл [25, 26] причинами виникнення панкреатиту також
можуть бути інфекційні хвороби, зокрема чума, вірусний гепатит,
парвовірусний ентерит. При останньому виникає можливість рефлюкса
дуоденального вмісту у панкреатичні протоки.
Отже з проведеного аналізу літературних джерел необхідно відмітити,
що гепато-панкреатичний синдром виникає внаслідок впливу екзогенних та
ендогенних факторів. До екзогенних факторів належать неякісна годівля
тварин, незбалансований раціон, інфекційні захворювання та медикаментозні
препарати. Ендогенні фактори - ожиріння тварин, анорексія, запальні процеси
печінки та підшлункової залози.
Вищевказані різноманітні етіологічні фактори впливають на виникнення
гепато-панкреатичного синдрому, проте можливий прояв даного синдрому за
інших патологій,
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Встановлення інформативних діагностичних патогномонічних тестів
хвороб печінки та підшлункової залози у собак та розробка ефективних засобів
лікування синдрому.
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ДИНАМІКА МОРФОЛОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ІЗОСПОРОЗУ

У статті наведено динаміку морфологічних та біохімічних показників
периферичної крові поросят за експериментального ізоспорозу. Найбільш
значні зміни спостерігали впродовж 7-14-ої доби інвазії – у період масового
розмноження ізоспор у ентероцитах: зростання кількості лейкоцитів,
лімфоцитів, еозинофілів; зменшення кількості еритроцитів, нейтрофілів,
моноцитів, зниженням вмісту гемоглобіну, загального білка та альбумінів.
Ключові слова: Isospora suis, ізоспороз, гематологічні показники, білки
сироватки крові, поросята.
Вступ. Діареї у новонароджених поросят є однією з основних причин
низького приросту маси тіла, відставання у рості та втрат серед молодняку, що,
в свою чергу, призводить до значних економічних збитків свинарським
господарствам. Одним із основних патогенних чинників, що спричиняють
виникнення діареї у поросят-сисунів, є кокцидії виду Isospora suis [1-4]. За
останні десятиліття ізоспороз став однією з найбільших проблем в країнах з
інтенсивним розвитком свинарства [5; 6].
На сьогоднішній день окремі питання патогенезу ізоспорозу висвітлено
недостатньо, тому метою наших досліджень було вивчення динаміки деяких
гематологічних та біохімічних показників поросят, експериментально
інвазованих ооцистами I. suis.
Матеріал і методи. Досліди проведено у ТзОВ «Угринів» Сокальського
району Львівської області на поросятах-сисунах. За два тижні до опоросу
вагітні свиноматки, від яких мали отримати поросят для моделювання
експериментального ізоспорозу, були обстежені копроскопічно з метою
виключення кишкових інвазій та забезпечені стандартним раціоном без
антибіотиків та кокцидіостатиків. Станки для опоросу були очищені та піддані
дезінвазії.
Для проведення експериментальних досліджень було відібрано по 8
поросят триденного віку з двох приплодів, з яких було сформовано, відповідно
до загальних правил за принципом аналогів, одну дослідну та одну контрольну
групу. Накопичення, споруляцію та визначення інвазійної дози проводили за
методикою Long et al. (1976) з деякими модифікаціями [7]. Поросят дослідної
групи заражали суспензією інвазійних ооцист I. suis у кількості 50 000 на
тварину.
©
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Кров для гематологічних та біохімічних досліджень відбирали з вушної
вени поросят до та на 7, 14, 21, 28 доби після зараження. У крові визначали:
кількість еритроцитів і лейкоцитів підрахунком на сітці лічильної камери
Горяєва; диференційний підрахунок лейкоцитів – мікроскопічним
дослідженням мазків крові; концентрацію гемоглобіну – гемоглобінціанідним
методом (з ацетон-ціангідрином) [8].
У сироватці крові поросят визначали загальний білок – за біуретовою
реакцією [9]. Фракційний склад білків – шляхом електрофорезу на
пластинках із поліакриламідного гелю і фотометрі на апараті
розшифрування фореграм АРФ-1 [10].
Результати дослідження. При вивченні патогенної дії I. suis на організм
експериментально інвазованих поросят нами встановлено, що найбільш значні
зміни відбувалися у крові на 7-14 доби. За ізоспорозу поросят кількість
еритроцитів була меншою, порівняно до контролю, на 7-му добу на 42,5%, на
14-ту – 28,8% (Р <0,05). На 21-шу та 28-му доби кількість еритроцитів у крові
інвазованих поросят не відрізнялася від контролю.
Поряд із зниженням кількості еритроцитів встановлено зменшення
вмісту гемоглобіна крові поросят, експериментально інвазованих I. suis. На 7му добу після інвазії вміст гемоглобіну в крові становив 4,9±0,75, проти
8,2±0,67 г% (Р<0,01) у контролі. На 14-ту добу досліду вміст його зменшувався
на 44,9% (Р<0,01). Із розвитком інвазії вміст гемоглобіну дещо знижувався і на
21-шу добу був на 17,1% нижчим, ніж у крові контрольних тварин. На 28-му
добу в крові експериментально інвазованих поросят вміст гемоглобіну не
відрізнявся від контролю (табл. 1).
Таблиця 1.
Динаміка гематологічних показників поросят, експериментально
інвазованих I. suis (М±m, n=8)
Показники

До інвазії

7 доба
8,2±
0,67
4,9±
0,75**
4,7±
0,49
2,7±
0,73*
12,8±
0,62
15,1±
0,35**

Після інвазування
14 доба
21 доба
9,8±
9,4±
1,02
0,74
5,4±
7,8±
0,42**
0,78
5,2±
5,4±
0,53
0,48
3,7±
5,1±
0,31*
1,21
13,7±
14,2±
0,67
1,12
14,7±
14,1±
0,82
0,98

7,9±
К
Гемоглобін,
1,31
г%
7,8±
Д
1,23
4,5±
К
Еритроцити,
0,92
млн/мкл
4,6±
Д
0,68
9,7±
К
Лейкоцити,
0,97
т/мкл
9,5±
Д
1,04
Примітки: ∗ – Р <0,05; ** – Р <0,01;
К – контрольна, Д – дослідна група тварин

28 доба
10,7±
1,12
10,2±
1,22
5,7±
0,76
5,5±
0,74
14,7±
0,47
14,6±
0,89

Незначні зміни білої крові за інвазії ізоспорами проявлялися
підвищенням кількості лейкоцитів. За ураження тварин максимальну кількість
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лейкоцитів у крові встановлено на 7-му і 14-ту доби, відповідно, вище до
контролю на 15,2 % (Р<0,01) і 6,8%.
Водночас із збільшенням загальної кількості лейкоцитів змінювалося
співвідношення між клітинами білої крові (табл. 2). За інвазії поросят
ізоспорами виявлені зміни кількості лімфоцитів, кількість яких, залежно від
доби інвазії, зростала. Вірогідне збільшення лімфоцитів до показника
контрольної групи виявлено у крові поросят, починаючи з 7-ї доби ізоспорозної
інвазії. У поросят, інвазованих I. suis, на 7-му добу після ураження кількість
лімфоцитів зросла на 9,8% (Р<0,05), на 14 і 21 доби, відповідно на 16,5%
(Р<0,05) і 11,9%.
Таблиця 2.
Лейкограма поросят, експериментально інвазованих I. suis
(М±m, n=8)
Показники,
%

До інвазії

7 доба
53,4±
2,12
59,2±
1,22*
43,5±
2,08
37,2±
1,10*
0,42±
0,22
0,96±
0,11*
0,23±
0,04
0,44±
0,06*

Після інвазування
14 доба
21 доба
41,9±
48,3±
1,23
2,64
50,2±
54,8±
2,71*
2,98
56,3±
50,2±
2,34
2,31
46,2±
42,7±
2,04**
1,98*
0,45±
0,31±
0,15
0,12
0,82±
0,54±
0,17
0,18
1,61±
1,10±
0,11
0,34
1,84±
1,32±
0,21
0,63

56,4±
К
4,21
Лімфоцити
56,8±
Д
3,83
40,2±
К
2,46
Нейтрофіли
41,1±
Д
2,71
0,26±
К
0,02
Моноцити
0,32±
Д
0,07
0,14±
К
0,01
Еозинофіли
0,16±
Д
0,03
Примітки: ∗ – Р <0,05; ** – Р <0,01;
К – контрольна, Д – дослідна група тварин

28 доба
54,4±
4,02
53,2±
3,98
33,8±
2,64
34,7±
3,01
0,12±
0,08
0,29±
0,18
0,43±
0,07
0,98±
0,11

У дослідних поросят встановлено вірогідне зменшення вмісту
нейтрофілів на 7-му, 14-ту і 21-шу доби, відповідно, на 14,5% (Р<0,05), 17,9%
(Р<0,01), і 14,9 % (Р<0,05). За ураження ізоспорами кількість моноцитів на 7-му,
14-ту, 21-шу і 28-му доби зростала на 56,2% (Р<0,05), 45,1%, 42,6%, і 58,6%,
відповідно.
У інвазованих поросят нами виявлено вірогідне зростання кількості
еозинофілів на 7-му добу після інвазування у 1,9 раза (Р<0,05). Підвищення
відсотка еозинофільних лейкоцитів на 14-ту добу інвазії перевищувало
контрольні показники у 1,1 раза. На 21-шу і 28-му доби кількість еозинофілів
зросла у 1,2 і 2,3 раза, відповідно, порівняно з показниками тварин контрольної
групи.
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Фізіологічний стан тварин та їх резистентність до захворювань значною
мірою характеризуються вмістом загального білка і співвідношенням окремих
його фракцій.
Результати досліджень вмісту загального білка у сироватці крові
свідчать, що його рівень знижувався, залежно від розвитку захворювання.
Встановлено значне зменшення вмісту загального білка на 7-у, 14-у, 21-у та 28у доби за ізоспорозу, відповідно, на 12,9% (Р<0,01), 13,4% (Р<0,05), 10,9% і
3,6% (табл. 3).
Як свідчать наведені дані, вплив інвазії I. suis є специфічним щодо
синтезу окремих фракцій білків. На це вказує вірогідно нижчий вміст
альбумінів на 7-у – на 21,7% (Р<0,05), 14-у – 22,6% (Р<0,05) та 21-у добу –
13,2%, порівняно з тваринами контрольної групи. Зростання глобулінових
фракцій до показників контрольної групи виявлено у крові поросят на 7-у та 14у доби. Встановлено, що у цей період вони є вищими до контролю, відповідно,
на 9,0% (Р<0,05) та 10,6%.
Із даних таблиці випливає, що у крові інвазованих поросят не
спостерігали значної різниці у фракційному співвідношенні глобулінів,
проте відмічали незначне збільшення кількості глобулінових фракцій.
Зокрема, реєстрували незначне збільшення альфа-глобулінів. Підвищення
відсотку бета-глобулінів продовжувалося на 7-му добу інвазії та перевищувало
контрольні показники на 14,4% (Р<0,01). На 14-ту добу відсоток бетаглобулінів зріс на 8,6%, порівняно з тваринами контрольної групи. Також
відмічали незначне вірогідне підвищення гама-глобулінів на 14-ту добу
(Р<0,05). Альбуміново-глобуліновий коефіцієнт у сироватці крові поросят,
експериментально інвазованих I. suis, на 7-му та 14-ту доби знижувався і
становив 0,8-0,9, тоді як у сироватці крові поросят контрольної групи він
знаходився в межах 1,0-1,1.
Аналіз результатів наших досліджень дає змогу зробити висновок, що
інвазія I. suis призводить до зміни деяких гематологічних та біохімічних
показників крові поросят.
Найбільш значні зміни відбуваються впродовж 7-14-ої доби інвазії – у
період масового розмноження ізоспор в організмі тварин, коли значно
руйнується епітелій ворсинок переважно голодної та клубової кишок,
спостерігається їх атрофія, метаплазія ентероцитів, а також гіперплазія крипт.
Ці зміни призводять до порушення всмоктування поживних речовин, розвитку
синдрому мальабсорбції. Практично не засвоюються макро- та мікроелементи,
необхідні для процесу кровотворення, що призводить до зменшення кількості
еритроцитів та вмісту гемоглобіну. Виражений лейкоцитоз свідчить про
посилення лейкопоетичної фукнції кісткового мозку, лімфатичних вузлів,
селезінки, спричиненого продуктами життєдіяльності ізоспор. У сироватці
крові поросят, експериментально інвазованих I. suis, спостерігали незначні
зміни вмісту загального білка, а також білкових фракцій, що супроводжувалося
зниженням вмісту альбумінів та підвищенням глобулінових фракцій.
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Таблиця 3.
Зміни показників білків у сироватці крові поросят, експериментально
інвазованих I. suis (М±m, n=8)
Показники
Загальний
білок, г/л
Альбуміни,
г/л

Альбуміни, %

До інвазії
К
Д
К
Д
К
Д

Глобуліни, %

К
Д

Альфаглобуліни,
%
Бетаглобуліни,
%
Гамаглобуліни,
%
Коефіцієнт
А/Г

К
Д
К
Д
К
Д
К

55,2±
4,18
56,3±
3,82
26,2±
1,64
27,4±
2,02
47,5±
2,44
48,7±
3,01
52,5±
2,77
51,3±
3,17
17,2±
1,03
18,1±
1,76
14,6±
1,54
13,2±
1,42
20,7±
1,78
20,0±
1,92
0,9

7 доба
59,8±
2,31
52,1±
1,03**
29,5±
2,31
23,1±
1,22*
49,3±
1,13
44,3±
1,94*
50,7±
1,23
55,7±
1,16*
16,4±
0,98
17,8±
1,01
14,2±
0,62
16,4±
0,37**
20,1±
1,47
21,5±
1,02
1,0

Після інвазування
14 доба
21 доба
62,1±
62,4±
2,48
3,02
53,8±
55,6±
1,92*
2,94
32,8±
34,2±
1,77
3,11
25,4±
29,7±
2,05*
2,87
52,8±
54,8±
1,32
3,43
47,2±
53,4±
1,87*
2,38
47,2±
45,2±
1,94
2,91
52,8±
46,6±
1,97
2,38
15,2±
15,4±
0,82
1,38
16,3±
16,7±
1,31
1,56
13,9±
12,3±
0,62
1,12
15,2±
13,4±
0,47
1,32
18,1±
17,5±
0,32
1,46
21,3±
16,5±
1,19*
1,31
1,1
1,2

Д
0,9
0,8
0,9
Примітки: ∗ – Р <0,05; ** – Р <0,01;
К – контрольна, Д – дослідна група тварин

1,1

28 доба
64,2±
3,24
61,7±
2,89
35,6±
2,17
33,7±
2,56
55,5±
3,06
54,6±
2,92
44,5±
2,66
45,4±
2,15
14,1±
1,67
15,3±
1,82
11,8±
1,54
10,7±
0,68
18,6±
1,30
19,4±
1,53
1,2
1,2

Таким чином, зміни біохімічного складу крові поросят за
експериментального ізоспорозу відображають розвиток патологічних та
імунних процесів і свідчать про стресовий стан організму, що дозволяє
достатньо об`активно оцінити вплив різноманітних факторів на організм
інвазованих тварин.
Висновки: 1. За експериментального ізоспорозу поросят відмічали
зміни морфологічних та біохімічних показників крові, що супроводжувалися
еритроцитопенією,
зниженим
вмістом
гемоглобіну,
лейкоцитозом,
лімфоцитозом,
еозинофілією,
нейтропенією,
моноцитопенією,
гіпопротеїнемією.
71

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

2. Найбільш значні зміни спостерігали впродовж 7-14-ої доби інвазії – у
період масового розмноження ізоспор в організмі.
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Summary
The article presents the dynamics of morphological and biochemical
parameters in peripheral pigs blood by experimental infection of Isospora suis. The
most significant change was observed in the 7-14th day of invasion – the period of
isospora reproduction in the enterocytes: growth of the number of leukocytes,
lymphocytes, eosinophils; reducing the number of red blood cells, neutrophils,
monocytes, decrease of hemoglobin, total protein and albumin.
Key words: Isospora suis, isosporosis, hematological parameters, blood
serum proteins, piglets.
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МІКРОСТРУКТУРА СТРАВОХОДУ ТА ЙОГО ІМУННИХ
УТВОРЕНЬ У КУРЕЙ ВІКОМ 1, 2 І 3 РОКИ
У курей віком 1, 2 і 3 роки імунні утворення стравоходу є
морфофункціонально зрілими і представлені дифузною лімфоїдною тканиною,
передвузликами, первинними і вторинними лімфоїдними вузликами. У
каудальній частині стравоходу площа імунних утворень більша ніж у
краніальній. Із збільшенням віку курей площа імунних утворень стравоходу
зменшується. Зменшуються і розміри їх лімфоїдних вузликів.
Ключові слова: кури, стравохід, імунні утворення, лімфоїдні вузлики.
Вступ. Відомо, що стравохід зерноїдних птахів, в тому числі і курей, є
типовим порожнистим органом, який починається за глоткою, має
мішкоподібне розширення – воло і переходить в залозисту частину шлунка [1].
В ньому розрізняють дві частини: краніальну (шийну) і каудальну (грудну).
Стінка краніальної частини стравоходу утворена слизовою, м'язовою та
адвентиційною оболонками, а в його каудальній частині зовнішньою оболонкою є серозна. Слизова оболонка містить альвеолярнотрубчасті власні залози, які продукують слизовий секрет, що не має ферментів.
Навколо їх вивідних проток та секреторних відділів трапляються скупчення
лімфоїдної тканини, які формують імунні утворення [2]. Останні привертають
увагу багатьох вчених, у тому числі і ветеринарних спеціалістів у зв’язку з їх
недостатнім вивченням і в той же час необхідністю встановлення їх значення в
забезпеченні захисних механізмів [3].
Матеріал і методи. Матеріал для досліджень відібрали від 15 голів курей
віком 1, 2 і 3 роки (по 5 у кожній віковій групі). При виконанні роботи
використовували загальноприйняті класичні методи гістологічних досліджень.
Для їх проведення шматочки стравоходу фіксували у 10% нейтральному
водному розчині формаліну. Ущільнення матеріалу проводили шляхом заливки
в парафін. Зрізи завтовшки 6-7 мкм фарбували гематоксиліном та еозином, за
ван Гізоном та імпрегнували азотнокислим сріблом за Келеменом [4,5].
Результати дослідження. Проведеними дослідженнями встановлено, що
слизова оболонка стравоходу усіх дослідних вікових груп курей формує виражені
поздовжні, переважно високі складки, які повністю або частково закривають його
просвіт. Вона складається із чотирьох шарів: епітелію, власної і м’язової пластинок
та підслизової основи. Епітелій багатошаровий плоский незроговілий, але місцями
може бути зроговілий. Він представлений трьома шарами клітин: базальним,
шипуватим (остистим) і поверхневим. Базальний шар епітелію утворений
клітинами стовпчастої форми з овальними ядрами. Шипуваті клітини остистого
шару багатокутної форми, розташовані в декілька рядів і мають вирости –
«шипики», якими контактують між собою. Поверхневий шар епітелію утворений
клітинами плоскої форми з добре вираженими паличкоподібними ядрами. Але в
©

Дишлюк Н.В., 2011
73

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

місцях його зроговіння, яке краще виражене в краніальній частині стравоходу в
поверхневих клітинах цього шару ядра відсутні або знаходяться в стані
руйнування. Власна пластинка утворена пухкою волокнистою сполучною
тканиною. Вона тонка, бідна еластичними елементами і містить численні дрібні
кровоносні судини. М’язова пластинка представлена гладкою м’язовою тканиною,
пучки міоцитів якої мають поздовжній напрямок. Місцями вона переривчаста.
Підслизова основа добре розвинута і містить слизові залози, кровоносні,
лімфатичні судини та нервові сплетення.
М'язова оболонка стравоходу утворена гладкою м’язовою тканиною, яка
формує три шари: зовнішній і внутрішній поздовжні, середній – циркулярний.
Внутрішній шар бере участь у формуванні високих складок, заглиблюючись у них.
Між шарами м’язової оболонки виявляються прошарки пухкої волокнистої
сполучної тканини, кровоносні судини та нервові сплетення.
Серозна оболонка утворена пухкою волокнистою сполучною
тканиною, яка вкрита мезотелієм (простим плоским епітелієм).
У власній пластинці та підслизовій основі слизової оболонки усіх
дослідних груп курей на всьому протязі стравоходу локалізовані поодинокі
скупчення імунних утворень, які представлені дифузною лімфоїдною
тканиною, лімфоїдними скупченнями (передвузликами) і первинними та
вторинними лімфоїдними вузликами (рис.1, 2). Наявність усіх рівнів
структурної організації лімфоїдної тканини свідчить про її морфофункціональну зрілість і відповідно зрілість імунних утворень [3].
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Рис. 2. Імунні утворення у підслизовій
Рис. 1. Імунні утворення у власній
основі краніальної частини стравоходу
пластинці каудальної частини
курки віком 2 роки: 1-епітелій; 2стравоходу курки віком 1 рік: 1дифузна лімфоїдна тканина; 3епітелій; 2-дифузна лімфоїдна
вторинний лімфоїдний вузлик; 4тканина; 3-вторинний лімфоїдний
секреторний відділ залози; 5- м’язова
вузлик; 4-секреторний відділ залози;
5-м’язова оболонка. Фарбування
оболонка. Фарбування гематоксиліном
гематоксиліном та еозином, ×63.
та еозином, ×63.
Дифузна лімфоїдна тканина розташована у власній пластинці слизової
оболонки, безпосередньо під епітелієм, навколо вивідних проток слизових
залоз, особливо дрібних. Вона також виявляється біля секреторних відділів
залоз і безпосередньо в них, а в курей віком 1 і 2 роки ще й у внутрішньому
шарі м’язової оболонки. Лімфоїдні клітини цієї тканини інфільтрують
поверхневий епітелій слизової оболонки і епітелій залоз.
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Поодинокі передвузлики виявляються в дифузній лімфоїдній тканині.
Вони є більш щільними скупченнями лімфоїдних клітин, без чітко виражених
меж і оболонки. Вторинних лімфоїдних вузликів більше ніж первинних.
Вузлики розміщені поодинці, або в скупченнях дифузної лімфоїдної тканини. В
первинних лімфоїдних вузликах лімфоїдні клітини розташовані з однаковою
щільністю, а у вторинних виявляються світлі центри. Навколо останніх добре
виражена периферична (крайова) зона – мантія. Вона складається із щільно
розташованих клітин, переважно малих і середніх лімфоцитів, які лежать в
декілька шарів у вигляді досить тонкої смужки навколо центра розмноження.
Первинні та вторинні лімфоїдні вузлики оточені тонкою оболонкою в утворенні
якої беруть участь ретикулярні волокна. Окремі лімфоїдні вузлики роблять
впинання у епітелій слизової оболонки. При цьому їх лімфоїдні клітини
мігрують в епітелій. Лімфоїдні вузлики реєструються також поблизу
секреторних відділів залоз і на їх периферії.
Імунні утворення в слизовій оболонці краніальної і каудальної частин
стравоходу дослідних груп курей займають неоднакову площу. Так в
каудальній частині їх площа дещо більша ніж в краніальній. Найбільша площа
імунних утворень в краніальній частині стравоходу зареєстрована в курей віком
2 роки (2,49+0,58%). У птиці віком 3 роки площа імунних утворень в цій
частині стравоходу зменшується на 19,87%. У каудальній частині стравоходу
вміст імунних утворень поступово зменшується на 36,54% і в 3-річному віці
становить 1,98+0,41%.
Таблиця 1
Площа, яку займають у слизовій оболонці краніальної та каудальної
частин стравоходу імунні утворення (%, М+ m)
Вік курей, роки
1
2
3

Площа імунних утворень
краніальна частина
каудальна частина
2,21+0,32
3,12+0,89
2,49+0,58
2,60+0,45
1,59+0,29
1,98+0,41

Лімфоїдні вузлики стравоходу усіх дослідних груп курей мають овальну
і рідше - округлу форму (табл. 2). У 2- і 3-річних курей округлі первинні
лімфоїдні вузлики виявлені не були. Із віком курей довжина овальних
первинних лімфоїдних вузликів та діаметр вторинних лімфоїдних вузликів
зменшуються відповідно на 6,78 і 16,67%.
Таблиця 2
Розміри лімфоїдних вузликів стравоходу курей (мкм, М+m)
Вік
курей,
роки
1

округлі
діаметр

2

73,33+
10,84
-

3

-

Лімфоїдні вузлики
Первинні
овальні
округлі
довжина
найбільша
діаметр
ширина
177,0+
61,0+
95,20+
6,97
6,97
25,71
171,0,+
91,67+
91,71+
5,47
13,94
10,84
165,0+
79,33+
79,33+
10,45
7,36
17,81
75

Вторинні
овальні
довжина
найбільша
ширина
172,71+
75,86+
23,37
7,35
189,66+
79,33+
24,78
17,81
187,88+
87,25+
9,28
7,64
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Висновки: 1. У курей віком 1, 2 і 3 роки імунні утворення стравоходу є
морфофункціонально зрілими і представлені дифузною лімфоїдною тканиною,
передвузликами, первинними і вторинними лімфоїдними вузликами.
2. У каудальній частині стравоходу площа імунних утворень більша ніж
у краніальній.
3. Із збільшенням віку курей площа імунних утворень стравоходу
зменшується. Зменшуються і розміри їх лімфоїдних вузликів.
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Summary
Dyshlyuk N., Ph. D (vet),
National University of Life and Environmental Researches of Ukraine, Kyiv
MICROSTRUCTURE ESOPHAGUS AND HIS IMMUNE FORMATIONS IN
CHICKENS OF AGE 1, 2 AND 3 YEARS
In chickens of age 1, 2 and 3 years the immune formations of esophagus are
morphofunctionally matured and represented by diffuse lymphoid tissue, prenodules,
primary and secondary lymphoid nodules. In caudal part esophagus the area of
immune formation is biger comper with cranial. With increasing of age of chickens
the area of immune formation is decreasing. The sizes of lymphoid nodules are
decreasing also.
Key words: chickens, esophagus, immune formation, lymphoid nodules.
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Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної
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ОПІСТОРХІДОЗНІ ІНВАЗІЇ РИБ ЧЕРВОНООСКІЛЬСЬКОГО
ВОДОСХОВИЩА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Наведені результати паразитологічного аналізу риб, відібраних у
Червоносокільському водосховищі (зарегульований водотік р. Оскіл басейну
Сіверського Дінця) восени 2010 року. Отримані дані свідчать про циркуляцію в
акваторії Червонооскільського водосховища трематод родини Opisthorchidae –
Opisthorchis felineus, Pseudamphismomum truncatum, Мetorchis bilis
Ключові слова: зоонози, гельмінти, опісторхіди, риба
Результати досліджень останніх років свідчать про широку циркуляцію в
басейні р. Сіверський Донець збудників небезпечних гельмінтозоонозних
трематодозів – опісторхозу, меторхозу та псевдамфістомозу. При цьому, як
свідчить аналіз отриманих даних, основний осередок опісторхідозних інвазій на
території Харківської області розташований в акваторії Сіверського Дінця в
межах Чугуївського та Зміївського районів [1]. Дослідження однієї з основних
приток першого порядку – р. Оскіл в останні роки майже не проводились [2]. В
нижній течії Осколу (в 10 км від гирла) стік річки зарегульований
Червонососкільським водосховищем. Водосховище, площа якого становить
122,6 км2, є найбільшою рибопромисловою водоймою Харківської області.
З метою оцінки сучасної ситуації щодо циркуляції збудників
епідеміологічно-небезпечних опісторхід в акваторії Червонооскільського
водосховища, утвореного в результаті зарегулювання водотоку р. Оскіл, восени
2010 року було проведено паразитологічні дослідження коропових риб.
Матеріал і методи. Іхтіологічний матеріал відбирали на різних ділянках
акваторії Червонооскільського водосховища: у верхів’ї – біля с. Богуславка, у
середній частині – біля с. Гороховатка та у низов’ї – біля с. Піски-Радьківські.
Всього було досліджено 175 екземплярів риб різних вікових груп (від дволіток
до шестиліток), які відносились до семи видів – лящ, плітка, краснопірка,
плоскирка, лин, головень, карась. Проводили неповний біологічний аналіз риби
(визначена маса, лінійний розмір, вік). Паразитологічні дослідження риб
здійснювали згідно СОУ 05.02-37-285:2005 [3]. При цьому проводилась
біологічна проба на лабораторних тваринах. Дослідження тварин проводили
методом неповного паразитологічного розтину за К.І. Скрябіним [4]. Видову
належність виявлених трематод визначали за О.Н. Бауером та К.І. Скрябіним [4,
5].
Результати
дослідження.
У
верхній
частині
водосховища
(с. Богуславка) було виловлено та досліджено 61 екземпляр риб – 25 лящів, 25
©

Євтушенко А. В., 2011
77

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

пліток, п’ять линів, чотири краснопірки, одного головня і одну плоскирку. За
результатами проведеного аналізу риб, метацеркарії опісторхід були виявлені у
головня та лина. Екстенсінвазованість (ЕІ) цих видів риб складала 100 %. При
цьому ЕІ риб збудниками Opisthorchis felineus, Pseudamphismomum truncatum та
Мetorchis bilis становила, відповідно, 33,3 %, 83,3 % та 50,0 %.
Інтенсінвазованість (І І) риб становила від однієї до шести личинок в 1 г м’язів.
Риби інших видів – лящ, плоскирка, краснопірка, плітка були вільні від інвазії
личинками опісторхід.
В акваторії середньої частини водосховища (с. Гороховатка) було
досліджено 59 екземплярів риб – по 25 лящів та плітки і 8 плоскирок, одну
краснопірку. Збудники опісторхідозів були виявлені лише у плітки та
краснопірки. При цьому реєстрували лише метацеркарії P. truncatum.
Екстенсивність інвазії плітки становила 28,0 %, при І І – не більше однієї
личинки в 1 г м’язової тканини. Лящ та плоскирка були вільні від
опісторхідозних інвазій.
У нижній акваторії водосховища (с. Піски-Радьківські) було виловлено
та досліджено 55 екземплярів риб – по 25 лящів та плітки, три плоскирки,
одного лина та одного карася. В результаті паразитологічного аналізу у риб
було виявлено два представники опісторхідозних інвазій – O. felineus та
P.truncatum. При цьому, метацеркарій обох видів виявляли лише у плітки.
Екстенсивність інвазії плітки P.truncatum становила 28,0 %, O. felineus – 14,0 %,
при І І – від однієї до трьох личинок в 1 г м’язової тканини. У риб інших видів –
ляща, плоскирки, лина та карася збудників опісторхідозів виявлено не було.
Результати паразитологічних досліджень не виявили у риб личинок
інших епідеміологічно-небезпечних трематод – гетерофіїд та ехінохазмід.
Отже, результати проведених досліджень свідчать про циркуляцію в
нижній течії р. Оскіл трьох видів епідеміологічно-небезпечних опісторхід –
O. felineus, P. truncatum та М. bilis. Збудники опісторхідозних інвазій були
виявлені у риб по всій акваторії Червонооскільського водосховища. При цьому,
рівень інвазованості окремих видів риб становив від 28, % до 100 %, що
свідчить про напруженість епізоотичної ситуації на даній території. Для оцінки
сучасного стану осередку інвазії необхідно провести додаткові дослідження з
визначення основних джерел збудників та шляхів їх циркуляції.
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Summary
Results of parasitological analysis of the fish, selected in Chervonooskilske
storage pool (Oskil river – Siversky Donets pool), which was conducted in autumn,
2010, are presented in the paper. The obtained data testifies to circulation in the
aquatorium of Chervonooskilske storage pool of Opisthorchidae trematodaeOpisthorchis felineus, Pseudamphismomum truncatum, Metorchis bilis
Стаття надійшла до редакції 9.05.2011

79

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

УДК 619:616.93:579.673.21

Єфімова О.О., аспірант2©
Дніпропетровський державний аграрний університет

ВПЛИВ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН НА ПЕРЕБІГ ІНФЕКЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ПТИЦІ
Наводяться результати вивчення особливостей перебігу туберкульозу
птиці за впливу гумінових речовин. Встановлено, що за розвитку захворювання
в організмі птиці пригнічується синтез гемоглобіну та розвивається
лейкоцитоз. Застосування гумінових речовин посилює ураження печінки, що
виявляється гепатодепресивним синдромом і цитолізом гепатоцитів.
Ключові слова: туберкульоз птиці, гумінові речовини, показники крові
Птахогосподарства України, починаючи з 1972 року, вважаються
благополучними щодо туберкульозу птиці [8]. Проте, значна поширеність M.
avium у навколишньому середовищі призводить до постійної циркуляції
збудника в популяції диких птахів, навіть у таких розвинених країнах, як
Велика Британія, США, Нідерланди тощо [10].
Відомо, що для збудника туберкульозу птиці характерний опортунізм,
завдяки якому він тривалий час не лише зберігає життєздатність на об’єктах
зовнішнього середовища, але й проявляє здатність до розмноження [4].
Науковцями широко обговорюється епізоотологічне значення торф’яників як
можливого джерела M. аvium. Зокрема, M. Trckova et al. [9] вказують, що торф
може бути джерелом багатьох видів мікобактерій, зокрема, пташиного виду, що
призводить до епізоотичного процесу туберкульозу свиней [12].
За даними R.A. Kirschner Jr. et al. 11[11], M. avium часто зустрічається у
природних водоймах США. Автори пов’язують цей факт зі значним вмістом у
воді гумінових речовин. Крім того, відомо, що їх концентрація у торфах може
сягати 50 % [2], а введення до складу живильних середовищ гідрогумату, який
вміщує гумінові і фульвокислоти, стимулює ріст і розмноження мікобактерій
[7].
Враховуючи наведене вище, а також застосування гумінових препаратів
з торфу для стимуляції продуктивності та резистентності ссавців і птиці [6], ми
визначили мету роботи: встановити вплив гумінових речовин на перебіг
інфекційного процесу туберкульозу птиці.
Матеріал і методи. Робота виконувалася у науково-навчальній
лабораторії та віварії кафедри епізоотології та інфекційних хвороб
Дніпропетровського ДАУ. Для проведення досліджень було сформовано за
принципом аналогічних груп три групи півників кросу Ломан Браун 3,5місячного віку по 5 у кожній. Тварини 2-ої дослідної групи протягом 21 доби
отримували разом із водою гумінові речовини у встановленій раніше
2
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оптимальній дозі у вигляді біологічно активної кормової добавки гумілід [3].
Після закінчення випоювання птицю 1-ої і 2-ої дослідних груп
внутрішньовенно заражали суспензією культури M. avium, виділеної нами, з
розрахунку 1 мг бактеріальної маси в 1 мл фізіологічного розчину. Птиця 3-ої
групи слугувала контролем.
На 21-у добу від моменту зараження у півників з кожної групи було
відібрано кров з підкрильцевої вени для гематологічних і біохімічних
досліджень. У відібраній крові визначали [5]: кількість еритроцитів та
лейкоцитів – у камері з сіткою Горяєва, вміст гемоглобіну –
гемоглобінціанідним методом, гематокрит – шляхом центрифугування, ШОЕ –
за Панченковим. Співвідношення різних форм лейкоцитів підраховували у
мазках крові, приготованих за Паппенгаймом. У плазмі крові досліджували [1]
вміст: загального білка – біуретовим методом, альбумінів – за Doumas, сечової
кислоти – за кольоровою реакцією з реактивом Фоліна, глюкози –
глюкозооксидазним методом, загальних ліпопротеїдів – нефелометрично,
загального кальцію – комплексонометрично, неорганічного фосфору – за
Фіске-Субарроу в модифікації Івановського, активність АСТ і АЛТ – за
Райтманом-Френкелем, лужної фосфатази – за Кінгом-Армстронгом.
Впродовж досліджень враховували термін загибелі птиці у 1-ій та 2-ій
дослідних групах. Отримані дані статистично оброблялися за допомогою
пакету прикладних програм MS Excel.
Результати досліджень. Згідно з отриманими даними, зараження
півників збудником пташиного туберкульозу через 21 добу не завдає суттєвого
впливу на кількість еритроцитів у їх крові (табл. 1).
Таблиця 1
Гематологічні показники за експериментального туберкульозу птиці
(М±m, n=5)
Показник

1-а дослідна

група
2-а дослідна
(гумілід)
3,67±0,41
2,53±0,13
71,80±7,31*
26,00±2,83
65,37±2,48**

3-тя група
(контрольна)
2,67±0,41
2,54±0,11
97,91±4,71
33,33±2,94
33,67±3,61

ШОЕ, мм
2,67±0,41
Еритроцити, Т/л
2,44±0,13
Гемоглобін, г/л
78,75±14,31
Гематокрит, %
33,33±5,35
Лейкоцити, Г/л,
62,27±5,11**
в т.ч.:
Еозинофіли, %
6,67±2,16
5,33±2,16
5,00±0,71
Псевдоеозинофіли, %
34,67±1,63
42,67±8,29
29,33±4,32
Лімфоцити, %
58,33±2,86
51,00±10,89
60,67±3,49
Моноцити, %
0,33±0,41**
1,00±0,71*
5,00±0,71
Примітка: * - Р<0,05; ** - Р<0,01 у відношенні до контрольної групи

Водночас, рівень гемоглобіну у крові півників 2-ої дослідної групи
виявився вірогідно нижчим порівняно зі здоровою птицею на 26,7 % (Р<0,05).
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Аналогічна тенденція проявлялася і в 1-ій дослідній групі. Напевне, це є
наслідком пригнічення гемоглобінутворювальної функції червоного кісткового
мозку. Варто відзначити зменшення гематокритної величини у тварин 2-ої
дослідної групи, що може вказувати на порушення процесів утворення
еритроцитів та зміну їх якісних характеристик, зокрема, розмірів.
У птиці, зараженої збудником туберкульозу пташиного виду,
спостерігається виражений лейкоцитоз. Зокрема, кількість лейкоцитів у них
суттєво не відрізнялася між дослідними групами та перевищувала показники
здорових в 1,85-1,94 раза з високим ступенем вірогідності (Р<0,01). Ми схильні
розцінювати це як наслідок відповідної реакції організму птиці на розвиток
інфекційного процесу. Водночас, спостерігається тенденція до збільшення
кількості псевдоеозинофілів. Поряд із цим, частка моноцитів в лейкограмі
виявилася меншою у відношенні до контролю в 5 разів (Р<0,05) у півників 2-ої
дослідної групи та в 15 разів (Р<0,01) – 1-ої дослідної групи.
Таким чином, за розвитку туберкульозного процесу у птиці
пригнічується утворення гемоглобіну та розвивається лейкоцитоз.
Зміни біохімічних показників, що наведені нижче в табл. 2, вказують на
розвиток гіпопротеїнемії у птиці, зараженої M. avium.
Таблиця 2
Біохімічні показники плазми крові птиці за експериментального
туберкульозу (М±m, n=5)
Група
Показник

1-а дослідна

2-а дослідна
(гумілід)

3-тя група
(контрольна)

Білок загальний, г/л
34,31±0,80*
28,55±0,72**, ▲▲
43,03±2,21
Альбуміни, г/л
25,07±0,92*
14,59±0,93*, ▲▲
20,06±1,17
,▲
Глобуліни, г/л
9,24±1,45**
13,95±0,60*
22,96±1,94
Білковий коефіцієнт, од.
2,81±0,47*
1,05±0,10▲
0,88±0,09
АСТ, мкмоль/год/мл
1,60±0,08
2,08±0,09*, ▲
1,54±0,08
АЛТ, мкмоль/год/мл
0,25±0,12
0,19±0,06*
0,37±0,03
Лужна фосфатаза,
0,22±0,05**
0,31±0,15
0,66±0,05
мкмоль/год/мл
Глюкоза, ммоль/л
7,34±0,66*
5,03±0,39***, ▲
10,20±0,41
Сечова кислота, мкмоль/л
173,9±10,9
448,4±25,8**, ▲▲▲
199,1±17,1
,▲
Загальні ліпопротеїди, мг%
240,2±47,0*
61,7±15,3***
459,7±47,1
Кальцій загальний, ммоль/л
2,32±0,12
2,30±0,23
2,47±0,06
Фосфор неорган., ммоль/л
0,88±0,08**
1,00±0,14*
1,62±0,09
Примітки: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001 у відношенні до контролю;
▲
- Р<0,05; ▲▲ - Р<0,01; ▲▲▲ - Р<0,001 у відношенні до 1-ої дослідної групи.

Детальніший аналіз показує, що за розвитку туберкульозного процесу
спостерігається зменшення вмісту глобулінової фракції білка майже в 2,5 раза
(Р<0,01), тоді як на фоні застосування гуміліду воно менш виражене (в 1,65
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раза при Р<0,05). Поряд із цим, у півників 1-ої дослідної групи спостерігається
зростання вмісту альбумінів у крові на 25,0 % (Р<0,05). Такі зміни, напевне,
пов’язані з меншим їх використанням периферійними тканинами для процесів
синтезу специфічних білків на фоні розвитку туберкульозного процесу.
У півників, яким випоювали гумілід, концентрація альбумінів, навпаки,
виявилася меншою на 27,3 % (Р<0,05) порівняно з інтактною птицею та на 41,8
% (Р<0,01) – у відношенні до 1-ої дослідної групи. На нашу думку, це є
наслідком порушення синтезувальної функції печінки у птиці, в організмі якої
туберкульоз розвивався після застосування гумінових речовин.
Зміни активності трансаміназ дають підстави припускати, що за
розвитку туберкульозного процесу на фоні дії гуміліду відбуваються
деструктивні зміни в печінці. Зокрема, про це свідчить зростання активності
АСТ на 35,1 % (Р<0,05) у відношенні до 1-ої дослідної групи, з одночасним
зменшенням активності іншого ферменту – АЛТ (майже в 2 рази при Р<0,05). У
півників, які не отримували гумінову добавку, розвиток туберкульозного
процесу протягом 21 доби не спричинює виражених змін активності
амінотрансфераз.
Ряд інших біохімічних показників доводить виказане вище припущення.
Зокрема, найбільш показовим є зменшення концентрації загальних
ліпопротеїдів плазми крові, які, як відомо, в основному синтезуються в печінці.
Їх концентрація у птахів 2-ої дослідної групи порівняно з контрольною групою
була меншою в 7,3 рази (Р<0,001), а з 1-ою дослідною – в 3,9 раза (Р<0,05).
Знижений майже в 2 рази (Р<0,01) рівень глюкози порівняно з інтактними
тваринами, на нашу думку, також є наслідком порушення однієї з функцій
печінки – глікогенсинтезувальної.
У птиці 1-ої дослідної групи, як наслідок розвитку туберкульозного
процесу, також спостерігаються ознаки ураження печінки, проте виражені
менше порівняно з 2-ою дослідною групою. Так, про наявність патологічного
процесу в печінці свідчить зменшення в плазмі крові майже в 2 рази (Р<0,05)
порівняно з контрольною групою концентрації загальних ліпопопротеїдів та на
28,0 % (Р<0,05) – рівню глюкози.
Вищий вміст сечової кислоти в плазмі крові птиці 2-ої дослідної групи
нами розцінюється як наслідок посиленого розпаду білків в організмі.
Водночас, варто відзначити, що рівень сечової кислоти в плазмі крові півників,
яким випоювали гумілід, був значно вищий, ніж у 1-ої дослідної групи (в 2,58
раза; Р<0,001), що може свідчити про значне посилення розпаду білкових
сполук в організмі зараженої туберкульозом птиці після застосування
гумінових речовин.
Отже, розвиток туберкульозного процесу протягом 21 доби призводить
до порушення функції печінки та пригнічення механізмів неспецифічної
резистентності організму. Слід підкреслити, що попереднє випоювання птиці
гумінового препарату стимулює ураження печінки та дає підстави вважати, що
він прискорює розвиток патологічних змін, характерних для туберкульозу, в
організмі зараженої птиці загалом і в печінці зокрема.
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Подальші спостереження за дослідною птицею показали, що загибель
після зараження виділеним нами збудником туберкульозу наставала в
середньому на 36,8±1,9 доби у 1-ій дослідній групі (з коливаннями від 32 до 42
діб) і дещо швидше у 2-ій дослідній групі – в середньому на 32,4±1,6 доби,
коливаючись в межах від 28 до 36 діб (табл. 3).
Таблиця 3
Термін загибелі птиці, зараженої M. avium, діб
№ тварини
Група
1
2
3
4
5
1-а дослідна
2-а дослідна

39

42

31

35

35
36,8±1,9
32
32,4±1,6

32

36

28

36

Під час патологоанатомічного розтину виявляли збільшення печінки та
селезінки, вони були кровонаповненими. Проте, характерні патзміни, а саме
наявність туберкульозних вузликів, не спостерігалася. Можливо, причиною
цього був достатньо інтенсивний розвиток туберкульозного процесу, що
призвело до швидкої загибелі птиці, ще до формування характерних уражень.
Після відбору печінки і селезінки від загиблої птиці та проведення
бактеріологічних досліджень суспензії з них було виділено мікобактерії, які за
морфологічними ознаками, тинкторіальними і біохімічними властивостями
співпадали з вихідним штамом.
Висновки. 1. За розвитку інфекційного процесу туберкульозу в
організмі птиці пригнічується утворення гемоглобіну, розвивається лейкоцитоз,
що супроводжується зменшенням кількості клітин, які беруть активну участь у
формуванні гуморального захисту організму.
2. Розвиток туберкульозу на фоні застосування гумінових речовин
призводить до більш вираженого цитолізу гепатоцитів і пригнічення їх
синтезувальної функції, що прискорює загибель птиці.
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Summary
Yefimova O.
EFFECT OF HUMIC SUBSTANCES AT TUBERCULOSIS INFECTION IN
CHICKS
Results of studying the features of a tuberculosis infection in chicks after
using of humic substances reported. It is established inhibition of the synthesis of
hemoglobin and increased level WBC in organism of chicks with tuberculosis. After
use of humic substances increases liver failure, manifested cytolysis of hepatocytes
and depression of her syntetic function.
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ХВОРОБИ ПРОСТАТИ У ПСІВ: ЕТІОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА,
ЛІКУВАННЯ
У даній статті висвітлені основні аспекти виникнення захворювань
передміхурової залози у псів, їх причини, методи діагностики та лікування.
Ключові слова: простата, простатит, гіперплазія.
На даний час спостерігається зниження попиту на собак практично всіх,
навіть популярних порід. Значно розтягнуті терміни реалізації цуценят
примусили багатьох власників собак відмовитись від використання їх у
репродуктивному циклі. У зв’язку з цим більшість племінних псів довший час
не використовуються, що, у свою чергу, призводить до виникнення хвороб
передміхурової залози [1].
Передміхурова залоза (простата) - glandula prostata - у псів являється
додатковою статевою залозою, яка відрізняється від інших додаткових статевих
залоз значними розмірами, що дає змогу продукувати великий об’єм секрету,
який є складовою частиною еякуляту [2,6]. У здорової собаки передміхурова
залоза розташована біля краніального краю тазу і оточує кінцеву ділянку
сім’япровода, проксимальну частину уретри і шийку сечового міхура. Простата
є симетричною залозою, розмір якої близько 2 см в діаметрі, хоча можливі
коливання її величини в залежності від розміру тварини. Секрет залози рідкій
молочного кольору, виділяється разом зі сперміями, розбавляючи їх густу масу.
В секреті містяться цитрати, аскорбінова кислота, білки, ліпіди, цукор і велика
кількість цинку, а також антиглютиніни, багато протеолітичних ферментів.
Крім цього в секреті наявні біологічно-активні речовини - простагландини і
вазогландин, які викликають скорочення гладкої мускулатури матки. Реакція
середовища секрету є слабо лужною. В результаті реакції нейтралізації при
змішуванні секрету залози з секретом каналу придатку, спермії переходять із
неактивного (анабіотичного) в активний стан, позбавляючись при цьому
протоплазматичної краплі. [2,3].
Вважається, що секрет простати нейтралізує кислу реакцію піхви,
розбавляє сперму та активізує рух сперміїв [4,7].
Кисле середовище секрету передміхурової залози забезпечує
бактерицидну дію, перешкоджаючи розвитку висхідних інфекцій із сечового
©
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міхура, крім цього, секрет простати відіграє важливу роль у рефлексі еякуляції,
оскільки складає більшу частину об’єму еякуляту (більше 90-95%) [17,18].
Передміхурова залоза, як важливий орган внутрішньої статевої системи
самця, часом зазнає негативного впливу, що призводить до виникнення
різноманітних її захворювань.
Класифікація захворювань простати відображає сучасні уявлення про
причини, механізми і особливості даного патологічного процесу. Відсутність
прийнятної для практичного лікаря класифікації простатиту свідчить про
дефіцит знань і ускладнює вирішення питань, що відносяться до визначення
лікувальної тактики [8,10,13].
Різними авторами, у гуманній медицині, зокрема і вітчизняними,
запропоновано декілька класифікацій простатиту. Одна з найбільш поширених,
класифікацій, запропонована Тиктинським О.Л. (1990) для прикладу у Росії,
була розроблена з урахуванням етіології і патогенезу, а також клінікоанатомічних особливостей перебігу простатитів.
Істотним недоліком цієї класифікації є її громіздкість, яка ускладнює її
практичне застосування. Лопаткин Н.А., Горюнов В.Г. (1998) спростили
класифікацію хронічного простатиту, запропонувавши градацію по
етіологічному чиннику, клінічному перебігу, наявності або відсутності
ускладнень. На думку цих авторів, етіологія виникнення інфекційного
хронічного простатиту обумовлена будь-якою інфекцією, що викликала
запалення в здоровій залозі.
Серед причин неінфекційного простатиту основна роль належить:
конгестії, тобто порушенню кровообігу; порушенню іннервації передміхурової
залози
в
результаті
травми
або
оперативного
втручання;
обструкції уретри, що призводить до рефлюксу неінфікованої сечі в протоки
простати.
Найбільш повною є класифікація простатиту, запропонована у 1994 р.
Київським НДІ урології і нефрології АМН України, автором якої є Юнда І.Ф..
Також запропонована міжнародна гістологічна класифікація пухлин
передміхурової залози (Mostofi F. K., 1980), яка включає такі їх види:
1) епітеліальні пухлини; 2) неепітеліальні пухлини; 3) змішані пухлини
[13,15,16].
Патології передміхурової залози відносяться до розповсюджених
захворювань і можуть розвиватись внаслідок інфекції, гормональних,
анатомічних або ембріональних порушень. Захворювання простати частіше
спостерігають у дорослих і старших тварин, що пояснюється гіпертрофією
органа під впливом андрогенів [8,21,23].
Розвиток простати можна розділити на три періоди. Перший відповідає
періоду ембріогенезу і постнатального розвитку. Ця фаза завершується при
досягненні твариною 2-3-річного віку. Другий період являє собою фазу
вираженого гіпертрофічного розвитку. Дана фаза має очевидну андрогенну
залежність і завершується у віці близько 12-15 років. Останній період
характеризується
клімактеричною
інволюцією
статевих
органів
і
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спостерігається у старих тварин одночасно з поступовим зниженням
концентрації андрогенів. Чітку межу між цими періодами досить важко
провести. Розмежування носить суб’єктивний характер і варіює у різних
тварин. Однак практично у всіх псів старших 5 років спостерігається
гіпертрофія простати різного ступеня, яка здатна викликати патологічні зміни,
відомі як доброякісна гіперплазія простати (ДГП). Вказане захворювання
спостерігається у 60% псів старших 5 років і майже у 100% псів старших 10-12
років. По мірі збільшення розмірів, передміхурова залоза поступово
зміщується: якщо у молодих самців вона розташована у тазовій порожнині, то у
8-10-річному віці повністю зміщується в черевну порожнину.
Серед захворювань передміхурової залози виділяють інфекційні (
гострий та хронічний простатити, абсцеси), ендокринні (гіперплазія і метаплазія
простати) та пухлини (аденокарцинома). Крім цього, описані кісти простати, які
поділяють на вроджені (пара простатичні кісти), первинні (кісти простати) або
вторинні (доброякісна гіперплазія і сквамозна метаплазія передміхурової
залози) [8,10].
Основні проблеми, які виникають внаслідок ураження простати є:
- комплексний характер захворювання, коли кілька типів ураження
спостерігаються одночасно;
- вплив різноманітних етіологічних агентів (одночасно або незалежно один
від одного);
- наявність гемато-простатичного бар’єру, знижуючого біодоступність і
ефективність дії лікарських препаратів;
- недооцінка поширення даного захворювання.
Більшість
клінічних
проявів
захворювань
простати
носять
неспецифічний характер (гематурія, анурія, болючість, закрепи, рухова
дисфункція), тому першочергово ці клінічні ознаки пов’язують з ураженнями
інших органів (сечового міхура, травного каналу, або опорно-рухового апарату)
[3,10].
Наявність перерахованих симптомів у некастрованих самців старших 4-5
років являється показанням до детального обстеження передміхурової залози.
Доброякісна гіперплазія простати (ДГП) спостерігається у дорослих
інтактних псів. Вона може виникати, як ускладнення після лікування із
застосуванням андрогенних гормонів. Захворювання супроводжується
рівномірним збільшенням простати. Етіологія даного захворювання до кінця не
вивчена, однак встановлено, що розвиток ДГП пов’язаний з дією тестостерону
після його трансформації в дегідротестостерон під впливом ферменту 5-альфаредуктази при активній дії естрогенів. Гіперплазія простати вважається
нормою для тварин старших 5-7 років і розглядається, як захворювання лише
за наявності клінічних ознак. У деяких тварин хвороба протікає без виражених
симптомів у інших спостерігаються помірні, або виражені клінічні ознаки.
Найбільш ефективним методом лікування для самців, що не
використовуються у репродуктивному циклі, є кастрація. Крім того, з
фармакологічних засобів призначають прогестагени,
антиандрогенні
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препарати, інгібітори 5-альфа-редуктази і агоністик або антагоністи GnRH, для
зниження дії тестостерону і дигідротестостерону.
Одним з найбільш поширеним захворюванням передміхурової залози
після доброякісної гіперплазії є бактеріальний простатит. Серед
мікроорганізмів, які викликають дане захворювання, найчастіше є E.coli, Proteus
spp., Pseudomonas spp., Brucella canis., Mycobacterium spp., стафілокок,
стрептокок, вірус чуми собак і Blastomyces dermatitidis. [10,17,18]. При
мікроскопічному дослідженні секрету передміхурової залози виявляють поряд з
нормальними клітинами простати, багаточисельні поліморфноядерні клітини,
еритроцити та іноді бактерії.
Застосування з лікувальною метою екзогенних естрогенів, або ендогенні
естрогени, що продукуються пухлинами з клітин Сертолі, можуть викликати
метаплазію передміхурової залози. При даному захворюванні передміхурова
залоза втрачає гомогенну структуру, у ній з’являються кісти і абсцеси. В секреті
передміхурової залози виявляють сквамозні клітини. Лікування даної патології
полягає у кастрації пса (при сертоліомі), або відміні екзогенних естрогенів.
Пухлини
передміхурової залози зустрічаються відносно рідко, в
основному діагностуються аденокарциноми. Пухлини спостерігаються у тварин
будь-якого віку та етіологія їх виникнення напряму не пов’язана з рівнем
андрогенів. Утворення і наступний ріст пухлини відрізняються інтенсивністю і,
як правило, на момент встановлення діагнозу вже присутні метастази.
Аденокарцинома метастазує через зовнішні і внутрішні пахові лімфатичні вузли
в хребет, легені, а також може прорости у м’язи тазової частини тіла, уретру.
Прогноз несприятливий, існуюче лікування неефективне. Терапія з
призначенням анти-андрогенних препаратів, кастрація, часткова простатектомія
або хіміотерапія не дають достатнього лікувального ефекту [9,11,19].
Кісти передміхурової залози часто утворюються внаслідок її обструкції,
пов’язаної з десквамацією клітин при метаплазії або гіперплазії, з наявністю
конкрементів. При наявності неінфікованих кіст невеликого розміру симптоми
відсутні. Інфіковані кісти лікують аналогічно, як абсцеси.
Парапростатичні
кісти
діагностують
латерально,
відносно
передміхурової залози і сечового міхура та іноді містять значний об’єм рідини.
Походження кіст невідоме, однак можна припустити наявність рудиментів
мюллерової протоки. Лікування полягає в хірургічному видаленні і
оменталізіції.
У деяких випадках може розвиватись кальцифікація простати, цей
процес не має клінічних ознак, якщо не ускладнюється наявністю кіст, абсцесів
або інфікуванням її.[8].
У всіх дорослих псів при клінічному обстеженні необхідно проводити
пальпацію простати. В нормі передміхурова залоза пальпується у вентральній
частині тазового каналу при обстеженні пальцем через пряму кишку. В ряді
випадків ректальну пальпацію простати можна проводити одночасно з
пальпацією каудальної частини черевної порожнини, надавлюючи на яку
можна змістити залозу каудальніше по тазовому каналу. У нормі передміхурова
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залоза складається з двох долей, симетрична, не болюча, легко зміщується і має
гладку поверхню. Розмір залози залежить від породи собаки, її віку і розмірів
тіла. У кастрованих псів простата зменшена.
При підозрі на захворювання передміхурової залози собаці необхідно
зробити повний клінічний і біохімічний аналізи крові, а також аналіз сечі. Це
дозволить своєчасно виявити ознаки інфекції або сепсису. Результати аналізу
сечі нерідко відрізняються від фізіологічної норми, але наявні відхилення
неспецифічні і не вказують безпосередньо на ураження передміхурової залози
[2].
Найбільш безпечним і надійним діагностичним методом є застосування
ультразвукової діагностики. Її можна виконувати
ректально і
трансабдомінально. Для ректального способу необхідний спеціальний датчик.
Трансабдомінальний спосіб в більшості випадків достатній, але поступається в
показовості ректальному. Наповнений сечовий міхур виступає в якості
орієнтиру і акустичного вікна. По ходу шийки сечового міхура потрібно
просовувати зонд у напрямку місця дислокації простати. Для підтвердження
ідентифікації простати пальцем в рукавичці через анус і ампулу прямої кишки
пальпують простату і підводять її до датчика, добиваючись візуалізації на
моніторі. Дослідження простати проводять у поздовжньому та поперечному
розрізах.
Ультразвукова картина в нормі має такий вигляд: форма в поздовжньому
розрізі сферична або грушеподібна, у поперечному – симетричний утвір круглої
або грушеподібної форми, можлива візуалізація лівої та правої часток; контури
рівні, капсула диференціюється товщиною 1-2 мм.; паренхіма помірно
ехогенна, однорідна, у більшості випадків являється множиною невеликих
точкових або лінійних структур [5,24,28,33,34].
Під контролем ультразвукової візуалізації проводиться також біопсія
простати [5,8].
Рентгенограми каудального відділу черевної порожнини дозволяють
оцінити локалізацію, розмір і форму передміхурової залози. На рентгенограмах
простата візалізується у тазовій порожнині, або в каудальній частині черевної
порожнини, дещо краніальніше лонного горбка [6,24]. Збільшена передміхурова
залоза може змістити сечовий міхур в краніальному, а пряму кишку в
дорсальному напрямках (Рис. 1 і 2).
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Рис. 1.
Рис. 2
Латеральна рентгенограма каудальної частини черевної порожнини пса.
Рис. д-ра R. Pechman
Простата вважається збільшеною, якщо її діаметр на рентгенограмах в
латеральній проекції становить більше 70% відстані між сакральним виступом і
лонним горбком. При використанні гістограм з позитивним контрастуванням
можна оцінити не лише розміщення передміхурової залози, але і діаметр
уретри, контур уретральної слизової оболонки, простатичний рефлекс і
локалізацію сечового міхура ( Рисунок 3).

Рис. За. Латеральна рентгенограма
каудальної частини черевної порожнини.

Рис.3б. Визначення локалізації
уретри і сечового міхура за
допомогою рентгенологічного
контрастування.
Рис. д-ра R. Pechman.

Стороння маса була діагностовано як велика кіста простати, яка
викликає зміщення кишківника в дорзальному і краніальному напрямах.
Одними з ефективних методів лікування захворювань простати є
хірургічні методи.
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Альтернативою хірургічним методам лікування є фармакологічна
кастрація, а у випадку необхідності збереження репродуктивного потенціалу
пса застосування прегестагенів, які блокують активність 5-а-редуктази та
андрогенні рецептори.
У минулому в якості фармакологічної кастрації використовували
синтетичні аналоги естрадіолу, дія яких полягала у гальмуванні виділення
GnRH, що призводило до зменшення концентрації тестостерону у крові і
зменшення величини передміхурової залози. Серед інших лікарських засобів
застосовують диетилстилбестрол (DES). Однак є певні застереження щодо
застосування естрогенів. Ці препарати можуть викликати: тромбоцитопенії,
лейкопенії, смертельне апластичне недокрів’я, збільшення передміхурової
залози внаслідок метаплазії [30,32].
У ветеринарній медицині знайшли застосування аналоги GnRH , які
широко застосовуються у гуманній медицині та регулюють рівень тестостерону
[40]. Синтезовано понад кількасот аналогів GnRH, серед яких: бусерелін,
нафарелін, деслорелін та інші. Вищеперелічені засоби характеризуються
коротким періодом дії і вимагають постійного застосування. До приклуду в
Польщі застосовують підшкірний імплант, який містить 4,7 мг деслореліну та
забезпечує постійне його надходження у кров з пролонгованою дією протягом 6
місяців. Тріга встановив, що до 14 діб з моменту початку застосування імпланту
у більшості псів рівень тестостерону знизився до величини 0 нг/мл і тримався
на цьому рівні мінімум 180 діб. Романголі дослідив, що після 6 тижнів
застосування імпланту величина передміхурової залози зменшується у розмірі
на 50% [32]. При цьому не помічено жодних побічних наслідків [38]. Після 6
місяців лікування величина простати знову починає збільшуватись [31,40]. В
Австралії та Новій Зеландії доступним є також імплант, який містить 9,4 мг
деслореліну, що забезпечує зменшення розміру передміхурової залози
протягом12-ти місяців. З метою пришвидшення зменшення розміру простати
перед застосуванням, або одночасно з введенням аналогів GnRH можна
використовувати лікарські засоби анти-андрогенної дії
(наприклад, октан
озатерону). Фінастерид має протилежну дію до 5-а-редуктази типу 2, який часто
використовується для лікування передміхурової залози у чоловіків, і який також
застосовується у ветеринарній медицині [38,40]. Підвищуючи дію 5-аредуктази, яка викликає перетворення тестостерону в дигідротесторон (DHT) та
призводить до зниження рівня DНТ в спермі і в тканині простати, не
викликаючи при цьому зміни рівня тестостерону в сироватці крові [32,37,39].
Застосування фінастериду не припиняє виділення DHT, оскільки фінастерид є
антагоністом 5-а-редуктази типу 2, в той час як тип 1 цього ензиму зберігає свої
функції. Застосування в дозі 0,1-0,5мг/кг маси тіла тварини що 24 години
протягом 6-16 тижнів веде до зменшення величини передміхурової залози.
Ефект спостерігався після 4 тижнів лікування. Простата поверталась до своїх
початкових розмірів через 2 місяці від закінчення лікування. [25,29]. Крім
зменшення передміхурової залози також має місце зменшення об’єму еякуляту,
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але без змін показників якості сперми [32]. Інших побічних наслідків у псів
внаслідок дії цього препарату не описано.
Флутамід є препаратом, що використовується у гуманній медицині, і
який можна застосовувати у псів. Дія флутаміду полягає в сповільненні
транслокації протеїнового рецептора до ядра [35]. Флутамід застосовують у дозі
від 2,5 до 5 мг/кг маси тіла, що 24 години протягом 7 тижнів [36]. Після його
застосування не виявлено змін лібідо у псів або якості сперми . Проте можлива
побічна дія: незначна болючість статевих залоз, гінекомастія, або ураження
печінки [37]. Аналогічно, як і у випадку фінастериду, після двох місяців
застосування цього лікарського засобу передміхурова залоза повертається до
попередніх розмірів [38].
У лікуванні гіперплазії передміхурової залози у псів застосовують також
синтетичні прогестагени: октан мегестролу, октан медроксипрогестерону, октан
делмадінону і октан хлормадінону [36,39]. Прогестагени зменшують виділення
GnRH і цим редукують виділення тестостерону. Використання цих засобів
протягом тривалого часу призводило до збільшення передміхурової залози. Не
рекомендують застосування прогестагенів з огляду на можливість значних
побічних ефектів, таких як: надмірний апетит, гінекомастія, ураження печінки,
діабет та підвищена секреція гормонів кори наднирників [38,40]. Октан
хлормадінону не спричиняє подібних побічних явищ, однак застосування його в
більших дозах має вплив на якість сперми. Тривають дослідження стосовно
застосування лікарського засобу з антиестрогенною дією – тамоксифену.
Встановлено зменшення величини простати після застосування тамоксифену в
дозі 0,2 мг/кг маси тіла протягом 4 тижнів, [26,40]. Препаратом, який має
протиандрогенну і прогестагенну дію є октан озатерону (Ypozane) [25]. Він
запобігає зв’язуванню андрогенів з їх рецепторами в передміхуровій залозі та
блокує транспорт тестостерону до залози, у результаті чого знижується рівень
внутрішньоклітинних андрогенів без впливу на якість сперми [25]. Октан
озатерону застосовували у дозі 0,25-0,5 мг/кг маси тіла одноразово. Вже через 2
тижні після завершення терапії спостерігалось значне зменшення простати, а
також зменшення внутрішньозалозових утворів супутніх доброякісній
гіперплазії. Окрім підвищення апетиту інших побічних явищ не спостерігалось.
Значною перевагою октану озатерону є короткий термін лікування і
довготривала дія ( щонайменше 5 місяців). Після повернення величини
передміхурової залози до розмірів, які були до лікування, рекомендованим є
повторний курс октану озатерону.
Отже вивчення питань, які стосуються захворювань передміхурової
залози є актуальними на сьогоднішній день, а розроблення ефективних методів
лікування, зокрема, гіперплазії простати необхідні та дадуть можливість
використовувати цінних племінних самців у репродуктивному циклі.
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DISEASES OF THE PROSTATE IN DOGS: ETIOLOGY, DIAGNOSIS,
TREATMENT.
In this article the basic aspects of origin of diseases of peredmikhurovoy
gland are lighted up in dogs, their reasons, methods of diagnostics and treatment.
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ДО ПИТАННЯ ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ
ВИСОКОПРОДУКТИВИХ КОРІВ
Відтворювальна здатність тварин є визначальним показником розвитку
тваринництва та виробництва тваринницької продукції. При інтенсивному
веденні скотарства потрібно добиватися отримання приплоду від кожної
клінічно здорової корови у намічені терміни, щоби вибуття корови із стада не
було збитковим для власника [Яблонський В.А., Хомин С.П., 2006]. Основним
критерієм оцінки стану відтворення корів молочного стада є показник
тривалості міжотельного періоду, що повинен вкладатися у тривалість року
(365 дн.).
Ключові слова: акушерська патологія, лактогенез, відтворення,
акушерська диспансеризація, патологія родів, ендометрит, метрит.
Актуальність теми. Інтенсивний розвиток молочного скотарства в
сучасних умовах на фоні зростаючої спеціалізації і концентрації
сільськогосподарського виробництва потребує пошуку і розробки нових
підходів та методів вирішення проблем ритмічного відтворення
високомолочних корів, прогнозування та попередження акушерської патології,
неплідності, хвороб обміну речовин та збереження народженого приплоду [5].
Актуальними, що потребують більш досконалого з’ясування,
залишаються окремі аспекти взаємозв’язку та взаємообумовленості процесів
відтворення і лактогенезу у високомолочних корів в умовах сучасних
технологій промислового виробництва молока, що визначає актуальність теми
дисертаційної роботи.
Мета і задачі досліджень. Метою дослідження було: з’ясувати
фізіологічні основи взаємозв’язку та взаємообумовленості процесів відтворення
і лактогенезу, встановити причини їх порушень і розробити комплекс заходів їх
корекції та профілактики неплідності високомолочних корів.
Роботу виконували впродовж 2009-2011 років у лабораторії кафедри
акушерства і штучного осіменіння с/г тварин імені Г.В.Звєрєвої Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З.Ґжицького. Виробничі досліди проведено на поголів’ї високопродуктивних
корів, що належать дочірньому підприємству (ДП) “Ямниця” відкритого
акціонерного товариства (ВАТ) Івано-Франківськцемент Тисменицького району
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Івано-Франківської області та приватній агрофірмі (ПАФ) “Білий Стік”
Сокальського району Львівської області.
Гінекологічній диспансеризації підлягали корови, у яких не проявлявся
естральний цикл впродовж 45 днів після отелення, а також при повторенні
естрального циклу та з ознаками гінекологічних захворювань. Причини
неплідності визначали за результатами клінічного дослідження корів,
бактеріологічного дослідження виділень або змивів з порожнини матки та
морфологічного і біохімічного аналізу крові. За результатами акушерської та
гінекологічної диспансеризації визначали фізіологічний стан корів за
розробленою нами схемою: – тільні корови; – у післяродовому періоді (до 45
днів після отелення); – осіменені, але не досліджені на тільність; – неплідні (з
ознаками анафродизії, повторення або аритмії естрального циклу).[ 2,3]
Об’єктивним критерієм оцінки перебігу післяродового періоду та
ефективності лікування хворих корів вважали показники динаміки лактації, які
порівнювали із термінами осіменіння та запліднення корів після родів.
Вивчення динаміки репродуктивного циклу у високомолочних корів ми
починали із аналізу отелення корів впродовж року, характеру перебігу родів,
поширення і видів акушерської патології та підсумкової оцінки стану
відтворення корів у кожному господарстві (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка отелення корів протягом року
№
з/п
1
2

Назва господарства
ПАФ “Білий стік”
(n = 329)
ДП “Ямниця”
(n = 338)

Пори року
весна
літо
корів % корів %

зима
корів
%

осінь
корів
%

100

30,4

108

32,8

56

17,0

65

19,8

103

30,4

76

22,5

64

19,0

95

28,1

Оцінюючи динаміку отелення корів впродовж року (табл. 2), можна
відмітити, що вираженої сезонності отелень в обидвох господарствах не
спостерігалося.
Таблиця 2
Терміни осіменіння та запліднення корів після родів
з урахуванням динаміки лактації
№
з/п
1
2

3

Середній надій
Терміни осіменіння і запліднення (дні)
Назва
Пік
молока за
господарства та
лактації
45-60
61-90
91-120 і більше
кількість корів лактацію (кг)
(дні) Корів % корів %
корів
%
ДП«Ямниця»
6595
41 18,8 142 65,2
35
18,0
(n=218)
у т. ч. по
7064
58-64
4
14,8 16 59,2
7
26,0
групах: -І-27
-ІІ- 162
6688
90-96
28 17,3 112 69,1
22
13,6
-ІІІ-29
6034
118-124
9
31,0 14 48,3
6
20,7
ПАФ «Білий
4120
98-104
62 24,4 133 52,2
59
23,4
Стік» (n=254)
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Так, у ПАФ “Білий Стік” за перше півріччя отелилося 63,2% корів, влітку
– лише 17%, а восени – 19,8%, тобто дещо збільшилося. У ДП “Ямниця”
отелення корів протягом року відбувалося також майже рівномірно і складало
52,9% у першому півріччі та 47,1%  у другому.
У наступній таблиці показано терміни осіменіння і запліднення корів з
різною молочною продуктивністю.
Крім середнього надою молока за лактацію, ми визначали терміни
найвищої молочної продуктивності, так званий пік лактації. Встановлено, що у І
групі корів з найвищою молочною продуктивністю (7064 кг) і піком лактації у
кінці другого місяця лактації запліднилось впродовж 45-60 днів після родів
лише 4 корови, або 14,8%, протягом 3-го місяця цей показник досяг 59,2%, а 7
корів даної групи (26,0%) запліднились на 4-му місяці і пізніше після родів.
Заплідненість корів другої групи при надої 6688 кг і піком лактації у кінці
третього місяця була найвищою (86,6%) впродовж 3-х місяців після родів, а на
4-му місяці запліднилось лише 22 корови, або 13,6%, тоді як заплідненість корів
ІІІ – ї групи та ПАФ «Білий Стік» при середній молочній продуктивності 4-6
тис. кг молока і піку лактації на 4-му місяці була майже однаковою впродовж
першого триместру лактації, а на 4-му місяці і пізніше запліднилось 20,7 і 23,4
% корів відповідно. Отже, отримані нами дані дають підставу стверджувати,
що статева функція у високомолочних корів пригнічується під час інтенсивного
зростання лактації у перші три місяці після родів, що супроводжується
збільшенням тривалості міжотельного періоду [4].
Наведені дані показують, що вміст загального білка в сироватці крові
хворих корів був вірогідно нижчим (Р 0,01), ніж у здорових, що відбувалося за
рахунок альбумінів (Р 0,001), натомість вміст глобулінових фракцій дещо
зростав у хворих корів. Концентрація глюкози у крові хворих корів також
вірогідно знижувалася (Р 0,001), ми повязуємо це із післяродовою інволюцією
статевої системи корів. За показниками кетонових тіл (7,4±0,50 і 10,2±0,43 мг /
100 мл) можна достовірно стверджувати, що в обидвох господарствах мав місце
кетоз корів, який клінічно не проявлявся.
Таблиця 3
Основні показники обміну речовин в організмі корів,
хворих на післяродовий метрит
№
з/п
1
2
3
4
5

Показники
Загальний
білок, г/л
Альбуміни, г/л
Глобуліни, г/л
Глюкоза,
ммоль/л
Кетонові тіла,
мг/100 мл

ПАФ «Білий Стік»
Стан корів
Здорові
Хворі
Р<
(n=5)
(n=5)

ДП «Ямниця»
Стан корів
Здорові
Хворі
(n=5)
(n=5)

Р<

82,0±0,64 75,5±1,40

0,01

86,0±0,70 77,3±1,55

0,01

36,6±1,22 28,4±1,36
44,7±1,33 49,3±1,15

0,001
0,1

38,5±1,24 29,4±1,44
45,4±1,11 47,7±1,64

0,001
0,1

2,8±0,07

1,6±0,23

0,001

2,6±0,06

1,5±0,31

0,001

3,3±0,15

7,4±0,50

0,001

3,4±0,17

10,2±0,43

0,001
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Стан мінерального обміну оцінювали за динамікою основних
макроелементівів, наведених у (табл. 4.), які показують виражену тенденцію до
зниження у хворих корів.
Таблиця 4
Показники мінерального обміну у корів,
хворих на післяродовий метрит
№
з/п

1
2

Групи і
кількість корів Кальцій (Са)
ммоль /л
Здорові
n=10
Хворі
n=10
Р<

Показники
Калій
Фосфор (Р)
(К+)
ммоль /л
ммоль /л

Натрій
(Nа+)
ммоль /л

Магній
(Mg)
ммоль /л

2,8±0,05

1,6±0,23

5,2±0,24

148,4±2,30

1,15 ±0,02

2,2±0,07

1,3±0,10

5,0±0,22

133±3,11

0,9±0,06

0,01

0,1

0,1

0,05

0,05

Результати проведених досліджень підтверджують вірогідне зменшення
усіх досліджуваних мікроелементів у хворих корів на післяродовий метрит
порівняно із здоровими.
Висновки: 1. Результати систематичного проведення акушерської
диспансеризації з визначенням фізіологічного стану корів молочного стада
дають підстави аргументовано стверджувати, що процеси відтворення і
лактогенезу здійснюються у певній фізіологічній взаємозалежності відповідно
до фізіологічного стану організму корів. Взаємозв’язок даних процесів
базується на принципах нейрогуморальної регуляції та єдності метаболічних
процесів, що забезпечують гомеостаз організму тварин.
2. Перебіг інволюції тканин матки корів після отелення та становлення
циклічної функції яєчників відбуваються одночасно із початком лактації,
інтенсивність якої випереджає відновлення репродуктивної функції
високопродуктивних корів, тобто проявлення естрального циклу відбувається
повільніше, ніж зростання лактогенезу, що вважають неплідністю корів,
зумовленою анафродизією, на ґрунті гіпофункції яєчників та хвороб матки.
3. Нами встановлено, що інтенсивне збільшення добових надоїв у
високопродуктивних корів після родів із піком лактації на третьому місяці,
викликало сповільнення інволюції матки (субінволюцію) та депресію циклічної
функції яєчників, що проявлялася гальмуванням естрального циклу
(анафродизією) у 56-62% первісток, тривалість якого складала 118,0±4,2 дні.
Відтворна здатність таких корів стабілізується на 3-4 місяць після отелення.
Для забезпечення ритмічного відтворення молочних корів пропонуємо:
1. Щоквартально
проводити
акушерську
та
гінекологічну
диспансеризацію корів з визначенням їх фізіологічного стану та причин
неплідності.
2. При акушерській патології (затримання посліду, післяродовий метрит
функціональні розлади яєчників) застосовувати: сакрально-епідуральну блокаду
матки та внутрішньовенні ін’єкції 0,5 % розчину новокаїну у дозі 150-200 мл,
100
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виготовленого на фізіологічному розчині з додаванням 50-60 ОД окситоцину, та
повторним введенням через 72 години.
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Summary
PHYSIOLOGY BASES OF REPRODUCTIVE FUNCTION
IN HIGH - PRODUCTIVELY COWS
Reproductive ability of animals is the determining index of development of
stock-raising and production of stock-raising goods. At the intensive conduct of the
cattle breeding it is needed to labour for the receipt of issue from every clinically
healthy cow in the set terms, that leaving of cow from a herd was not unprofitable for
a proprietor [Yablonskiy v.A., Khomin s.P. 2006].
Key words: obstetrics pathology, lactogenesis, reproduction, obstetrics
dyspanserysation, partum pathology, endometritis, metrritis.
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Ігліцький І.І., к.б.н., доцент ©
Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З.Гжицького
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЗАПАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НЕСТЕРОЇДНИХ
ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ
У cтатті узагальнені деякі аспекти раціонального застосування не
стероїдних протизапальних препаратів під час лікування тварин при запальних
процесах кісток і суглобів відповідно до фізіологічних особливостей організму
цих тварин. Особливо це стосується метаболічних порушень в кістковій і
хрящовій тканинах, алергічних реакцій чи травм у гострий або хронічний
період.
Ключові слова: запалення, нестероїдні протизапальні препарати,
метаболізм кістки і хряща.
Вступ. Запальний процес є універсальною реакцією організму на дію
пошкоджуючих факторів довкілля. Запалення відіграє захисну роль, сприяє
обмеженню вогнища пошкодження та знищення інфекційного чинника. Однак,
за генералізованих форм запального процесу, особливо у випадках, коли він
набуває гіперергічного характеру, запалення може призводити до значного
пошкодження органів і тканин із порушенням їх функції. У тих випадках, де
можливе проведення етіотропного лікування, воно сприяє зменшенню та
зникненню запалення. Така ситуація найчастіше не потребує допоміжного
призначення препаратів, що мають протизапальну активність. На противагу
цьому, при системних запальних захворюваннях сполучної тканини, які
характеризуються хронічним прогресуючим перебігом, раннє призначення
засобів протизапальної дії є обов`язковим компонентом лікування. Саме такими
засобами є нестероїдні протизапальні засоби.
Асептичні захворювання суглобів і кісток спричиняються численними
факторами, складний механізм дії яких не до кінця з`ясований. Серед них
суттєве значення мають метаболічні порушення у кістковій і хрящевій
тканинах.
У гострий період асептичних захворювань переважають запальні процеси
(артрити, остити); а за хронічного перебігу – процеси незапального характеру
(артрози, остеопорози). Останні характеризуються розвитком дегенеративнодистрофічних і компенсаторно-пристосувальних змін, які лежать в основі
етіології та патогенезу вищенаведених патологій та спричиняються віковими
змінами фізіологічного статусу кісткової та хрящової тканин і є наслідком
хронічних запальних процесів.
Саме тому за лікування тварин з асептичними захворюваннями кісток і
суглобів, особливо в період загострення, важливу роль відіграють
©
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протизапальні препарати, які полегшують перебіг патології, сприяють
відновленню функції тканин, гальмують розвиток патзмін. Найпоширенішими
серед них є нестероїдні протизапальні препарати.
Мета роботи. Метою нашої роботи було обґрунтування особливості
перебігу запальних процесів суглобів і кісток та перспективи застосування з
лікувальною метою нестероїдних протизапальних препаратів.
Результати досліджень. За травмування тканин і судин із пошкоджених
клітин вивільняється низка біологічно активних речовин, індуктори агрегації,
аміни, фактори розвитку запальної реакції та інші сполуки, серед яких особливе
місце займає арахідонова кислота. Вона утворюється під дією ферменту
фосфоліпази А2 із фосфоліпідів зруйнованих клітинних мембран. Поряд із
арахідоновою кислотою у ендоплазматичному ретикулумі знаходиться полі
ферментний комплекс-циклооксигеназа (ЦОГ). За участі ЦОГ проходить
біотрансформація арахідонової кислоти у простагландин G2, а потім у Н2.
Надалі за участі ізомераз, властивих різним тканинам, проходить перетворення
Н2 у різні медіатори запалення: простагландини D2 , E2, F2, простациклін
(простагландин І2), тромбоксани ТхА2 і ТхВ2.
На сьогодні відомі три основні ізоформи ферменту ЦОГ : ЦОГ-1, ЦОГ-2,
ЦОГ-3. ЦОГ-1 є фізіологічним ферментом, що постійно присутній у
цитоплазмі клітин багатьох тканин, у тромбоцитах, ендотелії судин, слизовій
оболонці шлунку та тонкого кишечника, а також в ниркових канальцях. Тут під
його дією утворюється: простагландин Е2 та ТхА2. Простагландини чинять
гастропротективну дію за рахунок покращення кровотоку у слизовій оболонці
шлунку, проліферативної активності клітин, зниження утворення соляної
кислоти, крім того Е2 викликає бронхо- і вазодилатацію. При запаленні його
кількість майже не змінюється або незначно збільшується. Проте, блокування
синтезу Е2 викликає ерозивно-виразкове пошкодження слизової оболонки
шлунково-кишкового тракту. ТхА2 збільшує агрегаційну здатність тромбоцитів
і викликає вазоконстрікцію, тому зменшення його кількості призводить до
мікрокрововиливів і кишкових кровотеч.
На відміну від ЦОГ першого типу, ЦОГ-2 у здоровому організмі майже не
виявляється. Однак при запаленні його рівень різко збільшується. Під дією
протизапальних цитокінінів і вільних радикалів оксигену у макрофагах,
моноцитах, синовіоцитах, фібробластах, хондроцитах, ендотеліальних клітинах
збільшується синтез протизапальних простагландинів – Е2, І2, F2. Два перші
простагландини є потужними медіаторами і модуляторами запалення:
викликають локальне розширення судин, набряк, ексудацію, міграцію
лейкоцитів, а також сприяють запальній проліферації клітин і сенсибілізують
ноцицептори до дії медіаторів болю та механічних впливів (знижують поріг
болевої чутливості). Окрім того, простациклін сприяє розширенню судин, а
також є одним із найпотужніших інгібіторів коагуляції крові. При селективному
блокуванні синтезу ЦОГ-2 можливий значний ризик тромбозів.
Ізомер ЦОГ-3 виявляється у нейронах центральної нервової системи,
причому простагландин F2, що виробляється у терморегуляційному центрі
гіпоталамуса, зміщує активність останнього у бік гіпертермії.
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В основу механізму дії нестероїдних протизапальних препаратів
покладено принцип інгібіції ЦОГ. За роботу в даній галузі і відкриття їх у 1982
році група вчених з Великобританії на чолі з Джоном Робертом Вейном були
удостоєні Нобелівської премії.
Поглиблення знань і накопичення клінічних даних щодо механізму дії
дають можливість сформувати робочу класифікацію і розділити всі існуючі не
стероїдні протизапальні препарати на декілька груп:
1. високо селективні інгібітори ЦОГ-1 (низькі дози ацетилсаліцилової
кислоти, кетопрофен).
2. селективні інгібітори ЦОГ-1 (фенопрофен, піроксикам, суліндак).
3. неселективні інгібітори ЦОГ (більшість не стероїдних протизапальних
препаратів.
4. переважно селективні інгібітори ЦОГ-2 (мелоксікам, німесулід,
етодолак).
5. високо селективні інгібітори ЦОГ-2 (целекоксиб, рофекоксиб,
вальдекоксиб).
6. селективні інгібітори ЦОГ-3 (ацетаміновен, метамізол).
За хімічною будовою нестероїдні протизапальні засоби поділяють на такі
групи:
1. похідні саліцилової кислоти (кислота ацетилсаліцилова).
2. похідні фенамової кислоти – фенамати (флуфенамова та мефенамова
кислоти).
3. похідні пропіонової кислоти (ібупрофен, напроксен, кетопрофен,
сургам).
4. похідні піразолону (бутадіон).
5. похідні оцтової кислоти (диклофенак, індометацин, суліндак,
набуметон).
6. похідні оксикаму (піроксикам, мелоксикам).
Крім протизапальної дії, всі нестероїдні протизапальні препарати мають
аналгезивну та жарознижуючу активність, яка залежить від ступеня інгібування
ЦОГ. Анальгетичний ефект нестероїдних протизапальних препаратів
спричиняється за рахунок блокування активності саме ЦОГ-2, а відповідно і
зниження синтезу простагландинів Е2 і F2. Це призводить до стабілізації
мембран, зниження кількості чутливих до хімічних подразників ноцицепторів,
підвищення порогу больової чутливості ноцицепторів у зоні пошкодження
тканин, посилення порогу больової чутливості ноцицепторів у зоні
пошкодження тканин, посилення зворотнього контролю болю на рівні
гіпоталамуса. Додатково протизапальні нестероїдні препарати чинять
антибрадикінінову дію, а також стимулюють продукцію ендогенних
регулюючих пептидів (ендорфінів).
Хвороби кістково-суглобового апарату у тварин, і зокрема асептичні
захворювання суглобів, спричиняються численними факторами, складний
механізм дії яких не з`ясований . Серед них суттєве значення мають метаболічні
порушення у кістковій, хрящевій тканинах, синовії і капсулі суглобів, алергічні
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реакції, травми, надмірні навантаження окремих ділянок суглобових поверхонь
внаслідок нестабільності суглобів.
Протизапальні нестероїдні препарати найдоцільніше призначати у разі
слабкої або хронічної болевої реакції зі сторони суглобів, а також за наявності
гарячки. Слід пам`ятати, що препарати цього ряду можуть подразнювати
слизову оболонку шлунка, викликати блювоту, діарею та шлункову кровотечу,
спричиняти розлади нервової системи, алергічні реакції, а також різноманітні
гематологічні ускладнення (анемію, лейкопенію, імунну тромбоцитопенію
тощо), печінковий і нирковий токсикоз.
Під час лікування тварин слід бути обережним з призначенням
нестероїдних протизапальних препаратів. Наприклад, такий препарат, як
ібупрофен в організмі тварин має набагато довший період розпаду ніж в
організмі людини, що може спричинити його передозування. Це саме
стосується і флурбіпрофену, застосування якого може привести до ідіосинкразії
з летальними наслідками.
Деякі тварини бувають занадто чутливими до окремих препаратів. У таких
випадках необхідно зробити перерву в їх використанні протягом 3-4 днів, а
після цього призначити інші препарати. У разі значної побічної дії слід даний
препарат припинити застосовувати. Таким чином можна підібрати найбільш
прийнятний нестероїдний протизапальний препарат для кожної тварини.
Найсуттєвіші і найчастіші ускладнення при застосуванні нестероїдних
протизапальних препаратів виражаються в наступному:
1) шлунково-кишковий тракт: пептичні виразки, множинні мікро ерозії
тонкого і товстого кишечника;
2) нирки: зворотня гостра ниркова недостатність, інтерстиціальний фіброз
та нефрит;
3) серцево-судинна система: посилення артеріальної гіпертензії,
посилення застійної серцевої недостатності;
4) печінка: підвищення рівня транс-аміназ;
5) центральна нервова система: головний біль, сонливість, порушення
поведінки;
6) система крові : тромбоцитопенія, гемолітична анемія;
7) кістки суглоби: прогресування дегенеративно-дистрофічних змін в
тканинах суглобів і порушення репарації субхондральної кісткової тканини.
Запобігти
розвитку
ускладнень
за
лікування
нестероїдними
протизапальними препаратами можна двома шляхами: перше – призначити
одночасно з ними гастропротектори; друге – створювати і впроваджувати
препарати, які б селективно гальмували ЦОГ-2.
Висновки.
1. У разі лікування тварин за асептичних захворювань суглобів та кісток,
особливо в період їх загострення, важливе місце належить нестероїдним
протизапальним препаратам.
2. Нестероїдні протизапальні препарати мають аналгезуючу дію,
сприяють відновленню функції суглобів і в багатьох випадках гальмують
розвиток патологічних змін.
105

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

3. Нестероїдні протизапальні препарати найдоцільніше призначати за
слабкої чи хронічної болевої реакції суглобів та кісток, а також при наявності
гарячки.
4. При призначенні препарату, доз і терміну використання слід
враховувати його побічну дію, фізіологічні особливості організму тварин, а
також їх індивідуальну чутливість та наявність супутніх захворювань.
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THE MODERN FACTS ON THE COMMON PROCESSES AND THE
PERSPECTIVE OF USING NESTEROID INFLAMMTIVE PREPARATIONS.
At generalized forms of inflammative process the last can lead to considerable
injury of organs and tissues with their function violation.
Thevefore, we consider the nesteroid inflammative preparations as a
component at treatment of bone and joint pathology.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФТОРХІНОЛОНІВ 1V
ПОКОЛІННЯ В ЛІКУВАННІ БАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
(Огляд літератури)
У статті представлено аналіз повідомлень в літературі стосовно
фармакотерапевтичної ефективності фторхінолонів при бактеріальних
інфекціях. Представлено фармакологічну дію і практичне застосування
офлоксацину, найбільш вживаного препарату групи фторхінолонів.
Ключові слова: фторхінолони, бактеріальні інфекції,
Фторхінолони – високоефективні синтетичні антибіотики широкого
спектру антимікробної дії, які застосовуються для лікування бактеріальних
інфекцій уже 40 років. Це препарати із специфічним механізмом дії на
бактеріальні клітини. Вони блокують фермент ДНК -гіразу бактеріальної
клітини внаслідок чого знижується активність ферменту та унеможливується
суперспіралізаціця хромосом. Це призводить до порушення поділу бактеріальної
клітини.
Термін фторхінолони відображає дві основні особливості їх хімічної
будови і належність до класу хінолінів та наявність у структурі молекули фтору
в шостому положенні гетерациклічної системи. Значення атому фтору,
обов’язково у шостому положенні хінолінового циклу, є вирішальним для
проявлення антимікробної активності та широти спектру дії. Заміна фтору на
інший галоїд, призводить до зниження антимікробної активності [1].
Фторхінолони першого покоління (налідиксова кислота, піпемідова
кислота, оксолінова кислота) характеризуються обмеженим спектром дії,
невисокою біодоступністю і дією головним чином на грамнегативні бактерії,
штами Enterobacteriaceae.
Фторхінолони другого покоління (ципрофлоксацин, ломефлоксацин та
інші) застосовують для лікування при грамнегативних інфекціях: стрептококом,
мікоплазмоз та хламідіоз.
Фторхінолони третього покоління (левофлоксацин, спатфлоксацин)
проявляють високу активність проти пневмококів. Модифікація хімічної будови
хінолінів зумовила появу нових сполук, які виявились високоактивними по
відношенню до анаеробів.
Фторхінолони четвертого покоління отримані шляхом введення до їх
складу атому фтору, що кардинально змінило антибактеріальну активність і
фармакокінетику препаратів. В клінічну практику успішно впроваджено
моксифлоксацин, гатифлоксацин, енрофлоксацин, енрофлокс з високою
ефективністю по відношенню до анаеробів.
©
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Отже, до властивостей фторхінолонів, завдяки яким вони посіли чільне
місце при терапії різних типів бактеріальних інфекцій, належать:
унікальний механізм дії – пригніченні активності ферменту ДНК –
гірази;
висока ступінь бактерицидної активності;
широкий спектр протимікробної дії (грам негативні і грам
позитивні анаеробні бактерії, мікобактерії, хламідії, мікоплазми;
добре проникнення в тканини і клітини організму (концентрації
близькі до концентрацій в сироватці крові, або перевищують її;
тривалий період напіввиведення наявний після антибіотичного
ефекту, що дає змогу застосовувати їх 1-2 рази за добу;
висока ефективність при лікуванні інфекцій будь-якої локалізації
(шкіра, мякі тканини, внутрішні органи, суглоби);
добра переносимість препаратів і незначний відсоток побічних
ефектів.
Фторхінологни четвертого покоління мають високу активність по
відношенню до грампозитивних і грамнегативних бактерій (у т.ч.
мікроорганізмів, стійких до антибіотиків інших груп), анаеробів, хламідій,
мікоплазм, атипових збудників [1, 2]. При застосуванні фторхінолонів нового
покоління вірогідність розвитку резистентності є низькою, що пов’язано з
високою тропністю до топоізомерази ІV і ДНК –гірази [3, 4].
Фторхінолони ІV покоління високоактивні по відношенню до
Streptococcus pneumonie. Мінімальна пригнічуючи концентрація становить 0,25
мг/мл, зокрема до полі резистентних пневмококів, що стійкі до
бензилпеніциліну, еритроміцину, тетрацикліну [5 6]. За активністю щодо
пневмококів моксифлоксацин переважає інші фторхінолони, а також макролізи.
Спектр активності фторхінолонів
(За J/ Gravel et al. 2001)
Клас
І покоління
ІІ покоління
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+++
-

Анаероби
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-
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+++
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Фторхінолони останньої генерації високоефективні по відношенню до
грамнегативних бактерій, зокрема Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis,
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Klebsiella spp.. В мінімальних концентраціях вони пригнічують 90% штамів. β –
лактамазних бактерій, ешерихій, мікоплазм, хламідій. Особливо високу
антимікробну дію проявляє моксифлоксацин. Мінімальна пригнічуючи
концентрація 0,25 – 0,5 мг/мл [7].
Позитивною якістю фторхінолонів нового покоління є висока активність
до анаеробів. Моксифлоксацин має високу активність in vitro проти 76 штамів
анаеробів групи Bacteroides fragilis [8]. Ріст анаеробних бактерій сімейства
Porhyromonas, Prevotella, Fusobacterium пригнічується при концентрації
моксифлоксацину до 1 мг/мл [8].
У практиці ветеринарної медицини високу терапевтичну ефективність
офлоксацину встановлено при захворюваннях дихальних шляхів [9], при
лікуванні інфекцій шкіри і м’яких тканин [10], кишечник інфекцій [11].
Відсутність суттєвої різниці при парентеральному і пероральному
введенні дає можливість використовувати препарати в ступеневій терапії з
раннім переходом на застосування всередину [8].
Фармакокінетичні
властивості
фторхінолонів
характеризуються
високою біологічною доступністю, широким об’ємом розподілу в тканинах,
незначним зв’язуванням із білками крові, тривалим періодом виведення із
організму, незначною біотрансформацією.
Фторхінолони швидко і повністю всмоктуються із шлунка моно
гастричних тварин і дещо в менших кількостях із рубця жуйних тварин. У телят
біологічна доступність офлоксацину становить 80 – 100%. У корів при
пероральному введенні резорбується менше 10% від введеної кількості
препарату [2].
Інтенсивність всмоктування офлоксацину із травного тракту знижується
на 30% за наявності гідроксилів алюмінію і магнію та при сукупному
застосуванні препаратів заліза. Із солями двохвалентних металів та з кальцієм
молока, фторхінолони утворюють халатні комплекси, що мало всмоктуються із
кишечника.
Після перорального введення, підшкірної та внутрішньомязової ін’єкції
біологічна доступність офлоксацину у кролів становить, відповідно, 61%, 77%,
92 [3].
Резорбція препаратів групи фторхінолонів залежить від їхніх фізикохімічних властивостей. Із кишечника телят майже повністю всмоктується
офлоксацин, цефлоксацин, лемофлоксацин (90 – 100%), дещо менше
адсорбується ципрофлоксацин, еноксацин, руфлоксацин (35 – 40%). При
кислому значенні середовища шлункового соку фторхінолони всмоктуються в
менших кількостях. В основному резорбція відбувається в дванадцятипалій і
порожній кишках, при слабо лужній величині середовища [6].
Максимальна концентрація фторхінолонів у крові після перорального
введення створюється за 1-3 години. Високу концентрацію у крові швидко
створює ципрофлоксацин, офлоксацин і перфлоксацин. Повільно всмоктується
руфлоксацин, спарфлоксацин тому у крові вони створюють невисоку, але
достатню для антимікробної дії концентрацію [5].
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Фторхінолони швидко створюють бактерицидну концентрацію в
організмі моногастричних тварин і дещо повільніше у тварин з багатокамерним
шлунком. Вони добре надходять в органи і тканини і створюють в них
концентрацію як у крові, а в деяких випадках і вищу.
Важливою
фармакологічною
властивістю
антибіотиків
групи
фторхінолонів є широка дистрибуція їх у тканини, легке проникнення через
біологічні бар’єри, створення високої концентрації у позаклітинній рідині і
цитоплазмі клітин. Офлоксацин у клітинах створює вищу концентрацію, ніж у
позаклітинній рідині, що надає йому значну перевагу при внутрішньоклітинній
локалізації бактерій.
Як вважають деякі дослідники [1] застосування фторхінолонів при
інфекційних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, зокрема, фарингітів і
тонзилітів є недоцільним. Збудниками вказаних захворювань є різні типи
стрептококів, що малочутливі до фторхінолонів. Їх застосовують при лікуванні
інфекцій дихальних шляхів, спричинених грамнегативною аеробною
мікрофлорою і стафілококами. Особливо високу терапевтичну ефективність при
бронхопневмоніях проявляє офлоксацин і байтрил.
Стосовно вироблення антибіотикорезистентності бактерій до препаратів
групи фторхінолонів єдиної думки у дослідників немає. За 20 років
застосування офлоксацину в клінічній практиці вказують одні автори [10],
чутливість ентеробактерій практично не змінилася. Мало резистентних штамів
виділено поміж шігел, коринебактерій, колі бактерій, гемофільної палички. Інші
автори [11] зазначають, що проблема резистентності бактерій до фторхінолонів
має практичне значення в птахівництві, якщо антибіотики застосовують для
профілактики бактеріальних захворювань протягом тривалого часу.
У літературі є повідомлення із ветеринарної практики про утворення
резистентних штамів бактерій до байт рилу, офлоксацину, енрофлоксацину.
Досліджу вальні бактерії проявляли малу чутливість не лише до фторхінолонів,
але і до антибіотиків інших груп [12].
Висновки. Фторхінолони ІV генерації відкривають нові перспективи в
лікуванні інфекцій практично будь-якої локалізації з прогнозуємим високим
клінічним ефектом. Перспективним є використання їх шляхом ступеневої
терапії. Перша ін’єкція внутрішньомязево для швидкого створення
терапевтичної концентрації в крові, повторні ін’єкції всередину для
підтримання терапевтичної концентрації протягом курсу лікування.
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ПОШИРЕННЯ ТА СТРУКТУРА ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У
СОБАК ЗАЛЕЖНО ВІД ПОРОДИ, СТАТТІ ТА ВІКУ
У статті представлені результати моніторингових досліджень щодо
поширення онкологічних хвороб у собак
і
проведено аналіз частоти
захворюваності тварин залежно від породи, статті та віку.
Ключові слова: онкологічні хвороби собак, моніторинг, статистика.
Вступ: Сьогодні у
вітчизняній ветеринарній медицині в галузі
ветеринарної онкології нагальними стоять питання обліку захворюваності
свійських тварин на спонтанні пухлини,створення в Україні національного
регістру онкологічних хвороб, а також запровадження сучасних стандартів
діагностики та лікування тварин із новоутвореннями. Безперечно,проведення
таких заходів має грунтуватися на результатах моніторингу частоти поширення
того чи іншого пухлинного захворювання та вивченні закономірностей і
особливостей патогенезу неоплазій, у тому числі із врахуванням виду тварин.
На жаль, в Україні за напрямком ветеринарної онкології грунтовні наукові
дослідження є рідкісними (1 – 6). Зазвичай, опубліковані вітчизняні праці
присвячені окремим неопластичним хворобам, базуються переважно на
секційному матеріалі (7 – 13) і часто неповно чи суперечливо відображають
питання статистики пухлинних захворювань,не містять науково обгрунтованих
і узагальнених рекомендацій щодо організації заходів боротьби із неоплазіями.
Аналіз таких публікацій свідчить, що причинами, які утруднюють вирішення
низки питань, зокрема порівняльної онкології, є різні підходи лікарів
ветеринарної медицини до обстеження онкологічно хворих тварин як на
першому, так і на наступних етапах діагностично – лікувального процесу, а
також розрізненість у принципах класифікації пухлин та, відповідно,
відсутність уніфікованої статистики онкологічних хвороб. Можна надіятися, що
вирішенням цієї проблеми є запровадження у ветеринарній медицині
міжнародних стандартів, які з успіхом використовуються в онкологічній
практиці деяких зарубіжних країн, у тому числі й гуманній медицині в Україні.
Тільки єдиний підхід до оцінки і документації відомостей про ступінь
поширення пухлин дозволить вітчизняним лікарям ветеринарної медицини
уніфікувати результати власних досліджень та використати їх як під час
формування діагнозу, планування лікування , аналізу його результатів та
передбачення прогнозу захворювання, так і для обміну інформацією між
фахівцями інших ветеринарно - медичних закладів.
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Метою роботи було встановлення частоти поширення онкологічних
захворювань у собак, а також проведення моніторингових досліджень щодо
вивчення клініко – морфологічної характеристики спонтанних новоутворень,
які найчастіше зустрічаються у повсякденній клінічній практиці.
Матеріал та методика досліджень. Дослідження щодо поширення та
частоти захворювання собак проводили в клініках кафедри хірургії Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З.
Гжицького на підставі амбулаторних журналів прийому та лікування хворих
тварин за період 2008 – 2010 рр.
Результати досліджень та їх обговорення. Багаторічний досвід вивчення
онкологічних захворювань у тварин та статистичні дані обліку собак, яким
надавали хірургічну допомогу в клініці кафедри хірургії, свідчить, що за
останні 30 років кількість випадків захворювань тварин на новоутворення
зросла більше ніж у 2 рази. Зокрема, у період з 1975 по 1985 роки серед
загальної кількості тварин із хірургічними хворобами частка собак з
новоутвореннями становила 2,8 %. У 1986 – 1987 рр. відсоток уражених тварин
зріс до 4; в період 1990 – 1998 років кількість онкохворих собак становила, в
середньому за рік, 5,5% [3/ 11]. Моніторинг епізоотологічної ситуації за 2000 –
2008 рр. показав, що серед 4168 собак, яким надавали хірургічну допомогу,
онкологічну патологію діагностовано у 302 ( 7,24%) тварин. При цьому
встановлено, що у структурі онкологічних захворювань собак найбільшу частку
– 127 (42,1%) випадків становили пухлини молочної залози. Друге місце
посідали новоутворення шкіри та підшкірної клітковини – 82 (27, 2 %).
Пухлини зовнішніх статевих органів, а саме статевого члена, препуціального
мішка і сім’яників у самців та вульви й піхви у самок, виявлені у 52 (17,2%)
тварин. У 19 (6,3%) собак новоутворення локалізувалися в ділянці голови
(найчастіше уразливими були органи ротової порожнини, рідше носової та
органи зору і слуху). Новоутворення кісток та суглобів встановлено у 5 (1,6%)
собак. Неопластичні ураження кровотворної і лімфоїдної тканини (включаючи
лімфосаркому шкіри) діагностовано у 4 (1,3%) тварин. Пухлини внутрішніх
органів встановлено у 13 (4,3%) собак (чотири випадки ураження
передміхурової залози, три - ураження селезінки, два – новоутворень прямої
кишки і параанальних залоз та по одному випадку пухлин печінки,
підшлункової залози, легень, яєчника і сечового міхура).
Як показує статистичний аналіз, новоутворення органів і тканин у собак
характеризуються певною природною вразливістю. Так, із 302 онкологічно
хворих собак 43 ( 14,2 % ) тварини були метисами та безпородними і 259
(85,8%) – породистими ( представлені 38 породами ). Найбільша кількість
тварин із новоутвореннями припала на пуделів – 26 собак ( 8,6%), спанієлів – 25
(8,3%), стаффоршидських тер’єрів і німецьких вівчарок по 20 ( 6,6%) собак,
боксерів і доберманів по 19 (6,3%) та ротвейлерів, відповідно 18 (6%). Кількість
уражених пухлинами тварин інших порід становила від 0,3 до 3,6%. Можна
зауважити, що у тварин окремих порід прослідковується певна схильність до
ураження тими чи іншими пухлинами. Так, окрім новоутворень молочної
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залози, які було діагностовано у собак усіх порід та пухлин зовнішніх статевих
органів, що реєструвалися у більшості порід ( пуделі, спанієлі, різеншнауцери,
боксери, сетери, ердельтер’єри, фокстер’єри, кері – блю тер’єри та шар-пеї)
перевагу мали пухлини шкіри та підшкірної клітковини. Для боксерів, крім
того, були властиві також ураження органів ротової порожнини, кісток та
гемобластози. У скотч – тер’єрів найчастіше зустрічалися новоутворення
органів ротової порожнини. Ураження кісток та суглобів, зокрема остеосркому,
встановлено у собак великих порід ( кавказька вівчарка, алабай, ротвейлер,
різеншнауцер). У безпородних тварин найбільш часто зустрічалися
новоутворення молочної залози ( 18 собак або 41,9%), зовнішніх статевих
органів (13 або 30,2%) і шкіри (8 або 18,6%), рідше в ділянці голови та шиї
(6,9%) та інших органів ( 2,3%). В цілому, порівняно з середньостатистичними
показниками,захворюваність безпородних тварин є дещо нижчою, окрім
випадків ураження статевих органів, пухлини яких у собак цієї категорії
зустрічалися майже у два рази частіше, ніж у породних тварин і були
представлені, в основному, трансмісивною венеричною саркомою (ТВС). До
речі, ураження останньою встановлені нами майже в однаковій кількості як у
самок так і самців. Щодо захворюваності собак залежно від статі за 2000 – 2010
рр. встановлено, що серед хворих тварин самці становили 35,8; самки -64,2 %
(108 псів і 194 суки). Вищий рівень захворюваності останніх зумовлений
частими випадками новоутворень молочної залози. У цей же час, у самців
частіше діагностували неоплазії шкіри, внутрішніх органів та в ділянці голови.
Частота ураження пухлинами іншої локалізації у собак обох статей була майже
однаковою.
Аналізуючи частоту випадків неоплазій, відмічено певні варіації у
динаміці захворюваності серед тварин різних вікових груп. Так, пухлини
діагностовано у собак віком від 4 міс. до 15 років; середній вік пацієнтів
становив 8,4 роки. Невисокі показники захворюваності на онкологію серед
молодих собак та тварин старше 15 років можна пояснити у першому випадку
стійкістю молодого організму до новоутворень, у другому – геріартричним
факторам, тобто невеликою кількістю собак, які доживають до цього віку. У
цей же час, найвищі показники онкопатологій встановлено поміж собаками
віком від 7 до 12 років та піком захворюваності у віці 9 – 10 років. Однак поряд
з високою захворюваністю тварин даних вікових категорій спостерігається
тенденція до «омолодження» онкологічних захворювань. Стрімке зростання
випадків пухлинної патології встановлено уже в 3- 4 та 5 – 6 – річних тварин.
Зокрема відмічено, що серед перших кількість випадків неоплазій зросла у 4 і,
відповідно, других – у 2,6 рази, порівняно з показником захворюваності собак
віком 7-8 та 9-10 років. Зростання кількості хворих в кожній наступній віковій
групі порівняно з попередньою становило, в середньому, 1,4 рази. А серед
собак старших вікових груп, навпаки, відмічено зниження показника
захворюваності, що можна пов’язати, в цілому, із зменшенням кількості тварин
цієї вікової категорії та, відповідно, меншою кількістю випадків звертань у
клініки.
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Поряд із з’ясуванням аспектів поширення та частоти неопластичних
уражень залежно від породи, статі та віку собак, у процесі обстеження і
лікування хворих тварин встановлювали характер новоутворень. При цьому
відмічено, що серед 302 онкологічно хворих собак у 187 (61,9%) тварин
пухлини були злоякісними і, відповідно, у 115 (38,1%) - доброякісними.
Детальний аналіз характеру новоутворень показав, що у структурі онкологічних
хвороб перевага перших над другими зумовлена більш частим встановленням
злоякісного перебігу патологій, тобто більше ніж у два рази серед пухлинних
уражень молочної залози, зовнішніх статевих та внутрішніх органів, а також
100% злоякісністю пухлинних уражень кісток і суглобів та неоплазій
кровотворної і лімфоїдної
тканин. Водночас перевага доброякісних
новоутворень над злоякісними була встановлена лише серед пухлинних
уражень голови та шиї, а також новоутворень шкіри. І якщо у першому випадку
кількість захворювань на доброякісні пухлини перевищувала злоякісні в 1,7
рази, то у другому – така перевага була незначною.
Дослідження динаміки та частоти прояву доброякісних і злоякісних
пухлин залежно від віку тварин показали, що у молодих собак віком до 2 років
онкологічні захворювання характеризувалися доброякісним перебігом
патології. Переважна більшість доброякісних пухлин була виявлена і серед 16
(5,3%) собак 3-4 річного віку; у 9 (3%) випадках новоутворення мали
доброякісний і, відповідно, у 7 (2,3%) – злоякісний характер патології. У цей
же час у собак старших вікових груп динаміка захворювань характеризувалася
тенденцією до зростання як доброякісних, так і злоякісних новоутворень. При
цьому кількість
тварин зі злоякісними пухлинами мала перевагу над
доброякісними . Зокрема, у собак віком 5 – 6 років новоутворення становили 42
випадки (13,9%); з них 17 (5,6%) – доброякісні і 25 (8,3%) – злоякісні.
Збільшення кількості останніх було зумовлене, в основному, пухлинами
зовнішніх статевих органів (зокрема ТВС) та остеосаркомою. Серед 59 (19,5%)
випадків захворювань собак у віці 7-8 років у 22 (7,3%) встановлено доброякісні
пухлини і у 37 (12,2%) – злоякісні. Основна частка таких пухлин була
представлена новоутвореннями молочної залози та зовнішніх статевих органів.
Поміж 81 (26,8%) онкохворою собакою віком 9 – 10 років, у 26 випадках (8,6%)
пухлини мали доброякісний і у 55 (18,2%) – злоякісний характер,причому в
більшості тварин цієї вікової групи (36 або 11,2%) встановлено злоякісні
утворення молочної залози. У решти собак кількість випадків злоякісних і
доброякісних пухлин була приблизно однаковою. Перевага злоякісних пухлин
над доброякісними ( більше ніж у 1,6 і 1,9 рази), зберігалась і у випадках
захворювання тварин віком 11 -12 та 13 -14 років.
Підсумовуючи результати досліджень, зазначимо, що захворюваність
собак на новоутворення знаходиться в прямій залежності від віку. При цьому ,
якщо у тварин віком до 4 років домінують ураження доброякісного характеру,
то серед собак старших вікових груп перевагу в 1,5 – 2,1 рази мають злоякісні
пухлини.
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Висновки Результати досліджень свідчать про достатньо високу частоту
захворювання собак пухлинами, це дає підстави на проведення глибоких
наукових досліджень з питань діагностики та лікування тварин з онкологічними
захворюваннями.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ БРОВАСЕПТОЛУ ЗА ЕЙМЕРІОЗУ СВИНЕЙ
Наведено дані власних досліджень щодо ефективності бровасептолу
порошку та бровасептолу ін’єкційного на ооцисти найпростіших за умов
спонтанної еймеріозної інвазії у свиней. Встановлено, що кращими
антикокцидійними властивостями володіє бровасептол порошковий.
Ключові слова: свині, еймеріоз, ооцисти, бровасептол порошок,
бровасептол ін’єкційний.
За своєю господарською значущістю свинарство як скороспіла галузь
посідає перше місце серед інших сфер тваринництва [5]. А в кризових умовах
вирощування свинини зазвичай є головним джерелом швидкого нарощування
виробництва м’яса [7]. У зв’язку з цим розвиток цієї сфери аграрного сектору є
надзвичайно важливим і перспективним. Проте, як і в кожній галузі, у
свинарстві є свої особливості господарювання. Так, для отримання м’яса гарної
якості, свиней необхідно забезпечити відповідними умовами утримання та
годівлею. Не останню роль відіграє генетичний потенціал тварин. Поява ж
захворювань веде до економічних збитків виробництва, що обумовлюється
затратами на лікування, недоотриманні приросту, тощо. Тому здоров’я тварин є
ключовим моментом для якісного розвитку галузі.
Важливим фактором, починаючи з народження, з яким зазвичай
стикається фахівець ветеринарної медицини при вирощуванні тварин, є
захворювання шлунково-кишкового каналу поросят, які проявляються діареєю.
Вони займають важливе місце серед хвороб молодняка у період постнатального
розвитку тварин [9].
Так, до недавнього часу вважалося, що збудниками шлунково-кишкових
хвороб поросят є бактерії та віруси. Проте, починаючи з 70-х років минулого
століття підтверджено, що збудниками гастроентеритів можуть бути й
найпростіші – криптоспоридії, еймерії, ізоспори [2, 9, 10].
Незважаючи на значну кількість повідомлень, присвячених вивченню
протозоозів тварин, у питаннях епізоотології, патогенезу, терапії та
профілактики цих хвороб існує ще багато нез’ясованого. Крім того, останніми
роками з’явились повідомлення щодо зниження ефективності лікування та
профілактики цих захворювань, обумовлені забороною для продуктивних
тварин використання препаратів, діючими речовинами яких є метронідазол,
ронідазол та нітрофурани, підвищенням опірності паразитів до дії ряду
лікарських засобів [1, 4].
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Саме тому дослідження, проведені в цьому напрямку, дозволять глибше
пізнати взаємодію паразита з організмом тварин і вибрати найбільш дієві й
ефективні заходи боротьби із інвазійними хворобами свиней, спричиненими
найпростішими.
Мета роботи полягала у вивченні ефективності дії вітчизняних
препаратів бровасептолу ін’єкційного та бровасептолу порошкового на
елімінацію ооцист найпростіших із організму поросят за умов спонтанної
еймеріозної інвазії.
Матеріал і методи. Дослідження проводили протягом осінньо-зимового
та весняного періодів 2010-2011 років на базі господарства ВП НУБіП України
НДГ «Агрономічна дослідна станція» і наукової лабораторії кафедри
паразитології та тропічної ветеринарії НУБіП України. Діагноз на еймеріоз
встановлювали за результатами копроскопічних досліджень, проведених за
методом Фюллеборна [3]. Всього обстежено 66 підсвинків, масою від 8 до 24 кг.
Екстенсивність інвазії склала 93,9 %, а інтенсивність інвазії – 101±11,4 ооцист
еймерій у 20 полях зору мікроскопа. Контроль ефективності дії препаратів
проводили із застосуванням комбінованого методу досліджень з 80 % розчином
цукру шляхом підрахунку ооцист еймерій у 20 полях зору мікроскопа перших
трьох крапель флотаційної рідини [6, 8].
З лікувальною та профілактичною метою дослідили: бровасептол
порошок – 1 г містить норсульфазолу натрію 80 мг, сульгіну 70 мг,
триметоприму 30 мг, окситетрацигліну гідрохлориду 45 мг, тилозину тартрату
25 мг та бровасептол ін’єкційний – 1 г містить сульфадіазину 100 мг,
сульфадиметоксину 100 мг, триметоприму 40 мг. Експеримент був проведений
на 28 поросятах 45-60 добового віку, які були поділені на три підгрупи, дві
дослідні (по 10 голів) та одна контрольна (8 голів).
Підсвинкам першої групи задавали бровасептол порошок у дозі 1 г/10 кг
маси двічі на добу (ударна доза), а далі 0,5 г/10 кг маси два рази на добу
груповим методом. Курс лікування склав 5 діб. Поросятам другої групи
вводили бровасептол ін’єкційний внутрішньом’язово у дозі 0,8 мл/10 кг маси на
першу добу, а далі 0,6 мл/10 кг маси один раз на добу. Курс лікування склав 5
діб. Третя група слугувала контролем. Строк спостереження – 30 діб.
Контрольні дослідження проб фекалій проводили на 7-му, 14-ту та 30-ту добу
експерименту. Тварин дослідних та контрольної груп утримували в однакових
умовах з незмінним раціоном протягом всього періоду досліджень.
Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням
програми Microsoft Exсel 2003.
Результати дослідження. За результатами загальноклінічних обстежень
після застосування лікарських препаратів побічних ефектів у тварин не
виявлено.
Вивчаючи ефективність вітчизняних лікарських засобів на ооцисти
найпростіших за умов спонтанної еймеріозної інвазії встановлено, що
найшвидше від паразитів звільнились тварини першої дослідної групи, яким
згодовували бровасептол порошок (ЕЕ – 100 %). При його застосуванні вже на 7
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добу експерименту виявляли лише поодинокі ооцисти, а починаючи з 14 по 30
добу їх у фекаліях не реєстрували (табл. 1).
При застосуванні бровасептолу ін’єкційного зафіксовано достовірне
зниження кількості тварин, уражених паразитами до 50 % та 10 % на 7, 14 добу
експерименту відповідно. Проте, вже на 30 добу досліду кількість уражених
тварин збільшилась до 60 % (ЕЕ склала 40 %).
Таблиця 1
Екстенсивність інвазії поросят за еймеріозу (n=10)
Групи тварин

Застосований
препарат

Перша дослідна
Друга дослідна
Контрольна, (n=8)

бровасептол pul.
бровасептол ін’є.
-

Ураженість еймеріями, %
Після обробки, доба
До
обробки 7-ма 14-та 30-та
100
20
100
50
10
60
100
100
100
100

ЕЕ, %
100
40
-

За період проведення досліджень ураженість тварин контрольної групи
залишалась не змінною.
В ході вивчення інтенсефективності (ІЕ) препаратів встановлено, що
ефективнішим лікарським засобом для лікування та профілактики еймеріозу
поросят є бровасептол порошок (табл. 2). Так, вже на 7 добу досліджень у
фекаліях виявляли лише поодинокі ооцисти еймерій (ІЕ – 1±0,7), а починаючи з
14 доби експерименту їх виділення повністю припинилось (ІЕ – 100 %).
Таблиця 2
Інтенсивність інвазії поросят за еймеріозу (M±m, n=8-10)
Групи тварин
Перша
дослідна
Друга
дослідна
Контрольна

Застосований
препарат
бровасептол порошок
бровасептол для
ін’єкцій
-

До
обробки

Ураженість еймеріями, %
Після обробки, доба
7-ма
14-та
30-та

ЕЕ,%

105±34,9

1±0,7

0

0

100

108±24,3

16,1±6,7

0,4±0,4

21,6±7,1

80,1

122±40,6

113±35,1

113±33,4

118±34,4

-

При застосуванні бровасептолу ін’єкційного зафіксовано достовірне
зниження кількості ооцист еймерій, виявлених у 20 полях зору мікроскопа, із
108±24,3 на початку досліджень до 16,1±6,7 та 0,4±0,4 (7, 14 доба
експерименту). Інтенсефективність склала 85,2 % та 96,6 % відповідно. Надалі
зареєстровано збільшення кількості ооцист, що виділялись із фекаліями. На 30
добу експерименту інтенсефективність становила 80,1 %.
Встановлено, що за період проведення досліджень інтенсивність інвазії
(ІІ) еймерій у тварин контрольної групи мала тенденцію до зниження. При
цьому максимально низькі показники ІІ зафіксовано на 14 добу експерименту –
113±33,4 ооцист еймерій в 20 полях зору мікроскопа (92,9 %). На 30 добу ІІ
склала 118±34,4 (96,7 %).
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Висновки.
Кращими антикокцидійними властивостями для елімінації ооцист
еймерій з організму поросят володіє бровасептол порошок (ЕЕ – 100 %).
Екстенсефективність бровасептолу ін’єкційного склала 40 %.
Інтенсефективність – 80 %. При використанні бровасептолу ін’єкційного для
лікування еймеріозу рекомендовано проведення повторної обробки через 10-14
діб.
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Summary
Information of own researches is resulted in relation to efficiency brovaseptol
pulvis and brovaseptol for injection on the oocyts of the protozoa at the terms of
natural eimeriosis invasion of pigs. It is set that the better anticoccidial properties
are owned by brovaseptol pulvis.
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Харківська державна зооветеринарна академія
ЕФЕКТИВНІСТЬ, ТОКСИЧНІСТЬ І ДОВГОТРИВАЛІСТЬ
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНІМЕНТУ «АСК» ПРИ ЛІКУВАННІ РАН У КІШОК
Приготовлений лінімент «АСК» є новим засобом для лікування ран у
кішок, повна епітелізація ран при застосуванні настає на 16 добу.
Ключові слова: рана, лікування, лінімент, кішки, токсичність,
ефективність
Вступ. За останнє десятиліття принципи та традиційні методи лікування
гнійних ран зазнали суттєвого перегляду. Необхідність цього кроку була
обумовлена в першу чергу зростанням числа гнійно-запальних захворювань і
післяопераційних гнійних ускладнень, а так само погіршенням загальних
результатів лікування при гнійно-хірургічній інфекції.
Серед великої кількості різних способів лікування ран до цих пір
продовжується пошук оптимальних методів стимуляції загоєння різних ран,
опіків, трофічних виразок тощо [5,7,8,11,16].
Успіх лікування поранених тварин залежить від, як можливо більш
ранньої, правильно наданої першої допомоги та подальшого лікування,
відповідно фазі ранового процесу. Перша допомога пораненій тварині повинна
надаватися негайно.
Необхідно підбирати такі антисептики у таких дозах і концентраціях,
при яких вони, не знижуючи активності імунобіологічних реакцій організму,
інактивували б мікроорганізми, готуючи їх до знищення самим організмом
[9,10,15]. Доведено, що активність антисептичних і бактеріостатичних засобів
зростає після висічення мертвих тканин і звільнення ран від гнійного ексудату,
при цьому створюються кращі умови для контакту розчину з мікробним
фактором [1,2,12,13,14].
Особливої уваги у лікуванні ран заслуговують протеолітичні ферменти.
Вчені використовують препарати, що містять ці біологічні субстанції вже
досить давно [6,18,20,21]. Одним із важливих моментів лікування ран є
залужнююча терапія, яка вміщує поняття фізичних і хімічних антисептиків
[3,4,17].
Одним із найбільш молодих напрямків лікування гнійних ран є
бактеріофаготерапія. Однак, позитивний лікувальний ефект спостерігається
тільки у тих випадках, коли застосовується специфічний бактеріофаг,
відповідний до ранової мікрофлори даної тварини.
Нами було виготовлено препарат «АСК». Він є композиційним засобом
для лікування ран у тварин, що містить кутикулу м’язового шлунка курей,
бентоніт, вазелін, молочну кислоту, метилцелюлозу та воду дистильовану.
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Мета роботи – дослідити ефективність, токсичність і довготривалість
застосування лініменту «АСК» при лікуванні ран у кішок.
Матеріал і методи. Визначення оптимальної лікарської форми «АСК»
було проведено у клінічному досліді на п’яти групах кішок із
експериментальними ранами (n=3). Результат встановлювали по терапевтичній
ефективності.
Нанесення травм, взяття біологічного матеріалу від експериментальних
тварин проводили згідно з існуючими вимогами біоетики щодо проведення
експериментів на тваринах.
Результати дослідження. При лікуванні тварин усіх груп проводили
туалет рани, коротку новокаїнову блокаду, промивали рану 3 % розчином
перекису водню разом із 8 % гіпертонічним розчином натрію хлориду. Рану
висушували стерильними тампонами та в дослідних групах на її поверхню
наносили композиційний засіб 2-3 рази на добу різної концентрації [13], а в
контрольній групі – препарат, що складається з тріцілліну, натрію хлориду,
сульфату магнію в 10 % спиртовому розчині, а через дві доби додатково
застосовували торф оксидат. Перев’язки робили щодня. Тварини знаходилися у
вольєрах, кішки отримували тільки місцеве лікування.
З метою характеристики загального стану тварин при проведенні
дослідів користувалися загальноприйнятими методами, описаними у
відповідних інструкціях.
Препарати почали застосовувати через 12 годин після нанесення рани,
двічі на добу. Результати клінічного обстеження свідчить, що лікування
препаратом найбільш ефективно відбулося при у тварин яким застосовували
препарат в співвідношенні компонентів, мас, %: кутикула м’язового шлунка
птиці – 19,0, бентоніт – 25,0, фосфогіпс – 10,0, молочна кислота – 1,0,
метилцелюлоза – 0,8, дистильована вода – 44,2. Повна епітелізація ран у
зазначеній дослідній групі тварин відбулася на 16 добу досліду, в той час у
контрольній групі цей процес завершився лише на 22 добу. Виходячи з цих
даних, це співвідношення компонентів визнано оптимальним.
Оцінку екологічної безпеки використання препарату «АСК» проводили
за методикою, яка включає наступні етапи [2]:
1. Виробництво «АСК» не має відходів.
2. Транспортування та зберігання. «АСК» транспортують за ГОСТому.
Препарат зберігають у сухих темних приміщеннях. При зберіганні протягом
гарантійного терміну препарат не втрачає активності та не піддається
деградації.
3. Застосування. «АСК» застосовують для лікування ран у тварин.
4. Зовнішнє середовище. Не утворює стійких сполук, які впливають
негативно на навколишнє середовище.
Оцінка екологічної безпеки проводиться за 4 класами:
1. Високонебезпечні – сильнодіючі отруйні речовини (ЛД50 не більше
50); у зовнішньому середовищі дуже стійкі (період розпаду 1-2 роки);
надкумулятівні (коефіцієнт кумуляції менше 1), явно канцерогенні (виникнення
раку); сильні алергени (викликають алергію у більшості людей в невеликих
дозах, що зазвичай зустрічаються); явні тератогени (відомі каліцтва); виборча
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ембріотоксичність (в дозах, не токсичних для материнського організму), сильні
мутагени (100 % мутація в дослідах на дрозофілах); речовини надзвичайної
небезпеки при виробництві (ГДК шкідливих речовин в повітрі робочої зони
менше 0,1 мг / м).
2. Небезпечні – токсичні (ЛД50 від 50 до 200); стійкі (з періодом розпаду
у зовнішньому середовищі 6 місяців); виражена кумуляція (коефіцієнт
кумуляції 1-3); канцерогени (концерогенність у дослідах на тваринах); слабкі
алергени (алергія в окремих індивідумів); підозрілі на тератогенність (наявність
тератогенності у дослідах на тваринах); ембріотоксичність помірна
(проявляється поряд із іншими токсичними ефектами); середні мутагени (2-5 %
мутації в дослідах на дрозофілах); речовини високої небезпеки при виробництві
(ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони 0,1-1,0 мг/м).
3. Малонебезпечні – середньотоксичні (ЛД50 від 200 до 1000); помірно
стійкі (період розпаду 1-6 місяців); слабкі канцерогени (концерогенність у
тварин до 20 %); слабкі мутагени (1-2 % мутації у дрозофіл); слабка кумуляція
(коефіцієнт кумуляції 3-5); помірно небезпечні (ГДК шкідливих речовин в
повітрі робочої зони 1,1-10 мг/м).
4. Безпечні – малотоксичні (ЛД50 1000 і більше); малостійкі (з періодом
розпаду до 1 місяця); підозрілі на концерогенність (на тваринах дали сумнівні,
або суперечливі результати); слабкі мутагени (0,5-1,0 % мутації у дрозофіл);
слабко виражена кумуляція (коефіцієнт кумуляції більше 5).
Згідно з отриманими результатами застосування препарату «АСК» у
тваринництві є екологічно безпечним і за класифікацією належить до 4 класу –
безпечних хімічних речовин.
Таблица 2
Вплив багаторазового застосування лініменту «АСК» на
біохімічні показники крові кішок (M±m; n=5)
Показники
Лужний резерв,
ммоль/л
Загальний білок,
г/л
Глюкоза, ммоль/л
Лактат, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л

фон

1 доба

7 доба

14 доба

21 доба

18,53±0,21

18,51±0,13

18,30±0,14

18,12±0,22

18,34±0,22

73,9±0,64

77,02±0,32

75,6±0,12

72,16±0,33

74,1±0,15

4,6±0,16
2,23±0,04
8,47±0,3

4,62±0,31
2,31±0,1
8,52±0,31

4,67±0,12
2,20±0,31
8,60±0,22

4,57±0,21
2,41±0,20
8,31±0,14

4,62±0,11
2,34±0,11
8,36±0,16

Таким чином, проведені дослідження вказують, що досліджуваний
препарат є малотоксичною хімічною речовиною 4-го класу токсичності, не
володіє
алергенними,
ембріотоксичними,
тератогенними,
шкірнорезорбтивними властивостями.
Нами також підтверджено дію застосування лініменту, на організм
тварин. Експеримент проводився на кішках різних порід, віком 10-12 місяців.
Препарати наносили в кількості 0,3-0,5 г на попередньо вистрижену ділянку
шкіри спини в міжлопатковій області розміром 4х4 см. Аплікації робили в
напрямку від шиї до хвоста. Нанесення лініменту на поверхню вистрижені
ділянки шкіри кішок здійснювалося один раз на добу протягом 14 і 21 доби.
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Препарат при тривалому нанесенні на шкіру кішок не призводить до
змін у біохімічних показниках крові тварин.
Встановлено, що тривале нашкірне нанесення препарату не призводить
до зміни поведінки та апетиту. Частота дихання та температура тіла, при
застосуванні лініменту практично не відрізнялися від фонових показників і
знаходилися в межах фізіологічних норм (рис. 1).

60
50
40
температура
тіла

30

частота дихання

20
10
0
1

7

14

21

доба

Рис. 1. Динаміка фізіологічних показників кішок
при застосуванні лініменту протягом 21 доби.
Шкіряні покриви дослідних тварин не відрізнялися від початкового
рівня. Вистрижені та поголені ділянки в період спостережень у тварин
заростали шерстю, яка не відрізнялася за густотою від шерсті симетричних
ділянок тіла тварин.
Висновки. 1. Обґрунтовано та доведено необхідність розробки
лініменту «АСК». Він являється новим засобом для лікування ран у кішок.
Сировина для його виготовлення доступна та дешева, технологія виробництва
не вимагає дорогого і складного обладнання.
2. Лінімент «АСК» є малотоксичним препаратом, не володіє шкірнорезорбтивними, алергенними, ембріотоксичними, тератогенними властивостями
та кумулятивними діями.
3. Повна епітелізація ран при застосуванні лініменту «АСК» настає на
шість діб раніше, порівняно з контролем, при цьому не змінює фізіологічних
норм і біохімічних показників крові.
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Summary
Prepared Liniment "ASK" is a new drug for the treatment of wounds in cats,
complete epithelialization of wounds in the application comes on the day 16
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГІПОТИРЕОЗУ
У ТЕЛИЦЬ
Вивчено
діагностику
гіпотиреозу і вплив мінеральновітамінної суміші «Прімасан» на
організм як лікувального препарату за
гіпотиреозу в телиць.
Ключові слова: йод, зоб,
щитоподібна залоза, стронцій, цинк,
кальцій, фосфор, кобальт, ЗБЙ
(зв’язаний з білком йод), телиці.
Вступ. Біологічне значення йоду, що застосовується з профілактичною та
лікувальною метою, викликало великий інтерес у дослідників щодо вивчення
його впливу на організм худоби. Відомо, що в організмі тварин йод входить до
складу гормонів щитоподібної залози, обумовлюючи їх фізіологічну активність.
Дефіцит йоду в організмі тварин гальмує утворення тироксину,
внаслідок чого знижуються окисні процеси, газоенергетичний, азотний обміни
та розвивається ендемічний зоб [1,2].
Порушення функцій щитоподібної залози та недостатня продукція
тироксину негативно впливає на загальний стан та обмінні процеси в організмі
худоби. При цьому порушується трансформація каротину в ретинол, секреція
потових та сальних залоз, що призводить до розвитку сухості шкіри, ломкості
волосяного покриву та зниження функції вегетативного відділу нервової
системи [ 3].
Одночасно в організмі затримується вода, хлориди, знижується вміст
кальцію і фосфору в крові, розвивається анемія. Такий стан організму тварини
приводить до розладів функції нервової систем та зниження імунітету, що
негативно впливає на організм худоби, і відповідно, відбивається на
відтворенні, а також рості, розвитку молодняку, плодючості, періодах тічки,
овуляції сервіс-періоді та продуктивності[ 4,5.6].
Телята народжуються недорозвинуті, голі-безволосі, залишаючись такими
протягом усього постнатального періоду[7. 8]. Тому вивчення питань ранньої
діагностики та лікування тварин, хворих на гіпотиреоз, є актуальним.
Матеріал і методи. Дослідження проводили на тваринах, які належать
приватній агрофірмі « Маяк» Кам’янко-Бузького району Львівської області. Для
©

Колтун Є.М., 2011
126

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

досліджень підібрано 12 голів худоби чорно-рябої породи віком 16-18 місяців,
з яких сформовано 4 групи (контрольна і три дослідних) по 3 голови у кожній.
Раціони для контрольної і дослідних тварин складені з урахуванням
хімічного складу кормів приватної агрофірми «Маяк», також віку, живої маси і
продуктивності тварин.
Телицям контрольної групи згодовували корми раціону, збалансовані
згідно з рекомендованими нормами [9] у яких знаходилось 0,4 мг/кг сухої
речовини йоду.
Тварини першої дослідної отримували корми раціону, в яких містилось
0,3мг./кг сухої речовини йоду та по 50,0 на К.О. комбікорму. Телиці другої –
аналогічний раціон та по 8,0.йодованої солі на кожну кормову одиницю корму
(за винятком комбікорму). Тваринам третьої дослідної групи згодовували
корми раціону такі як першій і другій, за винятком йодованої солі і комбікорму,
з включенням по 100,0/ гол. на добу мінерально- вітамінної суміші «Прімасан»,
до складу якої входить: кальцій-18,0;фосфор3,0;натрій-8,0;магній7,5; сірка1,0;вітамін А-300000 МО/кг. вітамінД3-30мг/кг, вітамін Е- 2300мг/кг вітамін
В1-300мг/кг; вітамін В2-20 мг/кг; вітамін В6 -10 мг/кг; вітамін В12;-100 мкг/кг;
кальцію пантотенат -40мг./кг; кислота нікотинова 600 мг/кг; кобальт -10 мг/кг
йод-100мг/кг[ табл.1] мідь-1000мг/кг; марганець-4000мг/кг; селен-30 мг/кг;
цинк-12000 мг/кг.
При цьому облік включень до кормів раціону проводили щоденно перед
годівлею тварин і після неї з аналізом прийому корму кожною твариною.
У сироватці венозної крові визначали ЗБЙ за методом А Кланда у
модифікації С.В.Сілаєвої[8].
Таблиця 1
Схема проведення досліду
КіКількість
тварин в
групі

ДоДозування мінеральних речовин,
суміші і комбікорму

3

ОР (основний раціон)

1

3

О
ОР +комбікорм 50,0 на КО

2

3

3

3

Групи тварин

Досдослідні
тварини

коконтрольна

О
О
О

ОР+ йодована сіль 8,0 на КО
ОР+ прімасан 100,0 на гол.в добу

Результати досліджень. Методом огляду встановлено наявність у тварин
першої і другої дослідних груп потовщення у ділянці щитоподібної залози,
особливо чітко вираженого на рівні другого шийного хребця.
При пальпації даної ділянки встановлено не болюче щільної консистенції
припухання з наявністю алопецій та зміною кольору шерсті в місцях
потовщення шкіри.
Одночасно виявлено суховатість шкіри, затримку ліньки, характерну для
ендемічного зобу, кучерявість волосся на холці і між рогами, облисіння в
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ділянці шиї , поперека і на боках черевної стінки. При цьому на тулубі тварин
також встановлено зміну кольору шерсті.
Відповідно у тварин третьої групи в ділянці шиї виявлено потовщення і
складчастість шкіри, характерне для гіпотиреозу, а у двох голів телиць набряки
в міжщелеповому просторі.
Такий стан організму тварин дослідних груп є характерним для
первинного гіпотиреозу худоби, основним етіологічним фактором якого
являється дефіцит йоду в ґрунтах, воді та вирощених на них кормах, а також
вплив мінералів синергістів йоду.
На 38-40 добу досліджень у тварин третьої дослідної групи не виявлено
клінічних ознак гіпотеріозу. При цьому спостерігалось вірогідне зростання у
сироватці крові ЗБЙ стимулювання синтезу якого сприяло згодовування
мінеральної суміші « Прімосан» Р<0,01 (табл.2 ). При цьому видужання телиць
другої наступило-на 47-50, а першої – на 56-60 добу лікування, тобто на 18-20
днів пізніше.
Проведені серологічні дослідження (таблиця 2) свідчать, що в сироватці
крові телиць контрольної групи концентрація зв’язаного з білком йоду
становила 4,83±0,568 мкг/100 мл, тоді як у першій дослідній вона зменшувалась
-на 33,1 % а у другій -на 16,9 % однак ці зміни були недостовірні. У той час в
сироватці крові тварин третьої дослідної групи вміст зв’язаного з білком йоду
вірогідно збільшувався -на 50% до рівня контролю. (Р< 0,01)
Таблиця 2
Концентрація зв’язаного з білком йоду (ЗБЙ) в сироватці крові
тварин. Мкг/100мл (n=3)
№/пп..
1

Тривалість
досліду
днів
60

контрольна
4,83±0,568

Дослідні групи
Дослідна 1
3,23±0,157

Дослідна 2
4,02±0,287

Дослідна 3
5,07±2,784**

р<0,01**
Особливо цей спад виражений в організмі першої і другої дослідних
групах телиць що можна пояснити важкою формою гіпотиреозу у той час як
такі зміни у худоби третьої групи свідчить про стимуляцію синтезу йоду
мінеральною -вітамінною сумішю.
Таким чином, згодовування телицям третьої дослідної групи мінерально
вітамінної суміші « Прімосан» в склад якої входили найбільш дефіцитні для
організму мінеральні речовини та комплекс вітамінів, стимулювали синтез
тіреотропних гормонів, чим впливали на регуляцію синтезу зв’язаного з білком
йоду в організмі тварин.
Висновки: 1. Захворювання телиць гіпотиреозом виникло внаслідок
дефіциту йоду в ґрунтах даної геохімічної зони.
2. Збалансовування кормів раціону йодвмісними комбікормами
стимулює організм у засвоєнні ним йоду.
3.Вміст 0,2-0,3 мкг./ 100мл.ЗБЙ в сироватці крові стимулював розвиток
гіпотиреозу в організмі тварин.
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4.Включення у склад кормів раціону годівлі по 100,0 на добу
мінеральної –вітамінної суміші «Прімосан» стимулювало синтез ЗБЙ в
організмі телиць.
Пропозиції виробництву
1.Годівлю тварин необхідно проводити збалансованими раціонами
корми яких вміщують не менше як 0,3 мг/кг сухої речовини йоду.
2.З лікувальною метою в раціон, дефіцитний за вмістом йоду, включати
по 8,0 йодованої солі на кожну кормову одиницю раціону.
3.Хворим на гіпотиреоз тваринам включати до складу раціону годівлі
протягом 60 днів по 100,0 на добу мінерально- вітамінної суміші «Прімосан».
Література
1.Ряпосова М.В. Витадалтин для корекции репродуктивной функции
коров в йододефицитной зоне.// Ветеринария -2010,№1. с-10
2.Кравців Р.Й., Романишин В. П. «Ветеринарная ендокринологія»
Навчальний посібник, Лльвів 2001,с.32
3.Судаков М.О., Береза В.І., Погурський І.І., Клісник В.П.,
Ткаченко Г.М., Січкар В.С., Левицький А.Є.,Долецький С.П.,БондарВ.О.
Мікроглементози сільськогосподарських тваврин Київ , «Урожай» 1991, с.2430.
4.Урзаев И.А., Никитин В.Я., Кабыш.Н.А., и др.»Эндемические болезни
с-х животных.// М. Агропромиздат, 1990 с.95-100.
5.Кондроахин И.П. Алиментарные и эндокринные болезни животных. //М. Агропромиздат, 1989 с.2-8.
6.Белехов Г.П., Чубинская А.А., Минеральное и витаминное питание
сельскохозяйственных животных. 1965 Ленинград, «Колос» с.107-116.
7.Богданов К.С., Терентьева Г.А., под редакцией Алиева А.А.
Профилактика нарушений обмена веществ у с-х животных.( перевод со
словацкого) М.: Агропромиздат, 1986 с.316-324.
8. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии.
И. П. Кондрахин, Н.В.Кирилов, А.Г.Малахов, А.В.Архипов, А.Д.Белов,
И.М.Беляков, Н.И.Блинов, А.В.Коробов, Л,А.Фролова, Н.А.Севастянова М.
1985 с.117-119.
9.Ібатуллін Ю.О. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин
/Ю.О. Ібатуллін [ і ін.], 2003. – с.
Summary
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HYPOTIRESIS IN HEIFERS
It Is necessary to talance the fodder of feding rftion with iodine content
Of 3-4 mkg of iodine during the heifers disease which nave hipotereosis.
Стаття надійшла до редакції 3.05.2011

129

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011
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Костюк С.С., Бойчук Р.Р. ©
НДІ фізіології та екоімунології тварин і птиці ЛНУВМ та БТ імені
С.З.Ґжицького
АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ПЕРАМІНУВАННЯ ТА
АЦЕТИЛХОЛІН ЕСТЕРАЗИ У КРОЛІВ ПРИ ГОСТРІЙ ПРОМЕНЕВІЙ
ХВОРОБІ ЗА ДІЇ ВІТАМІНУ В6
Вивчення характеру біологічної дії в різних дозах опромінення на живий
організм, діагностика захворювання та профілактика опромінення залишається
актуальним і досі, особливо, коли існує загроза опромінення при різних
аварійних ситуаціях на численних атомних електростанціях України.
Ефективне використання тварин в умовах інтенсифікації тваринництва
вимагає глибокого розуміння особливостей фізіологічних процесів у тварин і
птиці, а також змін, які виникають в організмі під впливом різноманітних
факторів навколишньогосередовища , серед яких вважається іонізуюча радіація.
Через інтенсивне випробування ядерної енергетики, виникненням аварій на
атомних електростанціях стають нові завдання вивчення особливостей дії
іонізуючого випромінювання на живий організм і пошук речовин, які
зменшували б шкідливий вплив іонізуючої радіації на живий організм і серед
них суттєву роль як радіопротектор відіграє піридоксин (вітамін В6)
(Чумаченко В.Ю.з співавторами, 1989, Hygo Aebi, 1982).
Мельничук Д.О., Мельникова Н.М., Кліх Л.В. (2006) встановили
зниження активності аспартатамінотрансферази крові щурів під впливом
іонізуючого випромінення, через що можна передбачати сповільнення процесів
дезамінування амінокислот, яке може виражатися у зниженні рівня аміаку та
глютаміну в крові щурів.
Променева хвороба
кролів після загального опромінення гама
променями супроводжується зміною регуляцїї системи крові і проявляється
хвилеподібний характер. Зміна функціонального стану і реактивності серцевосудинної системи при променевому ураженні є результатом порушень різних
ланок нейрогуморальної регуляцїї. За цих умов істотна роль змін функцій
парасимпатчного відділу вегетативної нервової системи (Литвинов С.А., І98І).
Активність аланінамінотрансферази в сироватці крові у тварин після
гострого радіаційного пораження зазнає чітких змін (Федорченко В.И.,
Моисеенко Е.В., Гуляр, 1993). У кроликів і тотально опромінених мишей на
відміну від щурів активність сироваткової амінотрасферази явно
підвищувалась, що вказує про видові відмінності.
Мета і завдання. В даній роботі метою було вивчення активності
ферментів пере амінування і ацетилхолін естерази в кролів при гострій
променевій хворобі за впливу піридоксину.
©

Костюк С.С., Бойчук Р.Р., 2011
130

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

Матеріал і методи дослідження.
Дослідження проводили в дві серії. У першій серії досліджень вивчалася
гостра променева хвороба тварин без будь-яких зовнішніх втручань. У другій
— застосовувався до опромінення і протягом усього досліду після опромінення
пріридоксін.
Тварини двох серій досліджень були розділені на дві групи: контрольну
(I) і дослідну (II) (Табл.1). Дослідній групі другої серії досліджень за день до
опромінення і протягом усього досвіду вводили внутрішньом’язово 0,1 мл
піридоксину гідрохлориду (вітамін В6). Тварин опромінювали рентгенівськими
променями DL = 50, яка становила 1000 рентген (V — 190 кV, А — 20 mА),
фокусна відстань — 62 см, потужність 20 Р / хв. З метою фільтрації м’яких
променів застосовувалися алюмінієвий і мідний фільтри (Cu — 0,5, Al — 1 мм).
Опромінення було тотальним і одномоментним.
Таблиця 1
Піддослідні тварини
Кролики
1
2
3
4
5

1-я серія досліджень
Вік (місяць)
I група
ІІ група
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2-я серія досліджень
Маса тіла (кг)
I група
ІІ група
3,2
3,4
3,3
3,5
3,6
3,3
3,7
3,2
3,8
3,7

Результати досліджень. Активність аланінамінотрансферази до
опромінення становила 6,33 мкмол/мл/год інкубації. На перший день після
опромінення спостерігалося зростання активності ферменту з наступним
зменшенням. Слід відмітити, що активність АЛТ на протязі досліду була
надзвичайно мінливою і вкінці майже на половину меншою від вихідного рівня.
Характерною особливістю впливу піридоксину при променевій хворобі кролів –
це нормалізація активності аланін амінотрансферази протягом досліду і навіть
повернення до вихідного рівня в кінці досліду, на відміну від кролів контрольної
групи, що підтверджує залежність активності цього ферменту від вітаміну В6.
Активність аланінамінотрансферази сироваткии кролів першої групи
досліду становила 6.33мк моль/мл год. На п’ятий день досліджень після
опромінення спостерігається підвищення активності ферменту до 7,37 мк
моль/мл год. В наступному активність ферменту знову наблизилася до вихідної
величини і складала 6,48 мк моль/мл год, а на 15-ий день достовірно (Р<0,01)
знизилася, в порвнянні з нормою, до 4,25 мк моль/мл год. В дальній-шому
активність, аланінамінотрансферази підвишилась і до 36-ої доби знову
зменшилась до 3,35 мк моль/мл год, що майже в два раза нижче вихідної
величини.
На тлі дії піридоксину активність аланінамінотрансферази в сироватці
крові кролів другої серії дослідів нормалізується, що вказує, що вона є
піридоксинзалежним ферментом. Так, якщо до опромінення у кролів цієї групи
активність ферменту сстановила 3,92 мк моль/мл год, то в перші дні після
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опромінення вона збільшилася до 5,09 мк моль/мл год. Величина активності
цього фермента спостерігалась максимальною на 70-й день досліджень і
складала 174 мк моль/мл хв (Р<0,001).
Таблиця.2.
Активність АсАТ, АлАТта АХЕ в крові кролів, М±м, n=5
АсТ
мкмол
мл год
М±м Р

АлА
мкмол
мл год
М±м Р

М±м

АХЄ
АХЄ
еритроц. сироватки
Р

М±м

Р

АсТ
мкмол
мл год
М±м Р

АлА
мкмол
мл год
М±м Р

М±м

АХЄ
эритроц.
Р

АХЄ
сироватки
М±м

норма

11,25±
2,4

7.4±
1,6

4,1±
3,1

34,48±
1,4

11,25±
2,4

6,33±
0,3

4,8±
2,1

35,28±
1,6

Після
КR
поромінення Д
1-й
К
Д

6,25±
2.0
8,86±
1,8
7,52±
2.0
8,60±
2,8
8,25±
2.20
7,80±
2,4
7,53±
2.4
8,80±
1,9

4.8±
1.0
5,0±
1.7
4,6±
1,3
4,3±
1,4
4,9±
1,8
5,3±
1,5
5,4±
1.6
5,0±
1,3

2,1±
1,4
3,2±
0,9
2,3±
1,7
2,8

25,50±
2,1

15,65±
3,8
19,32±
1,8

6,25±
2.0
8,86±
1,8
6,25±
2.0
8,86±
1,8

4,3±
1,7
5,4±
1,5
4,2±
1,7
5,1±
0,9

1,8±
0,8
2,9±
1,6
2,2±
1.6
3,3±
1,4

20,50±
2,14
28,32±
1,8
21,05±
2,8
29,22±
2,4

2,7±
1,1
3,4±
1,3
2,9±
1,6
3,4±
1,0

18.45±
2,6
20,65±
3,0
22,35±
2,4
21,45±
2,6

7,21±
2.6
9,62±
2,3
6,22±
2.0
8,88
2,4

4,6±
1,2
4,9±
1,3
4,5±
1,4
5,2±
0,8

2,4±
1,8
3,5±
1,7
2,5±
1,8
3,6±
2.2

5,50±
2.6
6,40±
1,5
9,20±
2.4
7,25±
1,6

5,5±
1,0
4,8±
0,8
5,1±
1,5
5,5±
0,7

3,3±
1,2
3,0±
0,7
3,1±
1,6
3,7±
1,4

18,78±
2,8
19,65±
2,6
23,86±
2,4
21,58±
2,0

7,23±
2.2
9,44±
2,5
6,58±
2.2
9,64±
2,6

5,2±
1,4
5,6±
1,6
5,2±
1,7
6,8±
1,2

2.7±
2.1
3,8±
1,4
2,6±
1,3
3,4±
1,0

22.55±
2,8
27,24±
3,1
22,35±
2,4
р
29,44±
2,7
20,42±2,2
р
29,55±
2,2
23,86±
2,4
р
28,08±
2,5

8,27±
2.4
8,06±
2,5

5,8±
0,8
5,4±
1,5

2,7±
1.2
2,5±
1,5

24,64±
1,8

6,28±
2.0
10,0±
1,4

5,0±
1,8
6,2±
1,2

2,9±
1,4
3,8±
1,8

5-й
К
Д
15-й
К
Д

36-й
К
Д
56-й й
К
Д

76-й
К
Д

23,88±
2,5

Примітка: Р<0.05
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В
подальшому
спостеріггалося
різке
падіння
активності
ацетилхолінестерази, яка знизилася майже в 3 рази, в порівнянні з вихідним
показником і складала всього 25 мк моль/мл хв (Р<0,001). В послідуючі дні
досліджень ативність фермента періодично змінювалася. Так, на 15-ий день
зросла до 49 мк моль/мл хв. і до 36-го дня дещо знизилася (45 мк моль/мл хв).
Ацетилхолінестераза (АХЕ) еритроцитів у кроликів другої сериі дослідів
до опромінення була вища від першої серії майже в два рази і складала 150 мк
моль/мл хв.Після опромінення активність АХЕ різко знизилася і складала 57 мк
моль/мл хв. Як видно з Табл.2 ацетилхолінес-тераза еритроцитів була в межах
42 - 72 мк моль/мл хв, що значно вище кроликів, яким не вводили вітамін В6.
Таким чином, піридоксин як симпатикотонічна речовина активізує АХЕ
і вирівнює обмін речовин в в нормотонічному напрямку, що узгоджується з
кофакторносубстратною теорією Стояновского С.В. з співавт.
Ацетилхолінестераза сироватки крові кролів першої серії дослідів
становила 34,47 мк моль/мл хв. Зразу після опромінення активність АХЕ
сироватки снизилася більше чим на половину і складала лише 15,50 мк моль/мл
хв. В дальнійшому спостерігалося тимчасове підвищення активності фермента.
Так, на 7-у добу її активність підвищилася до 63,82 мк моль/мл хв (Р<0,001).
Слід зазначити, що до 15-го дня досліджень активність АХЕ еритроцитів та
сироватки крові змінюється паралельно, навіть подібно: в скільки разів
відносно вихідної величини змінюється активність АХЕ еритроцитів, у стільки
разів відносно своєї вихідної величини змінюється активність ацетилхолінестерази сироватки.
На наступних етапах променевої хвороби спостерігалися різні зміни
активності АХЕ сироватки і еритроцитів. Так, на 17-у добу активність АХЕ
сироватки збільшилась до 15,37 мк моль/мл хв, а на 36-у – знизилася до 10,24
мк моль/мл хв.
Активність ацетилхолинестерази сироватки крові кроликів другої серії
дослідів була вдвоє нижча від першої серії і становила 14,18 мк моль/мл хв. У
перші дні після опроміненя активність АХЕ знижується до 13,39 мк моль/мл хв,
однак на 7-у добу на тлі дії вітаміну В6 вона була вища від вихідної і становила
17,33 мк моль/мл хв.
Як видно з даних табл.2, активність ацетилхолінестерази періодично
змінюється. Найбільш виражене зниження активності АХЕ було встановлено на
17-у добу досліджень і складало 4,33 мк моль/мл хв.
Слід відзначити, що на деяких періодах досліджень активність АХЕ
була вірогідно
вищою у дослідній групі, якій вводили піридоксину
гідрохлорид. У кінці досліджень у дослідній групі тварин другої серії
досліджень,
яким
вводили
піридоксину
гідрохлорид,
активність
ацетилхолінестерази зросла,і по вернулася до величини норми та утримувалася
такою до кінця досліджень.
Висновки:
1. Гамма опромінення змінює активність АлАТ, АсАТ та АХЕ.
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2. Під впливом екзогенного піридоксину активність вищедосліджуваних
ферментів зменшувалася не істотно.
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Костюк С.С., Бойчук Р.Р. ©
НДІ фізіології та екоімунології тварин і птиці ЛНУВМ та БТ імені
С.З.Ґжицького
КОНЦЕНТРАЦІЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ У НАЙДОВШОМУ М’ЯЗІ
СПИНИ ТА КАЛЬЦІЮ І ФОСФОРУ В КРОВІ КРОЛІВ ПРИ ГОСТРІЙ
ПРОМЕНЕВІЙ ХВОРОБІ ЗА ВПЛИВУВІТАМІНУ В6
Радіація одинаково впливає на концентрацію як рибонуклеїнової (РНК),
так і дезоксирибонуклеїнової (ДНК) кислоти, однак остання більш вірогідно
реагує на променеву радіацію. Внутрім’язеве ведення кроликам піридоксину
привело до вірогідного зростання концентрації ДНК, в порівнянні з
контрольною групою, що вказує на позитивний вплив вітаміну В6 на
концентрацію ДНК при гострій променевій хворобі.
Ключові слова:кролі, рибонуклеїнова кислота, дезоксирибонуклеїнова
кислота, кальцій, фосфор, гама опромінення, піридоксин.
Особливого значення набуває виявлення метаболічно важливих
показників, визначення яких дозволяє представити зміни всієї системи
клітинного метаболізму, за умов радіоактивного техногенного забруднення,
променевої терапії (Чорна В.І., 2009). Одним з таких перспективних напрямків є
дослідження клітинних і сироваткових протеїназ та їх інгібіторів, нуклеїнових
кислот, антиоксидантної системи (АОС) і рівня ендогенної інтоксикації (ЕІ) (
Hallіwell B.e.a, 1992).
Іонізуюче випромінювання характеризується здатністю проникати в
опромінюваних середу і викликати іонізацію атомів і молекул. Біологічна дія
іонізуючої радіації може проявитися розвитком місцевих променевих реакцій
(опіки, катаракти) або загальних генералізованого процесу (променева хвороба).
Під впливом рентгенівського опромінення в дозі 700 Р. (Ліпкан М.Ф.,
Барабой В.Г., Лукашова Р.Г., 1962;Ушенкова Л.Н. з співавторами, 1993) в
селезінці та слизовій тонкого кишечника і меншою мірою в печінці та
сім’яниках білих щурів відбувається закономірне зниження вмісту нуклеїнових
кислот , що починається з РНК. На 7-му добу, коли починається розпал гострої
променевої хвороби, вміст ДНК в печінці і селезінці набув найвищого рівня (40
- 70% порівняно з вихідним рівнем), тоді як вміст РНК вже починав зростати.
Автори стверджують, що
РНК в досліджуваних органах виявляє високу
чутливість до дії радіації, проте зниження її рівня має менше значення для
виживання опроміненого організму, ніж зниження рівня ДНК. Оскільки
нуклеїнові кислоти, зокрема ДНК, відіграють у здійсненні основних життєвих
процесів у клітинах, тканинах і в організмі в цілому, є підстави розглядати
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зниження рівня ДНК як основну з причин загибелі тварин від дії високих доз
радіації.
Мета і завдання.
Метою дослідження було вивчення концентрації нуклеїнових кислот у
найдовшому м’язі спини кролів, та концентрації кальцію та фосфору у крові у
кролів при гострій променевій хворобі за впливу піридоксину.
Матеріал і методи дослідження.
Дослідження проводили в дві серії. У першій серії досліджень вивчалася
гостра променева хвороба тварин без будь-яких зовнішніх втручань. У другій
— застосовувався до опромінення і протягом усього досліду після опромінення
піридоксину гідрохлорид.
Тварини двох серій досліджень були розділені на дві групи: контрольну
(I) і дослідну (II) (Табл.1). Дослідній групі другої серії досліджень за день до
опромінення і протягом усього досліду вводили внутрішньом’язово 0,1 мл
піридоксину гідрохлориду (вітамін В6). Тварин опромінювали рентгенівськими
променями DL = 50, яка становила 1000 рентген (V — 190 кV, А — 20 mА),
фокусна відстань — 62 см, потужність 20 Р / хв. З метою фільтрації м’яких
променів застосовувалися алюмінієвий і мідний фільтри (Cu — 0,5, Al — 1 мм).
Опромінення було тотальним і одномоментним.
Таблиця 1
Піддослідні тварини
Кролики
1
2
3
4
5

1-я серія досліджень
Вік (місяць)
Iгрупа
ІІ група
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2-я серія досліджень
Маса тіла (кг)
Iгрупа
ІІ група
3,2
3,4
3,3
3,5
3,6
3,3
3,7
3,2
3,8
3,7

Результати досліджень. Реакцію вмісту нуклеїнових кислот у
найдовшому м’язі спини на вплив гамавипрмінювання і за дією піридоксину
наведено у таблиці 2, аналіз якої показує, що радіація однаково діє на їх
концентрацію нуклеїнових
кислот, тобто зменшує їх,однак ДНК більш
достовірно реагує на радіацію. Слід відмітити,що у дослідній групі, якій вводили
внутрім’язево вітамін В6 концентрація ДНК була достовірно вищою після
опромінення, в перший і 35-й день,що вказує на позитивний вплив піридоксину
на вміст ДНК при дії на організм радіації.
Аналіз даних табл..2 показує,що якщо кількість ДНК до опромінення
становила 0,98±0,03мг% Р, то після опромінення зменшилася до 0,83±0,01 мг%
Р, в той час як у контрольної групи до 0,73±0,04 мг% Р, що вірогідно менше від
дослідної групи. Це вказує про позитивний вплив вітаміну В6 на вміст
нуклеїнових кислот у опромінених тварин.
Слід зазначити, що у вмісту РНК такої вірогідної різниці між
контрольною і дослідною групами не виявлено.
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Характерно, що до кінця дослідження вміст ДНК у дослідній групі
практично наблизився до величини норми,чого не скажеш про вміст РНК у
дослідній групі.
Таблиця 2
Конентрація рибонуклеїнової і дезоксирибонуклеїнової кислоти у
найдовшому м’язі спини кролів. M+m, n=5Табл.2
Перша серіядослідів
Дні

ПісляНорма опроміР
нення

Показник

РНК
мг% Р

ДНК
мг% Р
РНК
мг% Р

ДНК
мг% Р

1-й

Р

5-й

Р

15-й

35-й

Р 76-й

76-й

Р

76-й

К

2,35±
2.40± 0.03
0.03 2,45±
Д
0.02

2,38±
0.05
2,40±
0.03

2,45±
0.03
2,30±
0.03

2,28± 2,30±
0.03 0,04
2,32± 2,24±
0.03 0,01

2,38± 2,33±
0.02 0.01
2,35± 2,34±
0.02 0.02

2,33±
0.01
2,34±
0.02

0,75±
К 0,93± 0,06
0,03 0,80±
*
Д
0,01
2,38±
К
2.45± 0.01
0.0,02 2,35±
Д
0.01
0,73±
К
0,98± 0,04
0,03 0,83±
*
Д
0,01

0,73±
0,02

0,78±
0,04

0,73± 0,83±
0,02 0,02

0,85± 0,87±
0,06 0,01

0,87±
0,01

0,80± * 0,83±
0,05
0,05
2,36±
2,45±
0.02
0.04
2,38±
2,40±
0.01
0.01
0,77±
0,75±
0,01
0,05
0,78±
0,88±
*
0,02
0,01

0,83±
0,05
2,38±
0.01
2,36±
0.02
0,76±
0,04
0,85±
002

0,80±
0,84±
0,02
0,05
2,30±
2,48±
0,04
0.03
2,34±
2,38±
0,04
0.04
0,72±
0,68±
0,04
0,02
*
0,82±
0,86±
0,04
0,02

0,88±
0,01
2,38±
0.012
2,44±
0.04
0,72±
0,02
0,88±
0,01

Р

0,88±
0,01
2,38±
0.012
2,44±
0.04
0,72±
0,02
0,88±
0,01

Примітка: Р<0,01, достовірнарізниця

Висновки.
1. Радіація одинаково діє на їх концентрацію нуклеїнових кислот, тобто
зменшує її вміст, однак ДНК більш достовірно реагує на радіацію.
2. У дослідній групі, якій вводили внутрім’язево вітамін В6 концентрація
ДНК була достовірно вищою після опромінення, в перший і 35-й день,що вказує
на позитивний вплив піридоксину на вміст ДНК при дії на організм радіації.
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ЕКТОПАРАЗИТИ СТАВОВИХ РИБ

Проведено вивчення паразитологічної ситуації в рибницьких
господарствах, які входять до складу ВАТ „Львівський обласний виробничий
рибний комбінат”. Простежено розвиток основних захворювань, які
реєстрували в даному господарстві.
Ключові слова: крустацеози, ектопаразити, ендопаразити, короп.
Хвороби риб і збитки, які вони завдають рибницьким господарствам є
одним з найважливіших факторів, що стримують збільшення обсягу
виробництва рибної продукції [1].
Інтенсифікація рибництва є одним з основних резервів підвищення
показників вирощуваної товарної рибної продукції у водоймах України.
Використання високих щільностей посадки на одиницю площі, годівля
штучними кормами без належного контролю за екологічним і санітарним
станом рибницьких водойм призводить до виникнення та розвитку інфекційних
та інвазійних хвороб. При вирощуванні коропових риб значних збитків
завдають ектопаразитарні захворювання, які погіршують фізіологічний стан
риб. Внаслідок чого знижуються економічні показники господарської
діяльності рибницьких підприємств, зменшується вихід риби від посадки на
вирощування, погіршуються темпи її росту. Тому важливою ланкою в
технології товарного рибництва є організація і проведення постійного контролю
за станом риб, яких вирощують, і проведення своєчасних,профілактичних та
лікувальних заходів. Вирощування фізіологічно повноцінної, здорової риби в
належних санітарних умовах є запорука успішної діяльності рибницьких
господарств [4,5].
На поширення інвазійних захворювань впливають екологічні
(температура води, насичення її киснем, рівень рН, окиснювання) та
біотехнологічні умови (щільність посадки, видове й вікове співвідношення
риб). Важливу роль у поширенні цих хвороб відіграють паразитоносії, які є
джерелами інвазії, але клінічні ознаки хвороби у них не проявляються.
Інвазійні хвороби завдають рибництву значних збитків не лише від
безпосередньої загибелі риби, а й за рахунок зниження продуктивності і
вибракування товарної продукції та витрат на протиепізоотичні заходи [3,5].
Чисельність паразитів, небезпечних для здоров’я риб, залежить від
багатьох причин: віку, маси хазяїна, його фізіологічного стану та факторів
довкілля. Тому, для планування профілактики і заходів боротьби повинні бути
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взяті до уваги всі згадані обставини, а також наявність, або відсутність
клінічних ознак і відповідні епізоотичні дані.
Оцінка епізоотичного стану рибницьких господарств за кількістю
збудників інвазійних хвороб - важлива практична, повсякденна проблема
іхтіопатолога. Вирішення цього завдання має велике значення для розробки
принципів профілактики в рибництві.
При плануванні протиепізоотичних заходів необхідно пам’ятати про
окремі біологічні особливості риб, як водних організмів. Риби можуть існувати
лише у водному середовищі і збудники, що викликають у них хвороби також
водні організми, як правило не виживають довший час поза водоймами.
Оглянути все стадо водойми неможливо. У рибницьких господарствах огляд
частини стада можливий два рази на рік: навесні і восени при пересадках риби.
Незначну частину стада можна оглянути в час контрольних виловів протягом
вегетаційного періоду. У природних водоймах контроль за хворою рибою ще
більш затруднений.
Неможливе знищення збудників і у тих випадках, коли в джерелі
водопостачання є вогнища збудників багатьох хвороб і з нього збудники
інвазійних хвороб постійно потрапляють у стави рибгосподарств.
Оскільки у багатьох випадках повного знищення збудників захворювання
домогтися неможливо, питання про неблагополуччя господарства повинно
ставитися на підставі оцінки рибоводних збитків, які наносяться тим чи іншим
збудником. Наявність же збудника, при відсутності рибоводних збитків
повинна оцінюватися, виходячи із мети і завдань риборозведення
з
врахуванням біології збудника та його патогенного значення. При визначенні
проведення необхідних оздоровчих заходів слід також врахувати їх економічну
сторону. Необхідно зібрати фактичний матеріал для подальшого дослідження
ролі паразитів в епізоотичному процесі за переростання паразитоносійства у
хворобу.
При іхтіопатологічному обстеженні риби, що вирощується в
господарствах ВАТ „Львівський рибкомбінат”, найбільш поширеними є
збудники таких паразитів:
а) коропа (цьогорічок, однорічок, дворічок):
І. ектопаразити: Ichthyophtirius multifiliis, Dactilogyrus vastator,
D.externus, Gurodactylus elegans, G. cyprini, Lernaea cyprinacea, Argulus foliceus,з
цестодозів: Bothriocephales akhelognathi; Caryophylaeus brachycollis, Khawia
sinensis, з нематодозів: Philometra lusiana; трематодози: Diplostomos spathaceum
б) білий амур (цьогорічок, однорічок, дворічок):
І. ектопаразити: Dactilogyrus mamilatus, Gurodactylus ctenopharyngodonis,
Sinergasilus major, рачки з роду Lernaea, Ichthyophtirius multifiliis.
в) білий та строкатий товстолоби (цьогорічок, однорічок, дворічок):
І.
ектопаразити:
Ichthyophtirius
multifiliis,
Dactilogyrus
hypophthalmichthys, D.aristichthys, D.vastator, D.externus, Sinergasilus major.
Таким чином, проведені паразитологічні дослідження показали, що у
ставах рибних господарств при існуючих екологічних умовах водного
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середовища риба є паразитоносієм достатньо широкого кола поширених
паразитозів, які мають певну небезпеку при погіршенні умов утримання.
Великої шкоди вітчизняному і зарубіжному ставовому рибництву
завдають паразитичні ракоподібні класу Crustacea. Поселяючись на тілі риби,
ектопаразити глибоко проникають у шкіру. На уражених ділянках шкірного
покриву розвиваються запальні процеси, які ускладнюються патогенною
мікрофлорою. У результаті цього риба погано поїдає корм, виснажується і гине.
Однак збитки рибництва зумовлені не лише безпосередньою загибеллю риби, а
й за рахунок зниження продуктивності й вибраковування риби, ураженої
ектопаразитами, яка втратила товарний вигляд [6,7].
Найчастіше ураження крустацеозами виникає тоді, коли риба
утримується в несприятливих умовах – різкі перепади температур, нестача
розчиненого у воді кисню, надто ущільнена посадка риби, травмування,
сублетальні рівні токсикантів та інші чинники.
У зв’язку з неконтрольованими перевезеннями риби та недотриманням
ветеринарно-санітарних заходів за останні роки ураження ектопаразитами
набуло широкого розповсюдження. В окремих господарствах ураженість риби
сягає 80-100%. Таким чином, крустацеози завдають значних економічних
збитків ставовому рибництву внаслідок втрати рибопродуктивності, товарного
вигляду та загибелі риби і тому потребують подальшого вивчення шляхом
проведення комплексних досліджень із застосуванням сучасних наукових
досягнень, з використанням морфологічних, фізіологічних, гематологічних,
біохімічних імунологічних та інших досліджень.
При застосуванні інтенсивної технології ведення рибництва на риб діє
комплекс різних факторів довкілля, у зв’язку з чим, поряд з рибоводними
показниками, необхідно вести контроль і за фізіологічним станом риб протягом
періоду їх вирощування. Спостереження за змінами складу крові допомагають
контролювати фізіологічний стан організму риби, що вкрай важливе при
проведенні іхтіопатологічних досліджень і рибоводних заходів.
Висновки. Проведені паразитологічні дослідження показали, що у
ставах рибних господарств при існуючих екологічних умовах водного
середовища риба є паразитоносієм багатьох захворювань, які створюють певну
небезпеку при погіршенні умов утримання.
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Summary
PARAZITOLOGICAL DISEASES OF FISHES
Conducted parazitological researches showed that in the ponds of fish
economies at the existent ecological terms of water environment fish is transmitter of
parasite widespread enough diseases, there are certain danger at worsening of terms
of maintenance.
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ЕПІЗОТИЧНИЙ ПРОЦЕС ПРИ РІЗНОВИДНОСТІ ЗБУДНИКІВ
ІНФЕКЦІЙ

З епізоотичних позицій розглядаються закономірності існування в
біосфері збудників інфекційних захворювань тварин і людини та
відновлення їх антигенної структури на різних рівнях. Мікробіологічний
моніторинг,
доповнений
молекулярно-біологічними
методами
епізоотологічного нагляду, дозволяє відслідковувати тенденції про
перебудову популяцій збудників інфекцій за антигенною структурою та
диференціювати епізоотичний процес, який активується за рахунок
внутрішніх резервів збудників інфекцій, від зумовленого заносом ззовні. Це
дозволяє своєчасно прогнозувати ускладнення епізоотичної ситуації та
підвищити
ефективність
профілактики
актуальних
інфекцій.
Обговорюються
також
проблеми
вдосконалення
засобів
імунопрофілактики, способів вакцинації тварин, а також раціоналізації
існуючих класифікацій збудників інфекцій та хвороб, які вони викликають.
Ключові слова: епізоотичний процес, зоонози, мікроорганізми, антиген,
імунопрофілактика.
Результати досліджень останніх років свідчать про численні факти
виявлення невичерпної антигенної різновидності навіть тих патогенних для
тварин і людини мікроорганізмів, які раніше не могли бути диференційовані за
антигенною структурою та вважалися гомогенними. Здатність продукувати
токсини серед коринебактерій, стрептококів, холерних відрионів і інших
мікроорганізмів також виявилася неоднорідною та мобільною [1,16,18].
Кількісні та якісні параметри гетерогенності ознак, які мають
вирішальне значення в збереженні та відтворенні не лише популяцій та видів,
але й навіть родів і сімейств мікроорганізмів, потенційно патогенних для тварин
і людини, піддаються упорядкованій динаміці. Ця спрямована мінливість
взаємозв’язана з відповідною динамікою імунорезистентності господаря (при
зоонозах і сапронозах – за участю проміжних господарів) під регулюючим
впливом факторів зовнішнього середовища. Зміни у навколишньому
середовищі впливають на динаміку гетерогенності ознак збудників через
перебудову структури імунорезистентності господарів і відповідну активність
механізмів передачі інфекції в резервуарах цих мікроорганізмів [2,6,17].
В міру розвитку інсектології та молекулярної біології неухильно зростає
число “нових” хвороб і їх збудників. Зростає також число “нових” серотипів,
©
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серо-груп і підтипів, а також геноваріантів уже відомих видів мікроорганізмів.
Стає більш переконливим те, що генетичне маркування збудників – паразитів
точніше відображує уявлення про види мікроорганізмів і характеристику, що
складає їх популяцію [4,15,16]. Воно довзоляє більш ефективно, ніж при
традиційному мікробіологічному моніторингу, відслідковувати динаміку
антигенної перебудови популяції збудників, які циркулюють серед тварин і
людей, прогнозувати її тенденції та визначати факти заносу нових штамів
ззовні. Таке стеження найбільш ефективно здійснюється шляхом вивчення
процесів горизонтального переміщення генів від одних мікроорганізмів до
інших у тварин, які одночасно інфікувалися збудниками двох або більше
варіантів [2,15,19]. Очевидно, що згаданий взаємний обмін генами у збудників в
ході епізоотичного (а при зоонозах і сапронозах – епідемічного та
епіфітотичного) процесу є основою “антигенного дрейфа” мікроорганізмів в
межах генофонда виду, внаслідок якого відбувається перманентне відновлення
серогрупового та серотипового складу його популяцій. Таке постійне намагання
збудників інфекцій до відновлення антигенної структури і є одним із основних
механізмів реалізації стратегії виживання мікроорганізмів у мінливих умовах
середовища та в популяціях господарів [6,12,23].
За останні роки стало домінуючим уявлення про ведучу роль у
захворюваннях тварин і людини антропозооноз ними інфекціями
“епізоотичних” штамів з вторинним імунодефіцитним станом. Передумовами
до взаємодії джерел інфекцій і сприйнятливих господарів створюються при
регулюючій ролі умов функціонування паразитарних систем, переважно через
активність механізмів передачі збудників [2,13,18,24]. Існує обґрунтована
думка, що занесення вірулентних для колективів (груп тварин чи населення)
збудників із інших біологічних резервуварів можливе, однак він має
епідеміологічне значення в тому випадку, коли виникає істотна новизна цих
мікроорганізмів для людей, коли імунний захист їх недостатній. Якщо такої
новизни немає, то перспективи вкорінення в колективі занесеного збудника,
тим більше близького за антигенною структурою до домінуючого серед людей
штаму, немає. Виключенням може бути при незвичайно високій активності
механізму передачі або суттєвим зниженням імунного статусу всього
колективу, що звичайно викликається екстремальними, а не закономірними
подіями [2,3,17].
Незважаючи на успіхи в боротьбі з актуальними інфекціями стає
очевидним, що викорінити їх збудників як види фактично неможливо. Навпаки,
на підставі виявлення лабораторними дослідженнями спектр їх антигенної
гетерогенності поступово розширюється. Іноді це, очевидно, відносно нові для
основної маси населення мікроорганізми, наприклад занесені з інших
резервуарів (від тварин чи навіть рослин). Нечасті випадки таких захворювань
раніше відносили до подібних за синдромом відомим антропонозам чи
зоонозам, тому що етіологічної діагностики тоді не існувало або вона була
недосконалою. І лише епізоди масових, безпрецедентних захворювань людей і
важкі наслідки стимулювали розробку нових або більш чутливих методів
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досліджень. Внаслідок цього із комплексу синдромально подібних захворювань
виділялися лише ці “нові” нозоформи [18,19].
Відома здатність збудників зоонозів і спронозів не лише виживати, але й
розмножуватися у вигляді форм, які не культивуються загально прийнятими
методами досліджень. Резервація в природньому середовищі за участю тварин і
рослин забезпечує існування цих мікроорганізмів протягом мільйонів років
еволюції життя на нашій планеті [12,17]. Вищі тварини та люди є випадковими
жертвами закономірної адаптації цих збудників в цьому процесі. Паразитизм
збудників антропонозів також зв’язаний з мінливістю їх патогенних ознак.
В ході мікробіологічного моніторингу циркуляція збудників актуальних
антропонозів не тільки виявляється відносно впорядкована динаміка
перебудови внутрішньовидової антигенної структури мікроорганізмів, але й
нерідко виявляються “нові” або істотно оновлені серотипи. Молекулярнобіологічні дослідження дозволяють встановити їх генетичний зв'язок з добре
вивченими спорідненими мікроорганізмами, що циркулюють в популяції
варіантів, а про процеси внутрішньо видової гібридизації - генетичних
рекомбінаціях [2,15,23].
Рекомбінація, подібна по суті з “антигенним дрейфом”, передує
клональному розмноженню та генерації вже поновлених в антигенному
відношенні мікроорганізмів даного виду чи популяції. Власне до них частина
популяції господаря, особливо з імунодефіцит ним станом, буде чутливою.
Наявність імунологічного дисбалансу чи дефіциту імунного захисту веде до
неадекватної реакції макроорганізму на “своє” (знайоме) і “ чуже” (незнайоме) і
в результаті до імунопатологічних процесів [5,10,11,25].
При цьому слід підкреслити, що “антигенний дрейф” у вірусів на
відміну від бактерій представляє собою лише перманентні точкові мутації в
геномі при селекції вібріонів з незначно оновленою антигенною структурою під
тиском зростаючого імунного захисту господаря. Він безпосередньо не
зв’язаний з горизонтальним перенесенням генів при інфікуванні
макроорганізму, як це буває при генетичній рекомбінації, що реалізується у
особин одного виду господаря. Оновлений збудник при розмноженні під
тиском формуючого імунітету поступово втрачає вірулентні (токсигенні)
властивості, що відображується на зростаючій гетерогенності патогенних ознак
його популяції та зниження захворюваності. При чергових змінах умов
існування популяції господаря та при обов’язковій участі механізму передачі
знову зявляються сприйнятливі господарі. Це знову стимулює процес обміну
генами в неоднорідній за антигенним спектром популяції збудника, тому знову
відбувається заміна раніше лідируючого геноваріанта на чергового конкурента
з вже оновленою антигенною структурою.
Важливо підкреслити, що представлена динаміка антигенних
властивостей збудників реалізується на всіх рівнях їх диференціації. Клональна
мінливість популяції мікроорганізмів може привести лише до захворювань
окремих тварин чи людини з відносним дефіцитом імунного захисту. Заміна
домінуючого геноваріанта (серотипа) зумовлює більше охоплення
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захворюваністю колективу при синхронній активізації механізмів передачі.
Суттєве оновлення антигенної структури за рахунок рекомбінації
супроводжується змінами епідемічної (епізоотичної) серогрупи та веде до
підвищення захворюваності колективів на значних територіях. Процеси
реасортації (пересортування генів) викликають також суттєві оновлення
антигенної структури збудника, в результаті виявляється мікроорганізм раніше
“невідомої” серогрупи чи підвиду. Теоретично, стосовно антропонозних
інфекцій, це чревато виникненням епідемій з масовим охопленням населення та
пандемії. В еволюційно-історичному аспекті можна переконатися, що так і
було. Якщо мова йде про зоонозних збудниках, то у тварин виникають епізоотії
або навіть розгортується панзоотія [6,16,17].
Процеси реасортації в певних умовах здійснюється не тільки серед
вірусів різних видів тварин, але й між окремими спорідненими вірусами тварин
і людини (пташиний, свинячий грип). Проте, найчастіше організм людини
залишається біологічним тупіком для таких збудників, або імунітет проти
антигенів, який передавався новому реасортанту від людського віруса, в значній
мірі його захищає. До класичного зоонозного вірусу люди малочутливі
[12,18,19]. Але якщо зооантропонозний вірус вже коли-небудь набув здатності
циркулювати серед людей і викликав в минулому епідемії, то його
розповсюдження серед населення можливе, особливо на тлі епізоотій (SARSкоронавірус). Таким чином, клональне розмноження та рекомбінації з
незначним оновленням структури збудника властиві відносно автономному
епідемічному процесу, а рекомбінації, що приводять до істотного оновлення і
реасортації занесення до популяцій людей невластивих їм “нових” збудників і
їх поступовому укоріненню серед населення.
Останнім часом висловлюються різні судження про пришвидшення
еволюції збудників зоонозного грипу, здатність викликати епідемії та навіть
пандемію в найближчий час. Однак, з року в рік ці прогнози не збуваються і,
очевидно, так і не збудуться [3,17,20]. Оскільки реасортація у мікроорганізмів,
які займають одночасно різні еконіші (наприклад, в організмі тварин різних
видів і людини), ще не свідчать про їх пандемічний потенціал. Мабуть потрібна
адаптація “нових” збудників до іншого господаря, а це досить тривалий
еволюційний процес навіть при всіх сприятливих умовах. Для формування
достатньої кількості сприйнятливих організмів потрібні роки соціальних і
природних катаклізмів, які приводять до імунодефіцитним станам багатьох
людей і тварин, а також в значних територіальних масштабах і при постійно
високій активності механізмів передачі. Слід також враховувати велику
конкуренцію з занесеними ззовні мікроорганізмами вже адаптованих до людини
потенційно патогенних збудників і представників нормальної мікрофлори, які
завжди будуть мати переваги перед першими. Прямих доказів виникнення
“нових” видів збудників паразитів, як і нових хвороб людини, поки що немає
[2,10,11]. Мова може йти лише про рівень адаптації існуючих мікроорганізмів
до мінливих умов існування.
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Останнім часом появилися повідомлення про виявлення міжвидової
рекомбінації серед бактерій. Так, наприклад, у менінгококів виявлено
перехресно реагуючі антигени проти кишкової палички. Показано про
можливість обміну між собою генами ієрсиній різних видів, ешеріхій,
ентерококів, стрептококів, вібріонів холери та інших збудників інфекцій.
Подібні випадки рекомбінацій відмічені також серед вірусів: ентеро-, корона-,
рота вірусів, збудників ящура, грипу, гепатиту, ВІЛ-інфекцій і інших вірусів. Це
може свідчити про універсальність механізмів та етапів становлення не лише
видів, серотипів, родів і сімейств мікроорганізмів. Виявлені факти дають
повніше уявлення про загальні еволюційні корені походження різних
мікроорганізмів в тому числі патогенних для тварин і людини. За даними
окремих авторів сьогодні чітких меж виду і його гібридизації в мікросвіті не
існує [2,25,26]. В дійсності ці різниці зафіксовані в наших недосконалих
класифікаціях і можуть бути застосовані лише на даному етапі розвитку
суспільства та наших знань. В той же час уявлення про механізми міжвидового
обміну генами та наявність перехресно реагуючих антигенів у представників
різних видів мікроорганізмів уже давно успішно застосовують при
конструюванні реасортних, рекомбінантних і векторних вакцин нового
покоління [12,23,24].
На завершення слід відзначити, що при вивченні механізмів
персистенції збудників інфекцій незаперечно розкривається ще одна проблема
- вторинних імунодефіцитів у тварин і людини. На тлі загального зниження
захворюваності великої маси колективу найбільш актуальними інфекціями
виявляються невдачі імунізації у імунокомпрометованих господарів, особливо
раннього віку, у них нерідко спостерігаються виражені побічні ускладнення,
нерідко з’являються імунопатологічні процеси. При цьому достатнього рівня
імунітет або не формується, або неповноцінний, а деколи навіть знижується
ступінь захисту, що був до вакцинації. Такі імунокомпрометовані особини є
головним резервуаром і потенційними жертвами оновлених епідемічних
(епізоотичних) збудників [6,17,20].
Таким чином, досягнута ефективність масових імунізацій колективів
проти найбільш актуальних антропонозних інфекцій при постійному
мікробіологічному моніторингу, імунологічному скринінгу груп ризику та
стеження за активністю механізмів передачі збудників інфекцій сприяє
поступовому переходу від тотальних заходів до диференційованих за ризиком
зараження та захворювання. Традиційні прийоми лабораторного обстеження,
забезпечення санітарно-епідеміологічного
(епізоотичного) нагляду за
інфекційними хворобами необхідно доповнити молекулярно – біологічними
методами досліджень та ширше запроваджувати їх у лікарську практику,
особливо установам, відповідальних з епідеміологічне благополуччя в країні.
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Summary
BIOLOGICAL DIVESSITY OF THE PATOGENS OF INFECTIONS
DISEASES AND AN EPIDEMIC PROCESS
The general regularities of the existence of pathogens of human and animal
infections diseases in the biosphere and renoration of their antigenic structure of the
species and interspecies level are considered from an epidemiological point of view.
Microbiological monitoring complemented by molecular biochemical methods, for
epidemiological surveillance allows one to follow trends in the earrangement of
pathogen poulations from the antigenic structure and to differentiate the epidemic
process that is activated at the expense of inherent reserves of the causative agents of
infections from that caused by autside carriage. This promotes earlier predictions of
the complicated epidemiological situation, more effective preventions of actual
infections , and health promotion in immunodeficient individuals. The improvement of
immunoprophylaxis means, the calendar and schemes of vaccination, and the
rationalization of the existing classifications of the pathogens of infections and
diseases are discussed.
Key words: dausative agents, mechanism of formation, recombination.
Epidemic process, systematization and classification.
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Куцан О.Т., д.вет.н., професор, член-кореспондент НААН України
Пономаренко О.В., к.вет.н. ©
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»,
м. Харків
ВПЛИВ ЗАСОБУ «НУРІЦИД» НА ОРГАНІЗМ КРОЛІВ ТА УМОВНОПАТОГЕННУ МІКРОФЛОРУ ПРИ АКАРОЗАХ ТВАРИН
Наведені результати досліджень впливу засобу «Нуріцид» на клінічний
стан і гематологічні показники кролів за умови аплікації його на шкіру тварин
та визначення його бактерицидної дії. Встановлено, що засіб «Нуріцид» не
викликає змін гематологічних показників і не виявляє токсичної дії на організм
кролів та може бути застосований для лікування дрібних свійських тварин при
акарозах, ускладнених умовно-патогенною мікрофлорою.
Ключові слова: акарози, засіб, кролі, кров, еритроцити, лейкоцити,
гемоглобін, нейтрофіли, еозинофіли, моноцити, лімфоцити, грампозитивна та
грамнегативна мікрофлора.
Вступ. Незважаючи на значну кількість різноманітних засобів боротьби
з акарозами, актуальним залишається питання розробки нових препаратів для
лікування хворих на акарози тварин [1,2,3]. В теперішній час перевага надається
комплексним препаратам на основі синтетичних піретроїдів [2,3].
Відомо, що перебіг акарозів часто ускладнюється умовно-патогенною
мікрофлорою. Тому необхідно використовувати препарати, які мають
комплексну дію як на збудників акарозів, так і на умовно-патогенну
мікрофлору. Необхідність розробок препаратів комплексної дії для лікування
тварин, хворих на акарози, підтверджується результатами досліджень ряду
науковців [2,3].
Нами був розроблений і запатентований засіб для лікування
саркоптоїдозів і демодекозів дрібних свійських тварин «Нуріцид». В
лабораторних умовах були проведені комплексні дослідження препарату.
Мета досліджень – вивчити вплив засобу «Нуріцид» на клінічний стан і
гематологічні показники кролів за умови аплікації його на шкіру тварин та
визначити його бактерицидну дію.
Матеріали і методи досліджень. Для вивчення впливу на організм
тварин нових препаратів, що застосовуються місцево, необхідно проводити
дослідження щодо їх токсичності та нешкідливості для тварин шляхом
встановлення динаміки змін гематологічних та біохімічних показників крові
після аплікації препаратів на шкіру тварин.
Вивчення впливу лікувального засобу «Нуріцид» на організм кролів за
умови аплікації його на шкіру тварин здійснювали за методичними
рекомендаціями [4].
©
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При проведенні досліджень використовували 15 кролів масою 2–3 кг.
Усіх тварин розподілили на три групи по 5 у кожній. Препарат наносили на
шкіру під прямокутне лекало площею 4×6 см за допомогою шприца, поступово,
даючи змогу всмоктуватись, і рівномірно розподіляли його по всій поверхні
тонким шаром. Кролям першої дослідної групи на шкіру наносили препарат
«Нуріцид» із розрахунку 10 мг/кг маси тіла тварин, кролям другої дослідної
групи наносили препарат із розрахунку 50 мг/кг маси тіла тварин. Тварини
третьої групи були контрольними – на шкіру наносили соняшникову олію.
Спостереження за дослідними тваринами проводили впродовж 21 доби.
Для гематологічних досліджень відбирали кров із вушної вени до
аплікації препарату, через 8 годин та 1, 3, 7 і 14 діб після аплікації. Вплив
досліджуваного препарату на організм кролів визначали за кількістю
еритроцитів на КФК-2 за допомогою калібрувальних графіків [5,6]; кількістю
лейкоцитів у камері Горяєва [7]; рівнем гемоглобіну гемоглобінціанідним
методом [7] та показниками лейкоформули у мазках крові [7].
У плазмі крові дослідних тварин визначали активність лужної фосфатази
(К.Ф. 3.1.3.1.) та загальної лактатдегідрогенази (К.Ф. 1.1.1.27.) з використанням
наборів науково-виробничого підприємства «Філісіт Діагностика» (Україна).
Визначення бактерицидної дії препарату «Нуріцид» щодо еталонних
музейних штамів Staphylococcus aureus-209 і Salmonella enteritidis–8М
здійснювали за наступною схемою.
Стерильні диски з фільтрувального паперу просочували робочими
розчинами дослідних зразків препарату «Нуріцид» у різних розведеннях, які
мали різні строки зберігання: одна доба (свіжовиготовлений), 2 місяці та 2 роки
(максимальний строк збереження). Диски поміщали на поверхню
м’ясопептонного агару, який попередньо було засіяно тест-культурами бактерій
у концентраціях 5 × 105 та 5 × 106 м.т./см3. Як контроль використовували
стандартні диски з левоміцетином. Вибір контролю було обумовлено тим, що
до складу препарату як бактерицидний засіб входить левоміцетин. Чашки Петрі
з висівами інкубували 24 години при температурі 37ºС. Результати досліджень
оцінювали шляхом візуального огляду посівів і вимірювання діаметрів зон
затримання росту тест-культур.
Результати досліджень. Клінічні спостереження за тваринами показали,
що загальний стан організму тварин як контрольної, так і дослідних груп був
задовільний, тобто кролі мали блискучий волосяний покрив, еластичну шкіру,
помірно вологі слизові оболонки, лімфатичні вузли не збільшені, гладенькі,
рухомі, не болючі, добре відмежовані від навколишніх тканин. Кількість
споживання корму та води протягом досліду в усіх групах не змінювалось.
Почервоніння шкіри на ділянках з нанесеним препаратом не спостерігалось. Не
було і загибелі тварин.
Отримані дані гематологічних досліджень до аплікації препарату, через
8 годин та 1, 3, 7 і 14 діб після аплікації наведені у таблиці 1.
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Проведені дослідження та аналіз гематологічних показників кролів свідчать про
те, що зміни, які спостерігали протягом двох тижнів досліджень у дослідних
групах після аплікації препарату «Нуріцид», вірогідно не відрізнялись від
контролю, а вірогідне зниження кількості еозинофілів до 1,0±0 через 7 діб і
підвищення кількості сегментоядерних нейтрофілів до 16,4±0,51 через 14 діб у
тварин другої дослідної групи суттєво не впливали на загальну структуру
лейкограми.
В результаті проведених біохімічних досліджень та статистичної
обробки отриманих даних встановлено, що зміни активності лужної фосфатази
та лактатдегідрогенази в плазмі крові кролів дослідних груп не були
вірогідними порівняно з показниками у кролів контрольної групи (таблиця 2).
Таблиця 2
Вплив препарату «Нуріцид» на активність деяких ферментів крові кролів
за умови його аплікації на шкіру тварин (M±m, n=5)
Групи
тварин

I група
(1,0 %)
II група
(5,0 %)
контроль

I група
(1,0 %)
II група
(5,0 %)
контроль

До
аплікації
3466
±
373,72
3124
±
230,36
3148
±
220,58
1,05
±
0,11
0,8
±
0,13
0,77
±
0,12

Час після аплікації препарату «Нуріцид»
доби
1
3
7
Лужна фосфатаза, нмоль/с × л
2912
3164
3634
2906
±
±
±
±
128,00
198,31
156,77
86,00
2830
3040
3846
3208
±
±
±
±
850,00
194,47
182,28
420,37
3126
3040
4625
4100
±
±
±
±
173,45
230,69
135,55
210,00
Лактатдегідрогеназа, мкмоль/год × мл
0,83
0,94
0,79
0,88
±
±
±
±
0,09
0,11
0,13
0,09
0,625
0,93
0,76
0,93
±
±
±
±
0,13
0,15
0,11
0,13
0,65
0,73
0,64
1,03
±
±
±
±
0,07
0,10
0,09
0,15
8 год.

14
3804
±
356,21
3336
±
219,42
4047
±
53,00
1,11
±
0,22
0,92
±
0,09
0,83
±
0,14

Слід відмітити про тенденції до зниження активності лужної фосфатази
на 3–14 добу в обох дослідних групах проти контролю, та, навпаки, тенденції до
зростання активності лактатдегідрогенази в обох дослідних групах на 1–3 добу
проти контролю.
Отже, проведені дослідження свідчать про те, що препарат «Нуріцид»
при нанесенні на шкіру кролів не викликає змін гематологічних показників та
активності деяких ферментів крові (лужна фосфатаза та загальна
лактатдегідрогеназа) і не впливає токсично на організм тварин.
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Нами було проведено визначення бактерицидної дії препарату
«Нуріцид» на грамнегативну та грампозитивну мікрофлору, а також ступінь її
активності залежно від строків збереження препарату. Результати дослідів
наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
Показники бактерицидної активності дослідних зразків препарату
«Нуріцид» з різними строками зберігання
№
п/п

Препарат,
строки зберігання

Staphylococcus aureus
Salmonella enteritidis
Концентрація тест-культур, м.т./см3
5 х 105
5 х 106
5 х 105
5 х 106
Діаметри зон затримання росту тест-культур, мм

1
2
3
4

«Нуріцид»
одна доба
«Нуріцид»
2 місяці
«Нуріцид»
два роки
Контроль

25

24

27

26

25

24

27

26

24

23

26

24

25

24

27

26

За результатами наших досліджень було встановлено, що препарат
«Нуріцид» має високий ступінь бактерицидної активності щодо грамнегативної
та грампозитивної мікрофлори. При визначенні бактерицидної активності
свіжовиготовленого препарату «Нуріцид» (строк збереження одна доба)
встановлено, що він забезпечує зону затримання росту культури Staphylococcus
aureus 209 в концентрації 5х105 м.т./см3 з діаметром 25 мм, а в концентрації
5х106 м.т./см3 – 24 мм. Ці показники відповідають контрольним аналогам
(стандартні диски з левоміцетином фабричного виробництва). Зони затримання
росту культури Salmonella enteritidis 8 M дорівнюються 27 та 26 мм, що також
відповідає контрольним аналогам.
Крім того встановлено, що бактерицидні властивості препарату
стабільні і не змінюються протягом зберігання. Так, препарати з
короткочасними та тривалими строками зберігання (2 місяці та 2 роки
відповідно) забезпечували діаметри зон затримання росту тест-культур, які
відповідали аналогічним у свіжовиготовленому препараті. Препарат «Нуріцид»
проявляє яскраво виражену акарицидну дію щодо акариформних кліщів.
Результати наших досліджень підтверджують високий рівень бактерицидної дії
препарату щодо грампозитивної та грамнегативної мікрофлори.
Отже, «Нуріцид» є комплексним препаратом поліфакторної дії, який
може бути застосований для лікування дрібних свійських тварин при акарозах,
що ускладнюються умовно-патогенної мікрофлорою.
Висновки. 1. Лікувальний засіб «Нуріцид», за умови його аплікації на
шкіру кролів, не викликає подразнення у місці нанесення і не впливає на
загальний клінічний статус організму.
2. Аплікація «Нуріциду» на шкіру кролів у дозах 10 мг/кг і 50 мг/кг не
впливає на гематологічні показники (кількість еритроцитів, лейкоцитів, рівень
гемоглобіну та лейкоцитарну формулу).
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3. За результатами досліджень встановлено, що препарат «Нуріцид» має
високий ступінь бактерицидної активності щодо грамнегативної та
грампозитивної мікрофлори.
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INFLUENCE OF THE PREPARATION “NURICIDE” ON THE RABBIT
ORGANISM AND ON conditionally PATHOGENIC MICROFLORA AT
ANIMAL ACARIASISES
Results of investigations concerning the influence of the preparation
“Nuricide” on the clinical state and hematological indices of rabbits under the
condition of its application on animal skin o and determination of its bactericidal
action are presented in the article. There have been determined that the preparation
“Nuricide” does not cause changes of hematological indices and does not educe toxic
action on the rabbit organism and it may be used for treatment of small domestic
animals at acariasises complicated by the conditionally pathogenic microflora.
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gram-negative microflora.
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НЕОБХІДНІСТЬ МОНІТОРИНГУ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ПТИЦІ НА
ВМІСТ НЕОРГАНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ЇХ
БЕЗПЕЧНОСТІ
Анотація. У 62,49 % із п’ятдесяти шести досліджених проб
комбікормів, з якими виникали проблеми у птиці, встановлено перевищення
максимально допустимого рівня за вмістом неорганічних елементів, зокрема
свинцю, залізу та селену, що свідчить про можливість інтоксикації ними
птиці. Лише 33,93 % кормів відповідали максимально допустимому рівню.
Занижений вміст за вмістом міді і селену встановлено у 3,58 % комбікормів
для птиці.
Ключові слова: птахівництво, комбікорми, неорганічні елементи,
моніторинг.
Вступ. Основним способом годівлі птиці в умовах інтенсивного
птахівництва є згодовування вволю повнораціонних гранульованих чи
розсипних комбікормів [1]. Система нормованої годівлі передбачає передусім
забезпечення фізіологічної потреби птиці в обмінній енергії, поживних і
біологічно активних речовинах, збереження здоров’я птиці. Для забезпечення
нормального функціонування організму і виробництва продукції необхідно щоб
птиця щодобово отримувала певну кількість води, протеїну, жиру, вуглеводів,
вітамінів та мінеральних речовин [2]. Відомо, що за оптимального вмісту і
співвідношення мікроелементів стабілізується перебіг багатьох реакцій
метаболізму, що забезпечує нормальний стан здоров’я та високу
продуктивність тварин. При нестачі, надлишку або порушенні співвідношення
мікроелементів в організмі розвиваються різноманітні захворювання,
знижується продуктивність тварин та зменшується термін їх експлуатації [3].
Тому метою роботи стало дослідження вмісту неорганічних елементів у
комбікормах, як обов’язкової умови їх безпечності.
Матеріали і методи досліджень. Дослідження вмісту неорганічних
елементів у комбікормах проводили на базі відділу токсикології, безпеки та
якості сільськогосподарської продукції ннц «іеквм» за допомогою методу
рентген-флуоресцентного аналізу відповідно до методичних рекомендацій [4].
Метод рентген-флуоресцентного аналізу ґрунтується на використанні
рентгенівської флуоресценції елементів з подальшим аналізом спектрів на
приладі «спектроскан–макс». При опроміненні зразка рентгенівськими
©
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променями біологічний об’єкт, який заздалегідь підданий сухій мінералізації,
починає випромінювати (флуоресціювати) в рентгенівському діапазоні. Спектр
цієї вторинної флуоресценції адекватно відображає елементний склад
аналізованого зразка.
В Україні регламентуючими документами [5, 6] щодо вмісту
неорганічних елементів у комбікормах для птиці встановлено наступні
максимально допустимі рівні (табл.), тому звертали увагу на вміст наступних
елементів: цинк, мідь, залізо, марганець, селен, свинець, нікель.
Таблиця
Максимально допустимі рівні неорганічних елементів в комбікормах для
птиці за різними регламентуючими документами
Регламентуючий
документ
Неорганічний
елемент
Цинк
Мідь
Залізо
Селен
Свинець
Нікель
Марганець

Максимально допустимий рівень
Oбов’язковий мінімальний перелік
[5]
досліджень [6]
Максимально допустимий рівень, відповідно до напряму продуктивності,
мг/кг
Несучки

Відгодівля

Несучки

Відгодівля

100,00
80,00
100,00
0,50
3,00
1,00
не нормується

100,00
80,00
200,00
1,00
5,00
3,00
не нормується

50,00
80,00
не нормується
не нормується
3,00
не нормується
не нормується

100,00
80,00
не нормується
не нормується
5,00
не нормується
не нормується

Марганець не нормується в комбікормах для птиці, але його фізіологічна
потреба складає 70-100 мг/кг корму [7], тому при інтерпретації результатів
досліджень ми орієнтувалися на даний показник.
Результати дослідження та обговорення. Протягом 2010 року до
відділу надійшло 56 проб комбікормів для птиці різного напряму
продуктивності. При зборі анамнестичних даних було встановлено, що значна
частина надісланих для дослідження комбікормів була виготовлена
безпосередньо у господарствах, з яких надходили проби. Клінічний прояв
токсикозів у птиці характеризувався досить різноманітною симптоматикою від
незначного зниження продуктивності до загибелі певної кількості поголів’я при
цьому інфекційні захворювання були виключені у більшості випадків. При
проведенні патологоанатомічного розтину було встановлено різні ступені
дистрофії печінки (в основному жирової) і нирок, кутикуліти, ентерити, які
вказують на хронічний перебіг інтоксикацій, а також зміни характерні для
отруєння свинцем.
При дослідженні комбікормів для птиці (рис.) встановлено, що вміст
хімічних елементів не перевищував максимально допустимого рівня [5, 6] у 19ти пробах.
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Відповідають МДР
Перевищення за вмістом свинцю
3,57

1,79 5,36

3,57

Перевищення за вмістом цинку

1,79
33,93

7,14

Перевищення за вмістом міді
Перевищення за вмістом селену
Перевищення за вмістом заліза

3,57

Перевищення за вмістом нікелю

12,50

8,93

3,57

3,57

10,71

Перевищення за вмістом
заліза
Перевищення за вмістом
марганцю
Перевищення за вмістом
заниження вмісту міді
Перевищення за вмістом
селену та нікелю
Перевищення за вмістом
заліза та селену
Занижений вміст селену

цинку та
заліза та
заліза,
заліза,
цинку,

Рисунок. Відсоткове співвідношення комбікормів для птиці із
встановленим перевищенням, заниженням і відповідністю МДР за
неорганічними елементами.
У 6-ти пробах виявлено підвищений вміст свинцю 5,98±0,30 мг/кг
(максимально допустимий рівень 3,0 мг/кг для несучок та 5,0 мг/кг для птиці на
відгодівлі) (рис.). Основними клінічними ознаками свинцевого токсикозу є
загальна слабкість, пригнічення, втрата апетиту, сильна спрага, наявність
базофільної зернистості еритроцитів та зниження вмісту загального гемоглобіну
в 1,5-2 рази. На розтині – запальні процеси з явищами некрозу слизової
оболонки шлунково-кишкового тракту, печінка глинистого кольору, дрябла,
нирки зморщені [7].
У 7-ми пробах комбікормів, що надходили з різних господарств,
встановлено підвищений вміст заліза (рис.): від 370,55±38,03 до
532,62±7,38 мг/кг за максимально допустимого рівня 100 мг/кг для несучок та
200 мг/кг для птиці на відгодівлі. Надлишок заліза в раціонах може стати
причиною погіршення використання протеїну кормів, викликати розлад
травлення і як наслідок знизити показники росту, розвитку та продуктивності
птиці [8].
У 2-х пробах комбікормів встановлено підвищений рівень цинку (рис.):
388,42±1,57 мг/кг та 133,14±1,75 мг/кг за максимально допустимого рівня [6]
50 мг/кг для несучок та 100 мг/кг для птиці на відгодівлі. Хоча діапазон між
біотичною і токсичною дозою цинку для птиці дуже широкий, існує можливість
отруєння вищевказаним елементом. Воно може виникати в основному при
передозуванні солей цинку, які вводяться в корми у складі преміксів. Надлишок
цинку викликає затримку росту та пригнічує репродуктивні функції птиці.
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Окрім того цинк є антагоністом міді, тому високі дози цинку призводять до
зменшення всмоктування та засвоєння міді, що супроводжується
функціональними і морфологічними відхиленнями з боку центральної нервової
системи, органів травлення, печінки, нирок [1].
Максимально допустимий рівень селену у комбікормах для несучок
становить 0,5 мг/кг, а для птиці на відгодівлі 1,0 мг/кг, у 5-ти пробах вміст
селену перевищував МДР (рис.): від 2,18±0,02 до 3,49±0,07мг/кг. Слід
зазначити, що ступінь токсичності селену залежить від форми, у якій
мікроелемент потрапляє в організм, характеру раціону (кількість білків, сполук
сірки, миш’яку) та способу введення. Отруєння селеном у курей проявляється
зниженням яйценосності, гальмуванням росту, схудненням, погіршується
виведення курчат, відмічаються ембріональні аномалії, стає ламким перо. Окрім
того, утворюються набряки м’язів, шкіри та розвивається макроцитарна анемія
[9].
Підвищений вміст нікелю (максимально допустимий рівень 1,0 мг/кг для
несучок та 3,0 мг/кг для птиці на відгодівлі) встановлено в 2-х пробах (рис.):
4,19±0,21 та 4,78±0,38 мг/кг. У комбікорми нікель потрапляє з зерном рослин,
що концентрують цей метал. Це перш за все соя і всі бобові. Надлишок нікелю
в комбікормах призводить до зниження імунітету птиці, а також активності
низки металоферментів, порушенням синтезу білка, РНК і ДНК [10].
У 2-х пробах комбікормів встановлено підвищений рівень міді
(максимально допустимий рівень 80 мг/кг корму) (рис.): 94,45±0,55 мг/кг та
113,14±2,00 мг/кг. Отруєння міддю у птиці виникає рідко завдяки здатності до її
виділення, але при тривалому надходженні у організм птиці підвищених доз
міді спостерігаються ознаки токсикозу: депресія росту, м’язова дистрофія, на
розтині – ураження кутикули м’язового шлунку, дистрофію печінки [11].
Також нами встановлено незбалансованість комбікормів за двома і
трьома елементами: в 4-х пробах – за вмістом цинку та заліза, у 2-х пробах –за
залізом і марганцем, в 1 пробі відмічали підвищений вміст заліза і знижений
вміст міді. У 3-х пробах вміст заліза, селену та нікелю, у 2-х пробах – вміст
цинку, заліза та селену перевищував максимально допустимий рівень. І у 1-й
пробі встановлено низький вміст селену (рис.).
Як видно з рисунку у значній частині комбікормів відзначається
перевищення максимально допустимого рівня за вмістом свинцю, селену,
заліза, а також заліза та цинку, що може свідчити про неправильне чи
безконтрольне введення преміксів (мінеральних добавок) до комбікормів, а
також про відсутність контролю за їх наявністю.
Отже, у 62,49 % кормів для птиці, що надійшли в лабораторію у 2010
році, встановлено перевищення максимально допустимого рівня в основному за
вмістом біотичних неорганічних елементів, у 3,58 % кормів встановлено
занижений вміст (мідь, селен) і лише 33,93 % кормів відповідали максимально
допустимому рівню.
Виходячи з викладеного вище можна сказати, що клінічний прояв
гіпермікроелементозів характеризується різноманітною симптоматикою, що
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утруднює своєчасне встановлення діагнозу (особливо при передозуванні за
двома і більше компонентами) та може призвести до значної втрати птицею
продуктивності і як наслідок призвести до значних економічних збитків. Тому
виготовляти комбікорми слід відповідно до рецептури та контролювати вміст
мікроелементів у складових комбікормів (особливо це стосується мінеральних
добавок та преміксів) та кожній партії комбікормів перед згодовуванням. А
основною запорукою безпечності комбікормів для птиці повинен бути їх
моніторинг на вміст неорганічних елементів.
Висновки.
1. При дослідженні комбікормів для птиці на вміст неорганічних
елементів встановлено, що лише 33,93 % кормів відповідали максимально
допустимому рівню. Занижений вміст неорганічних елементів (міді і селену)
виявлено у 3,58 % кормів, а у 62,49 % кормів для птиці – перевищення
максимально допустимого рівня в основному за вмістом біотичних
неорганічних елементів, що свідчить про можливість інтоксикації ними птиці.
2. Для запобігання передозування виробникам комбікормів необхідно
суворо дотримуватися рецептури виготовлення, враховувати вміст
неорганічних елементів у сировині для виготовлення комбікормів, а особливо у
кормових добавках (преміксах, БВМД), а також контролювати вміст
неорганічних елементів у кожній партії готових комбікормів. Необхідною
ланкою в системі профілактики отруєнь птиці повинен бути їх моніторинг на
вміст неорганічних елементів
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Summary
О.T. Kutsan, О.L. Orobchenko
National Scientific Center «Institute of Experimental and Clinical
Veterinary Medicine»
THE NEED OF MONITORING OF MIXED FODDERS FOR A BIRD ON
THE CONTENT OF INORGANIC ELEMENTS AS AN INDISPENSABLE
CONDITION OF THEIR SAFETY
In 62,49 % from 56 investigated tests of mixed fodders, causing problems at a
birds, excess of as much as possible admissible level under the content of inorganic
elements, in particular lead, iron and selenium that testifies to possibility of an
intoxication them of a bird is established. Only 33,93 % of forages answered as much
as possible admissible level. The lowered contents under the copper and selenium it is
established in 3,58 % of mixed fodders for a bird.
Key words: poultry, mixed fodders, inorganic еlements, monitoring.
Стаття надійшла до редакції 11.04.2011
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Кушнір І.М., канд.с.-г. наук (igorku70@gmail.com) ©
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних
препаратів та кормових добавок, м. Львів
ВПЛИВ ПОВТОРНОЇ СТЕРИЛІЗАЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
ГОТОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
У статті висвітлено питання впливу повторної стерилізації
фізіологічного розчину та води для ін'єкцій, розфасованих у різну за об'ємом
пакувальну тару (2,5 та 200 см3,), що піддавались автоклавуванню при
температурних режимах 121 °С упродовж 15 хв і 134 °С упродовж 20 хв.
Встановлено, що при повторній стерилізації при різних температурних
режимах змін показників якості досліджуваних розчинів для ін'єкцій не було
виявлено.
Ключові слова: бактерійні ендотоксини, ЛАЛ-тест, питома
електропровідність, автоклавування, повторна стерилізація
Вступ. При промисловому виробництві стерильних лікарських засобів
(ЛЗ) постійно виникає цілий ряд питань щодо забезпечення контролю за
вмістом бактерійних ендотоксинів. У зв'язку з тим, що бактерійні ендотоксини
володіють широким спектром патологічних для організму людини і тварин
біологічних ефектів [1] їх визначення є одним із важливих тестів біологічного
контролю ЛЗ.
Традиційно визначення бактерійних ендотоксинів проводять за
допомогою тесту на кролях та ЛАЛ-тестом, проте, не у всіх випадках
застосування тесту на кроликах є доцільним [2].
У лабораторній практиці ветеринарної та гуманної медицини України
визначення бактерійних ендотоксинів за допомогою ЛАЛ-тесту (Лізату
амебоцитів лімулюса-тест) не знайшло широкого застосування [3].
Впровадження ЛАЛ-тесту у практику виробництва стерильних ЛЗ, призначених
для ветеринарної медицини, а також у клінічні дослідження має певні труднощі,
що пов’язано, в першу чергу, з економічними чинниками, а також з відсутністю
нормативної документації [1, 3].
Препарати, що не відповідають вимогам нормативної документації за
вмістом бактерійних ендотоксинів підлягають утилізації, тому метою нашої
роботи було визначення впливу повторної стерилізації на показники якості води
для ін’єкцій та фізіологічного розчину.
Матеріали і методи. Для дослідження використовували фізіологічний
розчин та воду для ін'єкцій, які повторно автоклавували за температури 121°С
упродовж 15 хв. та 134°С — 20 хв. Визначення бактерійних ендотоксинів та
аналітичні дослідження проводили згідно з методиками нормативної
документації та відповідних фармакопейних статей [4, 5, 6]. Бактерійні
©
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ендотоксини
визначали
методом
А, для
постановки ЛАЛ-тесту
використовували набори реактивів «Associates of Cape Cod Inc.»(США): ЛАЛреактив Pyrotell (заявлена чутливість — 0,03 МО/мл), ЛАЛ-вода Pyroclear,
контрольний стандарт ендотоксину (Esherichia coli 0113:Н10) і буферний
розчин Pyrosol (0.2M трис-НСl буфер, рН =7,4). Для розведення
використовували апірогенні наконечники та пробірки 13х75 мм. Інкубацію
реакційної суміші проводили при температурі 37±1 °С впродовж 60±2 хв у
сухоповітряному термоблоці «PYROTНERM». Робота проводилась спільно з
лабораторією біологічного контролю корпорації Артеріум АТ “Галичфарм”.
Результати дослідження. Згідно з вимогами нормативної документації та
відповідних фармакопейних статей, рівень бактерійних ендотоксинів у воді для
ін'єкцій повинен становити менше 0,25 МО/мл. Проте, досягнути такого рівня
при виробництві препаратів не зажди вдається. Тому нами з метою розробки
методу підвищення якості препаратів за показником бактерійні ендотоксини
було вивчено вплив повторної стерилізації на показники якості готового
продукту. Результати дослідження води для ін'єкцій, розфасованої у ампули
об'ємом 2 см3, подано у таблиці 1.
Таблиця 1
Вплив повторної стерилізації на показники якості води для ін'єкцій
у ампулах по 2 см3
Показники
Зовнішній вигляд
Питома електропровідність, не
більше, мкСм/см
Хлориди, не більше %

Готовий
лікарський
засіб
Прозора
безбарвна
рідина

Повторна стерилізація,
температура/час
121°С – 15 хв.
134°С – 20 хв.
Прозора
Прозора
безбарвна
безбарвна
рідина
рідина

14,5±0,1

14,6±0,1

15,8±0,1

<0,00005

<0,00005

<0,00005

<0,00002
<0,00002

<0,00002

Амонію солі, не більше %

<0,00002

<0,00002
<0,00002

Сухий залишок, не більше мг

3,0±0,05

3,0±0,1

-

-

280±2,6
21±0,5

280±3,4
21±0,7

280±3,9
21±0,4

Стерильний

Стерильний

Стерильний

< 0,25

< 0,25

Нітрати, не більше %

Механічні включення
Невидимі частки
10 мкм
25 мкм
Стерильність
Бактерійні ендотоксини, менше
МО/мл

< 0,25

2.9±0,08
-

Як видно з даних, наведених у таблиці 1, при повторній стерилізації
води для ін'єкцій у ампулах по 2 см3, суттєвих змін у досліджуваних показниках
не виявлено. Встановлено лише збільшення питомої електропровідності при
162

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

повторній стерилізації за температури 134 °С на 8,9 %, порівняно із готовим
препаратом, проте даний показник не виходить за межі декларованих
показників якості.
У подальшому визначили вплив різних температурних режимів на
показники якості води для ін'єкцій у флаконах по 5 см3. Результати досліджень
подано у таблиці 2.
Таблиця 2
Вплив повторної стерилізації на показники якості води для ін'єкцій у
ампулах по 5 см3
Показники
Зовнішній вигляд

Готовий
лікарський засіб
Прозора
безбарвна рідина

Повторна стерилізація,
температура/час
121°С – 15 хв. 134°С – 20 хв.
Прозора
Прозора
безбарвна
безбарвна
рідина
рідина

Питома електропровідність, не
більше, мкСм/см
Хлориди, не більше %

10,6±0,07

10,8±0,09

13,5±0,14

<0,00005

<0,00005

<0,00005

Нітрати, не більше %

<0,00002

<0,00002

Амонію солі, не більше %

<0,00002

<0,00002

<0,00002
<0,00002

Сухий залишок, не більше мг
Механічні включення
Невидимі частки
10 мкм
25 мкм
Стерильність
Бактерійні ендотоксини, менше
МО/мл

1,02±0,04
-

1,3±0,04
-

1,3±0,03
-

325±2,5
51±0,6
Стерильний

328±2,2
52±0,6
Стерильний

328±3,3
52±0,5
Стерильний

< 0,25 МО/мл

< 0,25 МО/мл

< 0,25 МО/мл

Як видно з даних, наведених у таблиці 2, при повторній стерилізації води
для ін'єкцій, у флаконах по 5 см3, встановлено незначне збільшення питомої
електропровідності за температури 121 °С на 1,9 % та за температури 134 °С на
27,3 %, порівняно із готовим препаратом, всі решта показники були без змін.
У подальшому ми вивчили вплив різних умов повторної стерилізації на
показники якості фізіологічного розчину. Визначення впливу повторної
стерилізації на аналітичні показники розчину натрію хлориду, розфасованого
по 10 та 200 см3, подано у таблицях 3, 4.
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Таблиця 3
Вплив повторної стерилізації на показники якості натрію хлориду у
ампулах по 10 см3
Показники
Зовнішній вигляд
Об’єм, що витягається, не менше,
мл
Механічні включення
Невидимі частки
10 мкм
25 мкм
Стерильність
Бактерійні ендотоксини, менше
МО/мл
Кількість натрію хлориду, в мл
рН
Залізо, не більше %

Готовий
лікарський засіб
Прозора
безбарвна
рідина

Повторна стерилізація,
температура/час
121°С – 15 хв.
134°С – 20 хв.
Прозора
Прозора
безбарвна
безбарвна
рідина
рідина

5,01
-

5,01
-

5,01
-

652±1,1
25±0,4
Стерильний

677±1,7
25±0,3
Стерильний

650±1,4
25±0,3
Стерильний

0,5
9.1±0,03
5,3±0,04
< 0,0002

0,5
9.1±0,06
5,7±0,07
< 0,0002

0,5
9,1±0,05
5.7±0,05
< 0,0002

Таблиця 4
Вплив повторної стерилізації на показники якості натрію хлориду у
флаконах по 200 см3
Показники
Зовнішній вигляд
Об’єм, що витягається, не
менше
Механічні включення
Невидимі частки
10 мкм
25 мкм
Стерильність
Бактерійні
ендотоксини,
менше МО/мл
Кількість натрію хлориду, в 1
мл
рН
Залізо, не більше %

Готовий
лікарський засіб
Прозора
безбарвна рідина

Повторна стерилізація,
температура/час
121°С – 15 хв.
134°С – 20 хв.
Прозора
Прозора
безбарвна
безбарвна рідина
рідина

5,01
-

5,01
-

5,01
-

652±1,7
25±0,3
Стерильний

677±1,5
25±0,4
Стерильний

612±1,6
25±0,4
Стерильний

0,5

0,5

0,5

9.1±0,07
5,30±0,04
< 0,0002

9.1±0,04
5,74±0,04
< 0,0002

9,1±0,06
5.75±0,05
< 0,0002

Результати, наведені в таблицях 3 та 4, свідчать про те, що повторна
стерилізація за температури 134 °С упродовж 20 хв. не спричинює значних
відхилень від задекларованих показників якості розчину натрію хлориду.
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Висновки. 1. Незалежно від об'єму фасувальних одиниць розчину
натрію хлориду та води для ін'єкцій, повторна стерилізація за температури
134°С упродовж 20 хв. не впливає на їх показники якості.
Перспективи подальших досліджень. Дослідження впливу повторної
стерилізації на рівень бактерійних ендотоксинів у стерильних лікарських
засобах.
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Summary
I. M. Kushnir
REPEATED STERILIZATION INFLUENCE ON QUALITY
OF PROVIDED MEDICINES INDICATORS
In the article the question of repeated sterilization influence of saline and
water for injection packaged in different containers by volume (2,5 and 200 cm3,) that
underwent autoclaving at temperatures 121 °C within 15 min and 134 °C within
20 min is highlighted. It was established that at repeated sterilization at different
temperatures changes in the indices of solutions for injection quality hadn’t been
observed.
Key words: bacterial endotoxins, LAL-test, specific conductivity, autoclaving,
repeated sterilization
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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА СТІЙКІСТЬ БАКТЕРІЙ ДО АНТИБІОТИКІВ
У статті наведено результати вивчення стійкості збудників
бактеріальних інфекцій до антибіотиків.
Ключові
слова:
бактерії,
інфекційні
хвороби,
антибіотики,
резистентність.
Окремі штами К. hamra, які викликають інфекційні хвороби сечeстатевих
органів у людини виявлено у к-ку корів. Дослідження показали, що ці
мікроорганізми є стійкими до багатьох антибіотиків, що негативно впливає на
лікування та продовження термінів реабілітації.
До недавнього часу дослідників цікавило питання лише про стійкість
організму до одного антибіотика, який застосовується в експерименті. Сьогодні
відомо, що бактерія може проявляти стійкість до двох і більше антибіотиків.
Відкриття генних касет, або інтегронів, які містять генетичну інформацію про
стійкість бактерій чи їх токсичних складових до декількох різних антибіотиків,
змусило дослідників переглянути свої знання про ступінь стійкості бактерій до
антибіотиків.
Бактерії з підвищеною стійкістю до антибіотиків були виявлені на
об’єктах, де застосовуються антибактеріальні речовини: в лікарнях, медичних
лабораторіях, обладнаннях для обробки питної води [7,8,18]. Також стійкі до
антибіотиків бактерії були виявлені також в природних умовах: у водоймах,
ґрунті, кормах [14].
Гени стійкості властиві не лише бактеріям, які викликають захворювання
(сальмонели, пастерели, кампілобактерії та актинобактерії), але й коменсальним
збудникам (Ешеріхії, ентерококи та бактероїди). Ступінь стійкості бактерій до
антибіотиків змінюється залежно від оточуючого середовища [15,19]. Є дані,
що гени, які відповідають за стійкість до антибіотиків, утворюються в
бактеріях, в яких продукуються ці антибіотики з метою запобігання процесів
самознищення [5].
За даними [3,31], існує зв'язок між застосуванням антибіотиків і стійкості
організму до них. Лікування одним препаратом звичайно веде до стійкості
проти нього, однак перехрестна стійкість до інших антибіотиків, які у
морфофункціональному відношенні не подібні на застосований раніше, також
може проявитися [16,25]. Так, несподівано, при застосуванні пеніциліну
золотистий стафілокок почав виробляти пеніциліназу. Коли замість пеніциліна
застосували метицилін то стафілокок досить швидко став стійким і проти нього.
©
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Подібна схема встановлена і при застосуванні ванкоміцину [31]. Проте, можна
припускати, що стійкі до антибіотиків гени бактерій не змінюються, якщо
збудник не піддається дії антибіотиків [25].
Особливої уваги заслуговують зоонози- інфекційні хвороби, які
передаються людині від тварин [1]. У розвинених країнах зооноз зустрічається
часто та вважається харчовою інфекцією, яка провокується видами Salmonella,
Campylobacter, Listeria і ін. Шлунково- кишковий тракт тварин є первинним
резервуаром збудників зоонозів. Багато кишкових інфекцій є результатом
фекального забруднення під час забою або обробки забитої туші [2].
Ріст стійкості зоонотичних бактерій до антибіотиків часто приводить до
розвитку
захворювань
людини
внаслідок
можливого
розвитку
антибактеріальної стійкості у останніх [2]. Потенціальна важливість цього
моменту для здоров'я людини була показана спалахами кінолоно-стійкого
збудника сальмонельозу S.Typhimurium ДТ104 і флюорокінолоно-стійкого
С.Jejuni, коли не вдалося вилікувати пацієнтів [6].
Інший спалах відбувся внаслідок стійкої до тетрацикліну сальмонел, коли було
зареєстровано 18 випадків захворювань сальмонельозом в стадах корів на
Заході США, які одержували тетрациклін разом з кормом [10].
Шлунково- кишковий тракт – найбільш сприятливе середовище для обміну
генетичною інформацією [29]. Окремі ізоляти сальмонел і ешерихій, стійкі до
апраміцину, зайвий раз доводили, що можеть передаватися від тварин до
людини, якщо даний антибіотик не застосовується для лікування людини
[12,32]. В окремих країнах Европи стійкі до флюорокінолону штами С. Jejuni
були ізольовані в організмі людини після застосування енрофлоксацина для
птиці [13]. Подібна ситуація спостерігалася з організмом, стійким до
стрептоміцину Е. coli, коли цей антибіотик застосовували, як стимулятор росту
для свиней, але не використовувався в медицині. Стійкість до стрептоміцину
виявлялася не лише у свиней, але й у робітників ферми, їх родичів і людей
найближчих поселень [16]. Епідемія стійких сальмонел в окремих регіонах
США перекинулася на телят молочних ферм [17]. 18 людей захворіли на Заході
США, коли серед стада корів у Південній Дакоті була розповсюджена стійка до
багатьох препаратів штами сальмонел [10]. Окремі спалахи S.typhimurium в Арі
зоні та в Канаді були викликані стійкою до багатьох антибіотиків бактерій, які
знаходились у сирому молоці [4,28]. У Каліфорнії було заражено 45 пацієнтів
сальмонелами після споживання яловичини з окремих молочних ферм [20].
Потенціальним джерелом зараження телят ветеринарні спеціалісти
вважають насичені різними медикаментами замінники молока [21]. Автори
замітили, що серед телят більш стійкі до антибіотиків зустрічаються частіше,
ніж серед дорослої худоба, тому що молодим тваринам частіше дають
препарати для попередження бактеріальних інфекцій. Крім цього було вивчено,
як стійкість до антибіотиків передається від корів телятам. Стійкі проти
антибіотиків мікроорганізми були виявлені у телят, яким згодовували молоко
корів хворих на мастит [33]. В організмі телят була виявлена бактерія, стійка до
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стрептоміцину. У телят, яким згодовували замінники молока без антибіотиків,
вірусів, стійких до антибіотиків не виявили.
В інших дослідах показано, що такі мікроорганізми у телят всеж таки
присутні. Так, в дослідах [9] було ізольовано Е. coli стійку до сульфонаміду
(сполука триметопріму та сульфаметоксазолу), із фекалій телят, з ознаками
гострої діареї. Усі ізоляти виявилися стійкими до тетрацикліну, більшість до
неоміцин у та пеніциліну.
При наявності ризику розвитку стійкості до антибіотиків у тварин, яким
дають протимікробні засоби, важливо враховувати і інші шляхи розвитку цієї
стійкості [19]. Так, наприклад, фекальні відходи тваринного походження, що
застосовуються як добрива, перетворюються у компости і зберігаються в гуртах
(копицях). Бактерії, стійкі до антибіотиків, таким чином від тварин надходять у
підземні води, рідники, тощо і можуть повертатися знову тваринам [25].
Розвиток стійкості до декількох різних антибіотиків є результатом
горизонтальної або латеральної передачі генів. Цей процес, при якому ДНК
може переходити від одної бактерії до іншої. На сьогодні визначено три
механізми горизонтальної передачі генів: власне передача, трансформація і
кон’югація. Процес передачі включає обмін ДНК між спорідненими бактеріями
(наприклад, між двома різними псевдо монадами). Трансформація полягає в
тому, що вільна ДНК переходить у клітину із оточуючого середовища. Цей
процес залежить від близькості кореляції бактерії і вільної ДНК, від можливості
клітини прийняти звільнену ДНК і з'єднати її з інформацією своєї власної ДНК.
Третій, очевидно, найбільш важливий механізм горизонтальної передачі
генів – кон’югація. Це процес, під час якого бактерія Gram (-) обмінюється ДНК
[31]. Кон’югація вимагає близького контакту клітин для передачі рушійних
елементів із донорської клітини до приймаючої клітини [27]. Кон’югація між
бактеріями Gram (-) і Gram (+) була описана на прикладі інтергенетичної із Е.
coli в тип Streptomices [22].
Рушійні елементи – це плазміди та кон'югативні Тn- елементи, які є
вирішальними кон'югативними елементами. Плазміди – це елементи з
додатковими хромосомами в ДНК, які копіюються незалежно від хромосоми
бактеріяльної клітини. Плазміди звичайно невеликі розміром, округлі,
двониткові молекули, які виявляються у багатьох видах бактерій. Гени
плазмідів не вважаються необхідними, проте вони створюють бактеріям певні
вигідні умови. Розмір плазмід коливається від 1 Кв до 2000 Кв. Плазміди
стійкості, або «R – плазміди» формують код для ферментів, які інактивують
антибіотики, попереджають поглинання антибіотиком і виштовхують даний
антибіотик [20]. Стійкі до антибіотиків ниткоподібні плазміди присутні
практично у всіх бактеріях і широко розповсюджені в природі. У бактерій G (-)
ця стійкість виявляється переважно до антибіотиків [24]. Кон’югація
переміщення плазмідів однакова у ентеробактерій, Pseudomonas і інших
анаеробних бактеріях [24]. Бактерії Gram (-), які часто викликають інфекції,
завжди стійкі до більшості антибіотиків, що і ускладнює боротьбу з подібними
інфекціями. Такі бактерії стійкі до багатьох антибіотиків нового покоління в
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результаті кількість випадків летального наслідку пацієнтів зростає. Недавно
новий клас рушійних генетичних елементів, які викликаються інтегронами було
виявлено у багатьох бактеріях Gram (-). Ці інтегрони представляють собою
горизонтально переданих генів, зв’язаних з транспозонами чи кон’югативними
плазмідами, які прискорюють розповсюдження навіть при наявності
антибіотика.
За даними [18] більшість відомих сьогодні плазмідів дуже подібні з тими,
які були відкриті ще до початку ери антибіотиків, хіба ці плазміди не мали
стійких до антибіотиків генів. Першою плазмі дою у кишковій паличці – Fплазміда (фактора фертильності) була виявлена в роботі [30]. F-плазміда є
одинокою плазмі дою в ентеробактеріях, яка проліферує у кишечнику тварин
[30]. Ця екосистема представляє стабільні умови та дозволяє F-плазміді
розвивати апарат переміщення генів з більшою складністю, тоді як
«безпорядочні» плазміди типу Inc NPW i Q у більш нестабільних умовах
можуть розвинути простіший, менш специфічний і менш ефективний, але більш
рухливий кон'югативний апарат [26].
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ПАТОМОРФОЛОГІЯ ДЕЯКИХ ОРГАНІВ ІМУНОГЕНЕЗУ ЗА
ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ У СВИНЕЙ
При морфологічному дослідженні імунокомпетентних органів виявляли
структурні еквіваленти нормальної імунної відповіді, порушень імунної
відповіді внаслідок різних причин, пригнічення функції органів імуногенезу під
час інфекційного захворювання (вторинні імунодефіцити) і змін, пов’язаних з
безпосередньою дією збудника на органи імуногенезу.
Ключові слова: інфекційні хвороби, патомофологічні зміни, тимус,
селезінка, лімфатичні вузли
Вступ. Сучасні уявлення про інфекційні захворювання як процеси, що
виникають у результаті взаємодії макро- та мікроорганізму, передбачають
необхідність морфологічного вивчення органів імунної системи. Проведення
гістологічного дослідження дозволяє провести загальну оцінку клітинного складу
всіх функціональних зон імунокомпетентних органів із використанням за
необхідності морфометричних досліджень.
Останні десятиріччя характеризуються підвищенням уваги, переважно
анатомів і гістологів, до органів імуногенезу. Досить детально описані нормальна
будова, ембріо- і гістогенез тимуса, селезінки та ЛВ [1 – 5].
Динаміка структурних змін імунокомпетентних органів при нормальній
імунній відповіді вивчається на секційному та експериментальному матеріалах
уже досить давно. Сьогодні в літературі накопичені результати численних
імунологічних досліджень матеріалів, переважно крові, від хворих і здорових
тварин і людей. Вивченням реактивності макроорганізму на секційному матеріалі
більшість імунологів не займається. Отже, оцінка стану імунної системи після
смерті надається лише на основі вивчення морфологічними методами тимуса,
селезінки та периферичних ЛВ.
Матеріал і методи. Робота проводилась протягом 2007 – 2011 рр. у
секційному залі та патогістологічній лабораторії кафедри патологічної анатомії
НУБіП України. Матеріалом досліджень слугували трупи поросят віком 2 – 4
місяці, які надходили з промислових комплексів "Калитянський" і
"Трубіжський" з ознаками сальмонельозної, пастерельозної, гемофільозної
інфекції. Патологічний матеріал відібраний під час розтину трупів загиблих
тварин для подальшого гістологічного дослідження фіксували у 10%-му
водному нейтральному розчині формаліну та заливали через хлороформ у
парафін. Виготовлені гістозрізи товщиною 7 ± 2 мкм
фарбували
гематоксиліном Караці та еозином [6]. Отримані гістопрепарати вивчали під
світловим мікроскопом при збільшеннях 80 – 720 х.
©
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Результати дослідження. Нині загальноприйнято, що імунна система
новонароджених тварин (як і дорослих ссавців та птахів) поліморфологічна і
включає в себе цілі системи (кісткову, лімфатичну), окремі органи (тимус, селезінку),
скупчення лімфоїдної тканини, а також клітин (лімфоцити, макрофаги, моноцити,
нейтрофіли) та їх білкові утворення. Майже всі структури організму беруть участь в
кооперації імунного захисту [7, 8].
Першочергове значення для оцінки імунного статусу належить
морфологічній оцінці структурних змін тимуса, які можуть проявлятися, як
відомо, в двох варіантах: 1) зміни обумовлені природженими імунодефіцитними
станами, що передують розвитку інфекційної хвороби; 2) зміни, що виникають
внаслідок інфекційної хвороби (вторинні імунодефіцити). Для позначення
вторинних імунодефіцитних станів використовується термін «акцидентальна
(випадкова) інволюція» (АІ).
Морфологічним проявом АІ було зменшення кількості лімфоцитів у
субкапсулярній зоні кіркової речовини
при відносно великих розмірах
часточок тимуса. Поряд з цим у кірковій речовині виявляли гніздні скупчення
лімфоцитів і фолікулоподібні структури. Пропорційно зменшенню кількості
лімфоцитів збільшувались кількість і розміри тілець Гассаля. У селезінці таких
тварин спостерігалися чіткі ознаки імунної відповіді у вигляді появи великої
кількості лімфобластів у червоній пульпі, а також наявності крупних
лімфоїдних фолікулів з активними світлими центрами. Переважно в світлих
центрах фолікулів, рідше – у мантійній зоні виявлялася значна кількість
лімфобластів, каріорексис у світлих центрах з наступним їх повним
спустошенням. У ЛВ реєстрували збідніння їх лімфоцитами, особливо мозкової
речовини. Фолікули були численними, великими, значно спустошеними.
Такі зміни можна ідентифікувати як прояви декомпенсації імунної
відповіді, які суттєво впливають на подальший перебіг інфекційного
захворювання. Адже відомо, що дефіцит клітинного імунітету характеризується
рецидивами інфекцій різної етіології, в тому числі генералізацією інфекційного
процесу. Порушення гуморального імунітету характеризується розвитком
синуситів, пневмоній, менінгітів,
сепсису і бактеріємії, обумовлених
грампозитивною, переважно піогенною, флорою і деякими грамнегативними
бактеріями.
Інколи спостерігали неадекватну відповідь імунної системи на
інфекційні захворювання. При цьому незалежно від тривалості й важкості
основного захворювання АІ тимуса була виражена незначно або ж взагалі була
відсутня. В периферичних органах імуногенезу В-залежні зони були
сформовані, але кількість плазмоцитів
незначна, у світлих центрах –
каріорексис.
Як імунопатологічний процес можна розглядати і вторинну гіперплазію
тимуса, яка виникала при пневмоніях інфекційної етіології. Маса тимуса при
цьому збільшувалась, хоча й помірно (до 130%), у той час як розміри й маса
периферичних
органів
імуногенезу
залишалися
звичайними.
При
гістологічному дослідженні типовими були повнокрів’я і набряк тимуса,
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відсутність меж між мозковою і кірковою речовинами, поява детриту в
тимусних тільцях і великої кількості макрофагів у стромі тимуса. Ознак АІ
практично не відмічали. У периферичних лімфоїдних органах виявляли дуже
великі фолікули із значною кількістю плазматичних клітин у В-залежних зонах,
а в світлих центрах – виражений каріорексис.
В 2/3 випадків у тимусі спостерігали помітне зменшення об’єму кіркової
речовини при одночасному збільшенні мозкової. Вміст лімфоцитів у кірковій
речовині був значним, визначалась велика кількість крупних клітин із світлою
цитоплазмою. У мозковій речовині кількість лімфоцитів також була різко
збільшена і виявлялася у вигляді фолікулоподібних структур. У ЛВ фолікули
були невеликими, з дрібними світлими центрами, в багатьох з них відмічали
каріорексис або спустошення світлих центрів.
Натомість у селезінці
виявлялися крупні лімфоїдні фолікули з великими світлими центрами. Отже,
можна вважати, що фолікулоподібні структури тимуса, що виникали на тлі його
гіперплазії свідчать про некоординовану імунну відповідь.
Пряме ураження периферичних лімфоїдних органів з появою в них
характерних змін є типовими при бактеріальних інфекціях. Ці зміни пов’язані,
насамперед, з безпосередньою дією збудника при генералізованих інфекціях.
При сальмонельозі спостерігали значну гіперплазію ретикулоцитів з
утворенням клітинних вузликів у червоній пульпі селезінки. У складі таких
вузликів виявляли мононуклеарні, епітеліоїдні клітини, плазмоцити. У ЛВ,
насамперед, брижових також спостерігали гіперплазію ретикулоцитів,
діапедезні крововиливи, їх набряк.
Висновки. 1. При морфологічному дослідженні імунокомпетентних
органів виявляли: структурні еквіваленти нормальної імунної відповіді в
органах імуногенезу; морфологічні прояви порушень імунної відповіді
внаслідок різних причин; ознаки пригнічення функції органів імуногенезу під
час інфекційного захворювання (вторинні імунодефіцити); структурні зміни,
пов’язані з безпосередньою дією збудника на органи імуногенезу.
2. У тварин з інфекційними захворюваннями ознаки активації тимуса
пропорційні тривалості й важкості захворювання і проявляються у
делімфатизації кіркової речовини, збільшенні в розмірах тимусних тілець і
появі в них детриту, збільшенні кількості макрофагів.
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Summary
PATHOMORPHOLOGY OF SOME ORGANS OF IMMUNOGENESIS
AT INFECTIOUS DISEASES OF SWINE
At morphological investigation of immunological competent organs
established the structural equivalents of normal immune answer, violations of
immune answer by virtue of a number of the reasons, suppressing of function of
organs of immunogenesis at an infectious disease (secondary immunodeficiency) and
changes, related to the direct operating of causative agent on the organs of
immunogenesis.
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ВПЛИВ ЕКТОПАРАЗИТІВ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
ОДНОРІЧОК КОРОПІВ
У статті наведено дані про гематологічні та біохімічні дослідження
крові клінічно здорових та уражених ектопаразитами однорічок коропа.
Показано вірогідне зниження кількості еритроцитів та зростання лейкоцитів
крові. Виявлено біохімічну мінливість, яка проявляється змінами вмісту і
складу білків сироватки крові та органів риб за ектопаразитарної інвазії.
Ключові слова: ектопаразити, дактилогіроз, лернеоз, загальний білок,
білкові фракції, гематологічні показники.
Вступ. Однією із причин, що перешкоджають розвитку рибництва та
збільшення рибопродуктивності, є ектопаразитарні хвороби риб, які
спричиняють значні економічні збитки. За останній час на багатьох
рибопромислових водоймах України, особливо ставах, набувають значного
поширення спалахи таких інвазійних захворювань риб, як: дактилогіроз,
гіродактильоз, аргульоз, лернеоз та інші [1].
Епізоотична ситуація, що склалася у відношенні до ектопаразитарних
захворювань риб в сучасних екологічних та соціально-економічних умовах,
диктує необхідність проведення епізоотологічного моніторингу природних
осередків інвазій, дослідження їх масштабів, пошуку ефективних засобів
боротьби та профілактики.
Значення іхтіопаразитологічних досліджень у загальному комплексі
ветеринарних досліджень все більше зростає у зв’язку із розвитком рибництва і
запровадженням нових об’єктів розведення (у тому числі і тих, які завозяться з
інших країн) за рахунок вдосконалення і впровадження сучасних
іхтіопаразитологічних методик. Очевидно, що об’єктивний діагноз інвазійного
захворювання може бути поставлений лише за визначення видової
приналежності його збудника. Тільки після встановлення діагнозу може бути
досягнута висока ефективність заходів профілактики і лікування, тобто
зменшення втрат у рибництві [1,7].
У зв’язку з цим, метою наших досліджень було вивчення морфологічних
і біохімічних показників крові та органів однорічок коропа за моно- та змішаної
інвазії ектопаразитами.
Матеріал і методика досліджень. В експериментальних дослідах
використовували однорічок коропа, відібраних з рибного господарства «Рудники». З
метою визначення гематологічних та біохімічних показників коропа за
ураження ектопаразитами в акваріальних умовах було проведено дослід, в
©
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якому використовували спонтанно інвазованих збудниками дактилогірозу та
лернеозу риб.
Період акліматизації риб становив 12 діб за температури води 15-18 оС. Перед
проведенням досліду було проведено паразитологічне дослідження риб та
визначено показники рівня їх інвазованості. Для цього було сформовано чотири
групи риб по 6 особин у кожній, масою тіла 38,0±4,8 г. Риби першої групи були
контрольними, другої – уражені Dactylogyrus vastator (дактилогірусами) з
інтенсивністю від 10 до 15 дактилогірусів на рибу, третьої – Lernaea cyprinacea
(лернеями) з інтенсивністю від 3 до 5 лерней на рибу і четвертої – одночасно
Dactylogyrus vastator та Lernaea cyprinacea з інтенсивністю інвазії 11-14
дактилогірусів та 4-5 лерней.
Іхтіопаразитологічний
аналіз
проводили
методом
неповного
гельмінтологічного розтину за І.Є. Биховською-Павловською [2]. Видову
належність паразитів визначали за „Определителем паразитов пресноводных
рыб фауны СССР” [6].
Інтенсивність інвазії (ІІ) визначали шляхом підрахунку кількості
паразитів на тілі та зябрах досліджуваної риби.
Рибу утримували у 40-літрових акваріумах із штучною аерацією за
температури 18-20 °С. Догляд за рибою та її годівлю проводили згідно
відповідних норм та раціонів. Протягом усього періоду досліджень
спостерігали за поведінкою та клінічним станом риб.
Кров для досліджень відбирали з серця риб (Cardias puncture)
ін’єкційною гепаринізованою голкою із одноразовим шприцом. При цьому на
1,0 мл крові використовували 0,01 мл гепарину.
Підрахунок кількості еритроцитів і лейкоцитів у суспензії крові
здійснювали на сітці лічильної камери Горяєва. Концентрацію гемоглобіну
визначали уніфікованим гемоглобін-ціанідним методом. Гематокритну
величину визначали на мікроцентрифузі гематокритній МЦГ-8 [4].
Для визначення кількості мікроядер в еритроцитах краплю крові
наносили на предметне скло, потім виготовляли мазки, висушували їх на
повітрі, фіксували в метанолі протягом 10 хвилин і фарбували за Гімзою.
Підрахунок проводили в %.
Загальний білок сироватки крові визначали за допомогою рефрактометра
типу ІРФ-22, фракційний склад білків – шляхом електрофорезу на пластинках із
поліакриламідного гелю і фотометрі на апараті розшифрування фореграм АРФ1 [3,4]. Вміст загального білка у тканинах коропа визначали за методом Лоурі в
модифікації Р.П. Марцишаускаса та ін. [5].
Отримані цифрові дані опрацьовували статистично на комп’ютері:
визначали середні арифметичні величини (M), середню квадратичну помилку
(m) і вірогідність різниць (Р) між порівнюваними показниками.
Результати досліджень. При вивченні патогенної дії ектопаразитів на
організм спонтанно інвазованих Dactylogyrus vastator риб нами встановлено, що
кількість еритроцитів була меншою, порівняно з контролем, у 1,3 раза (Р<0,05).
За виникнення лернеозу кількість еритроцитів була зменшена в 1,8 разів
(Р<0,01). За асоціативної інвазії встановлено тенденцію до зниження кількості
еритроцитів у 2,6 раза (Р<0,001).
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Поряд із зниженням кількості еритроцитів встановлено зменшення
вмісту гемоглобіну крові однорічок як за моно-, так і за змішаних інвазій. У
риб, спонтанно інвазованих Dactylogyrus vastator, вміст гемоглобіну в крові
становив 81,45±3,37, проти 85,42±4,02 г/л у контролі. За ураження риб
лернеями рівень гемоглобіну також
поступово знижувався і становив
82,64±4,32 г/л. За одночасного ураження риб дактилогірусами та лернеями
рівень гемоглобіну крові був нижчим, ніж у контролі, і становив 74,62±3,28 г/л.
Така ж тенденція до зниження спостерігалася за показником
гематокриту. Проте, слід зазначити, що вірогідне зменшення його рівня до
контролю встановлено лише за змішаної інвазії (Р<0,05).
Таблиця 1
Гематологічні показники у коропа за ураження ектопаразитами
(M±m, n=6)
Показники
Контроль

Вид інвазії
Дактилогіроз
Лернеоз

Еритроцити,
1,84±0,16
1,39±0,12*
млн./мкл
Гемоглобін,
85,42±4,02
81,45±3,37
г/л
Гематокрит,
30,94±1,76
27,0±1,12
%
Лейкоцити,
28,16±2,34
35,4±3,02
тис./мкл
Мікроядра ‰
7,48±0,78
9,16±0,92
Примітки: *– P<0,05; ** – P<0,01;*** – P<0,001

Змішана

1,02±0,14**

0,72±0,05***

82,64±4,32

74,62±3,28

26,33±1,33

24,06±1,73*

44,16±3,44**

48,24±4,09**

11,06±1,32

12,47±1,44*

Значні зміни білої крові за моно- і змішаних ектопаразитозів
проявлялися підвищенням кількості лейкоцитів. Ураження риб дактилогірозом
та лернеозом супроводжувалося лейкоцитозом. За інвазії Dactylogyrus vastator
рівень лейкоцитів, порівняно до контролю, зріс у 1,3 раза, інвазії лернеями – 1,6
раза (P<0,01), змішаної – у 1,7 раза (P<0,01).
Поряд із збільшенням загальної кількості лейкоцитів зростала кількість
еритроцитів з мікроядрами. За всіх видів інвазій нами виявлено збільшення
кількості мікроядер, що до речі, є ознакою паразитарних захворювань. Проте,
слід зазначити, що вірогідне збільшення його рівня до контролю встановлене
лише за змішаної інвазії (Р<0,05).
Фізіологічний стан риб та їх резистентність до захворювань значною
мірою характеризуються вмістом загального білка і співвідношенням окремих
його фракцій. Це пояснюється широким спектром біологічної дії сироваткових
білків, зокрема їх пластичною, транспортною і захисною роллю, а також
ензиматичними властивостями деяких їх фракцій. Результати досліджень вмісту
загального білка у сироватці крові свідчать, що його рівень знижувався за всіх
видів інвазій. Найбільш низький рівень загального білка був за змішаної інвазії,
що у 1,2 раза нижче, порівняно з контролем. Вміст альбумінів у сироватці крові
уражених риб був дещо нижчим за вміст альбумінів у клінічно здорових. У риб,
спонтанно інвазованих Dactylogyrus vastator, вміст альбумінів у сироватці крові
становив 50,68±2,75, проти 54,03±2,69 % у контролі. За ураження риб лернеями
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рівень альбумінів також поступово знижувався і становив 48,94±4,11%. За
одночасного ураження риб дактилогірусами та лернеями рівень альбумінів у
сироватці крові був нижчим, ніж у контролі, і становив 46,26±2,82% (Р<0,05).
Таблиця 2
Відносний вміст білків сироватки крові коропа за інвазії ектопаразитами
(%, M±m, n=6)
Показники
Білок загальний
г/%,
Альбуміни

Контроль
41,22±3,24

54,03±2,69
20,37±1,44
Глобуліни
16,30±0,65
9,30±0,17
А/Г коефіцієнт
1,17±0,07
Примітки: *– P<0,05; ** – P<0,01
α
ß
γ

Вид інвазії
Дактилогіроз
Лернеоз
36,45±4,43
35,92±3,28
50,68±2,75
22,32±1,95
16,73±0,82
10,27±0,73
1,02±0,12

48,94±4,11
22,43±1,12
15,38±1,21
13,25±0,97**
0,96±0,14

Змішана
34,84±3,18
46,26±2,82*
22,95±1,17
17,87±1,92
12,92±0,82**
0,86±0,09

Показники α-глобулінових фракцій дещо підвищувалися у крові
уражених паразитами риб. Водночас спостерігалося значне зростання γглобулінових фракцій у сироватці крові уражених однорічок коропа. За
виникнення лернеозу кількість γ-глобулінів зросла у 1,4 раза (Р<0,01). За
асоціативних інвазій встановлено також тенденцію до зростання
кількості γ-глобулінів у 1,4 раза (Р<0,01). Отже, наведені результати свідчать
про значні зміни вмісту загального білка та співвідношення окремих білкових
фракцій у сироватці крові коропів, уражених ектопаразитами.
Таблиця 3
Вміст загального білка в органах риб, уражених ектопаразитами
(M±m, г/%, n=6)
Органи
Гепатопанкреас
Скелетні м’язи
Зябра
Примітки: *– P<0,05

Контроль
9,04±0,18
16,76±0,82
5,93±0,39

Вид інвазії
Дактилогіроз
Лернеоз
9,12±0,28
8,56±0,43
16,94±1,21
15,62±1,15
4,12±0,44*
4,72±0,72

Змішана
8,28±0,92
14,03±0,49*
4,17±0,18*

Наведені у таблиці 3 дані свідчать, що інвазія ектопаразитів впливає на
обмін білків в організмі однорічок коропа. Про це свідчить нижчий вміст
загального білка у гепатопанкреасі, скелетних м’язах та зябрах риб. Особливо
це помітно у скелетних м’язах риб за змішаної інвазії (P<0,05) та у зябрах
однорічок коропа за дактилогірозної та змішаної інвазії (P<0,05).
Висновки. Кількість еритроцитів за ураження однорічок коропа
Dactylogyrus vastator була меншою, порівняно з контролем, у 1,3 раза (Р<0,05),
рівень лейкоцитів, порівняно з контролем, зріс у 1,3 раза, відмічалося
збільшення γ-глобулінових фракцій у 1,1 раза. За виникнення лернеозу
кількість еритроцитів була зменшена в 1,8 раза (Р<0,01), рівень лейкоцитів,
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порівняно з контролем, зріс у 1,6 раза (P<0,01), кількість γ-глобулінів зросла у
1,4 рази (Р<0,01). За асоціативних інвазій встановлено також тенденцію до
зниження кількості еритроцитів у 2,6 раза (Р<0,001), зростання рівня
лейкоцитів, порівняно з контролем, у 1,7 раза (P<0,01). За змішаних інвазій
нами виявлено вірогідне зростання кількості мікроядер (Р<0,05) та зростання
кількості γ-глобулінів у 1,4 раза (Р<0,01).
У зябрах однорічок коропа за дактилогірозної та змішаної інвазії
виявлено значно нижчий вміст загального білка (P<0,05) порівняно з
контролем.
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THE INFLUENCE OF ECTOPARASITES ON PSYSIOLOGICAL AND
BIOCHEMICAL PARAMETERS OF YEARLING CARP
The article presents data on hematological and biochemical examination of
blood of clinically healthy and affected by ectoparasites yearling carp. Displaying
likely reduce the number of red blood cells and increasing number of the leukocytes.
There is biochemical variability which show changes of content and composition of
proteins of blood serum and organs of fish by ectoparasitic invasion.
Key words: ectoparasites, dactylogirosis, lerneosis, total protein, protein
fractions, blood parameters.
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Харківська обласна асоціація птахівничої промисловості „Харківптахопром”
АНТИВІРУСНА АКТИВНІСТЬ АЛЬБУВІРУ НА МОДЕЛЯХ ВІРУСУ
ВЕЗИКУЛЯРНОГО СТОМАТИТУ ТА ВІРУСУ ГЕРПЕСУ ЛЮДИНИ 1
ТИПУ IN VITRO
У статті наведені результати дослідження противірусних
властивостей інгібітора адгезії вірусів – нового ветеринарного препарату
Альбувір. Показана висока антивірусна активність як на моделі вірусу
везикулярного стоматиту, так і вірусу герпесу 1 типу. Обробка культури
клітин Альбувіром до внесення вірусу захищає рецептори клітин від адгезії на
них ВВС та ВПГ1, доповнює механізм гальмування імпортинів гальмуванням
адгезії вірусів. Показано високе значення хіміотерапевтичного індексу для
Альбувіру, а саме 50, що підтверджує низьку токсичність препарату.
Ключові слова: Альбувір, віруси, везикулярний стоматит, вірус герпесу,
токсичність, імпортини.
Вступ. В останній час був розроблений унікальний за своїми
властивостями антивірусний засіб Альбувір. Препарат являє собою
композицію кислих пептидів, здатних до самоорганізації та самоадаптації в
організмі, механізм яких базується на блокаді пептидів ядерного
імпорту/експорту і не дозволяють імпортінам з вірусним геномом перетнути
ядерну мембрану чи вийти з ядра фрагментам віріону. Ефект від препарату
спостерігається вже через 20 хвилин після застосування [1]. До препарату
неможлива адаптація з боку вірусу і організму тварини у зв'язку з тим, що він
є квазіживою системою і його композитний фармакофор є унікальним для
кожної тварини та вірусу. Особливо ефективний цей препарат при лікуванні
захворювань,
викликаних
вірусами,
що
швидко
розмножуються:
параміксовірус, ортоміксовірус і бірнавірус (грип, хвороба Ньюкасла,
інфекційний ларинготрахеїт, хвороба Марека та ін.). Препарат не має
антимікробної
та
імунотропної
властивостей.
Відповідно,
перед
застосуванням препарату обов'язково необхідно встановлювати етіологічний
фактор захворювання і не застосовувати препарат при мікробних
захворюваннях або слід комбінувати його з антибіотиками. Застосування ж
Альбувіру з раннього віку у тварин виключає мікробну контамінацію завдяки
відновленню ураженого латентними вірусами імунітету тварин. Крім того,
відносно низький кліренс (4 години) і відсутність кумулятивних властивостей
сприяють підвищенню якості м'яса тварин, молока та іншої продукції, тому
©
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що препарат вже через 8 годин у м'ясі неможливо буде виявити. Введення
препарату в схеми вирощування птиці може сприяти виключенню з раціону
антибіотиків групи фторхінолонів і тетрациклінів, оскільки реабілітований
імунітет тварин буде в змозі самостійно справлятися з бактеріальними
інфекціями [2].
Метою нашого дослідження було вивчення противірусних властивостей
Альбувіру на моделях цитопатичних вірусів ссавців in vitro.
Матеріали і методи. У своїх дослідженнях ми використовували антивірусний
засіб Альбувір (АЛЬ) виробництва НВП „АгроВет” м. Харків та як контрольний
референт-стандарт – ацикловір (АЦК) сухий (Fluka, США).
Віруси: як тест-віруси використовували вірус везикулярного стоматиту
(ВВС), штам Indiana, який належить до родини Rabdoviridae та штам Л-2 вірусу
герпесу людини 1 типу (ВПГ1), наданий для досліджень ІПКіК НАН України.
Інфекційний титр ВВС в культурі клітин Vero складав 6,5-7,0 ТЦД50/0,1мл, а
ВПГ1 - 5,5-6,6 ТЦД50/0,1 мл.
Клітини: використовували перещеплювану лінію клітин Vero.
Культивування проводили за стандартною методикою [3] на одноразових
культуральних планшетах.
Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням
критеріїв Ст’юдента та Мейнелла.
Результати дослідження. Перед тим як вивчати антивірусну дію,
встановлювали максимально переносиму концентрацію (МПК) для
дослідженого засобу.
Препарати брали в концентраціях 0,005; 0,05; 0,5; 5 та 50 мкг/мл. Для
кожної концентрації препаратів використовували не менш 10 лунок з
культурою клітин. Як контрольні були лунки, в які не додавали препаратів.
Нагляд вели протягом 7-8 діб. За МПК приймали ту концентрацію препарату,
яка не приводила до розвитку ЦПД (цитопатічної дії). Встановлено, що всі
досліджені препарати мали МПК 50 мкг/мл. Тому в подальших дослідах
вивчалася противірусна дія препаратів в дозах 0,05; 0,5; 5 мкг/мл.
На підставі літературних даних, зокрема робіт Schoen P. [4], який вивчав
поліаніонні білки, нами була використана методика обробки клітин
препаратами за 1 годину до внесення робочої дози тест-вірусу. Модифікація
стандартного методу вивчення профілактичної антивірусної дії речовин
полягала в тому, що дослідний препарат не зливався перед внесенням вірусу, а
залишався у культурі клітин. Це необхідно для встановлення залежності між
зменшенням концентрації препарату при його поглинанні клітинами та
противірусною дією. В досліді передбачалися два контролі: контроль культури
клітин та контроль дії вірусу без внесення препаратів.
Облік результатів проводили через 48-72 години при наявності 70-80%
ЦПД в контролі вірусу.
За мінімальну активну концентрацію приймали ту мінімальну дозу
препарату, що стримує цитопатичний ефект вірусу на 75%. Результати
порівняння МАК представлені на рис. 1. та рис. 2.
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Рисунок 1. Мінімальні активні концентрації дослідних речовин (АЦКацикловір, контроль – контроль 0,9% розчин натрію хлориду, АЛЬальбувір, КК- контроль культури клітин, КВ - контроль вірусу)
на моделі ВВС
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Рисунок 2. Мінімальні активні концентрації дослідних речовин (АЦКацикловір, контроль – контроль 0,9% розчин натрію хлориду, АЛЬальбувір, КК- контроль культури клітин, КВ - контроль вірусу)
на моделі ВПГ1
Середня мінімальна активна концентрація для дослідних речовин
отримана слідуюча: для АЦК МАК=0,5 мкг/мл; для АЛЬ МАК=0,05 мкг/мл для
обох вірусів.
Основною
характеристикою
противірусної
дії
препарату
є
хіміотерапевтичний індекс (ХТІ), що являє собою відношення між МПК та
МАК. Для підвищення надійності диференціації антивірусної дії від
токсичності при визначенні ХТІ експериментально встановлені значення МПК
занижують вдвічі.
Таким чином, МПК для АЛЬ було розраховано як 2,5 мкг/мл. Для
порівняння МПК ремантадину 25-50 мкг/мл, ацикловіру – 800 мкг/мл,
адамантану 100 мкг/мл [5].
ХТІ для Альбувіру становив 50.
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При аналізі отриманих результатів можна сказати, що Альбувір
характеризується високою антивірусною активністю щодо ВВС та ВПГ1.
Сильною вважається антивірусна дія препарату, якщо його ХТІ дорівнює
8 та більше.
За літературними даними, ХТІ відносно ВВС для амантадину складає 1-2;
для рібавірину 4-8 [5].
Висновки.
Отримані результати дозволяють зробити висновок про значний
антивірусний ефект відносно ВВС та ВПГ1 у препарату Альбувір.
Проведені дослідження відкривають перспективу для більш глибокого
вивчення як спектру антивірусної активності Альбувіру, так і механізму його дії.
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Summary
The results of antiviral properties’ studies of the viral adhesion inhibitor, a
new veterinary medicine Albuvir was presented. The Albuvir is show a high antiviral
activity on a such model virus, as vesicular stomatitis and herpes simplex virus 1
type. Albuvir treatment of cell cultures before viruses added are results in all viral
adhesion protection, complementing by viral adhesion the mechanism of importin’s
inhibition. Shown the high value of the chemotherapeutic index of Albuvir - namely,
50, confirms that the low toxicity of the drug.
Key words: Albuvir, virus, vesicular stomatitis, herpes simplex virus,
toxicity, importin.
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Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького
РОЛЬ УМОВНО-ПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ В ІНФЕКЦІЙНІЙ
ПАТОЛОГІЇ КИШЕЧНИКА
У статті показані мікробіологічні особливості етіологічних збудників
гострих кишкових інфекцій у сучасних умовах. Сформовано проблеми вивчення
імунологічних зв’язків при кишкових інфекціях для прогнозування перебігу
інфекційного процесу, запобігання можливості негативних наслідків.
Представлено результати останніх наукових досягнень, стосовно
ефективності використання санбіотиків в якості етіотропної терапії при
кишкових інфекціях. Пропонуються перспективи впровадження нанотехнологій
в лікувальний процес для елімінації збудників і нормалізації кишкової
мікрофлори.
Ключові слова: умовно-патогенна мікрофлора, інфекційна патологія
кишечника, пробітики, ентеросорбенти, нанотехнології
Інфекційний процес розглядається як асоціативний симбіоз, коли
макроорганізм з його нормальною мікрофлорою атакується асоціантами
(патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми) з неоднозначними наслідками
для симбіозу в цілому. Встановлено, що при симбіотичній взаємодії в
кишечнику макроорганізму змінюється персистентний потенціал популяцій, що
впливає на розвиток, прояви інфекційного процесу [3, 4].
Загальний генофонд наявної в організмі тварин і людини мікрофлори
нараховує величезну кількість генів, які характеризуються функціональною
активністю. Нормальна мікрофлора відіграє важливу роль у забезпеченні
колонізаційної резистентності, неспецифічної стимуляції імунокомпетентних
клітин і тканин; синтезі бактерицидних речовин (лізоциму, ряду
антибіотикоподібних речовин); підтримці нормального рівня прозапальних і
протизапальних цитокінів; синтезі коротколанцюгових жирних кислот та
патогенезі системних захворювань окремих тканин [26].
Протягом останніх років встановлено, що в розвитку інфекційних
захворювань ключову роль відіграють цитокіни як медіатори запалення.
Цитокіни
–
це
імуномодуляторні
пептиди,
які
продукуються
імунокомпетентними клітинами за дії специфічних антигенів і є найбільш
універсальною системою імунорегуляції всього комплексу патофізіологічних
взаємодій при проникненні патогена [15].
Цитокіни з властивостями медіаторів запалення стимулюють
хемотаксичну, адгезивну та фагоцитарну активність, впливають на порушення
мікроциркуляції, розвиток гіперемії, набряку, формування лейкоцитарного
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інфільтрату, некробіотичної реакції на ранніх стадіях запального процесу. На
більш пізніх етапах під впливом цитокінів, які обмежують і завершують
запалення, ушкодженні клітини фагоцитуються, при цьому активуються
процеси регенерації, репарації, синтезу колагену та фіброзної тканини.
Інтерлейкіни ініціюють та регулюють як деструктивні процеси, апоптоз, так і
захисні регенеративно-відновлювані зміни в тканинах та різних органах [14].
Встановлено, що низький рівень прозапальних цитокінів у біологічних
тканинах має прямий зв'язок з легким за ступенем тяжкості і незначною
ймовірністю розвитку ускладнень. Баланс між ефектами прозапальних і
протизапальних цикінів лежить в основі розвитку патологічного процесу [5].
Останнім часом зростає перспектива оцінки цитокінового статусу в діагностиці
різних інфекційних захворювань. Раннє виявлення хворих пацієнтів з
підвищеним ризиком розвитку ускладнень з можливим тривалим
рецидивуючим або хронічним перебігом інфекції, дозволяє своєчасно провести
корекцію лікування. В багатьох випадках, дані дослідження допомагають у
диференціальній діагностиці інфекційних і неінфекційних захворювань.
Перспективним залишається моніторинг динаміки рівня окремих цитокінів
протягом лікування, що дозволяє своєчасно встановити наявність або
відсутність позитивного ефекту терапії [7].
При призначенні антибактерійних препаратів відбувається формування
асоціативних форм дисбактеріозу, які відрізняються значними структурними
змінами слизових оболонок шлунково-кишкового тракту. Встановлено, що
використання антибактеріальних препаратів при кишкових інфекціях
викликаних умовно-патогенною мікрофлорою, ускладнює перебіг хвороби,
продовжуючи регрес інтоксикаційного, діарейного синдромів і зменшує
терапевтичну ефективність.
Спосіб застосування антибактеріальних препаратів особливої ролі не
відіграє. При прийомі per os, крім впливу на мікроорганізми відбувається
місцева дія безпосередньо на слизову оболонку кишечнику. При
парентеральному введенні препарати впливають на мікробіоценоз кишечника,
виділяючись із слиною, жовчю, секретами тонких і товстих кишок [20].
За даними [16] альтернативою антибактеріальним препаратам можуть
бути біологічні активні інгібітори та ентеросорбенти.
Ентеросорбція – спосіб активної детоксикації, який базується на
зв’язуванні екзогенних та ендогенних токсинів і інших шкідливих речовин,
зокрема збудників бактеріального та вірусного походження, які містяться в
шлунково-кишковому тракті та виведення їх на зовні, таким чином вилучаючи
їх з патологічного процесу. При цьому ентеросорбенти практично не змінюють
склад нормальної мікрофлори кишечника. Показано, що пероральний шлях
введення ентеросорбентів є найбільш ефективним. Процес сорбції
розпочинається практично в шлунку і завершується в товстому кишечнику.
Сорбцією ендогенних токсинів, які виділяються в хімус із жовчю, секретами
слизових оболонок шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози,
досягається зниження метаболічного навантаження на функціональну систему
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детоксикації. При цьому корегуються процеси обміну, імунний та
антиоксидантний стан організму [28]. Сорбція бактеріальних токсинів з
просвіту кишечнику та зв’язування кишкових газів, сприяє відновленню
проникності слизової оболонки кишки для представників нормальної
мікрофлори, продуктів їх обміну, ліквідації метеоризму та покращення
кровотоку в кишковій стінці. Доведена ефективність ентеросорбентів у
комплексному лікуванні гострих кишкових інфекцій різної етіології за рахунок
зниження концентрації протизапальних цитокінів в сироватці крові [28].
Останнім часом показано, що комбіновані синбіотики можуть
включатися у метаболічні процеси різних органів і систем; брати участь у
регуляції функціональних біоплівок на слизових оболонках; впливати на
параметри місцевої ланки імунітету; проявляти антагоністичну дію по
відношенні до патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів. Є дані, про
посилення активності неімунного захисту: зміцнення з’єднань між клітинами
епітелію, посиленням секреції слизу тощо. Одночасно виявлено ряд недоліків
даних препаратів, які обмежують їх ефективність: специфічно обмежена
антагоністична активність використовуваних у виробництві штамів, залежність
від кількості життєздатних клітин, які містяться в препараті, нестандартність
відносної частки мікроорганізмів препарату в міжмікробних взаємодіях,
залежність ефекту від адгезивної спрямованості компонентів препарату,
складність контролю належних умов транспортування та зберігання синбіотиків
[12].
Експериментально, введення пробіотиків, змінювало склад мікрофлори
кишечнику на певний час, але первинний склад незабаром відновлювався. Це
пояснюється швидкою елімінацією штамів, що вводиться в агресивне
середовище. Недостатня ефективність багатьох пробіотиків зумовлена
інактивацією діючої субстанції за впливу кислотної (в шлунку), жовчної (в
дванадцятипалій кишці). Слід мати на увазі, що застосування бактеріальних
засобів часто не призводить до очікуваного ефекту через відсутність
достатнього місця на стінці кишечнику, яке зайняте патогенною та умовнопатогенною мікрофлорою, тому мікроорганізми пробіотика не досягають
колонізаційної переваги і не можуть досягнути ефективної адгезії [8].
Часто виникає питання безпеки пробіотиків, яким властива
антибіотикорезистентність. Слід відзначити, що у природних умовах існує 3
рівні розповсюдження генів антибіотикорезистентності: бактерійний,
плазмідний і генний. Вважають, що можливість розповсюдження генів
резистентності досить висока лише у разі горизонтального перенесення
мобільного генетичного компоненту (плазміди чи транспозона). В такому
випадку, можлива передача гену антибіотикорезистентності від пробіотика до
мікроорганізмів, патогенних для людини чи тварин як безпосередньо, так і
опосередковано через коменсальну мікрофлору. Таке явище отримало назву
генетичного забруднення детермінантами резистентності [19-21].
Таким чином, пошук мікроорганізмів, які можна використовувати у
складі пробіотиків, є досить тривалим і складним процесом. Склад пробіотика
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має бути ефективним і безпечним. Основну увагу слід звертати на недопущення
можливості розвитку ятрогенної інфекції в організмі з імунодефіцитним
станом.
Останнім часом присвячено значну увагу вивченню мікроорганізмів, які
володіють природною поліантибіотикорезистентністю. Часто пропонуються
фітопрепарати у комплексному лікуванні кишкових інфекцій, оскільки вони
мають властивості антиоксидантів, антигіпоксантів, знижують запальні явища
кишечника, сприяють репаративним процесам у слизових оболонках [24].
На завершення слід відзначити, що в сучасному світі особливе місце
серед напрямків науково-практичної діяльності людини займає наномедицина
[29]. Значний внесок у методи досліджень з наномедицини та нанотехнологій
внесли швейцарські дослідники Г. Біннінг і Г. Рорер, які у 1981 році
сконструювали принципово новий скануючий тунельний мікроскоп, за що в
1986 році отримали Нобелівську премію, який дозволив проводити дослідження
з визначення морфологічних властивостей різних розмірів наночастинок
органічних і неорганічних сполук [31].
Дослідження у нанометровому діапазоні дозволяють виявити суттєві
зміни фізико-хімічних властивостей речовин: рівень активності, проникаючої
здатності через мембрани клітин, що може нести в собі ризик виникнення
токсичних ефектів [30].
Сьогодні значну актуальність в теоретичному і практичному плані
мають розробки щодо встановлення біофізичних механізмів дії наночастинок на
функції органів і систем організму, різних клітин, їх мембран, мітохондрій,
рибосом, ферментів і генетичний матеріал. При розробці нових
наномедикаментів пропонується нанофармакологія та нанотоксикологія як
наукова та практична основа нових спеціальностей [29, 31].
Розробки з нанотехнологій вчених світу пропонують методи впливу на
уражені органи і системи органів без негативної дії на інші, що може значно
покращити якість терапії та профілактики захворювань різної етіології [33].
Нанотехнології, пропонують до складу препарату з антибактеріальними,
антивірусними,
антитоксичними,
імуностимулюючими
властивостями
автохелат срібла з розмірами наночастинок 25 нм. Такі розміри дозволять
займати велику площу, що призводе до збільшення контакту срібла зі
збудником інфекції та значно покращити його бактерицидну дію.
Для пояснення бактерицидної дії срібла визнають абсорбційну теорію,
при якій даний елемент поглинається бактеріальними препаратами, руйнує
мембрану мікроорганізму, яка складається з пептидогліканів (таку будову
мають бактерії та позаклітинні віруси) і зв’язують тіамін і гуанін ДНК, що
призводить до загибелі збудника. Отже, дія срібла є специфічною не за типом
збудника, а за типом хімічно стійкої клітинної мембрани [32].
Таким чином, використання срібла у вигляді наночастинок дозволяє у
сотні разів знизити концентрацію розчинів: може бути безпечним при
зовнішньому та внутрішньому застосуванні. Встановлено, що люди, які мають
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ознаки спадкової або набутої аргірії, рідше хворіють на інфекційні
захворювання [27].
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Summary
THE ROLE OF CONVENTIONAL-PATHOGENICALLY EXCITERS IN
ACUTE INTESTINAL INFECTIONAL PATHOLOGY
In this article the microbial features of etiologic factors of acute intestinal
infections are lighted up in modern terms. Formulated problems of study of
immunological connections of acute intestinal infections for prognostication of
motion of infections process, warning of possible negative consequences. Rotined
results of last scientific researches in relation to efficiency of the use of symbiotic in
quality etiotropic therapy at acute intestinal infections. The prospects of introduction
of nanotechnologies are offered in a medical process for elimmation of exciters and
normalization of intestinal microflora.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІМУНІТЕТУ ТА АЛЕРГІЇ ПРИ
ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ
Представлено огляд літератури, в якому відображено деякі механізми
розвитку імунних та алергічних реакцій в організмі дітей та тварин раннього
віку при кишкових захворюваннях, а також дію деяких антигістамінних
препаратів при алергічних станах організму.
Ключові слова: мікроорганізми, імунітет, алергія, кардіотропність,
лімфоцити, макрофаги.
На думку багатьох авторів, в основі імунної відповіді тварин на
антигенну стимуляцію за нормальних умов (як несприйнятливості до
інфекційних захворювань) лежить функція імунної системи. При повторному
потраплянні збудника в імунний організм захворювання не проходить, а сам
процес закінчується руйнуванням мікроорганізмів.
В умовах природнього контакту тварини з мікроорганізмами у їх
організму потрапляє порівняно невелика кількість збудників інфекцій, які
можуть проявляти високу вірулентність у неімунному організмі. Однак
необхідно вказати на те, що коли в організм надходить певна кількість
інфекційного агента протягом тривалого часу в дозах, які викликають
сенсибілізацію, то замість створення імунітету наступає інфекційна алергія. На
думку багатьох авторів такий стан організму підпорядковується загальними
закономірностям алергічних реакцій [2, 8, 9, 12].
В працях Р.Коха (1843 - 1910), які були присвячені туберкульозу, вперше
було вивчено проблему алергічних реакцій при інфекційних хворобах людини
та тварини. Пізніше з'явились роботи, які вказують на алергізаційну дію
багатьох інших збудників інфекцій. Так, в Росії в лабораторії
П.Ф.Здродовського досліджувалися алергенні властивості бактерій, які зробили
істотний внесок у вивчення бактеріальної алергії. Відкритий А.Д.Адо феномен
генералізованої алергічної реакції на ендотоксин холерного вібріона є одним із
перших описів реакцій подібного типу. Значна увага була звернена на алергенні
властивості грампозитивних бактерій, зокрема гемолітичного стрептокока та
пневмокока. Під час експериментальних досліджень антигенної та алергенної
активності гемолітичних стрептококів було встановлено алергічну дію їх
типоспецифічного протеїну, так званої М-субстанції гемолітичного стрептокока
[6, 7, 10, 13].
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У відповідь на інфекцію визначаються типи, запальних, імунних і
алергічних реакцій за місцем розмноження інфекційного агента. Відповідно до
того, де розташовується й розмножується збудник, всередині або
позаклітинами, розрізняють:
– облігатні внутрішньоклітинні мікроорганізми;
– факультативні внутрішньоклітинні мікроорганізми;
– позаклітинні внутрішньоклітинні мікроорганізми;
Також слід відзначити, що тривала антигенна дія при інфекційному
захворюванні
замість адекватної імунної реакції призводить до сенсибілізації організму,
появи гіперчутливості негайного, чи сповільненого типу (алергічної реакції).
Отже, вчені вважають, що захисні реакції організму по – суті це
двосічний меч. З однієї сторони, вони захищають організм проти інфекції, але
також можуть безпосередньо завдавати шкоди тваринам. При цьому тканинні
ушкодження при інфекційних захворюваннях можуть розвиватися не лише під
прямим впливом самого інфекційного агента, але й у зв'язку з розвитком
реакцій гіперчутливості, іноді вже незалежного від нього [7, 17, 30].
На думку Ф.Бернета (1957) клітинні реакції сповільненого типу
призначені насамперед, для імунного «нагляду» за неатигенним складом
організму й елімінації, як інфекційних агентів, так і мутантних клонів
соматичних клітин власного організму. При такому типі реакцій роль антитіл
виконують сенсибілізовані лімфоцити (Т-ефектори), які мають на своїх
мемранах структуру аналогічну антитілам. Реакції сповільненого типу в
сенсибілізованому організмі проявляється через 24 - 48 год. після контакту з
алергеном [11, 23, 33, 37].
Вчені вважають, що туберкулінова реакція є класичним прикладом
гіперчутливості сповільненого типу. У місці введення туберкуліну ознаки
реакції з'являються лише через кілька годин. Максимальної вираженості реакція
досягає через 48- 72 год. і при цьому розвивається запалення, що
супроводжується інфільтрацією тканини лейкоцитами, набряком і гіперемією.
Можливі навіть некроз тканин.
Спостерігаються також алергічні реакції сповільненого типу при різних
бактеріальних, вірусних і грибкових інфекціях. Саме розвиток сенсибілізації до
бактеріальної інфекції при гострому перебігу є підгрунтям для формування
надалі цілого ряду захворювань антиімунного характеру, в тому числі
пневмонії, гломерулонефриту, кардіопатії та ін. [2, 3, 22, 34, 40].
Доведено, що найбільшою кардіотропністю володіють саме віруси.
Банальна респіраторна вірусна інфекція може супроводжуватися вірусемією
всього організму. При потраплянні вірусів у клітини серцевого м'яза вони
спочатку закріплюються на поверхневих рецепторах міозиті, розпізнаються
ними, а потім проникають у клітини міокарда. При цьому відбувається
гальмування функції клітин- господаря, розмноження вірусів-реплікація, а
ушкоджений лімфоцит стає аутоантигеном. У відповідь на проникнення віруса
193

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

до організму активізуються захисні механізми, збільшується продукція
інтерферону. Інтерферон стримує проникнення вірусів до інших, неушкожених
клітин а активують Т-лімфоцититів макрофаги. В результаті виробляються
віруснейтралізуючі антитіла, що відносяться до IgM. Якщо зазначених вище
захисних механізмів недостатньо для видалення з міокарду вірусів і продуктів
їхнього розпаду підключається клітинна ланка імунного захисту. У міокарді
нагромаджуються різні субстанції Т-лімфоцитів, серед яких провідну роль
відіграють СД95+ (цитолітичні Т-лімфоцити), оскільки лише вони здатні
знищити віруси, що перебувають внутрішньоклітинно [38].
Відомо, що гострі респіраторні вірусні інфекції (респіраторносинтиціальний ринотротрахеїт, парагрип, грип, риновірусна інфекція –
володіють також здатністю індукувати синтез окремих класів імуноглобулінів.
Тому при контакті з вірусною інфекцією у тварин та людей схильних до
алергічних реакцій, можуть зростати алергічні симптоми, а в людей, схильних
до бронхіальних астм, – розвинутись її приступи [1, 4, 15].
На думку деяких людей, у дітей, схильних до алергії імунітет
«підвищений», а отже, резистентність організму проти інфекційного
захворювань у них підвищена, що в корені не вірно. У алергічні реакції, її
імунодифіцити – два боки однієї медалі, ознака того, імунна система порушена.
У зв'язку зі значним ростом частоти алергічних реакцій у всьому світі, в
останнні роки проводяться серьозні міжнародні дослідження механізмів впливу
вірусів (у тому числі респіраторних) на виникнення та характер перебігу алергії.
Дослідження проводяться у двох напрямках. З одного боку, інтенсивно
вивчаються патогенетичні механізми, завдяки яким здійснюється здатність
вірусів викликати загострення та посилення алергії, особливо бронхіальної
астми, як за рахунок безпосереднього, так й опосередкованого впливу на
бронхо-легеневу реактивність. З іншого боку, досліджуються медіаторні
системи, завдяки яким вірусна інфекція впливає на раннє формування
алергічної реактивності внаслідок посилення синсибілізації до інгальованих
алергенів. За даними багатьох авторів [20, 21, 35, 39], за певних умов
респіраторні віруси можуть викликати інфільтрацію слизових оболонок бронхів
лімфоцитами, нейтрофілами та еозинофілами. Разом з тим, еозинофільна
інфільтрація слизових оболонок бронхів – характерний диференціально
діагностичний критерій бронхіальноальної астми. Таким чином, морфологічний
субстрат запалення при вірусній інфекції збігаться з таким при бронхіальній
астмі.
Останнім часом встановлено, що схильність до алергічних реакцій
зв'язана з особливостями імунної відповіді організму, які й зумовлюють частий
розвиток респіраторних інфекцій. До них відносяться:
– зниження синтезу інтерферону (саме його рівень у значній мірі
визначає важкість перебігу атонічного захворювання), що істотно послаблює як
противірусний, так й антибактеріальний захист;
– у дітей, які мають алергічні захворювання, деякі віруси змінюють
активність міжклітинних молекул адгезії, підвищуючи при цьому свою
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здатність проникати в клітини. Це призводить до того, що вони не тільки
збільшують ймовірність розвитку інфекційної хвороби, але й спричиняють
прояв алергічних реакцій.
Крім того, встановлено здатність респіраторних вірусів стимулювати
гіперреактивність бронхів– провідний критерій гострої алергічної реакції.
Відомо, що рухома активність гладких м'язів бронхолегеневої системи
забезпечуються переважно автономним контролем парасимпатичної нервової
системи. За нормальних фізіологічних умов виділення ацетилхоліну з
парасимпатичних нервів стимулює мускаринові М3-рецептори на гладких
м'язах бронхів і викликає спазм останніх. Одночасно ацетилхолін блокує
пресинаптичні мускаринові рецептори постгангліонарного парасимпатичного
нерва. Респіраторні віруси, як показано при експеремитальній парагрипозній
інфекції у тварин, можуть блокувати функцію відповідних рецепторів за
допомогою вірусної нейрамінідази; цей ефект транзиторний і зникає після
виведення віруса з організму [16, 39, 40].
При чому показано, що вірусна інфекція навіть у людей без проявів
астми викликала посилення реактивності дихальних шляхів. Введення атропіну
нормалізувало відповідь, що свідчило про участь бронхоспазм у
вірусіндукованій гіперреактивності дихальних шляхів, а супутнє бронхоспазму
посилення кашлю вказувало на ураження чутливої ланки дихального рефлексу.
Викликане вірусом ураження епітелію бронхів сприяє оголенню
закінчень чутливих нервових волокон, які стимулюються інгальованими
частками й запальними медіаторами та виділяють нейропептиди (нейрокінін А,
субстанція Р), що підтримують спазм бронхів.
Вище наведене дозволяє прийти до заключення, що вірусна інфекція
може збільшувати як реактивність нижніх дихальних шляхів, так й величину
бронхоконструкції. При чому, вірусіндуковані процеси впливають також на
механізми, які в нормі перешкоджають скороченню гладких м'язів дихальних
шляхів.
Таким чином, формується замкнуте коло: схильність до алергії провокує
впровадження інфекційного агента, в свою чергу, мікроорганізми сприяють
розвитку клінічних ознак алергії. Чи є спосіб розірвати це замкнуте коло? На
сьогодні вважають, що так, якщо правильной своєчасно призначити
раціонально, комплексну терапію [11, 24, 25].
Останнім часом значна увага приділяється підходом до комплексної
терапії дітей і тварин раннього віку з приводу вірусних респіраторних
захворювань [1, 4, 20, 29]. Особливістю появи та розповсюдження цих
захворювань є те, що в цьому віці імунний захист тільки формується й
зумовлений конституціальними відмінностями та генетичною схильністю до
респіраторних патологій. Ефективність імунного захисту в ранньому віці
забезпечується складною системою органів і клітин, зарахунок природженого
(неспецифічного) і набутого (специфічного, адаптивного імунітету [8, 9, 12, 21,
27, 36].
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Природжений імунітет пов'язують з проявами неспецифічних реакцій
шкіри та слизових оболонок, фізіологічними та алергічними реакціями
організму, клітинними (фагоцити, гранулоцити, кілерні клітини) й
гуморальними факторами захисту [13, 18, 28].
В процесі розвитку і дозрівання імунної та алергічної систем організму
вірогідні певні критичні періоди. Перший період – новонародженості, коли
відмічається неповноцінність барєру шкіри та слизових оболонок,
незавершений фагоцитоз, зниження рівня імунних і алергічних реакцій. Другий
період (2-4 місяці) характеризується дедалі зростаючим лімфоцитозом і
активізацією СД4+ Т-клітин, здатністю до виробництва власних імуноглобулінів
і зв'язаних з ними захисних антитіл, але відносно низьким проявленням
алергічних реакцій, зниженням рівня материнських антитіл, інтерферону та
імуномедіаторів [2, 5, 19, 26]. Під час третього критичного періоду (6-12
місяців) на тлі первинної імунної відповіді та прояву алергічних реакцій
збільшується чутливість Т-В- лімфоцитів до цитокінів, активуються Т-гелперні
лімфоцити, нормалізується синтез більш специфічних IgG2 антитіл. Попри це,
через знижену активність місцевого імунітету тварини цього віку високочутливі
до бактеріальних і вірусних інфекцій, особливо щодо органів дихання. Тому,
якщо порівняти захворюваність на гострі респіраторні інфекції дорослих, які
хворіють значно рідше, ніж у неонатальний період. При чому у тварин раннього
віку індуковано вірусами імуносупресія зберігається довше і супроводжується
алергічними реакціями та частими рецедивуючими повторними респіраторними
захворюваннями [10, 26, 30].
Висновок: Для лікування респіраторних захворювань, що вимагать
тривалого застосування, сьогодні більш показане використання антигістамінних
препаратів нового покоління, в терапевтичних дозах яких відсутній сидативний
ефект. Одним із таких препаратів є деслоратадин (фібрис, компанії «Mili
Healthcare» [14, 16, 17, 22].
У проведених плацебо-контрольваних дослідження показано, що
дезлоратадин, на відміну від інших антигістамінних препаратів, це не тільки
зменшує чхання, кашель, ринорею, але й володіє постійним деконгестивним
ефектом [15, 18, 23].
Таким чином, до терапії багатьох інфекційних захворювань
патогенетично обгрунтованим є включення антигістамінних препаратів, які
мають широкий спектр протиалергічної та протизапальної активності, що
повинно сприяти підвищенню ефективності терапії та профілактики розвитку
гіперсенсибілізації.
Література
1. Апатенко В. М. Ветеринарна імунологія та імунопатологія / В. М.
Апатенко. – К. « Урожай», 1994. – 128 с.
2. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология и вирусология,
иммунология / Л.Б. Борисов // Изд. Четвертое дополненное и переработанное. –
Моска. Медицинское информагенство, 2005.– 734 с.
196

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

3. Бутенко Г. М. Возрастные изменения иммунитета как предпосылка
для развития патологии в старости / Г. М. Бутенко // Вестн. АМН СССР, 1980. –
№ 3. – С. 41-45.
4. Галкин В. С. Некоторые пути направленного изменения реактивности
/ В. С. .Галкин // В сб.: Проблемы реактивности и шока. – Труды I Всесоюзной
конфер.. патофизиологов в г. Казани в 1950 г., 1952. – 368 с.
5. Ген Э. Ю., Матусис И.И. Питание и резистентность организма к
инфекции / Э. Ю. Ген, И. И. Матусис // ЖИЭИ.– Вып. XV, 1953. 1. – 395 с.
6. Гольдберг Л. Д. О возрастных особенностях реактивности организма
/Л. Д. Гольдберг // «Советская педиатрия», 1936. – № 6.– С 46-80.
7. Дмитриев А. Ф. Естественная резистентность молодняка крупного
рогатого скота различных пород в условиях юга УССР / А. Ф. Дмитриев //
Автореф. канд. дис. – Фрунзе, 1968. – 20с.
8. Зотов А. П. Интерференция вирусов / А. П. Зотов // В кн.:– «Проблемы
иммунитета сельскохозяйственных животных».– М., 1966. – 455 с.
9. Иммунология и старение / Под ред. Т. Макинодана, Э. Юниса. Пер. с
анг. – М.: Мир, 1980. –267 с.
10. Коваленко Я. Р. Влияние факторов внешней среды на резистентность
организма и иммуногенез / Я. Р.Коваленко // Вестник сельскогохяйственной
науки», 1972.– № 9. – С 37-53.
11. Лихачев Н. В. Иммунология и ее роль в боротьбе с инфекциями
животных / Н. В. Лихачев // В кн.: Проблемы иммунитета
сельскохозяйственных животных. – М., 1966. – 370 с.
12. Лаврів П. Ю. Значення природньої резистентності молодняку тварин
при
недопущенню зараження їх сальмонельозом / П.Ю.Лаврів // Наук. вісник
ЛНУВМ та БТ. – Львів, 2008. – Т.8. ( № 2) ( 37), Ч.1. – С. 178 – 182.
13. Лаврів П. Ю. Кравців Р. Й. Вплив факторів зовнішнього середовища
на формування імунофізіологічного статусу у молодняку худоби при
сальмонельозних інфекціях та корекція їх мікроелементами / П. Ю. Лаврів //
Наук. вісник ЛНУВМ та БТ. – Львів, 2008. – Т. 10. (№ 2) (37), Ч. 2. – С. 92 – 99.
14. Лаврів П. Ю. Залежність виникнення сальмонезу у худоби від
особливостей Т- звичайних клітин / П.Ю.Лаврів // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ.
– Львів, 2009. – Т. 11, № 2 (41), Ч. 2. – С. 188 – 198.
15. Лаврів П.Ю. Антигенпредставляючі клітин організму і їх значення на
підвищення резистентності худоби проти сальмонельозу / П. Ю. Лаврів // Наук.
вісник ЛНУВМ та БТ. – Львів, 2009. – Т. 11, № 2 (41), Ч. 2. – С. 198 – 205.
16. Маслянко Р.П., Лаврів П. Ю. Імунологічна характеристика
інфекційного гастроентериту у телят раннього віку / Р.П. Маслянко,
П.Ю.Лаврів // Тваринництво України – Київ, 2010 – № 12.
17. Маслянко Р.П., Кравців Ю.Р. Онтогенез імуноглобулінів людини і
тварин різних видів / Р.П.Маслянко, Ю.Р.Кравців. // 36. допов. Міжнародн.
науков. конф. - Львів, 1997. – С. 339 - 341.
18. Маслянко Р. П. Основи імунобіології / Р. П. Маслянко. – Львів:
197

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

Вертикаль, 1999. – 472 с.
19. Маслянко Р. П., Кравців Ю. Р. Взаємодія клітин в процесі
імуногенезу / Р. П. Маслянко, Ю. Р. Кравців // Біологія тварин.– Львів, 2000. –
Т. 2 (1).– С. 48 - 53.
20. Маслянко Р. П., Кравців Ю. Р. Формування імунної системи великої
рогатої худоби в онтогенезі / Р. П. Маслянко, Ю. Р. Кравців // Наук. вісник
ЛДАВМ. – Т.2 (3). Львів, 2000.– С. 67 - 72.
21. Маслянко Р. П., Олексюк І. І., Флюнт Р. Б. Сучасні уявлення про
імунний захист тварин проти інфекцій / Р. П. Маслянко, І. І. Олексюк, Р. Б.
Флюнт. – Харків, 2002.– С. 339 - 341.
22. Маслянко Р. П., Кравців Ю. Р. Епізоотичні основи імунітету
неонатальних телят / Р. П. Маслянко, Ю. Р. Кравців // Метод.рекомендації. –
Львів, 2007. – 28 С.
23. Маслянко Р. П, Флюнт Р. Б. Становлення і розвиток імунологічної
реактивності телят / Р. П. Маслянко, Р. Б. Флюнт // Біологія тварин.– Т.8.– (№12).– Львів, 2007.– С. 42-48.
24. Маслянко Р. П., Кравців Ю. Р. Молозиво корів і його роль в
резистентності телят / Р. П. Маслянко, Ю. Р.Кравців // Навч. Посібник. – Львів,
2008.– 124 с.
25. Маслянко Р. П., Флюнт Р. Б., Падовський А. І. Становлення та
розвиток імунологічної реактивності плодів і телят раннього віку / Р. П.
Маслянко, Р. Б. Флюнт, А. І. Падовський // Сільський господар ЛНУВМ та БТ
ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2008.– №. 11.– С. 24 - 31.
26. Маслянко Р. П., Михайлюк О. В., Сухорська О. П. Імунологічні
взаємовідносини мати-плід у тварин / Р. П. Маслянко, О.В. Михайлюк,
О.П.Сухорська О. П. // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ. – Львів, 2010.– Т. 12. (№ 2)
(44), Ч. 2. – С. 192 – 198.
27. Носырева Л.А. Материалы по естественной резистентности
организма телят / Л.А.Носырева: Автореф. диссерт.– Свердловск, 1960. – 428 с.
28. Плейфейер Дж. Х.Л., Чейн Б.М. Наглядная иммунология. Под
редакцией чл.-кор. РАМН А.В. Караулова. 2-е изд . переработанное и
дополненное.– Москва. Изд группа «ГЭОТАР- МЕДИА», 2008. – 119 с.
29. Покровский В. И., Авербах М. М., Литвинов В. И. и др.
Приобретенный иммунитет и инфекционный процесс / В. И. Покровский, М. М.
Авербах, В. И. Литвинов и др. – М.: Медицина, 1979. – 279 с.
30. Соколова Ю. В., Калегаева А. И. Продукция антител в
развивающемся организме / Ю. В. Соколова, А. И. Калегаева // В кн.:Вопросы
возрастной иммунологии.– Вып.1., Л., 1947. – 466 с.
31. Храбустовский И. Ф. Динамика показателей естественной
резистентности организма коров и их телят по сезонам года / И. Ф.
Храбустовский // Материалы VI Всесоюзной научно-методической
конференции по зоогигиене. – М., 1966. – 288 с.
32. Удрис Г. А. Укрепление резистентности организма с.–х. животных к
198

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

инфекционным заболеваниям биотическими факторами / Г. А. Удрис // В кн.:
Проблемы иммунитета с. –х. животных. – М.: «Колос», 1966. – 457 с.
33. Шелепин А. А. Клиническая иммунология / А. А. Шелепин,– М.
Изд.Университета дружбы народов, 1990. – 72 с.
39. Ятель Т. П. Особенности некоторых реакций иммунитета на ранних
этапах
онтогенеза / Т. П. Ятель // Труды 1-й научной конференции по возрастной
морфологии и физиологии. – М., 1954. – 428 с.
34. Cavani A., Ottaviani C., Nasorri F. et al. Immunoregulation of hapten and
drug induced immune reactions // Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol. – 2003. – Vol.
3.– P. 243 - 247.
35. Coombes J. L, Robinson N. J., Malay K. J. et al. Regulatory T cell and
intestinal
homeostasis // Immunol. Rev. – 2005. – Vol. 204. – P. 184 - 194.
36. Chandra R. K., Newberne P. M. Nutrition, immunite and infection.
Plenum Press, New York– London, 1977, 120 p.
37. Fidalgo B. Et al. The physiological role of the lymphoides system. Proc.
Nat. Acad.
Sci., 1967, 57, 3, 66.
38. Gastke S. The lymphocyte and its role in immunity. Marguete Med. Rev.,
1968, 34, 1, 11.
39. Humphrey I. H. Advances in Immunology. Vol.6. Eds. Dixon E.I. New
York– London, Acad. Press., 1967, 7, 18, 571.
40. Workman C. J., Vignali D. A. Negative regulation of T cell homeostasis
by
lymphocyte activation gene-3 (CD223) // J. Immunol. – 2005. – Vol. 174. – P. 688 695.
Summary
The review of literature, in which some mechanisms of development of
immune and allergic reactions are represented in the organism of children and zoons
of early age at intestinal diseases, is presented, and also operate some antihistaminic
preparations at the allergic states of organism.
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РОЛЬ ІМУННИХ МЕХАНІЗМІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ІНФЕКЦІЙНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ТВАРИН

Подано аналітичний огляд літератури, присвячений проблемі
імунопатогенезу інфекційних захворювань в організмі тварин. Огляд включає
дані експериментальних досліджень авторів та інших дослідників при вивченні
вікових особливостей імунного стану тварин при виникненні та розвитку
інфекційних хвороб. Обговорюються механізми імунних відповідей на антигенні
стимули, аналізується роль вакцинального імунітету в забезпеченні
адекватного захисту в організмі тварин.
Ключові слова: інфекційні хвороби, вакцинація, імунна відповідь,
імунопатогенез тварин.
Вступ. В основі сучасних уявлень про патогенез інфекційних захворювань
все більшого значення надається імунопатогенезу, який розглядається через
призму взаємовідносин факторів мікро- і макроорганізмів, властивостей
збудників хвороб, здатних не тільки приховуватися від імунного контролю
(нагляду) за допомогою антигенної мімікрії, але й модифікувати імунну
відповідь організму.
Захисні фактори макроорганізму у відповідь на проникнення інфекційних
агентів завжди діють злагоджено в комплексі, до складу якого входять імунна,
нейроендокринна та метаболічна ланки, проте в цій статті розглядаються
патогенез через призму одного із найбільш відповідального компонента –
імунної відповіді, від функції якої залежить виникнення , перебіг хвороби,
ефективність адекватної терапії та профілактики. [1,3,4]
Під імунною відповіддю сьогодні розуміють усю сукупність захисних
реакцій імунної системи організму, спрямованих на обмеження
розповсюдження та елімінації збудників інфекції. Неспецифічний компонент
імунної відповіді забезпечує фактори природного імунітету, а власне імунна
відповідь на антигени збудника (адаптивний імунітет) здійснюють Т- і Влімфоцити в кооперації з допоміжними клітинами. Як специфічний, так і
неспецифічний компонент включає дві основні форми імунної відповіді –
клітинну та гуморальну [7,8]
Розпізнання і представлення антигену Т- лімфоцитам є ключовою ланкою
специфічного імунітету, а його результативність залежить від здатності
©
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допоміжних клітин і Т- лімфоцитів взаємодіяти між собою. Вирішальну роль в
цьому процесі відіграють молекули адгезії, клітинні рецептори та цитокіни, що
декретуються всіма учасниками співдружності. В результаті взаємодії Тлімфоцити диференціюються в Т- хелпери I-го типу (Тh1), які здійснюють
клітинну імунну відповідь та активуючі макрофаги за рахунок продукції
головного медіатора клітинного імунітету – γ- інтерферону (Іфн-γ) або Тh2, які
стимулюють антитіло утворення та пригнічують відповідь Тh1 шляхом секреції
анти запальних цитокінів ІЛ-4, ІЛ-10, ІЛ-13 [1,3,8]
Нормальне функціонування імунної системи побудовано на балансі Th1 і
Th2, який залежить від рівноцінності продукції їх регуляторних цитокінів, тому
надлишкова активація будь - якого із типів Т- хелперних клонів може
спрямувати імунну відповідь за одним із альтернативних варіантів, а
незбалансованість їх активації призводить до розвитку імунної патології.
Виклад основного матеріалу. Для визначення можливостей імунних
функцій та правильного призначення імунотерапії, слід мати представлення про
рівень зрілості механізмів природного та адаптивного імунітету тварин з
раннього віку.
Імунна система новонароджених і тварин неонатального періоду
відрізняється незрілістю рецепторів на Т- і В- лімфоцитах, слабкою продукцією
Іфн- та низьким рівнем імуноглобулінів і зв’язаних з ними антитіл Ig G1 і
IgM[4,5].
Перші антитіла класу lg G2 у відповідь на колібактеріоз [3,4] та
сальмонельозну інфекцію в організмі телят синтезуються після двомісячного
віку .Імунна система новонароджених поросят, телят відрізняється від дорослих
тварин незрілістю.
У тримісячному віці дозріває система комплементу, рецепторний апарат
лімфоцитів, збільшується продукція субкласів Ig G1 і IgG2 антитіл. Вміст Ig G
обох субкласів у сироватці крові телят досягає рівня дорослих тварин у 6місячного віці. У 12-місячному віці теличок підвищується секреція статевих
гормонів, що, очевидно, змінює імунну реактивність ,порушуючи баланс
клітинного і гуморального імунітету в бік розвитку її гуморальної ланки.
Числені імунологічні дослідження [2,3,5,8] дозволили виявити групові та
вікові особливості реакції імунного захисту при ряді вірусних і бактеріальних
інфекцій у телят, поросят а також розкрити імунологічні основи їх
несприятливого перебігу та наслідку.
Вивчаючи варіанти імуногенезу при ряді інфекцій, ми переконалися в
тому, що вони можуть бути інтерпретовані в руслі сучасної концепції
фундаментальної імунології про гетерогенність імунної відповіді по
відношенню двох його форм-клітинної, чи гуморальної. Виявилось що немає
єдиного зразку імунного захисту при тій чи іншій інфекції. Телята, що
перенесли будь-яку гостру інфекцію вірусного чи бактеріального походження
можуть бути розділені на групи за домінуючим механізмом імунного захисту клітинному, th1 подібному, чи гуморальному - th2 - подібному. Особливості
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клінічного перебігу інфекції формуються залежно від природи збудника та
характеру імунної відповіді - клітинної чи гуморальної.
При оцінці профілю імунної відповіді враховують специфічні та
неспецифічні імунологічні параметри. Неспецифічні показники включають
здатність Т-лімфоцитів до проліферації за дії Т-мітозу, а також визначення
балансу цитокінів th1 і th2 типів-ІНФ-γ,ІЛ-4 у сироватці крові чи культурі. До
специфічних параметрів відноситься титри антитіл до антигенів збудника та
клітинна відповідь на ці антигени в реакції гальмування міграції лімфоцитів.
Підсумовуючи одержані результати ,можна отримати характеристику профілю
ведучого механізму імунного захисту при ряді інфекцій, достатня інтенсивність
якого забезпечує циклічний перебіг інфекції з повним видужанням.
Більшість відомих інфекцій успішно вирішуються при імунній відповіді
змішаного типу, включаючи клітинні чи гуморальні форми захисту при гострих
фазах хвороби. Очевидно, це пояснюється подвійною локалізацією збудника
(вірусів чи бактерій) – внутрішньо - чи позаклітинної.
Зміщення балансу двох форм захисту на користь клітинного імунітету є
оптимальним при таких вірусних інфекціях як: рота - і корона вірусна діарея,
аденовірусна інфекція, парагрип, ринотрахеїт; і ряді бактеріальних, наприклад
при колібактеріозі, сальмонельозі, стрептококозі, анаеробної ентеротоксемії.
Неефективність гуморально імунітету при вірусних інфекціях обумовлена
стійкістю вірусу до специфічних антитіл, їх низькими титрами та сповільненою
появою. Слабка вірус нейтралізуюча дія вірусів пояснюється тим, що із-за
високої швидкості мутації постійно з’являється величезна кількість нових
вірусних варіантів і імунна система не встигає змагатися з цим процесом.
Зміщення балансу цитокінів в бік th1-клона Т-лімфоцитів зі значною
концентрацією головного медіатора клітинної противірусної відповіді - ІФН-γвже на першому місяці хвороби є необхідною умовою видужання при окремих
вірусних інфекціях.
Які фактори імунітету стимулюються в ході імуногенезу при інфікуванні
вірусами чи бактеріями? За даними літератури та наших власних досліджень в
ході розвитку адекватної клітинної відповіді необхідна достатня стимуляція
синтезу його головного медіатора - ІФН-γ та прозапальних монокінів ФНП
(фактор некрозу пухлин)-та ІЛ-1.
З іншого боку гуморальна форма імунної відповіді полягає в поповненні
імуноглобулінів різних класів і утворення специфічних антитіл до антигенів
збудника. Дефіцит цих факторів захисту в гостру фазу інфекції є причиною
розвитку ускладнень або зростання тривалості інфекційного процесу хвороби в
часі.
Останнім часом деякі дослідники повертаються до давно відомої оцінки в
клінічній моделі індукованої асептичної запальної реакції методом » шкіряного
вікна» за Rebuck. Таким чином, перебіг будь-якої інфекції залежить від
збалансованої дії клітинних і гуморальних ланок імунного захисту які
доповнюють одна одну в ході імуногенезу. Встановлена варіабельність
механізмі імунного захисту диктує необхідність нового підходу до призначення
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засобів імунокорекції. Очевидно, імунокорекція повинна бути спрямована на
активацію недостатньої ланки імунної відповіді клітинної чи гуморальної.
Вивчення характеру імунної відповіді при ряді інфекцій у телят дозволило
вияснити раніше невідомі сторони імунопатогенезу цих захворювань та
запропонувати імунологічні алгоритми прогнозу перебігу та терапевтичної
тактики. Багатосторонній підхід з оцінкою основних параметрів стану імунної
системи дає можливість виділити варіанти імуногенезу при різних інфекціях,
які характеризуються певним балансом Th1 і Th2, спектром і експресією про-та
анти запальних цитокінів , динамікою продукції імуноглобулінів . Кожен
варіант імунної відповіді зв’язаний з особливостями клінічних симптомів, що
свідчить про неперервний зв'язок імунопатогенезу та клініки інфекції. У
перспективі діагностика профілю імунної відповіді у кожної хворої тварини, з
врахуванням особливостей імунного захисту при даній інфекції , може бути
успішно використана для своєчасного прогнозу ризику, розвитку і ускладненні
та наслідком хвороби. Це відкриває можливості для призначення обґрунтованої
запобігаючої та імуномоделюючої терапії.
Висновок.
Отже, вивчення імунопатогенетичних механізмів інфекційних хвороб
показало, що не існує універсального типу імунної відповіді для всіх інфекцій.
Для одних хвороб оптимальною є стан балансу міжклітинним і гуморальним
імунітетом, для інших – ефективний захист і елімінація інфекційного агенту
досягається трансформацією Т- гелперної відповіді Th1 або Th2 . Від системи
виявлення варіантів імуногенезу залежить ефективність специфічного імунного
захисту та імунотерапії, які повинні бути направлені на посилення
безпосередньо того механізму імунітету, який є найбільш перспективним для
даної інфекції. Встановлені порушення імунного захисту дозволяють
застосовувати спрямовану адекватну терапію по відношенню значного числа
інфекційних захворювань.
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THE ROLE OF IMMUNE MECHANISMS WITH PATHOGENESIS OF
INFECTIONS DISEASES OF ANIMALS
An analytical literature review dealing with the problems of resistance to
causative agent of infection. The review ircludes the data experimental research own
immunological studies in animals in the clinic of acute infections. Mechanism of
resistance of different phases of the infections process, the multivalent role of the
resistance of animal to the causative agents of raccine – preventable infections are
analyzed.
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МІКРОЕЛЕМЕНТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВЕЦЬ
В ППА « НИКЛОВИЦЬКА » САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Було проведено дослідження кормової бази господарства та визначено
мікроелементний склад кормів, ґрунту і води. Встановлено нестачу ряду
мікроелементів, що негативно впливає на продуктивні якості овець. Отримані
результати будуть використані при розробці мінеральних домішок, які
послужать для корекції раціонів та підвищення кількості та якості одержаної
продукції.
Ключові слова: дефіцит, вівці, мікроелементи, корми, вода, грунт.
Вступ. Для овець у зв'язку з різностороннім характером продуктивності
велике значення має не лише загальний рівень годівлі, але й збалансованість
раціонів за мінеральними елементами. Органічні речовини краще
використовуються, якщо раціон правильно збалансований, а їх нестача або
невідповідне співвідношення, часто призводять до зниження ефективності
раціону в цілому. За нестачі макро- і мікроелементів в кормах погіршується
апетит, затримується
ріст, порушується обмін речовин і в результаті
знижується продуктивність тварин. Нестача або надлишок окремих з них у
кормі призводить до послаблення інтенсивності використання і розладу
обмінних процесів в організмі, що в свою чергу спричиняє зниження
продуктивності, природної стійкості тварин проти захворювань і
репродуктивних здатностей [2,4,7,8].
Мінеральне живлення, тобто адекватне поступлення і засвоєння
мінеральних елементів, в організмі тварин, має прямий зв'язок з рівнем
продуктивності і якістю одержуваної від них продукції. Мікроелементи
належать до групи біологічно активних речовин, оскільки є важливими
компонентами металоферментів, які беруть участь у підтриманні клітинних
функцій. Всмоктування й перетравлювання корму у травному каналі, окислення
вуглеводів, жирів та білків і вилучення із сполук енергії відбувається у реакціях
за участю мікроелементів. Мінеральні речовини тварини одержують з кормом і
частково з водою[1,3,4].
Мінеральні елементи відіграють надзвичайно важливу роль, хоч самі при
цьому не володіють ні пластичними, ні енергетичними цінностями. Спільною
для усіх мікроелементів характерною особливістю
є їх здатність
функціонувати в організмі у малих кількостях в якості каталізаторів, або ж
©
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активаторів реакцій гормонів, вітамінів, ферментних систем. Біохімічна роль
мікроелементів обумовлена головним чином їх взаємозв'язками із згаданими
речовинами, що і визначає участь в численних процесах обміну
речовин[4,5,6,8].
Отже, говорячи про особливості мінерального обміну в організмі овець,
завжди слід пам'ятати, що вони зумовлені різновидністю і різностороннім
характером їх продуктивності. Саме ця обставина і вимагає виключно
серйозного наукового підходу до балансування раціонів за усіма поживними
компонентами, в тому числі і мінеральними речовинам [4,6].
Матеріали і методи. Для аналізу проводився відбір проб у кормах, грунті
та воді в господарстві ППА «Никловицька». Дослідження мікроелементного
складу коренебульбоплодів, концентрованих, соковитих та грубих кормів,
ґрунту і води після їх мінералізації проводили на атомно-абсорбційному
спектрофотометрі типу
Varian АА 240 FS в полум'яному режимі з
використанням стандартних методів.
Результати дослідження. Для характеристики мікроелементного складу
господарства нами було проведено дослідження по визначенню мікроелементів
у кормах, грунті та воді, а отримані дані опрацьовані і зведені в таблицях 1 – 4.
Для дослідження вибрали мікроелементи, що впливають на якісні
показники продуктивності овець (Cu, Co, Mn, Zn, Fe), а також мікроелементи
що при перевищені допустимої норми негативно впливають на якість продукції
тварин (Pb, Cd, Ni).
Для більш детальної характеристики корми були поділені по групах за
поживністю. Так в таблиці 1 наведені дані про вміст мікроелементів у грубих та
соковитих кормах. Аналіз отриманих результатів показав, що в даної групи
вміст міді був в межах 12,2-15,5 % від норми у грубих кормах та 26,8-78,0 % від
норми у соковитих кормах. Грубі корми містили 45,5-80,0% кобальту від
норми, у соковитих – 50,0-96,7% від норми. Марганцю і цинку також
спостерігалась недостача, так у грубих кормах їх містилося 36,5-58,0 % та 21,094,6% від норми відповідно. Вміст заліза та важких металів в даній групі кормів
не перевищували допустимої норми.
Таблиця 1
Вміст мікроелементів у грубих та соковитих кормах, мг/кг натурального
корму ( M±m, n=5)
Назва корму
Солома
пшенична
Сіно лучне
Силос
викомішаний
Трава
культурних
пасовищ
Конюшина
червона

Cu
0,362
±0,032
0,819
±0,076
0,936
±0,090

Co
0,141
±0,016
0,080
±0,007
0,029
±0,005

Mn
26,259
±1,007
19,871
±0,604
47,749
±1,309

Zn
Fe
Pb
6,116
30,560
0,081
±0,320 ±1,176 ±0,012
18,924 119,661± 0,907
±0,579
1,395
±0,168
4,931
69,296
0,210
±0,570 ±2,540 ±0,029

Cd
0,018
±0,002
0,009
±0,001
0,015
±0,003

Ni
0,208
±0,039
0,711
±0,077
1,020
±0,004

0,536
±0,035

0,025
±0,002

10,290
±1,105

5,460
±0,587

28,720
±1,381

0,010
±0,001

0,004
±0,001

0,127
±0,017

0,682
±0,052

0,010
±0,001

10,783
±0,920

6,181
±0,583

90,454
±2,617

1,206
±0,102

0,004
±0,001

0,027
±0,003
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У групі коренебульбоплодів теж спостерігалася нестача даних
мікроелементів. При опрацюванні даних таблиці 2 було встановлено, що міді не
вистачало до норми 55,1-93,2%. Нестача кобальту по даному виду кормів
становила 70,0-75,0% до норми, а марганцю і цинку не вистачало – 81,9-92,6%
та 58,8-87,8% до норми відповідно. Щодо міді та важких металів, то їх вміст у
коренебульбоплодах був у межах допустимих норм.
Таблиця 2
Вміст мікроелементів у коренебульбоплодах, мг/кг натурального корму
(M±m, n=5)
Назва корму
Морква
Кормовий
буряк
Картопля

Cu
0,584
±0,072
0,129
±0,014
0,240
±0,050

Co
0,005
±0,001
0,030
±0,003
0,055
±0,006

Mn
0,223
±0,019
2,229
±0,113
0,542
±0,034

Zn
0,134
±0,010
1,360
±0,029
0,443
±0,041

Fe
36,525
±1,905
7,900
±0,328
11,843
±1,450

Pb
0,071
±0,005
0,003
±0,0003
0,006
±0,001

Cd
0,011
±0,001
0,007
±0,001
0,004
±0,001

Ni
0,037
±0,004
0,019
±0,001
0,073
±0,006

Аналізуючи дані отримані стосовно зернових та концентрованих кормів
(таблиця 3), ми побачили таку ж ситуацію, як і з попередніми видами кормів.
Так нестача міді коливалася в межах від 64,4% до 99,5% до норми, аналогічно і
кобальту не вистачало до норми від 22,9% до 94,6%.
Таблиця 3
Вміст мікроелементів у зернових та концентрованих кормах, мг/кг
натурального корму ( M±m, n=5)
Назва корму
Зерно
пшениці
Зерно гороху
Зерно вівса
Зерно ячменю
Зерно
кукурудзи
Висівки
вівсяні
Дерть
пшенична
Дерть
ячмінна

Cu

Co

Mn

Zn

Fe

Pb

0,760
±0,066
0,594
±0,043
0,841
±0,065
0,800
±0,075
0,121
±0,008
0,570
±0,054
1,280
±0,112
0,020
±0,002

0,018
±0,002
0,047
±0,005
0,041
±0,004
0,070
±0,006
0,013
±0,001
0,054
±0,007
0,020
±0,002
0,173
±0,008

19,908
±0,986
3,873
±0,500
34,633
±1,472
8,185
±0,599
2,027
±0,006
66,343
±1,463
16,461
±1,023
12,154
±1,070

16,250
±1,127
14,438
±0,781
14,680
±0,723
15,080
±0,564
15,573
±1,269
0,122
±0,003
13,360
±0,762
18,604
±1,173

84,770
±4,247
58,355
±1,727
161,001
±7,424
44,642
±1,476
260,332
±10,777
56,162
±3,319
85,160
±2,102
99,540
±4,458

0,160
±0,023
0,020
±0,002
0,050
±0,003
0,300
±0,045
0,102
±0,005
0,080
±0,005
0,018
±0,001
0,004
±0,001

Cd

Ni

0,014
0,160
±0,001 ±0,010
0,002
0,900
±0,0003 ±0,114
0,003
0,293
±0,0003 ±0,041
0,004
0,221
±0,001 ±0,049
0,030
0,124
±0,005 ±0,018
0,001
0,054
±0,0001 ±0,005
0,010
0,130
±0,001 ±0,005
0,003
0,180
±0,001 ±0,016

Для більш повної характеристики мікроелементного складу, нами було
проведено дослідження води та грунту, результати яких наведені в таблиці 4. З
даних таблиці видно, що у воді визначені мікроелементи перебувають в межех
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допустимої норми. Так вміст міді становить – 0,5% від норми, кобальту –3,0%,
марганцю – 4,0%, а цинку – 7,3% від норми. Що стосується ґрунту то вміст
таких мікроелементів як мідь, кобальт і цинк знаходяться в допустимих межах
та становить – 34,0%, 69,5% та 64,9% від норми відповідно. Кількість марганцю
і заліза перевищує допустиму норму в декілька десятків разів.
Таблиця 4
Вміст мікроелементів у воді та ґрунті, мг/л, мг/кг ( M±m, n=5)
Досліджувана
речовина
Вода
Ґрунт

Cu

Co

Mn

Zn

Fe

Pb

Cd

Ni

0,010
±0,001
1,028
±0,090

0,003
±0,001
3,474
±0,683

0,004
±0,001
68,580
±5,220

0,109
±0,004
14,917
±0,937

0,180
±0,016
222,91
±8,860

0,002
±0,0001
0,008
±0,001

0,003
±0,001
0,010
±0,001

0,003
±0,001
3,200
±0,401

Висновки. Провівши аналіз кормової бази господарства щодо
забезпеченості кормів достатньою кількістю певних мікроелементів можна
зробити такі висновки:
•
Вміст міді у кормах коливається в межах 13,8% - 46,3% і найбільше
його міститься в соковитих кормах (46,3%);
•
Вміст кобальту варіює в проміжку від 43,6% до 79,4%, найбільше
його є у коренебульбоплодах (79,4%);
•
Кількість марганцю знаходиться в межах 15,2% - 55,7%, а найбільше
його концентрується в соковитих кормах (55,7%);
•
Цинку в кормах міститься в середньому від 29,2% у
коренебульбоплодах, до 73,8% у соковитих кормах;
•
З вище сказаного випливає, що при подальшому складанні раціонів
для годівлі овець їх необхідно буде коректувати за нестачею даних
мікроелементів. Це дає можливість рекомендувати застосування
різних форм мікроелементних домішок, що будуть ефективно
використовуватися організмом тварин.
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Summary
Mykytyn L., Binkevych V.
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named
after S.Z.Gzhytskyj
ТНЕ MICROELEMENTARY SUPPLY OF SHEEP IN
PCA « NIKLOVITSKA » SAMBIR DISTRICT LVIV AREA
The research was conducted of a forage base of the farm and microelementary
composition of forages, soil and water was determined. The lack
some
microelementary which negatively influence on productive qualities of sheep is set.
The results will be used whild developing mineral admixtures which will serve for the
correction of rations and increase the amount and quality of products.
Keywords: deficit, sheep, microelementary, forage, water, soil.
Стаття надійшла до редакції 16.05.2011
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УДК: 619:577.1:616-006:636.7
Морозенко Д.В., к.вет.н. (d.moroz.vet@rambler.ru) ©
Білоцерківський національний аграрний університет
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ПРИ
НОВОУТВОРЕННЯХ У СОБАК ТА КОТІВ
У статті розглянуто біохімічні показники стану сполучної тканини у
сироватці крові собак та котів за аденокарциноми молочної залози та
остеосаркоми. У тварин із онкологічними хворобами визначали в сироватці
крові вміст загальних глікопротеїнів, сіалових кислот, хондроїтинсульфатів,
гаптоглобіну
і
лужної
фосфатази.
Встановлено
діагностичну
інформативність цих показників за аденокарциноми молочної залози у собак та
котів та остеосаркоми у собак.
Ключові слова: собаки, коти, сполучна тканина, новоутворення,
глікопротеїни, сіалові кислоти, хондроїтинсульфати
Вступ. Взаємодія пухлини та сполучної тканини є одною із важливих
проблем теоретичної онкології [1,2]. Новоутворення, подібно нормальним
тканинам, складається з паренхіми та сполучнотканинної строми.
Сполучнотканинна строма присутня не лише у пухлинах сполучнотканинного, а
й епітеліального походження, у яких гістологічна та біохімічна диференціація
паренхіматозних та стромальних елементів утруднена. Строма є важливим
структурним компонентом пухлини. Строма у пухлини, як і строма у
нормальної тканини, в основному виконує трофічну, модулюючу та опорну
функції. Стромальні елементи пухлини представлені клітинами та
екстрацелюлярним матриксом, який складається із базальних мембран та
інтерстиціального екстрацелюлярного матриксу. До складу базальних мембран
пухлин входять колагени IV, VI та VII типів, глікопротеїни (ламінін,
фібронектин, вітронектин), протеоглікани (гепарансульфатпротеоглікан та ін.).
Інтерстиціальний сполучнотканинний матрикс містить колагени І та ІІ типів,
фібронектин, протеоглікани і глікозаміноглікани (ГАГ). Важливу роль в
утворенні строми пухлин виконують сполучнотканинні клітини як місцевого
(гістіоцити), так і гематогенного походження. Клітини строми здатні виділяти
різноманітні протеолітичні ферменти, які приводять до деградації їх
екстрацелюлярного матриксу – колагенази та гіалуронідази [3,4]. Показниками
загальної реакції сполучної тканини слугують зміни концентрації продуктів
метаболізму її компонентів в крові та їх екскреції із сечею. У сироватці крові
жінок, хворих раком молочної залози, зростає концентрація хондроїтин-4сульфату, хондроїтин-6-сульфату та гіалуронату. У крові хворого із
нейробластомою
знайдено
значну
кількість
не
ідентифікованого
глікозаміноглікану. У хворих із ангіосаркомою печінки у сечі спостерігалося
збільшення концентрації ГАГ [2].
©

Морозенко Д.В., 2011
210

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

У сук за пухлин молочної залози важливу роль виграє хондроїтин-4сульфат та верзікан – протеоглікан, який є одним із основних регуляторів
адгезії і проліферації пухлинних клітин і може служити маркером активності
пухлинного процесу [5]. За даними S. Mukaratirwa [6], з’ясована певна роль
глікопротеїну тенасцину і протеогліканів у патогенезі пухлинних процесів у
собак, але більш конкретних наукових даних з цього приводу автором не
приведено. На думку R.V. Iozzoa [1], протеоглікани є ключовими факторами
росту та метастазування пухлинних тканин та їх ангіогенезу. Таким чином,
визначення в сироватці крові показників стану сполучної тканини за пухлинних
процесів у тварин є актуальним питанням сучасної ветеринарної медицини.
Тому метою нашого дослідження було визначити показники метаболізму
сполучної тканини за остеосаркоми та аденокарциноми молочної залози тварин
та встановити їх діагностичну інформативність.
Матеріал і методи. Матеріалом для дослідження були собаки (n=10)
віком від 7 до 12 років і кішки (n=5) віком від 8 до 11 років, які потрапляли до
ветеринарних клінік м. Харкова. У якості контрольної групи були використані
здорові собаки {n=15) та коти (n=20). При надходженні до ветеринарної клініки
тварин було досліджено клінічно, а також проведено біохімічне дослідження
крові за наступними показниками: загальні глікопротеїни, сіалові кислоти,
хондроїтинсульфати, гаптоглобін та активність лужної фосфатази [7]. Діагноз
на остеосаркому (у трьох собак локалізація пухлини – кістки нижньої щелепи, у
двох – стегнова кістка) було підтверджено результатами рентгенографії.
Діагноз на аденокарциному молочної залози встановлювали за допомогою
гістологічного дослідження тканин видалених пухлин. Результати біохімічного
дослідження було оброблено статистично за допомогою комп’ютерної
програми Statistica пакету Microsoft Excel.
Результати дослідження. За результатами біохімічного дослідження
сироватки крові тварин, хворих на остеосаркому (табл. 1), було з’ясовано, що
вміст загальних глікопротеїнів збільшився на 56,2 %, сіалових кислот – на 60,5
%, хондроїтинсульфатів – на 47,4 %, гаптоглобіну – у 2,7 рази та активність
лужної фосфатази – у 3 рази, що свідчить про присутність пухлинного процесу
в організмі собак. Причиною зростання вмісту компонентів сполучної тканини
в сироватці крові є деструкція кісткової тканини за прогресування пухлинного
процесу, що підтверджується дослідженнями інших авторів [8].
Таблиця 1
Біохімічні показники сироватки крові за остеосаркоми в собак
Показники

Здорові тварини,
n=15
Загальні глікопротеїни, г/л
0,621±0,020
Сіалові кислоти, ммоль/л
2,085±0,106
Хондроїтинсульфати, г/л
0,196±0,007
Гаптоглобін, г/л
0,653±0,060
Лужна фосфатаза, Од. Боданскі
4,140±0,560
Примітка: *** – р<0,001 порівняно із здоровими тваринами
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n=5
0,970±0,045***
3,347±0,134***
0,289±0,059***
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За аденокарциноми молочної залози в собак вміст загальних
глікопротеїнів збільшився у 2 рази порівняно із здоровими тваринами, сіалових
кислот – на 68,2 %, хондроїтинсульфатів – у 2 рази, гаптоглобіну – у 2,5 раза,
активність лужної фосфатази – у 3 рази (табл. 2).
Таблиця 2
Біохімічні показники сполучної тканини в сироватці крові собак
із аденокарциномою молочної залози
Показники

Здорові тварини,
n=15
Загальні глікопротеїни, г/л
0,621±0,020
Сіалові кислоти, ммоль/л
2,085±0,106
Хондроїтинсульфати, г/л
0,196±0,007
Гаптоглобін, г/л
0,653±0,060
Лужна фосфатаза, Од. Боданскі
4,140±0,560
Примітка: *** – р<0,001 порівняно із здоровими тваринами

Хворі тварини,
n=5
1,267±0,044***
3,508±0,154***
0,398±0,037***
1,660±0,051***
12,540±0,427***

За аденокарциноми молочної залози у кішок вміст загальних
глікопротеїнів збільшився у 2,76 раза, хондроїтинсульфатів – на 85,5 %,
активність лужної фосфатази – у 3,6 раза (табл. 1).
Таблиця 3
Біохімічні показники сполучної тканини в сироватці крові кішок
із аденокарциномою молочної залози
Показники

Здорові тварини,
n=20
Загальні глікопротеїни, г/л
0,590±0,024
Хондроїтинсульфати, г/л
0,145±0,007
Лужна фосфатаза, Од. Боданскі
3,870±0,203
Примітка: *** – р<0,001 порівняно із здоровими тваринами

Хворі тварини,
n=5
1,626±0,113***
0,269±0,005***
13,960±0,524***

Зростання сполучнотканинних маркерів у сироватці крові за
аденокарциноми молочної залози у собак та котів свідчить про деструктивну
дію пухлин на оточуючі тканини. Таким чином, відбувається проліферативнорепаративна реакція сполучної тканини, яка проявляється продукцією
клітинами біополімерів сполучної тканини (хондроїтинсульфатів) та
онкомаркерів, більшість яких за хімічною природою є глікопротеїнами.
Висновки. 1. За остеосаркоми собак вміст глікопротеїнів становить
0,970±0,045 г/л, хондроїтинсульфатів – 0,289±0,059 г/л, сіалових кислот –
3,347±0,134 ммоль/л, що свідчить про деструкцію кісткової тканини та
деградацію екстрацелюлярного матриксу пухлин.
2. За аденокарциноми молочної залози в собак вміст глікопротеїнів
становить 1,267±0,044 г/л, хондроїтинсульфатів – 0,398±0,037 г/л, сіалових
кислот – 3,508±0,154 ммоль/л; у кішок – вміст глікопротеїнів становить
1,626±0,113 г/л, хондроїтинсульфатів – 0,269±0,005 г/л. Таке зростання
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сполучнотканинних показників зумовлено деструктивною дією пухлин на
оточуючі тканини.
3. Зростання в собак активності лужної фосфатази за остеосаркоми
свідчить про деструкцію кісткової тканини і відбувається за рахунок її
кісткового ізоферменту, за аденокарциноми молочної залози – про порушення
структури базальних мембран клітин пухлини; зростання вмісту гаптоглобіну
вказує на активацію захисних систем організму за інтоксикації та дії
протеолітичних ферментів пухлин (колагеназа, гіалуронідаза).
Література
1. Proteoglycans in Cancer Biology, Tumor Microenvironment and
Angiogenesis / R.V. Iozzoa, R.D. Sandersonb. – 2010. – J. Cell. Mol. Med. – P. 1582.
2. Биохимические подходы к изучению соединительной ткани при
развитии опухолей и применении химиопрепаратов / Л.И. Слуцкий,
Е.Б. Астапенок // Экспериментальная онкология. – 1983. – № 6. – С. 10–15.
3. Коган Е.А. Межклеточные взаимодействия при опухолевом росте. –
М.: Медицина, 1995. – С. 127–189.
4. Matricryptins derived from collagens and proteoglycans / S. Ricard-Blum,
L. Ballut // Front. Biosci. – 2011. – N 1(16). – P. 674–697.
5. Expression of vesicants in relation to chondrogenesis-related extracellular
matrix component in canine mammary tumors / I. Erdelyi, A.J. van Asten, J.E. van
Dijk [et al.] // Histochem. Cell. Biol. – 2005. – N 124(2). – P. 139–149.
6. Tenascin and proteoglycans: the role of tenascin and proteoglycans in canine
tumors / S. Mukaratirva, H. Nederbragt // Res. Vet. Sci. – 2002. – N 73(1). – P. 1–8.
7. Ветеринарна клінічна біохімія / М.І. Карташов, О.П. Тимошенко, Д.В.
Морозенко [та ін.]. – Х.: Еспада, 2010. – 400 с.
8. Синяговська К. А. Остеосаркома трубчастих кісток собак (діагностика
і лікування): автореф. дис. … канд. вет. наук: спец. 16.00.05 – ветеринарна
хірургія / К.А. Синяговська. – Біла Церква, 2009. – 21 с.
Summary
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BIOCHEMICAL INDICATORS OF A CONDITION OF CONNECTING
TISSUE AT NEOPLASMS AT DOGS AND CATS
In article biochemical indicators of a condition of a connecting tissue in blood
serum of dogs and cats are surveyed at an adenocarcinoma of a mammary gland and an
osteosarcoma. At animals with oncologic diseases in blood serum defined the
maintenance glycoproteins, sialic acids, chondroitinsulfates, haptoglobins and an
alkaline phosphatase. It is established diagnostic information the given indicators at an
adenocarcinoma of a mammary gland at dogs and cats and an osteosarcoma at dogs.
Keywords: dogs, cats, connecting tissue, neoplasms, glycoproteins, sialic
acids, chondroitinsulfates
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ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ «ЛІПОВІТ» ТА «ТРИВІТ» НА ПОКАЗНИКИ
ЛЕЙКОЦИТАРНОГО І БІОХІМІЧНОГО ПРОФІЛЮ КРОВІ ПОРОСЯТ
РАННЬОГО ВІКУ
Вивчено морфофункціональні особливості крові та окремі біохімічні
показники у поросят раннього постнатального періоду онтогенезу за умов
введення їм препаратів "Тривіт" та "Ліповіт". Встановлено, що введення
поросятам вітамінів А, D3, Е у формі ліпосомального препарату сприяє
збільшенню у крові поросят у критичний період розвитку кількості лейкоцитів
та зниженню кількості сегментоядерних нейтрофілів. Проведені дослідження
показали, що препарат "Ліповіт" порівняно із Тривітом ефективніше впливає
на зростання вмісту еритроцитів, гемоглобіну, загального білка та зниження
вмісту молекул середньої маси у крові поросят раннього віку.
Ключові слова: поросята, імунітет, вітаміни, ліпосомальний препарат.
Вступ. Одним із найбільш перспективних напрямків сучасної медицини та
фармакології, який дозволяє підвищити біодоступність лікарських засобів, є
розробка та використання нових препаратів на основі ліпосом. Вони володіють
рядом позитивних властивостей: відсутністю токсичного впливу, спрямованою
специфічністю за рахунок селективної проникності із крові у тканини,
біодеградацією, при певних умовах вони поглинаються клітинами і можуть
зливатися із мембранами клітин, здатні підвищувати фармакологічну
ефективність препаратів [1]. Важливою перевагою ліпосом при їх використанні
у біологічних системах є здатність до інгібування або стимулювання
ферментативної активності клітинної мембрани, що дозволяє на тривалий час
захистити їхній вміст від швидкої деструкції у біологічних рідинах та
забезпечує внутрішньоклітинну доставку лікарського засобу [2]. Особливості
будови ліпосом дозволяють створювати водорозчинну форму будь-якого
лікарського засобу, що підвищує його доступність для організму. Світова
фармацевтична промисловість виробляє понад 20 ліцензованих ліпосомальних
препаратів [3]. Переважно всі вони знайшли широке використання у медицині,
зокрема в офтальмології, пульмонології, нефропатології, кардіології,
гастроентерології і генній терапії, деякі препарати проходять апробацію в
онкології. Проте, стосовно ветеринарної медицини, незважаючи на можливість
створення ефективних біодоступних та активнодіючих лікарських форм,
ліпосомальні препарати практично не застосовуються.
Враховуючи вищесказане метою нашої роботи було дослідження впливу
препаратів "Тривіт" та "Ліповіт", на динаміку змін показників лейкоцитарного і
біохімічного профілю крові у організмі поросят раннього віку.
©
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Матеріал і методи. Дослідження проводились на поросятах великої білої
породи, які були розділені на контрольну і дві дослідні групи по 5 тварин у
кожній. Тваринам контрольної групи на 5-й день від народження вводили
внутрішньом'язово двічі з інтервалом у 15 днів ізотонічний розчин NaCl,
тваринам першої групи — препарат "Тривіт", а тваринам другої групи —
препарат "Ліповіт". Кров для досліджень відбирали з краніальної порожнистої
вени поросят5-ти, 12-ти, 20-ти та 28-добовому віці. У зразках крові визначали
вміст загального білку за методом Лоурі, кількість лейкоцитів та еритроцитів
шляхом підрахунку у лічильній камері Горяєва, співвідношення окремих форм
лейкоцитів (Козловская Л.В., Николаев А.Ю., 1984), концентрацію гемоглобіну
гемоглобін-ціанідним методом (Drabkin D., 1946), вміст молекул середньої маси
(Габриэлян Н.И. и др., 1985). Одержані цифрові дані опрацьовували
статистично з використанням програми Microsoft Excel.
Результати дослідження. Як відомо, кров завдяки функціонуванню
складного механізму нейрогуморальної регуляції характеризується відносним
гомеостазом, проте під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів її
морфологічний та біохімічний склад може помітно змінюватись. Одним із
найважливіших чинників, який впливає на склад крові є вік тварин. Аналіз
лейкограми крові поросят показав, що співвідношення окремих форм
лейкоцитів суттєво змінюється у різні вікові періоди досліджень (табл. 1).
Найбільш яскраво виражені вікові зміни у співвідношенні клітин крові
стосуються сегментоядерних нейтрофілів. Так, у поросят у 20-ти добовому віці
спостерігається різке зростання їх кількості у крові. У той же час, у 28добовому віці поросят, порівняно із початком досліджень, відбувається помітне
збільшення у крові кількості лейкоцитів.Таке відчутне збільшення числа
сегментоядерних нейтрофілів (порівняно із 5-добовим віком майже у 1,5 раза),
очевидно обумовлено настанням критичного періоду. За даними деяких авторів
перший віковий імунодефіцитний стан у поросят виникає зразу ж після
народження і характеризується низьким вмістом у крові імуноглобулінів,
лейкоцитів та лімфоцитів [4, 5]. Наступний критичний період припадає на 17–
21–й день життя поросят. У цей період у тварин на фоні низького рівня
імунобіологічної
резистентності
спостерігається
зростання
відсотку
респіраторних захворювань та шлунково-кишкових розладів, при цьому
відбувається посилений викид у кров’яне русло значної кількості
нейтрофільних гранулоцитів [6].
Як показали проведені дослідження, застосування жиророзчинних вітамінів
у формі ліпосомального препарату чинить імуномодулюючий вплив на клітини
крові тварин. При його введенні спостерігалось зниження кількості лейкоцитів
(р<0,05) у крові поросят другої дослідної групи до фізіологічної норми, що
вказує на специфічний регулювальний вплив ліпосомальної форми вітамінів А,
D3, Е на вміст головних елементів імунної системи. Введення поросятам
препаратів "Ліповіт" та "Тривіт" позначилось й на співвідношенні окремих
форм лейкоцитів. Так, у крові поросят першої дослідної групи спостерігалось
збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів у 12-ти добовому віці
(р<0,01) та зменшення їх кількості у 20-ти добовому віці (р<0,001).
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Таблиця 1.
Лейкоцитарний профіль крові поросят (М±m, n=3-5)
Показники
Лейкоцити,
Г/л
Лімфоцити,
%
Еозинофіли,
%
Моноцити,
%

Юні,
%
Паличкоядерні,
%
Сегментоядерні,
%

Групи
тварин
контроль
І дослідна
ІІ дослідна
контроль
І дослідна
ІІ дослідна
контроль
І дослідна
ІІ дослідна
контроль
І дослідна
ІІ дослідна
контроль
І дослідна
ІІ дослідна
контроль
І дослідна
ІІ дослідна
контроль
І дослідна
ІІ дослідна

5
11,66±0,80

70,75±0,85

1,0±0,01

2,75±0,25

Вік тварин, дні
12
20
12,05±0,30
13,25±1,19
11,08±0,48
13,72±0,38
14,97±1,72
12,93±0,49
72,67±1,45
62,0±3,63
69,67±2,60
65,67±4,91
68,0±2,08
71,33±1,45*
3,33±0,33
1,75±0,48
2,67±0,33
2,33±0,33
2,67±0,33
1,67±0,33
2,33±0,33
2,50±0,29
2,67±0,33
2,33±0,33
2,67±0,33
2,0±0,58

Нейтрофіли
1,33±0,33
1,50±0,29
1,0±0,10
1,0±0,10
1,33±0,18
2,50±0,25
2,67±0,28**
2,0±0,18*
19,0±1,53
21,75±0,18
21,33±1,86
24,0±1,73

28
16,62±0,89
13,40±1,41
13,12±0,68*
65,67±1,76
65,25±1,65
68,67±2,33
2,0±0,58
3,50±0,60
2,33±0,33
2,0±0,58
2,75±0,48
1,33±0,33

1,0±0,10
1,0±0,10
1,0±0,10
2,25±0,25
1,0±0,08***
2,0±0,13
30,50±2,50
28,0±2,13
22,67±1,20*

1,0±0,10
1,0±0,10
1,33±0,33
3,33±0,20
3,25±0,48
3,0±1,0
26,33±2,67
24,50±2,65
23,33±2,88

Примітка. Різниці до контролю: * –– р<0,05; ** –– р<0,01; *** –– р<0,001.

При введенні поросятам другої дослідної групи препарату "Ліповіт" у 20-ти
добовому віці у крові збільшилась кількість лімфоцитів та зменшилась кількість
сегментоядерних нейтрофілів (р<0,05), а у 12-ти добовому віці збільшилась
кількість паличкоядерних нейтрофілів (р<0,05). Отримані дані свідчать про
позитивну дію застосованих препаратів на співвідношення окремих форм
лейкоцитів, зокрема, нейтрофілів і лімфоцитів. Як відомо, лімфоцити – це
клітини, що виконують не лише функцію специфічного імунного захисту, але й
є елементами єдиної інформаційної системи, яка відображає стан організму у
певний період часу, або за дії тих чи інших факторів та дозволяє оцінити
терапевтичну ефективність застосованого препарату [7]. Вірогідне збільшення у
20-ти добовому віці кількості лімфоцитів у крові тварин другої дослідної групи
може свідчити про підвищення захисних можливостей організму поросят за
умов введення препарату "Ліповіт", а зниження кількості сегментоядерних
нейтрофілів вказує на здатність даного препарату певним чином протистояти у
цей критичний період розвитку імунодефіцитного стану.
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Таблиця 2.
Біохімічні показники крові поросят (M±m, n=3-5)
Групи
тварин
контроль
Еритроцити,
І дослідна
Т/л
ІІ дослідна
Гемоглобін, г/л контроль
І дослідна
ІІ дослідна
контроль
Загальний
І дослідна
білок, г/л
ІІ дослідна
контроль
Молекули
середньої маси І дослідна
ум. од.
ІІ дослідна
Показники

5
2,681±
0,321
69,30±
1,12
42,68±
0,43
0,109±
0,005

Вік тварин, дні
12
20
2,593±0,048
2,915±0,306
2,897±0,224
3,146±0,305
3,681±0,254 4,459±0,251*
70,15±1,42
71,88±1,34
72,23±1,56
74,55±1,03
75,71±0,51*
78,26±1,06*
42,85±0,12
47,04±0,10
42,64±0,81 48,28±0,14***
44,52±1,21 51,21±0,33***
0,129±0,005
0,193±0,006

28
3,949±0,458
4,128±0,329
4,901±0,493
77,33±0,42
79,91±1,24
83,82±0,93**
50,96±0,84
53,70±0,79*
55,98±1,21*
0,240±0,005

0,126±0,003
0,130±0,006

0,231±0,004
0,219±0,006*

0,192±0,004
0,199±0,006

Введення поросятам вітамінів А, D3, Е у формі ліпосомальної емульсії
вплинуло й на біохімічні показники крові (табл. 2). Так, на 12-ту та 20-ту добу
життя у поросят другої дослідної групи у крові спостерігався більший вміст
еритроцитів (р<0,05-0,01). Протягом всього періоду досліджень у поросят
другої групи відмічалось підвищення концентрації гемоглобіну (р<0,05-0,01).
Як відомо, еритроцити крові є носіями гемоглобіну, який здатний легко
зв’язувати та переносити кисень, тим самим забезпечуючи окисно-відновні
процеси у тканинах. Збільшення кількості еритроцитів та зростання вмісту
гемоглобіну у крові поросят при введенні препарату "Ліповіт" свідчить про
підвищення інтенсивності дихальної функції в тканинах організму. Введення
поросятам вітамінів А, D3, Е викликало також зростання вмісту загального білка
у крові поросят на 20-ту і 28-му добу життя (р<0,05). Встановлено, що білки
крові за умов активації процесів накопичення вільних радикалів піддаються
процесам пероксидної модифікації, яка в свою чергу, призводить до
підвищення їх розщеплення під впливом протеолітичних ферментів до молекул
середньої маси [8]. Введення поросятам препарату "Ліповіт" сприяло
вірогідному зниженню у 28-добовому віці у крові вмісту молекул середньої
маси (р<0,05), що вказує на здатність ліпосомальної форми вітамінів А, D3, Е
ефективно протидіяти накопиченню в організмі продуктів ендогенної
інтоксикації. Редукція вмісту молекул середньої маси може бути зумовлена
зниженням
процесів
токсичного
гістопротеолізу
завдяки
мембраностабілізуючій і антиоксидантній дії жиророзчинних вітамінів у складі
застосованого ліпосомального препарату, а також підвищенням детоксикуючої
функції печінки за рахунок структурної нормалізації (стабілізація клітинних і
субклітинних мембран, активація біосинтезу функціональних білків) та
інтенсифікації метаболічних процесів (нейтралізації аміаку, ксенобіотиків) [8].
Висновки. Введення поросятам раннього віку препарату "Ліповіт" сприяє
зменшенню кількості лейкоцитів та сегментоядерних нейтрофілів і збільшенню
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кількості лімфоцитів (р<0,05). Встановлено, нижчий вміст молекул середньої
маси та більший вміст еритроцитів і загального білка та вищу концентрацію
гемоглобіну (р<0,05-0,01) у крові поросят, яким вводили препарат "Ліповіт".
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INFLUENCE OF PREPARATIONS OF "LIPOVIT" AND "TRIVIT" ON
INDEXES OF LEUCOCYTAR AND BIOCHEMICAL PROFILE OF BLOOD
IN PIGLETS’ OF EARLY AGE
The morphofunctional features of blood and separate biochemical indexes are
studied for the piglets’ of early postnatal period of ontogenesis at the terms of
introduction to them of preparations of "Trivit" and "Lipovit". It is set that
introduction to the piglets of vitamins A, D3, Е in form of liposomal preparation
assists an increase in blood of piglets in a critical period of development of amount of
leucocytes and decline of amount of segmentonuclear neutrophils. The conducted
researches showed that preparation of "Lipovit" by comparison to Trivit more
effective influences on the increase of content of red corpuscles, haemoglobin general
squirrel and decline of content of molecules of middle mass in blood of piglets’.
Key words: piglets’, immunity, vitamins, liposomal preparation.
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ЕПІЗООТОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛАТЕНТНИХ ФОРМ ІНФЕКЦІЇ ПРИ
ДЕЯКИХ ХВОРОБАХ

У статті представлено матеріали щодо значення латентних форм
інфекції в розвитку інфекційного та епізоотичного процесів при лептоспірозі,
лейкозі та туберкульозі великої рогатої худоби. Своєчасне виявлення тварин з
наявними латентними формами хвороб дозволить планувати і здійснювати
раціональні заходи щодо профілактики та оздоровлення неблагополучних щодо
інфекцій господарств.
Ключові слова: Інфекція, інфекційна хвороба, лептоспіроз, лейкоз,
туберкульоз, латентний мікробізм, діагностика, профілактика.
Вступ. За останні роки в розвитку інфекційного та епізоотичного
процесів при окремих інфекційних хворобах, ряд дослідників відзначають
зростаючу роль латентних форм інфекції.
Знання значення форм і видів інфекції в розвитку та розповсюдженні
окремих інфекційних хвороб дає можливість правильно проводити діагностику,
своєчасно виявляти та ізолювати всіх інфікованих тварин, планувати
раціональні лікувально-профілактичні заходи і способи оздоровлення стада.
Латентні форми інфекції характеризуються відсутністю клінічних ознак
хвороби, специфічних патологоанатомічних змін у внутрішніх органах і
тканинах тварин. Вказані форми інфекційного процесу досить часто реєструють
при лептоспірозі, лейкозі і туберкульозі.
Результати досліджень. Латентний лептоспіроз у великої рогатої
худоби інфікованої сероварами гебдомадіс та гріпотіфоза, досить часто
відмічаються в регіонах Європейської Півночі Російської Федерації. Про
наявність інфекції свідчать тільки позитивні результати дослідження тварин за
РМА ( 1:100 – 1:2500 ). При лабораторних дослідженнях у таких
серопозитивних тварин встановлено достовірне зниження гемоглобіну і цукру в
крові, а також підвищення білірубіну, в порівнянні з худобою контрольних
груп. [3, 5]
При лейкозі великої рогатої худоби також нерідко спостерігається
латентна інфекція, яка характеризується позитивними результатами РІД за
відсутністю клінічних ознак і патологоанатомічних змін у внутрішніх органах і
тканинах. В молоці та в сироватці крові серопозитивних корів достовірно
знижуються показники загального білка і більшості амінокислот у порівнянні із
здоровими тваринами. [ 6]
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В окремих випадках туберкульозна інфекція в худоби може також
проходити у формі латентного мікробізму (латентної інфекції). Суть цієї форми
інфекції полягає в тому, що туберкульозні мікобактерії в організмі тварини
можуть знаходитися тривалий час, не викликаючи патологоморфологічних змін
у внутрішніх органах і тканинах.
Причиною латентного мікробізму може бути зараження великої рогатої
худоби туберкульозними мікобактеріями людського або пташиного видів, а
також різними видами атипових мікобактерій. Латентний мікробізм може також
виникати при зараженні тварин збудником туберкульозу бичачого виду
ослабленої вірулентності і L –формами мікобактерій. З персистенцією
мікобактерій в L-формі пов’язують латентний перебіг туберкульозу, його
стаціонарність і рецидиви. При зниженні імунобіологічних сил організму
потенційне вогнище може бути реактивоване. [1,2,4]
Випадки рецидивів туберкульозу через 2-4 роки після оздоровлення
тваринницьких ферм ми спостерігали неодноразово в різних регіонах Західної
України. Наприклад, в одному із господарств Рівненської області туберкульоз
великої рогатої худоби був зареєстрований на молочно - товарній фермі. В
результаті здійснення оздоровчих заходів, які були спрямовані на нейтралізацію
трьох ланок епізоотичного процесу: джерела збудника інфекції, механізму
передачі збудника і сприйнятливих до інфекції тварин, туберкульоз на молочнотоварній фермі агрофірми через три роки було ліквідовано і після проведення
заключних заходів карантинні обмеження було знято.
На цій же фермі, серед поголів'я корів, майже через 3,5 роки після
ліквідації туберкульозу зареєстровано повторний його спалах. Під час планової
туберкулінізації було виявлено 15 голів реагуючих на туберкулін, в тому числі
7 нетелів. Під час розтину вимушено забитих 2-х корів і 2-х нетелів з найбільш
вираженою
алергічною
реакцією,
типові
для
туберкульозу
патологоморфологічні зміни не були знайдені.
З метою вияснення епізоотичної ситуації щодо туберкульозу, через 50
днів після останньої туберкулінізації 6 корів і 5 нетелів, які були ізольовані,
піддали повторному алергічному дослідженню, але вже із застосуванням
симультанної алергічної проби. Аналіз показників симультанної проби показав,
що у 9-ти тварин реакції на ППД туберкулін були більш виражені ніж на
алерген атипових мікобактерій (ААМ) і тільки у 2-х тварин потовщення
шкірної складки були однаковими, і становили відповідно по 3 мм. Результати
симультанної проби показали, що реакції на ППД - туберкулін мали виражений
специфічний характер.
Після проведення симультанної алергічної проби на контрольний забій
було відправлено три тварини. На розтині в 2-х тушах було знайдено
специфічні зміни характерні для туберкульозу.
За
результатами
симультанної
алергічної
проби
і
патологоморфологічних досліджень було встановлено, що на фермі №1
с.Горбачів має місце повторний спалах туберкульозу великої рогатої худоби.
Цей висновок було підтверджено бактеріологічним дослідженням лабораторії.
Вивчаючи причини виникнення повторного спалаху туберкульозної
інфекції ми намагалися встановити шляхи її занесення на ферму. Фактів які би
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вказували на можливість занесення туберкульозу з худобою яка поступала на
ферму виявлено не було. Респіраторні захворювання також не реєструвалися,
умови годівлі та утримання тварин добрі або задовільні.
Аналізуючи повторний спалах туберкульозу на фермі №1 ми звернули
увагу на той факт, що серед 17 голів позитивнореагуючих на туберкулін
переважали молоді корови, першого розтелу, а також нетелі. Всього таких корів
було виділено 9 голів і 7 нетелів яких виростили з теличок що були народжені
коровами не реагуючими на туберкулін, неблагополучної щодо туберкульозу
ферми. Крім того, три корови реагуючі на туберкулін в селі Горбачів також
походили з групи теличок молочно – товарної ферми №1.
Висновки. Підвищення ефективності протиепізоотичних заходів при
лептоспірозі, лейкозі та туберкульозі великої рогатої худоби у значній мірі
залежить від своєчасної діагностики латентних форм інфекції.
Враховуючи приведені факти, а також чисельні дані літератури про причини
повторних рецидивів туберкульозної інфекції на фермах, повторний спалах
туберкульозу на молочно – товарній фермі №1 можна пояснити явищем
латентного мікробізму.
Література
1. Буженко М.Г. Аналіз причин рецидивів туберкульозу великої рогатої
худоби в раніше оздоровлених господарствах. Ветеринарна медицина України //
2007. №8. – С.15.
2. Веременко Л.В. Аналіз джерел збудника рецидивів туберкульозу
великої рогатої худоби у Запорізькій області. Ветеринарна медицина України //
2008. - №10. – С.413.
3. Кузин А.И. Латентная форма инфекции и ее эпизоотическое значение
при отдельных болезнях. Материалы международного симпозиума заведующих
кафедрами эпизоотологии и инфекц. болезней животных. – Кишинев, 1998, С.
37-39.
4. Івченко В.М., Горбатюк О.І. Значення L-форм мікобактерій
туберкульозу великої рогатої худоби при латентному перебігу хвороби // Вісник
Білоцерків. держ. аграр. ун-ту вип.. 21. – Біла Церква, 2002. С.84-87.
5. Щекотурова Т.В., та др. Латентный лептоспироз крупного рогатого
скота. Сб. Профилактика и ликвидация болезней с.х. животных. – ВологдаМолочное, 2001, С.6-7.
6. Ярчук Б.М. та ін. Лейкоз великої рогатої худоби – К. Урожай, 2000, С.
157-162.
Summary
Oleksjuk I.I., Levkivskyj D.M.
The article dedis with the information which indicates the important meaning
due to the latent form jf infection during leptosperosis leucosis and tuberculosis of
cattle for diagnosis and organizational measues for the prophylactic and removing of
such diseases.
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СУЧАСНИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ПРЕПАРАТ «САНІДЕЗ» ДЛЯ
ЗНЕШКОДЖЕННЯ МІКОБАКТЕРІЙ
У статті наведені результати визначення бактерицидної дії щодо
мікобактерій (Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium bovis) та дезінфікуючі
властивості сучасного хлорактивного дезінфікуючого препарату «Санідез».
Встановлені оптимальні режими застосування дезінфектанту для проведення
дезінфекції при туберкульозній інфекції.
Ключові слова: дезінфікуючий препарат, атипові мікобактерії, збудник
туберкульозу, експозиція, концентрація.
Вступ. В епізоотології туберкульозу одним з найважливіших питань є
стійкість мікобактерій до дезінфікуючих препаратів. За стійкістю до деззасобів
мікобактерії перевершують всі грампозитивні і грамнегативні бактерії,
поступаючись в цьому плані тільки спорам. Традиційними дезінфікуючими
засобами при туберкульозі є хлорактивні препарати, які володіють широким
спектром дії. Їх застосовують для дезінфекції тваринницьких приміщень з
профілактичною метою, а також для поточної і заключної дезінфекції при
туберкульозі [1].
За останні роки на зміну однокомпонентним засобам виробництво
пропонує складні композиції, що складаються з 2, 3 та 4 активних компонентів.
Поява таких препаратів значно полегшує процес дезінфекції, розширює спектр
застосування таких композицій, знижує собівартість ветеринарно-санітарних
заходів [2]. Так, на заміну хлорактивним засобам першого (хлорне вапно,
гіпохлорит) та другого (хлорамін Б) поколінь прийшли новітні похідні хлору,
що належать до третього покоління (хлорізоцианурова кислота, хлорпохідні
гідантоїну), які мають модернізовану форму випуску, що дозволяє значно
нівелювати їх негативні властивості [3]. При визначенні бактерицидних
властивостей щодо мікобактерій хлорактивних препаратів (Сульфохлорантин
Д, Хлормікс, НГК) встановлено, що найменш стійкими є тест-культури В-5
(шт. УНИИФ і НИИД) порівняно з іншими досліджуваними культурами (M.
terrae, M. fortuitum, M. avium, M. tuberculosis H37Rv, M. tuberculosis H37Ra) [4].
Метою роботи було вивчити бактерицидну дію щодо мікобактерій та
дезінфікуючі властивості сучасного хлорактивного дезінфекційного засобу
«Санідез», визначити оптимальні режими його застосування для проведення
дезінфекції при туберкульозній інфекції.
Матеріали і методи. Бактерицидні та дезінфікуючі властивості вивчали
у препарату «Санідез» виробництва ТОВ «Мадар» (Україна). Засіб вміщує
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трихлорізоціанурову кислоту – 55%, ізоціанурову кислоту – 10%, бікарбонат
натрію – 30%, карбонат натрію – 5%. Деззасіб випускається у вигляді таблеток.
Даний препарат випробовували в концентрації 0,1, 0,2, 0,5, 1% за
активним хлором при експозиції 30 хвилин, 1, 3, 5, 24 години щодо атипових
мікобактерій Mycobacterium fortuitum та збудника туберкульозу Mycobacterium
bovis, що мали типові культуральні та біологічні властивості.
Досліди проводили згідно з методичними рекомендаціями «Визначення
бактерицидних властивостей дезінфікуючих засобів, проведення дезінфекції та
контроль її якості при туберкульозі сільськогосподарських тварин» [5].
Результати досліджень. Попереднє визначення бактерицидних
властивостей «Санідезу» проводили щодо атипових мікобактерій M. fortuitum за
допомогою суспензійного методу.
Результати цього досліду наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Бактерицидна дія «Санідез» щодо Mycobacterium fortuitum
Режим застосування
Результат досліджень
концентрація
експозиція
дослід
контроль
30 хв.
++
++++
1 год.
–
++++
0,1%
3 год.
–
++++
5 год.
–
++++
24 год.
–
++++
30 хв.
+
++++
1 год.
–
++++
0,2%
3 год.
–
++++
5 год.
–
++++
24 год.
–
++++
30 хв.
–
++++
1 год.
–
++++
0,5%
3 год.
–
++++
5 год.
–
++++
24 год.
–
++++
30 хв.
–
++++
1 год.
–
++++
1%
3 год.
–
++++
5 год.
–
++++
24 год.
–
++++
Примітка: “–“ – ріст колоній відсутній; “+” – до 10 колоній мікобактерій на
поверхні поживного середовища; “++” – від 10 до 20 колоній мікобактерій на поверхні
поживного середовища; “++++” – більш ніж 50 колоній мікобактерій на поверхні
поживного середовища.

З матеріалів таблиці 1 видно, що деззасіб «Санідез» викликає
девіталізацію тест-культури M. fortuitum в концентрації 0,1 – 0,2% за активним
хлором при експозиції 1 – 24 години та в концентрації 0,5 – 1% за активним
хлором при експозиції 30 хвилин.
Після отримання позитивних результатів попередніх досліджень,
визначення дезінфікуючих властивостей та бактерицидної дії препарату
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проводили щодо збудника туберкульозу M. bovis на тест-об’єктах: батист,
дерево, метал, плитка, скло з урахуванням біологічного навантаження.
Результати цього досліду наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Бактерицидна дія «Санідез» щодо Mycobacterium bovis
Режим застосування
концентрація
експозиція

0,1%

0,2%

Примітка:

Результат
Тестоб’єкт
дослід
контроль
Батист
–
+
Дерево
–
+
1 год.
Метал
–
+
Плитка
–
+
Скло
–
+
Батист
–
+
Дерево
–
+
3 год.
Метал
–
+
Плитка
–
+
Скло
–
+
Батист
–
+
Дерево
–
+
1 год.
Метал
–
+
Плитка
–
+
Скло
–
+
Батист
–
+
Дерево
–
+
3 год.
Метал
–
+
Плитка
–
+
Скло
–
+
«-» – ріст колоній відсутній; «+» – ріст колоній присутній.

З наведених в таблиці 2 матеріалів видно, що дезінфікуючий препарат
«Санідез» при застосуванні в концентрації 0,1 – 0,2% за активним хлором при
експозиції 1 година знезаражує тест-об’єкти (батист, дерево, метал, плитка,
скло), контаміновані збудником туберкульозу M. bovis.
При біологічному дослідженні були підтверджені бактерицидні
властивості щодо мікобактерій препарату «Санідез». На введення туберкуліну
реагували лише тварини контрольних груп та при патологоанатомічному
дослідженні у них були виявлені характерні для туберкульозу ураження.
Культуральним дослідженням відібраного від дослідних і контрольних тварин
патологічного матеріалу збудник туберкульозу M. bovis був виділений лише від
тварин контрольної групи.
Результати досліджень статистично достовірні з імовірністю 99 %.
Висновки.
1.
Дезінфікуючий
препарат
«Санідез»
володіє
бактерицидними властивостями щодо атипових мікобактерій та збудника
туберкульозу M. bovis в концентрації 0,1% за активним хлором при експозиції 1
година. 2. Деззасіб «Санідез» можна застосовувати для проведення
профілактичних та оздоровчих заходів при туберкульозній інфекції.
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УДК 619:617.7 − 08
Петренко В.С., аспірантка кафедри хірургії ім. акад. І.О. Поваженка ©
Національний аграрний університет біоресурсів і природокористування України
АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ КОНСЕРВАТИВНИХ
МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ СОБАК, ХВОРИХ НА ГЛАУКОМУ
Представлено результати стосовно консервативних методів лікування
собак, хворих на глаукому та аспекти патогенезу даного захворювання.
Ключові слова: собаки, глаукома, захворювання, очі.
Вступ. Глаукома (з грец. – колір морської води, блакитний) – важке
хронічне або гостре захворювання органа зору, яке характеризується постійним
або періодичним підвищенням внутрішньоочного тиску (ВОТ). Хвороба
запускає механізм незворотних морфологічних змін у сітківці і волокнах
зорового нерва на тлі трофічних розладів у шляхах відтоку внутрішньоочної
рідини (ВОР).
Глаукома може вражати тварин різних вікових груп, але, як правило,
вона проявляється у другій половині їхнього життя, коли починають
розвиватись серцево-судинні, ендокринні, нервові розлади тощо. Як відмічають
окремі дослідники [7–9], особливо це стосується трабекулярного апарату і
шлемівого каналу, який являє собою війкову щілину. В останньому водяниста
волога збирається і через десятки тоненьких канальців, що впадають в
епісклеральні вени ока, спрямовується у венозне русло [10 – 11].
Мета дослідження. Визначити діагностичні критерії та ефективність
схем терапії собак, хворих на глаукому.
Матеріал і методи дослідженя. За період із 2009 – 2010 р.р. у
навчально-науково-виробничу ветеринарну клініку Навчально-наукового
інституту ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва, а
також у приватні ветеринарні клініки «Айболіт» і «Центр ветеринарної
медицини» м. Одеса надходили собаки із різними нозологічними формами
офтальмологічних захворювань органа зору.
При клінічному і офтальмологічному обстеженні із 372 тварин було
діагностовано глаукому у 22 голів, що склало 5,9 % від різних видів
офтальмопатології.
У вивченні даної патології застосовували клінічний огляд, пальпацію,
тонометрію, бокове фокусне освітлення, кератоскопію, Пуркін’є-Сансонівське
зображення, офтальмоскопію.
Цифровий матеріал обробляли методом
варіаційної статистики з використанням t – критерію Ст’юдента.
У собак, хворих на глаукому, вивчали форми і стадії патологічного
процесу, а також стан внутрішньоочного тиску. Як свідчать дані дослідження,
найбільший відсоток клінічного розвитку хвороби припадає на змішану (36,4%)
і закритокутову форми патологічного процесу (31,8%). За стадійністю хронічна
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глаукома переважно домінує (45,5%); дещо менше (31,8%) вона проявляється
розвиненою стадією ураження органа зору.
У віковому аспекті дана хвороба переважно розвивається у другій
половині життя тварин (6 – 9 років) - 31,9%, а найбільший її відсоток (45,4%)
припадає на собак віком старше 9-ти років.
З 22 тварин, хворих на глаукому, залежно від віку, форми, стадії і ВОТ
було сформовано 3 дослідні групи. До першої увійшло 5 собак, віком від 3 до 5
років; до другої (6 - 8 років) – 7 тварин і до третьої - 10 собак (старше 9 років).
Відповідно до загального стану тварин і розвитку патологічного процесу були
апробовані різні схеми консервативного лікування з використанням комбінацій
препаратів за трьома схемами шляхом їх інсталяції внутрішньовенного або
внутрішньом’язового введення впродовж 40 діб.
Ефективність консервативного лікування за різних комбінацій
лікарських препаратів контролювали станами ВОТ портативним аплланаційним
тонометром Маклакова ІГД-02 "ПРА" через кожні 5 діб.
Таблиця 1.
Схеми (I - III) гіпотензивної терапії аналогами простогландинів
I

II

III

У кон’юнктивальний мішок інсталюють:
¾ тімолола малеат 0,5% р-н 2 р/добу;
¾ дорзоламід (Трусопт) 2% р-н 3 р/добу.
Системна терапія Внутрішньо:
¾ ацетазоламід (Діакарб) по 0,25−0,5 г 2−3 р/добу;
Парентерально (внутрішньом’язево або внутрішньовенно):
¾ маннітол (Маннітол, 20% розчин для інфузій у флаконах по 500 мл)
внутрішньовенно крапельно протягом не менше 30 хв по 1,5 г/кг (20%ний розчин 7,5−10 мл/кг, 15%-ний розчин 10−13 мл/кг);
У кон’юнктивальний мішок інсталюють:
¾ пілокарпін 1%-ний р-н 3−4 інсталяції протягом декількох годин, далі 2−3
р/добу;
¾ дорзоламід (Трусопт) 2%-ний р-н 3 р/добу або брінзоламід (Азопт) 1%на суспензія 2р/добу.
Системна терапія
Внутрішньо:
¾ ацетазоламід (Діакарб) по 0,25−0,5 г 1−2 р/добу;
У кон’юнктивальний мішок інсталюють мідріатики:
¾ атропіна сульфат 1%-ний р-н 5−6 р/добу;
Місцево застосовують гіпотензивні засоби:
¾ тімолола малеат 0,5%-ний р-н 2 р/добу;
¾ дорзоламід (Трусопт) 1%-на суспензія 2 р/добу;
Субкон’юнктивально вводять мідріатики:
¾ атропіна сульфат 0,1%-ний р-н 1 р/добу;
¾ фенілефрін (Мезатон) 1%-ний р-н 1 р/добу.
Внутрішньо:
¾ ацетазоламід (Діакарб) по 0,25−0,5г 2−3 р/добу;
¾ гліцерол (50%-ний розчин гліцерина, приготовлений ex temporae) по
1−2 г/кг/добу
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При лікуванні тварин, хворих на глаукому, головним завданням є
попередження або зупинення падіння зорових функцій. Для цього потрібна, у
першу чергу, стійка нормалізація внутрішньоочого тиску.
Застосовують консервативне й хірургічне лікування. Консервативне
лікування складається з гіпотензивної терапії, медикаментозного лікування, що
спрямоване на покращення кровообігу та обмінних процесів в тканинах ока.
З гіпотензивних речовин, насамперед, застосовують міотики. Вони
викликають звуження зіниці і покращують відтік рідини з ока й цим самим
знижують внутрішньоочний тиск. Крім того, міотики підвищують тонус
війкового м’яза, розширюють судини переднього сегменту ока та збільшують
їхню проникність.
Застосовують холіноміметики і антихолінестеразні речовини. З
холіноміметиків − пілокарпін, карбохолін, але частіше усього − пілокарпін.
Використовують 1-2-4 і 6%-ні розчини пілокарпіну. Вже через 10 – 15
хвилин після інсталяції пілокарпіну наступає міоз. Дія пілокарпіну
короткочасна. Для пролонгованої дії очні краплі готуються на 0,5 - 1%-ному
розчині метилцелюлози, 2%-ному розчині карбоксилметилцелюлози і 5-10%ному розчині полівінілового спирту. Використовують також 2-3%-ні
пілокарпінові мазі і очні лікарські плівки. З антихолінестеразних препаратів
частіше застосовують 0,25%- ний езерин, 0,5% - ний розчин прозерину, 0,02%ний розчин фосфаколу і арміну.
Результати дослідження. Як свідчать дані таблиці № 1, при лікуванні
тварин, хворих на глаукому, при застосуванні комбінацій із препаратів у першій
дослідній групі, починаючи з 15 доби, ми відмічали, що у 3-х тварин (60%) ВОТ
поступово зменшувавсь до 25 доби і становив 25,9 – 26,0 мм рт. ст. Стабілізація
якого достовірно (р<0,01 – р<0,001) не змінювалась впродовж останніх 15 діб
експерименту. У двох інших собак, цієї ж групи (40%), позитивної або
негативної динаміки (зменшення або збільшення ВОТ) не було виявлено.
У другій дослідній групі, починаючи з 30 доби, у 3 тварин (42,8%) ми
встановили недостовірне зниження ВОТ до 35 доби і лише із 40 доби він
знизився до верхньої межі фізіологічних показників (26,0 мм рт. ст.). У інших 2
тварин (28,6%), після 25-ти денного лікування, ВОТ достовірно знизився
(р<0,05 – р<0,01) і знаходився у межах норми, а у решти (2-х) хворих (28,6%)
позитивний результат був відсутній і практично нічим не відрізнявся від
початкових показників.
У третій дослідній групі (10 тварин) у 6-ти собак (60%) упродовж усього
експерименту позитивного результату не було досягнуто, а в 2-х із них(25%)
лікування хвилеподібно змінювались без будь-якої закономірності як до
загального фізіологічного стану так і зорової функції. В останні п’ять діб
експерименту в однієї з них ВОТ знизився до мінімальної достовірності
(р<0,05). У решти 2-х показники ВОТ ще більш збільшилися й під кінець
лікування наступила повна сліпота.
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Таблиця 2.
Динаміка показників внутрішньоочного тиску у дослідних груп собак
впродовж 40 діб .
Групи тварин

I (n = 5)

М±m

II
(n =7)

М±m

III
(n = 10)

М±m

До лікування
(норма 24−26
мм.рт.ст)

5-а

10-а

15-а

20-а

25-а

30-а

35-а

40-а

28,2
27,3
29,4
29.1

28,1
27,4
29,4
29,1

28,2
27,4
29,4
29,1

26,5
27,3
28,2
29,1

26,3
27,4
27,8
29,0

25,9
27,4
26,7
29,1

25,9
27,4
26,6
29,1

26,0
27,3
26,7
29,1

25,9
27,4
26,7
29,1

28,8
28,56 ±0,37

28,7
28,42
±0,37
30,8
32,9
32,4
27,6
28,5
28,3

28,8 27,8
28,58 27,78
±0,36 ±0,44
30,8 30,8
32,9 33,0
32,4 32,5
27,6 27,6
28,6 27,6
28,4 28,4

27,0
27,50
±0,45
30,8
33,0
32,4
27,5
26,9
28,4

26,0
27,02
±0,59
30,5
33,0
32,4
27,5
26,1
28,4

26,1
27,02
±0,58
30,0
32,8
32,4
27,1
26,1
27,9

26,1
26,0
27,04 27,02
±0,57 ±0,59
28,0
26,0
32, 9 32,9
32,4
32,4
26,5
25,5
25,9
25,9
27,1
26,0

30,8
32,9
32,4
27,5
28,6
28,4

Період дослідження (доба)

29,6
30,03±
2,71
32,4
42,5
38,5
37,2
40,2
36,3
39,9
42,4
39,5

29,6
28,5 28,1
27,9
26,0
26,0
25,7
25,8
30,01± 29,89± 29,71± 29,56± 29,13± 28,90± 28,36± 27,79±
2,74
3,12 3,18
3,16
3,63
3,64
3,66
3,67
32,5
30,1 31,2
30,1
32,0
30,0
31,2
26,0
42,7
42,8 43,1
43,5
43,5
43,9
44,0
44,0
38,5
38,5 38,5
38,4
38,5
38,4
38,4
38,5
37,3
37,3 37,3
37,3
37,2
37,2
37,2
37,3
40,2
40,2 40,3
40,2
40,2
40,2
40,2
40,2
36,0
36,2 35,9
36,5
35,5
36,3
35,2
36,2
39,9
39,9 39,9
39,9
40,0
40,0
40,0
39,9
42,5
42,5 42,5
42,5
42,5
42,5
42,4
42,5
39,7
39,9 40,5
40,5
40,8 41,7
42,2
42,4

41,8
38,14±
1,79

41,8
41,8 41,7
41,9
41,8
41,9
41,9
41,8
38,09± 37,86± 38,03± 37,99± 38,13± 38,00± 38,03± 37,44±
2,41
1,76 2,21
1,81
2,54
2,02
2,77
2,14

Примітка * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001; решта * - р>0,05, порівняно з показниками
до лікування.

Як свідчать дані, отримані в результаті експерименту, найбільший
відсоток уражень тварин глаукомою припадає на породи: німецька вівчарка,
доберман, ротвейлер, у яких спостерігається розвиток хвороби зі змішаною
формою та розвинутою і хронічною стадіями й ВОТ залежно від віку тварин від
27,02 ±0,58 до 38,14± 1,79 мм рт. ст.
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Висновки.
1. Характеристика різновидів глаукоми в собак різних порід має свої
особливості симптоматики і показників ВОТ. Так, при розвитку закритокутової
і змішаної клінічної форми глаукоми вона супроводжується початковою,
розвиненою та хронічною стадіями прояву ураження органа зору.
Відкритокутова і змішана форми глаукоми можуть проявлятись різними
стадіями, а гострий розвиток глаукоми, як правило, поєднується із
термінальним ураженням органа зору.
2. Консервативне лікування тварин, хворих на глаукому різного віку,
багато в чому визначає ефективність збереження або відновлення зорової
функції. Так, при лікуванні уражених тварин на глаукому віком до 5-ти років
стабілізаційний та позитивний результат коливається у межах від 40 до 60%,
тоді як у віці 6-ти – 8-ми і старше 9 років воно різко зменшується, відповідно з
28,6% до 10%.
3. Дослідження ВОТ дає можливість виявлення первинного
глаукоматозного процесу та слугує критерієм для успішного лікування або
стабілізації уражених тварин.
Лікування тварин, хворих на глаукому, потребує тривалого часу
незалежно від віку тварин і постійно контролюється як загальними клінічними,
так і спеціальними інструментальними дослідженнями – контроль за станом
ВОТ.
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ВПЛИВ ГІДРАТУ ОКИСУ КАЛЬЦІЮ НА ЕКТОПАРАЗИТІВ
TRICHODINA DOMERQUEI FORMA ACUTA, CHILODONELLA
CYPRINI, ICHTHYOPHTHIRIUS MULTIFILIS
Хвороби риб виникають під впливом багатьох абіотичних та біотичних
факторів зовнішнього середовища. Причини захворювання можуть бути
незаразного характеру (найчастіше це несприятливі умови середовища) і
заразного (віруси, бактерії, гриби, паразити).
При вирощуванні коропа найчастіше зустрічаються такі інвазійні
хвороби як: аргульоз, лернеоз, іхтіофтиріоз, триходиноз, дактилогіроз, костіоз,
апіозомоз, філометроідоз, ботріоцефальоз, кавіоз та інші.
Хвороби риб призводять до сповільнення росту, розвитку та плодючості
і наносять значні економічні збитки, особливо в племінних господарствах.
Розповсюдженню інфекційних та інвазійних хвороб риб в рибницьких
господарствах України, а також занесення їх з країн ближнього і далекого
зарубіжжя можна запобігти тільки при жорсткому моніторингу епізоотичної
ситуації і проведенні відповідних профілактичних заходів [4].
При
несприятливій
епізоотичній
ситуації
потрібно
суворо
дотримуватись заходів профілактики хвороб, при підозрі на інфекційні
захворювання – проводити ветеринарні та іхтіопатологічні дослідження в
спеціалізованих лабораторіях, а при виникненні і загрозі поширення –
знищувати хвору рибу в неблагополучних господарствах [3].
Одним з найбільш раціональних заходів боротьби з хворобами риб є
дезінфекція ложа ставів. При цьому гинуть молюски та інші тварини – проміжні
хазяїни паразитів. Внесене в стави вапно служить профілактичним заходом та
одночасно як добриво. Дезінфекцію треба проводити в зимувальних,
нерестових, малькових, виросних і нагульних ставах. Вапно використовують
лише негашене, у вигляді борошна, яке тонким шаром розсипають по дну.
Норма внесення вапна для профілактичної обробки дна становить 5 ц /га, а для
дезінфекції – 25-30 ц /га. На заболочених ділянках цю норму ще збільшують.
Можна застосовувати хлорне вапно – 3-5 ц /га.
Дно нагульних ставів найкраще дезінфікувати восени після спуску,
виросних – навесні, а зимувальних – влітку, при температурі повітря не нижче
12°С.
∗
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Вапнування корисно проводити і „по воді”, особливо навесні, тричі
через кожні 10 днів. Це дуже необхідний захід у тих ставах, де реєструються
вогнища краснухи. Вапнування значно підвищує лужність водойм до рН 8,5.
При такій високій кислотності збудник краснухи гине. Влітку, зокрема в
спекотну погоду, в стави з каламутною водою вносять 2-4 ц /га вапна і цим
запобігають захворюванню на зяброву гниль та „цвітінню” води.
Для боротьби з молюсками застосовують комбінований метод
дезінфекції по дну: негашене вапно по 25 ц /га і хлорне вапно – по 3-5 ц/га.
В результаті інтенсивного ведення рибного господарства складається
сприятливі умови для поширення збудників інвазійних захворювань. Чим
вищий рівень інтенсифікації тим, більш ймовірна можливість виникнення
захворювань [1].
В рибницьких господарствах з кожним роком все більше застосовують
негашене вапно (пушонку) для покращення стану ставів і для боротьби з
паразитами риб. Більшість водних організмів, в тому числі і паразитів можуть
існувати у визначених умовах середовища (рН 7,6 – 7,8). Зміна активності води
ставу в лужну сторону за рахунок внесення вапна створює несприятливі умови
і порушує життєдіяльність цих організмів, особливо ектопаразитів, які на
деяких стадіях свого розвитку є вільноживучими.
В зв’язку з цим метою досліджень було вивчити згубну концентрацію
негашеного вапна (пушонки) на ектопаразитів з прямим циклом розвитку.
Матеріал та методи. Робота виконувалась протягом вегетаційного
періоду вирощування 2010 р. Експериментальні дослідження проведено на
кафедрі водних біоресурсів Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького та у дослідних
ставах № 4 та 5 рибгосподарства
„Ходорів” відкритого акціонерного
товариства „Львівоблрибкомбінат”.
Для досліджень відбирали здорових та уражених ектопаразитами
цьоголіток та однорічок коропа. Іхтіопатологічний аналіз проводили методом
неповного гельмінтологічного розтину за І.Є. Биховською-Павловською [2].
Видову належність паразитів визначали за „Определителем паразитов
пресноводных рыб фауны СССР” [6]. Екстенсивність інвазії (ЕІ) встановлювали
за формулою:
ЕІ=x/y 100
де: x- кількість риб, у яких виявили паразитів,
y- загальна кількість досліджуваних риб.
Інтенсивність інвазії (ІІ) визначали шляхом підрахунку кількості
паразитів на тілі досліджуваної риби. Для контролю були відібрані клінічно
здорові риби (з врахуванням походження, живої маси, віку), які утримувалися у
вирощувальних ставах. У дослідах враховувались щільність посадки, приріст,
виживаність риб протягом дослідів та рибопродуктивність.
Досліджувані риби були заражені двома видами паразитів: Trichodina
domerquei forma acuta (екстенсивність 92 % при середній інтенсивності 16 -19),
Chilodonella cyprini (екстенсивність 95 % при середній інтенсивності 22 -32).
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Для лікування дволіток коропа, заражених паразитами, обробляли триразово
негашеним вапном з інтервалом 7-8 днів при температурі води 6 – 10 0С.
При триразовому внесенні негашеного вапна в концентрації 50 мг/л через
48 годин після останнього внесення обстежені риби повністю звільнились від
T. domerquei forma acuta та Chilodonella cyprini .
У другій декаді липня при температурі 21-25 0С у 2 вирощувальних ставах
№ 4 та 5 був зареєстрований іхтіофтиріоз цьоголіток коропа. При мікроскопії
скребків слизу з поверхні тіла екстенсивність зараження складала 100 % при
середній інтенсивності 3 – 8. Ichthyophthirius multifilis був виявлений також на
зяберних пелюстках. Екстенсивність зараження складала 30,0 – 46,6 %, при
середній інтенсивності 3-4.
Результати паразитологічних досліджень наведені в таблицях 1 та 2.
Таблиця 1
Результати паразитологічних досліджень скребків слизу цьоголіток
коропа
№ ставів

Кількість риб, екз.
дослідних

4

заражених

Екстенсивність
інвазії, %

До внесення вапна
15
100
Після внесення вапна
3
20

15
5
15

Середня
інтенсивність
інвазії
6
2

В контрольному ставу екстенсивність ураження іхтіофтиріусами
поверхні шкіряного покриву становила 100% при середній інтенсивності інвазії
6 паразитів. Екстенсивність ураження зябер коропа відповідно становила 40 %
при середній інтенсивності 2 паразита.
Таблиця 2
Результати паразитологічних досліджень зябер цьоголіток коропа
№ ставів

Кількість риб, екз.
дослідних

4
15
5
15

заражених

Екстенсивність
інвазії, %

До внесення вапна
6
40
Після внесення вапна
–
–

Середня
інтенсивність
інвазії
2
–

На наступний день нами було проведено внесення у воду цих ставків
гідрату окису кальцію. При іхтіофтиріозі з метою знищення „бродяжок”, а
повторне внесення вапна необхідно проводити, тоді, коли трофонт встиг
дозріти і вийти у воду. Згідно літературних даних при температурі води
23-27 0С розвиток трофонту складає 4-5 діб. Повторне внесення вапна було
проведено через 72 години.
Активна реакція води (рН) до внесення була 6,6, після внесення 8,1.
Вапно (пушонку АДР – 54,4 %) вносили із розрахунку 500 кг/га за допомогою
човна з підвісним мотором. Вапно розчиняли у воді і у вигляді „молочка”
рівномірно вносили по всій акваторії става. Після другого внесення вапна
екстенсивність зараження цьоголіток коропа знизилась до 20 %, а середня
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інтенсивність інвазії до 2. В зяберній тканині дослідних риб іхтіофтиріусів не
виявлено.
Висновки. Досліджувані риби були уражені двома видами паразитів:
Trichodina domerquei forma acuta (екстенсивність 92 % при середній
інтенсивності 16-19), Chilodonella cyprini (екстенсивність 95 % при середній
інтенсивності 22 - 32) паразити.
При триразовому внесенні гашеного вапна в концентрації 50 мг/л через 48
годин після останнього внесення досліджувані риби повністю звільнились від T.
domerquei forma acuta, Chilodonella cyprini .
У другій декаді липня при температурі 21-25 0С у вирощувальних ставах
був зареєстрований іхтіофтіріоз цьоголіток коропа. При мікроскопії скребків
слизу з поверхні тіла екстенсивність зараження складала 100 % при середній
інтенсивності 3-8. Ichthyophthirius multifilis був виявлений також на зяберних
пелюстках. Екстенсивність зараження складала 30,0-46,6 %, при середній
інтенсивності 3-4.
Вапно (пушонку АДР – 54,4%) вносили із розрахунку 500 кг/га за
допомогою човна з підвісним мотором. Після другого внесення вапна
екстенсивність зараження цьоголіток коропа знизилась до 20 %, а середня
інтенсивність інвазії до 1-2. В зяберній тканині дослідних риб іхтіофтіріусів не
виявлено.
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Summary
After making the analysis of parazitis disease of carp fish belonging to different
age groups in Lviv region fish farms they use modern methods and research. They
analyzed the reason of their origin and set the intensity and the extensity of their
infection with parazitis.
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ПОКАЗНИКИ ІМУНІТЕТУ ТЕЛЯТ, НАРОДЖЕНИХ ВІД КОРІВ
З ДЕФІЦИТОМ ЗАЛІЗА В РАЦІОНАХ

У статті наведено результати вивчення імунного стану в організмі
телят, народжених від корів з різним рівнем заліза в раціоні та його корекції
хелатними сполуками феруму з метіоніном. Встановлено, що корекція
залізодефіциту сприяє посиленню гуморального та клітинного імунітету
неонатальних телят.
Ключові слова : корови, телята, імунітет, резистентність, Т- і Влімфоцити, антитіла, кров.
Вступ. При організації повноцінної годівлі тварин, в тому числі корів в
період тільності, важлива роль відводиться мікроелементному живленню,
зокрема залізу. Дефіцит заліза залишається поширеною формою мікро
елементної недостатності в окремих регіонах України. Серед основних причин
недостатності цього незамінного біометалу та залізодефіцитного стану у корів є
аліментарний дефіцит, порушення його засвоєння та посилені втрати в період
тільності та лактації.
Проте до цього часу питання впливу введення заліза у залізодефіцитні
раціони корів на стан здоров’я, профілактику до захворювань та резистентності
організму новонароджених телят залишається недостатньо вивченим.
Стан розвитку імунітету в організмі новонароджених телят має
вирішальне значення для їх збереження та адаптації до навколишнього
середовища в ранній, найбільш критичний період життя. Відомо, що сьогодні
значна кількість телят не доживає навіть до кінця неонатального періоду.
Однією з основних причин загибелі телят в ранньому віці є залізодефіцитний
стан, антенатальна імунна незрілість, яка виникає в наслідок порушень в
системі мати-плід-новонароджений. Тому завданням працівників ветеринарної
медицини у тваринницьких господарствах є збереження телят, підвищення їх
життєздатності та резистентності до захворювань.
Мета роботи – вивчити показники гуморального та клітинного
імунітету у телят, які народилися від корів з дефіцитом заліза в раціонах з
врахуванням його корекції.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили в ННВЦ
”Комарнівський“ Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького на 24 телятах місцевої чорнорябої породи, розділених на 3 групи. Перша група служила контолем
©
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(народжені від залізодефіцитних корів), друга та третя групи від корів, яким до
основного залізодефіцитного раціону протягом останнього місяця перед родами
додавали відповідно по 0,14 мг/кг сульфату заліза та по 0,07 мг/кг маси тіла
метіонату заліза.
Матеріалом для досліджень була кров, яку брали у телят з яремної вени
на 3-, 30-, 60-, 90-й день життя.
Серед гуморальних факторів резистентності визначали кількість Влімфоцитів, білковий склад, в тому числі імуноглобуліни, а серед клітинних
факторів імунного захисту-кількість Т- і В-лімфоцитів і фагоцитарну активність
лейкоцитів, які досліджували згідно описаних і апробованих методичних
рекомендацій [6].
Результати досліджень. Недотримання гігієнічних норм і ветеринарносанітарних вимог годівлі і утримання тільних корів, зокрема забезпечення їх
повноцінними кормами, дефіцитними на мікроелементи в тому числі процесів,
відповідальних за імунний статус і адаптаційні механізми телят в найбільш
відповідальний період розвитку. При дослідженні білкового складу сироватки
крові нами відмічено, що рівень загального білку і його основних фракцій,
зокрема імуноглобуліни у телят зазнають неоднакових змін (табл. 1)
Таблиця 1
Білковий склад сироватки крові телят з різним рівнем заліза в
раціоні (M±m)
Група
тварин

І

ІІ

ІІІ

Вік,
дні

3
30
60
90
3
30
60
90
3
30
60
90

Загальний
білок,
г/л
56,7±1,28
60,8±1,46
58,6±1,35
60,8±1,47
57,3±1,76
63,6±1,33
59,1±1,44
62,2±1,72
56,8±1,67
61,9±1,58
59,4±1,62
61,4±1,67

Альбуміни,
г/л
25,9±0,72
28,6±0,87
25,6±0,71
24,5±0,63
26,5±0,81
30,1±0,92
26,7±0,81
26,6±0,82
28,6±0,91
27,5±0,54
27,8±0,87
25,9±0,88

Г л о б у л і н и, г/л
Альфа

Бета

Гама1

Гама2

8,4±0,21
12,2±0,44
12,4±0,45
13,7±0,48
13,2±0,47
10,2±0,34
12,8±0,46
11,3±0,39
11,4±0,39
11,6±0,39
12,0±0,46
13,4±0,46

10,9±0,24
13,5±0,34
11,7±0,30
9,9±0,25
9,5±0,06
10,4±0,06
11,5±0,21
11,0±0,19
11,0±0,17
10,8±0,15
10,5±0,04
10,5±0,12

11,5±0,43
6,5±0,16
5,9±0,11
5,9±0,11
14,4±0,27*
6,6±0,16
6,1±0,15
7,3±0,18
16,9±0,35*
6,1±0,13
5,8±0,02
6,5±0,13

0
0
3,0±0,01
4,1±0,02
0
0
3,0±0,01
6,0±0,02
0
0
2,5±0,01
4,3±0,02

Аналіз таблиці свідчить про те, що рівень загального білка в сироватці
крові телят усіх трьох груп зростає на 30-й і 90-й день життя. При цьому цей
показник виявився найнижчим у телят першої групи, які народилися від
контрольних корів порівняно з тваринами 2-ї та 3-ї груп відповідно.
При дослідженні окремих білкових фракцій встановлено, що найбільш
виражені різниці серед досліджених телят спостерігаються з боку
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імуноглобулінів. Так, вміст гама1-глобулінів (IgG1) у крові телят усіх груп
триденного віку був найвищий серед глобулінових фракцій, що зв’язано з їх
засвоєнням з материнського молозива. Рівень цього важливого для протиінфекційного захисту імуноглобулін в обох дослідних групах телят був вищий,
ніж у контрольних тварин відповідно на 14% (р<0,05) і 31% (р<0,01). На 30-й
день після народження рівень цього захисного білку зріс у телят перших двох
груп відповідно на 16, і 3,2%, а у їх ровесників третьої групи знизився на 12,8%
(р<0,01). Подібна динаміка змін IgG1 у сироватці крові телят в ранньому віці
показана іншими авторами [4,7,8] при дослідженні імунного статусу цих тварин
в онтогенезі.
Основна біологічна функція IgG1 – протиінфекційний захист телят шляхом нейтралізації антигенів, активації комплементу, опсонізації та активації
фагоцитозу. IgG1,
синтезується В-клітинами за участю Т-гелперних лімфоцитів. Тому вважається,
що корекція залізодефіцитного стану в організмі тварин може бути забезпечена
при посиленому синтезі та циркуляції в крові саме цього захисного білку
[4,5,8].
Відомо, що основною відмінністю Т- і В-лімфоцитів є наявність на їх
поверхні специфічних рецепторів, за допомогою яких можна їх визначити та
ідентифікувати [1,2]. На клітинній мембрані Т-лімфоцитів містяться рецептори
до гетерогенних еритроцитів (найчастіше для їх визначення використовують
еритроцити вівці). На поверхні В-лімфоцитів присутні, крім власних
імуноглобулінів різних класів, ще рецептори до Fс-фрагменту IgG та третього
компонента комплементу (С3). В нормальних умовах годівлі та утримання
тварин в їх організмі відмічається певне співвідношення Т-лімфоцитів до Вклітин, які по-суті, за кооперативної взаємодії беруть активну участь у
продукуванні імуноглобулінів різних класів.
Результати наших досліджень показали, що основні імунокомпетентні
клітини в крові телят різних груп протягом неонатального періоду зазнають
неоднакових змін (табл. 2)
Аналіз табл. 2 показує, що в крові телят усіх груп на 3-й день життя
відносна кількість Т-лімфоцитів була найвищою, причому у тварин першої
групи порівняно з ровесниками обох дослідних груп їх число було меншим
відповідно на 4,0 і 6,5%. Надалі, до кінця досліду кількість Т-клітин
знижувалась.
При дослідженні В-лімфоцитів, які вважаються основними
продуцентами імуноглобулінів і захисних антитіл, ми відмітили, що їх кількість
у крові всіх піддослідних телят також була різною на окремих етапах
постнатального розвитку. Так, вже на третю добу життя в крові телят перших
двох груп циркулювало менше як відносної, так і абсолютної кількості Влімфоцитів, ніж у їх ровесників третьої групи, але різниця виявилася
достовірною лише у тварин третьої групи (Р<0,01).
Що стосується О-лімфоцитів, то згідно сучасних даних вони вважаються
попередниками імунокомпетентних клітин та знаходяться в стані дозрівання.
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Групи тварин

оскільки позбавлені на клітинній мембрані СД4+ , СД8+ і СД19+ лігандів, їх
відносна та абсолютна кількість у крові телят усіх груп протягом дослідного
періоду істотних змін не зазнавала.
Таблиця 2
Динаміка Т- і В-лімфоцитів у крові телят (M±m)
Т-лімфоцити

%

мкл

В-лімфоцити

мкл

%

О-лімфоцити

%

мкл

3 дні
І

63,7±1,67

4,5±0,12

20,4±1,14

1,6±0,08

6,1±0,06

0,4±0,01

ІІ

66,1±1,83

4,6±0,25

22,1±1,13

1,7±0,07

6,1±0,05

0.4±0,01**

ІІІ

68,2±1,71

4,7±0,22

24,4±1,25

2,0±0,09*

5,9±0,01

0,4±0,02*

І
ІІ
ІІІ

51,0±1,13
59,1±1,51*
59,4±1,61*

4,1±0,12
4,2±0,13
4,3±0,14

4,9±0,05
5,1±0,05
5,0±0,05

0,3±0,01
0,4±0,01
0,4±0,01

І
ІІ
ІІІ

59,3±1,93
60,3±2,14
62,2±1,73

4,2±0,12
4,2±0,13
4,3±0,13

І
ІІ

59,8±1,97
61,2±2,13

ІІІ

61,4±2,12

5,1±0,05
5,2±0,05
5,2±0,05

0,5±0,01
0,4±0,01
0,4±0,01

4,7±0,19
4,8±0,15

30 днів
22,8±1,12 1,6±0,08
24,1±1,23 1,7±0,08
26,4±1,35 1,8±0,08
60 днів
23,2±1,12 1,7±0,08
26,2±1,62 1,9±0,08
29,7±1,71 2,1±0,09
90 днів
21,2±1,14 1,7±0,08
24,1±1,13 1,7±0,08

5,1±0,05
5,1±0,05

0,4±0,01
0,4±0,01

4,8±0,18

24,3±1,15

5,2±0,05

0,4±0,01

1,8±0,09

Відомо, що серед факторів неспецифічної резистентності (природного
імунітету) організму тварин одне із провідних місць займає фагоцитарна
активність лейкоцитів.
Результати наших досліджень показали, що у телят раннього віку,
незалежно від рівня заліза в їх крові, фагоцитарна активність лейкоцитів
пригнічена (табл.3).
Так, із даних табл.3 видно, що при майже однаковому числі лейкоцитів і
нейтрофільних гранулоцитів у крові телят першої (контрольної) групи їх
фагоцитарна активність у всі періоди досліджень була нижчою, ніж у тварин
дослідних груп, але різниці виявилися недостовірними. За цими показниками
найбільш вигідно відрізнялися телята третьої групи. Так, за кількістю
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нейтрофільних гранулоцитів, які беруть участь у фагоцитозі потенційно
шкідливих для організму речовин, телята третьої групи переважали
контрольних тварин у 30-; 60- і 90-денному віці відповідно на 8,2; 10,0 і 13,0%.
Число активних гранулоцитів, які беруть безпосередню участь у фагоцитозі
(фагоцитарне число), у крові телят третьої групи в різні етапи досліджень
зростала відповідно на 2,2; 15,0 і 6,0%.
Стосовно кількості мікробних клітин захоплених при фагоцитозі одним
активним фагоцитом (фагоцитарний індекс), то цей важливий показник був
вищий у телят третьої групи порівняно з контрольними тваринами, на всіх
етапах спостережень – відповідно на 16,1; 20,0 і 7,4% (Р<0,05).
Таблиця 3
Фагоцитарна активність лейкоцитів телят з різним рівнем заліза
(M±m)
Групи
тварин

Кількість
лейкоцитів,
г/л

Число
гранулоцитів
г/л

Фагоцитарне
число,
%

Фагоцитарни
й індекс

Фагоцитарн
а активність,
%

3,6±0,1
3,8±0,1
4,3±0,3

57,6±2,5
59,4±2,6
62,7±2,9

3,3±0,1
3,7±0,1
4,1±0,3

59,3±3,2
61,2±3,3
62,5±3,4

3,8±0,1
3,8±0,1
4,1±0,2

61,3±3,2
62,7±3,3
63,9±3,4

3,7±0,1
3,9±0,1
4,2±0,2

60,4±3,1
61,9±3,2
64,2±3,1

3 дні
І
ІІ
ІІІ

6,92±0,2
7,16±0,2
7,58±0,2

2,16±0,03
2,31±0,03
2,56±0,04

І
ІІ
ІІІ

7,66±0,2
7,91±0,2
8,11±0,3

2,59±0,04
2,61±0,04
2,95±0,05

І
ІІ
ІІІ

7,94±0,2
8,16±0,3
8,24±0,3

2,71±0,02
2,94±0,03
3,16±0,05

І
ІІ
ІІІ

7,72±0,2
8,03±0,3
8,16±0,3

2,86±0,04
3,13±0,05
3,24±0,06

54,4±2,3
56,7±2,7
59,6±2,9
30 днів
56,6±3,1
62,4±3,4
66,6±3,5
60 днів
54,4±2,9
56,7±3,1
57,8±3,1

90 днів
53,8±2,9
59,7±3,2
61,5±3,3

Отже, за вмістом імуноглобулінів, Т- і В-лімфоцитів та активністю
клітин до фагоцитозу телята третьої дослідної групи вірогідно переважали своїх
ровесників контрольної та другої дослідної групи.
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INDICES OF IMMUNITY COWS AND THEIR CALVES WITH
DEFICIENCY OF IRON TO THE FODDER RATIONS
The article contains results of experimental research on the influence the
chelatic combination of iron with methionine in deficient of pregnant cows has
activity of immune system in their calves. Addition of iron to the fodder rations
increases in the blood and normalized the state of humoral and cellular immunity of
the cows and their calves.
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Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
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ЛІПІДИ ТА ЇХ ФРАКЦІЇ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ, ІНФІКОВАНИХ
МІКОБАКТЕРІЯМИ
Ліпідному профілю тканин тварин, інфікованих патогенними та
атиповими мікобактеріями, властиві зміни у розподілі класів ліпідів, зокрема
тригліцеридів і естерів холестеролу.
Ключові слова: велика рогата худоба, мікобактерії, кров, тканини,
ліпіди.
Вступ. Одним із чинників високої стійкості мікобактерій до дії факторів
зовнішнього середовища є високий вміст у бактеріальній клітині ліпідів і
стероїдів та особливості будови клітинних структур. Враховуючи те, що до
мікобактерій найбільш сприятливі високопродуктивні тварини, вивчення
мікобактеріозів як в плані диференціації збудників, так і їх впливу на різні
ланки обміну речовин організму, зокрема ліпідного, представляє певну наукову
зацікавленість.
Саме тому, метою роботи було вивчити вміст ліпідів і їх фракцій в
організмі корів, інфікованих мікобактеріями.
Матеріал і методи. Об’єктом дослідження були корови, які позитивно
реагували на введення туберкуліну.
Чисті культури мікобактерій від вимушено забитих корів одержували
шляхом посіву на спеціальні середовища. Для їх ідентифікації використовували
бактеріоскопічні дослідження (фарбування за Грамом та Ціль – Нільсеном),
культивування на живильних середовищах (Петраньяні, Левенштейна-Йенсена,
Гельберга, середовищі з саліцилатам натрію, МПБ, і МПА при різних
температурних режимах).
Вивчення розподілу у органах і тканинах тварин загальних ліпідів
проводили шляхом їх екстрагування
сумішшю хлороформ-метанолу у
співвідношенні 2:1 за методом Фолча з наступним визначенням їх маси
гравіметричним методом. Ідентифікацію компонентного складу загальних
ліпідів проводили тонкошаровою хроматографією на скляних пластинах
покритих шаром силікагелю.
Результати досліджень. В результаті алергічних досліджень корів було
виділено 11 позитивно реагуючих тварин, що становить 9,4% всього поголів’я
корів
©
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При бактеріологічному дослідженні відібраного при забої матеріалу
було виділено чисті культури мікроорганізмів, з яких було сформовано
2 групи кислотостійких, грампозитивних паличкоподібних мікроорганізмів, що
відрізнялись між собою за культуральними властивостями. На основі
проведених нами досліджень, ідентифіковано непатогенні мікобактерії
ІІІ групи за класифікацією Раньйона (тварини 1 дослідної групи) та M. bovis
(тварини 2 дослідної групи).

4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
Контрольна група

Перша група

Друга група

Рис. 1. Вміст загальних ліпідів у сироватці крові досліджуваних корів (г/л)
Вміст метаболітів у крові віддзеркалює фізіологічний стан організму. У
зв’язку з цим було проведено дослідження рівня загальних ліпідів сироватки
крові корів дослідних і контрольної груп.
Згідно даних рис.1 встановлено, що у тварин, сенсибілізованих
атиповими мікобактеріями, спостерігається нижчий рівень у сироватці крові
порівняно з контрольною групою загальних ліпідів, що становить (-4,35%), і ще
нижчим він виявився у корів інфікованих M. bovis (-6,91%). Такі зміни,
можливо, обумовлені специфічною ліполітичною активністю мікобактерій, або
ж використанням ліпідів для покриття енергетичних затрат, які необхідні для
формування захисних сил макроорганізму.
При вивченні розподілу загальних ліпідів у тканинах і органах здорової
великої рогатої худоби нами виявлено, що найбільша кількість їх міститься у
тканинах центральної нервової системи (рис. 2). Майже четверту частину від
загальної кількості сірої речовини у спинному мозку і майже п’яту частину у
білій речовині головного мозку складають ліпіди. За насиченістю ліпідами
печінка займає центральне положення серед інших органів, в той час як м’язева
тканина і легені займають останнє місце. Разом з тим відмічена нерівномірність
у розподілі ліпідів між корковою і мозковою речовинами нирки, що, очевидно,
обумовлено специфікою функціонування органу. За кількісним вмістом
загальних ліпідів близькі між собою міокард, селезінка і медіастинальні
лімфовузли.
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Рис. 2. Вміст загальних ліпідів в органах і тканинах піддослідних корів (%
до 1 гр сирої тканини)
1 – спинний мозок; 2 – біла речовина головного мозку; 3 – сіра речовина
головного мозку; 4 – печінка; 5 – нирка (коркова речовина); 6 – міокард; 7 –
селезінка; 8 – лімфовузли; 9 – нирка (мозкова речовина); 10 – легені; 11 – м’язи.
У тканинах корів, які позитивно реагували на введення туберкуліну
внаслідок їх сенсибілізації атиповими мікобактеріями (1 дослідна підгрупа),
вміст ліпідів зменшувався порівняно з контрольною групою тварин у спинному
мозку на 2,76%, білій і сірій речовині головного мозку відповідно на 7,33 і
3,62%, в нирках (корковій речовині) на 7,01%, міокарді на 8,21%, селезінці на
4,21%, легенях на 11,10% і м’язах на 5,79%, практично не змінювався у нирці
(мозкова речовина) і збільшувався у печінці на 3,01% та лімфовузлах на15,1%.
Дещо по іншому перерозподілялися ліпіди в органах і тканинах корів
2 дослідної групи. Так, у тканинах корів, які позитивно реагували на введення
туберкуліну внаслідок їх інфікування M. bovis, встановлено зменшення
порівняно з контрольною групою тварин вмісту загальних ліпідів у спинному
мозку на 7,18%, у білій речовині головного мозку відповідно на 6,09%, у нирках
(корковій речовині) на 3,12%, у міокарді на 8,05%, у селезінці на 8,24%, у
легенях на 16,57% і у м’язах на 17,55%, не виявлено змін у сірій речовині
головного мозку і нирці (мозкова речовина) і встановлено збільшення у печінці
на 16,77% та лімфовузлах на17,75%.
Зміни у бік збільшення або зменшення вмісту ліпідів може бути
відображенням перебудови регуляторних механізмів у відповідь на вплив
мікобактеріальних токсинів та початком розвитку гіпоксії. Як наслідок,
утворення ліпідних сполук або посилюється, або вони у меншій мірі
включаються у метаболічні перетворення.
Таким чином, вказані зміни у тканинах тварин свідчать, що ліпіди мають
певне значення у патогенезі мікобактеріозів, спричинених як атиповими, так і
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патогенними мікобактеріями, та є відображенням процесів, що детермінують їх
перебіг.
Зміни концентрації загальних ліпідів у крові корів не в повній мірі
відображають особливості обміну ліпідів, тому нами, методом тонкошарової
хроматографії у силікагелі, було проведено фракціонування загальних ліпідів на
класи, про що вказують дані представлені на рис. 3.
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Рис. 3. Вміст окремих класів ліпідів у сироватці крові корів (%)
(ФЛ – фосфоліпіди; ВХ - вільний холестерол; МДГ - моно-дигліцериди; НЕЖК
– неестерифіковані жирні кислоти; ТГ – тригліцериди; ЕХ – естери
холестеролу).
Аналіз даних рисунку 3 показав, що у корів сенсибілізованих атиповими
мікобактеріями спостерігається зниження, порівняно з контрольними
тваринами, фосфоліпідів, вільного холестеролу і моно-дигліцеридів, тоді як
кількість НЕЖК, тригліцеридів і естерів холестеролу зростає.
Відносно змін класів ліпідів у крові корів сенсибілізованих M.bovis, то
перш за все у них знижується концентрація загальних ліпідів за рахунок
фосфоліпідів. Однак, необхідно відмітити, що порівняно з коровами першої
групи, цей показник був вищим, що може вказувати на неоднаковий вплив
атипових та патогенних мікобактерій на організм тварин. Неоднозначні зміни
встановлені і у вмісті тригліцеридів та естерів холестеролу, кількість яких була
вищою у тварин при виявленні атипових і патогенних мікобактерій порівняно із
здоровими тваринами.
Отже, в результаті проведених досліджень встановлено, що у корів
сенсибілізованих мікобактеріями відбувається перерозподіл у крові загальних
ліпідів в основному за рахунок фосфоліпідів, тригліцеридів та естерів
холестеролу.
Висновки.
1. У плазмі крові корів інфікованих мікобактеріями встановлено
зниження загальних ліпідів порівняно з контрольною групою тварин, зокрема
при виявленні атипових мікобактерій воно становило 4,35% і патогенних
мікобактерій - 6,91%.
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2. У корів, які позитивно реагували на введення туберкуліну внаслідок
їх сенсибілізації атиповими мікобактеріями, встановлено зниження рівня ліпідів
порівняно з контрольною групою тварин у спинному мозку на 2,76%, білій і
сірій речовині головного мозку відповідно на 7,33 і 3,62%, у нирках (корковій
речовині) на 7,01%, у міокарді на 8,21%, у селезінці на 4,21%, у легенях на
11,10% і у м’язах на 5,79%, практично не змінювався у нирці (мозкова
речовина) і збільшувався у печінці на 3,01% та лімфовузлах на15,1%.
3. У тканинах корів, які позитивно реагували на введення туберкуліну
внаслідок їх інфікування M.bovis, встановлено зменшення порівняно з
контрольною групою тварин вмісту загальних ліпідів у спинному мозку на
7,18%, у білій речовині головного мозку відповідно на 6,09%, у нирках
(корковій речовині) на 3,12%, у міокарді на 8,05%, у селезінці на 8,24%, у
легенях на 16,57% і у м’язах на 17,55%, не виявлено змін у сірій речовині
головного мозку і нирці (мозкова речовина) і встановлено збільшення у печінці
на 16,77% та лімфовузлах на17,75%.
4. У корів інфкованих мікобактеріями відбувається перерозподіл у крові
загальних ліпідів в основному за рахунок фосфоліпідів, тригліцеридів та естерів
холестеролу.
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КОНЦЕНТРАЦІЯ ІНСУЛІНУ, КОРТИЗОЛУ ТА ОКРЕМИХ
АМІНОКИСЛОТ У КРОВІ ХВОРИХ НА КЕТОЗ
ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ
У роботі представлений аналіз вмісту глюкози, інсуліну, кортизолу,
деяких амінокислот, піровиноградної кислоти та сечовини у крові хворих на
кетоз високопродуктивних корів. Проведені дослідження показали, що у хворих
корів реєструється порушення вуглеводного обміну. У сироватці крові хворих
корів вірогідно знижується вміст глюкози та інсуліну, а також зростає вміст
кортизолу, піровиноградної кислоти та сечовини. При цьому відбувається
зростання вмісту кетогенних амінокислот та зниження вмісту глікогенних
амінокислот.
Ключові слова: корови, кетоз, гормони, амінокислоти, глюкоза,
піровиноградна кислота, сечовина
Вступ. Порушення обміну речовин у тварин – одна з найважливіших
проблем в сучасному веденні тваринництва багатьох країн. Одним із таких
захворювань, що становлять значну перешкоду у збільшенні молочної
продуктивності, є кетоз великої рогатої худоби [1]. Захворювання найчастіше
реєструється в перші два місяці лактації, тобто у пік молочної продуктивності
[2]. У цей час відбувається втрата живої маси тіла в зв’язку з дефіцитом енергії.
Якщо корова споживає недостатню кількість корму, організм звертається до
своїх внутрішніх запасів і в першу чергу використовує жири тіла, які
розщеплюються до вільних жирних кислот. З кров’ю вільні жирні кислоти
попадають в печінку і м’язи, де використовуються в якості джерела енергії,
посилюється кетогенна функція печінки. У випадку, якщо недостатньо
пропіонатів, які синтезуються в рубці з легкоперетравних вуглеводів, печінка
починає перетворювати жирні кислоти в кетонові тіла (ацетон, β-оксимасляна
та ацетооцтова кислоти) і виникає кетоз [3].
Проблема кетозу в Україні є надзвичайно актуальною, оскільки на
сьогоднішній день існує позитивна тенденція покращення генетичного
потенціалу корів молочного напряму продуктивності. В багатьох вітчизняних
господарствах створюються стада з голштинізованих чорно-рябих корів,
продуктивністю понад 5000 л молока за лактацію [4]. У зв’язку з цим особливе
значення має детальне вивчення умов виникнення та механізмів розвитку
порушення обміну речовин у високопродуктивних тварин, що в подальшому
дозволить запропонувати інформативні діагностичні тести та ефективні методи
корекції захворювань.
Матеріал і методи. Матеріалом для досліджень була голштинізована
чорно-ряба велика рогата худоба, 2 – 3 лактації, продуктивністю понад 5500 л
©

Сімонов М.Р., 2011
246

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

молока за лактацію. Клінічні дослідження корів проводили загальноприйнятими
методами через 2 тижні після отелення. Кров у корів відбирали з яремної вени у
зимово-стійловий період. Вміст кетонових тіл у сечі корів визначали за
допомогою індикаторних смужок (Ketophan, Pliva). За результатами клінічного
огляду та експрес-діагностики на вміст кетонових тіл у сечі, виявляли хворих на
кетоз корів та відокремлювали в окрему групу. У сироватці крові визначали
вміст глюкози глюкозооксидазним методом, інсуліну та кортизолу методом
імуно-ферментного аналізу із використанням тест-наборів фірми “Human”,
сечовини діацетилмонооксимним методом. Визначення вмісту вільних
амінокислот проводили у плазмі крові за допомогою іонообмінного методу на
амінокислотному аналізаторі Biotronik LC 6001. Вміст піровиноградної кислоти
визначали у цільній крові модифікованим методом Умбрайта.
Одержані дані опрацьовували на комп’ютері в програмі Excel,
визначаючи середню арифметичну величину (М), статистичну помилку
середньої арифметичної величини (m), вірогідність різниці між середніми
арифметичними двох варіаційних рядів (р<).
Результати дослідження. При проведенні клінічного дослідження
корів, хворих на кетоз, встановлено, що тварини більше лежать, у них швидко
знижувалася жива маса тіла та надій, вони були пригніченими, рухи ставали
повільні та обережні, у деяких реєструвалося м’язове тремтіння. Дослідження
сечі вказувало на розвиток кетонурії.
Отримані нами результати лабораторних досліджень свідчать, що у
корів, хворих на кетоз, вміст глюкози після отелення знизився на 37,7 %
(р<0,01) і складав 1,98±0,06 ммоль/л (таблиця 1). При цьому, порівняно зі
здоровими тваринами у хворих концентрація інсуліну була нижча на 33,2 %
(р<0,001), а кортизолу вища на 41,3 % (р<0,001). Інсулін підвищує проникність
клітинних мембран для глюкози, чим забезпечує зниження рівня глюкози у
крові. Головний метаболічний ефект кортизолу виникає при зменшенні секреції
інсуліну. Такі зміни показників вуглеводного обміну, очевидно, можна
розглядати, як результат невідповідності рівня поступлення енергії з кормом і
витрати глюкози на метаболічні процеси і синтез молока. З літературних даних
відомо [1, 4, 5], що у здорових корів потреба в енергії та білку на четвертий
день після отелення перевищує їх споживання на 25%. Для продукування
молока тварина використовує 97% спожитої енергії та 83% білка, тоді як лише
невелика частина енергетичних ресурсів залишається для забезпечення
особистих потреб.
Таблиця 1.
Вміст глюкози, інсуліну та кортизолу у сироватці крові
здорових та хворих на кетоз корів; M±m, n=5
Інсулін,
Кортизол, нг/мл
мкМО/мл
Здорові після отелення
3,18±0,211
22,9±0,50
31,3±2,15
Хворі після отелення
1,98±0,064**
15,3±2,07***
53,3±5,49***
Примітка. ** - р<0,01; *** - р<0,001, порівняно зі здоровими тваринами;
Група тварин

Глюкоза, ммоль/л
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В результаті виникає негативний енергетичний баланс, який триває
перший триместр лактації і є особливо небезпечним в перші тижні після
отелення. Сприяє виникненню кетозу низький вміст у раціоні легкоперетравних
кормів та високий концентрованих, особливо низької якості.
Метаболізм у здорових жуйних тварин організований таким чином, щоб
при дефіциті енергії зберегти глюкозу, оскільки головний мозок на відміну від
інших органів живиться виключно за рахунок глюкози [4]. Виходячи з цього,
активація глюконеогенезу є життєво важливим компенсаторним механізмом.
Проведені дослідження амінокислотного складу плазми крові хворих
корів показали зростання вмісту кетогенних амінокислот та зниження вмісту
глікогенних (таблиця 2). А саме, вміст фенілаланіну зріс на 22,2% (р<0,05),
тирозину на 3,8% та лейцину на 62,5% (р<0,01). При цьому вміст аланіну
знизився на 19% (р<0,05), аргініну на 32,8% (р<0,05) та аспарагіну на 30,2%
(р<0,05).
Таблиця 2.
Вміст вільних амінокислот у плазмі крові
здорових та хворих на кетоз корів; M±m, n=5
Сполука, нмоль/мл
Здорові
Хворі
фенілаланін
24,3±0,53
29,8±2,64*
тирозин
27,6±2,05
31,1±5,64
лейцин
48,6±2,30
79,2±12,98**
аланін
157,7±9,63
118,4±4,93**
аргінін
58,3±2,16
46,6±2,58**
аспарагін
25,2±1,93
18,0±0,98*
Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01, порівняно зі здоровими тваринами;

Отримані дані свідчать про порушення використання кетонових тіл
м’язовою тканиною в якості енергетичного матеріалу і окиснення вуглеводів. У
хворих тварин підвищилось окиснення ліпідів та використання кетогенних
амінокислот (фенілаланін, тирозин та лейцин), що вирівнює енергетичну
недостатність, але супроводжується накопиченням у крові ряду продуктів
проміжного розпаду (піровиноградна, молочна, ацетооцтова та оксимасляна
кислоти). В даній ситуації активізуються компенсаторні механізми, але
патологічний процес усугубляється внаслідок накопичення значної кількості
кетонових тіл. Зокрема, як показали наші дослідження, у хворих тварин зріс (на
41,9 %; р<0,001) вміст піровиноградної кислоти (таблиця 3).
Таблиця 3.
Вміст піровиноградної кислоти та сечовини у крові
здорових та хворих на кетоз корів; M±m, n=5
Піровиноградна
Сечовина, ммоль/л
кислота, мкмоль/л
Здорові після отелення
111,7±10,84
5,1±0,60
Хворі після отелення
192,1±3,84***
7,1±0,42*
Примітка. * - р<0,05; *** - р<0,001, порівняно зі здоровими тваринами;
Група тварин

Крім цього, у сироватці крові хворих тварин реєструвалося вірогідне
зростання (на 28,2%; р<0,05) вмісту сечовини, порівняно з її концентрацією у
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сироватці крові здорових новорозтелених корів, що свідчить про посилення
катаболізму білків і дезамінування амінокислот в їхньому організмі внаслідок
дефіциту метаболічної енергії [7].
Висновки. Накопичення у крові корів кетонових тіл спричиняє
напруженню компенсаторних механізмів, що виражається у вірогідному
зниженні вмісту інсуліну та зростанні кортизолу. У хворих на кетоз корів
реєструється
вірогідне
зростання
рівня
кетогенних
амінокислот,
піровиноградної кислоти та сечовини і зниження глікогенних амінокислот.
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України, слухачів підвищення кваліфікації та студентів факультету
ветеринарної медицини / В. І. Левченко, Ю. М. Новожицька, В. В. Сахнюк та ін.
– К., – 2004. – 105 с.
Summary
Simonov M.
Institute of animal biology of NAAS, Ukraine, Lviv,
CONCENTRATION OF INSULIN, CORTISOL AND SOME AMINO ACIDS
IN BLOOD OF KETOTIC HIGH YIELD COWS
Analysis of glucose, insulin, cortisol concentrations and levels of urea, some
amino acids, and piruvic acid in blood of ketotic high yield cows is presented in this
paper. The results of conducted research have shown that carbohydrate dysbolism is
observed in sick cows.Significant decreasing of glucose and insulin levels and
increasing concentration of cortisol, urea, and piruvic acid were noted in blood of
affected cows. In addition to that rise in concentration of ketogenic amino acids is
observed as well as decrease in level of glycogenic amino acids.
Key words:cows, ketosis, hormones, amino acids, glucose, pyruvic acid, urea
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Скляров П.М.©, канд. с.-г. наук, доцент (e-mail: pavlo_sklyarov@mail.ru)
Дніпропетровський державний аграрний університет
РОЗРОБКА СПОСОБУ ОЦІНКИ ЕМБРІОНА/ПЛОДА ОВЕЦЬ
У ПЕРІОД АНТЕНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Розроблено спосіб об’єктивної оцінки ембріона/плода овець у період
антенатального розвитку (30-й, 60-й, 90-й, 120-й та 150-й дні кітності), що
ґрунтується на побудові алгоритму комп’ютерно-діагностичних програм за
достовірними показниками, отриманими шляхом клінічного і ультразвукового
дослідження матері та плода.
Ключові слова: вівці, кітність, ембріон, плід, комп’ютерні програми
Вступ. Процес відновлення поголів’я нерозривно пов’язаний з питаннями
підвищення життєздатності новонароджених і профілактики хвороб
неонатальних тварин, адже відомо, що саме у перші тижні після народження
гине 50 і більше відсотків від загального числа смертності молодняка за перший
рік життя [1-2].
Однак, переважна більшість антенатальних втрат у овець і кіз
реєструється в ембріональний період [3]. Загальновідомо, що організм
ембріона, плода у своєму розвитку проходить ряд критичних періодів [4]. Це
створює передумови для виникнення та розвитку патологічних процесів,
підвищує ризик виживання, захворюваності та летальності [5].
Діагностика антенатальних патологій складна і, певною мірою,
необ’єктивна, тож це питання залишається актуальним [6-8].
У зв’язку з цим мета роботи полягала у розробці способу діагностики
антенатальних патологій у овець.
Матеріал і методи досліджень. Досліди проводилися в умовах кафедри
акушерства, гінекології і біотехнології відтворення тварин та навчальнонаукового центру Харківської державної зооветеринарної академії.
Об’єктом досліджень служили вагітні вівці породи прекос, віком 3-5
років, живою масою 39-47 кг.
Для оцінки стану плода у період антенатального розвитку
використовували комп’ютерні програму, які передбачає визначення клінічного
стану матері та морфологічних і функціональних особливостей ембріона/плода
шляхом ультразвукового дослідження з використанням приладів УЗД SLE-101
PC і «PICKER SE-150».
Результати досліджень. Оцінку стану ембріона/плода проводили
комплексно. Аналізували анамнестичні дані стосовно вагітної самки. Клінічне
дослідження дозволяє виключити чи підтвердити існування відхилень
функціонування окремих органів і систем організму, аналізували показники
©
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Об’єктивні величини

3і>

15

2і<

7,5

1,7 і >

15

1,5 і <

7,5

Розвиток повноцінний

15

Аномалії розвитку

7,5

10

Сповільнені

5

Об’єктивні величини

Бали

Показники

Бали

№ з/п

гомеостазу. Вагінально виключали чи підтверджували існування патологічних
процесів у вагіні, шийці матки, присутність вагінальних виділень (гнійного
ексудату). Особливими у програмі є інформативні показники, отримані при
ультразвуковому дослідженні. Крім визначення стану матки й плаценти,
ультразвукове дослідження дозволяє провести аналіз багатьох клінічних даних
плода.
Отримана інформація після проведених діагностичних досліджень
слугувала алгоритмом для комп’ютерної експрес-оцінки стану плода та
потенціалу його розвитку.
У таблиці 1 наведено алгоритм комп’ютерно-діагностичної програми
оцінки стану 30-денного ембріона вівці, її приклад – на рис. 1.
Таблиця 1
Алгоритм комп’ютерно-діагностичної програми оцінки стану 30денного ембріона вівці

І. Плід:

4.

Діаметр ембріонального
міхура, см
Розміри ембріона, см
Візуалізовані об’єкти:
оточення ембріона
рідиною, оболонки
Рухи ембріонів

5.
6.

Вік, років
Вгодованість

1.
2.
3.

Активні
І І. В і в ц я :
2-6
висока

7.

Клінічний стан

Задовільний, відхилень
функціонування органів
і систем не встановлено

8.

Стан молочної залози

Відхилень структури і
функції молочної
залози не встановлено

Стан статевих органів

Патологічних процесів
в статевих органах не
встановлено

Показники гомеостазу

В межах існуючих
нормативів

Колпоцитоскопія

Нормальний тип мазка

Висновок

Високий потенціал
розвитку

9.
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5
5

7 і старше
низька
Незадовільний, виявлені
порушення
7
функціонування органів
чи систем
7

Клінічні і доклінічні
мастити

Патологія шийки
матки, вагіни,
8
зовнішніх статевих
органів
Дефіцит загального
8
білка, каротину
Дегенеративний тип
5
мазка
Низький потенціал
∑
розвитку, група ризику
100
виживання

2,5
2,5
3,5

3,5

4
4
2,5
∑
50
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З урахуванням особливостей антенатального розвитку розроблено
комп’ютерно-діагностичні програми для оцінки стану 60-, 90-, 120- та 150денного плода вівці (табл. 2-5).

Рис. 1. Конкретний приклад комп’ютерно-діагностичної програми оцінки
стану 30-денного ембріона вівцематок

Об’єктивні
величини

Об’єктивні величини

Бали

Показники

Бали

№ з/п

Таблиця 2
Алгоритм комп’ютерно-діагностичної програми оцінки стану 60денного плода овець

20

Аномалії розвитку

10

20

7і<
Рух та реакція
сповільнені

10

І. Плід:
1.
2.
3.

Візуалізовані об’єкти:
плодові оболонки,
кінцівки, плацентоми,
шлунок, серцебиття,
скелет
Довжина плода, см
Активність руху плода,
реакція на подразнення

Розвиток
повноцінний
8і>
Активні рух та
реакція
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4.
5.

Вік, років
Вгодованість

6.

Клінічний стан

7.

Стан молочної залози

8.

Стан статевих органів

9.

Показники гомеостазу

10.

Колпоцитоскопія
Висновок

І І. М а т и :
2-6
висока
Задовільний.
Відхилень
функціонування
органів і систем не
встановлено
Відхилень
структури і функції
молочної залози не
встановлено
Патологічні
процеси відсутні
В межах існуючих
нормативів
Нормальний тип
мазка
Високий потенціал
розвитку
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5
5

7 і старше
низька

2,5
2,5

10

Незадовільний.
Виявлені порушення
функціонування
органів чи систем

5

5

Клінічні і доклінічні
мастити, інша
патологія

2,5

10
10
5
∑100

Патологія шийки
матки, вагіни,
зовнішніх статевих
органів
Дефіцит загального
білка, каротину
Дегенеративний тип
мазка
Низький потенціал
розвитку, група
ризику виживання

5
5
2,5
∑50

В алгоритм комп’ютерно-діагностичної програми оцінки стану 60денного плода овець та кіз включено ті ж показники, що й при оцінці 30денного ембріона, однак візуалізують не його діаметру й розмірів, а плодові
оболонки, кінцівки, плацентоми, шлунок, серцебиття, скелет плода та,
додатково, його довжину, активність руху плода і реакцію на подразнення.

Об’єктивні величини

Об’єктивні величини

Бали

Показники

Бали

№ з/п

Таблиця 3
Комп’ютерно-діагностична програма оцінки стану 90-денного плода овець

20

Легко
Дещо загальмований
Дещо загальмована

10

25

10 і <

12,5

І. Плід:
1.
2.
3.
4.
5.

Прощупування плода
Активність руху
плода
Реакція на
подразнення
Довжина плода, см
Вік, років
Вгодованість
Клінічний стан
Показники
гомеостазу
Стан статевих

Легко
Виражений рух
Активна
16 і >
І І. М а т и :
2-6
висока
Задовільний
У межах нормативних
коливань
Патологічні процеси
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7 і старше
низька
Задовільний
20 Дефіцит каротину,
білка
10 Запальні процеси,

15

7,5
10
5
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6.

органів: шийки
матки, вагіни,
присінка вагіни,
вульви.
Колпоцитограма
Стан молочної залози

Висновок
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новоутворення

відсутні
Нормальний тип
мазка
Відхилень структури і
функції молочної
залози не встановлено
Високий потенціал
розвитку

Дегенеративний тип
мазка
Клінічні і доклінічні
10 мастити, інша
патологія
Низький потенціал
розвитку, група
∑100
ризику виживання

5
∑50

В алгоритмі комп’ютерно-діагностичної програми оцінки стану 90-, 120та 150-денного плода овець і кіз передбачені аналогічні показники з
урахуванням динаміки змін відповідно 3-, 4- і 5-міс. вагітності в організмі
матері, пов’язаних з ростом та збільшенням розмірів плода.
Таблиця 4
Комп’ютерно-діагностична програма оцінки стану 120-денного плода
овець
№
з/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Показники
Прощупується плід
Активність руху плода
Реакція на подразнення
Довжина плода, см
Вік, років
Вгодованість
Клінічний стан
Показники гомеостазу
Стан статевих органів:
шийки матки, вагіни,
присінка вагіни, вульви.
Колпоцитограма

Стан молочної залози

Висновок

Об’єктивні
величини
І. Плід:
Легко
Виражений рух
Активна
23-25
І І. М а т и :
2-6
висока
Задовільний
В межах
нормативних
коливань
Патологічні процеси
відсутні
Нормальний тип
мазка
Відхилень
структури і функції
молочної залози не
встановлено
Високий потенціал
розвитку
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Бали

20
25

Об’єктивні величини
Легко
Дещо загальмований
Дещо загальмована
20-22

Бали

10
12,5

15

7 і ст.
низька

7,5

15

Задовільний
Дефіцит каротину,
білка

7,5

20

Запальні процеси,
новоутворення
Дегенеративний тип
мазка

10

5

Клінічні і доклінічні
мастити, інша
патологія

2,5

∑100

Низький потенціал
розвитку, група
ризику виживання

∑50
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Таблиця 5
Комп’ютерно-діагностична програма оцінки стану 150-денного плода
овець
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Показники
Прощупується плід
Активність руху плода
Реакція на
подразнення
Довжина плода, см
Вік, років
Вгодованість
Клінічний стан
Показники гомеостазу
Стан статевих органів:
шийки матки, вагіни,
присінка вагіни,
вульви.
Колпоцитограма
Стан молочної залози

Висновок

Об’єктивні величини
І. Плід:
Легко

Бали

Об’єктивні величини

Бали

20

Легко

10

Виражений рух
Активна
40-50
І І. М а т и :
2-6
висока
Задовільний
В межах нормативних
коливань
Патологічні процеси
відсутні
Нормальний тип
мазка
Відхилень структури і
функції молочної
залози не встановлено
Високий потенціал
розвитку

Дещо загальмований
Дещо загальмована
25
15
20

10

10
∑100

30-40
7 і старше
низька
Задовільний
Дефіцит каротину,
білка
Запальні процеси,
новоутворення
Дегенеративний тип
мазка
Клінічні і доклінічні
мастити, інша
патологія
Низький потенціал
розвитку, група
ризику виживання

12,5
7,5
10

5

5
∑50

Висновки:
1. Спосіб оцінки ембріона/плода овець у період антенатального
розвитку ґрунтується на побудові алгоритму комп’ютерно-діагностичних
програм за достовірними показниками, отриманими шляхом клінічного та
ультразвукового дослідження матері і плода.
2. Розроблені комп’ютерно-діагностичні програми дозволяють дати
об’єктивну оцінку стану ембріона/плода вівці на 30-й, 60-й, 90-й, 120-й та 150-й
дні кітності з прогнозування ризику виживання чи потенціалу розвитку.
Література
1. Неумывакина Н.А. Иммуноморфологический статус новорожденных
ягнят в норме // Актуальные вопросы ветеринари / Н.А. Неумывакина // Мат.
науч.-практ. конф. факультета ветеринарной медицины НГАУ. – Новосибирск,
2003. – С. 280-282.
2. Шахов А.Г. Актуальные проблемы молодняка в современных условиях
/ Шахов А.Г. // Ветеринарная патология. – 2003. – № 2. – С. 6-7.
3. Скляров П.М. Антенатальна патологія у овець і кіз. Проблеми та
шляхи вирішення / Скляров П.М. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної
медицини : зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. –
255

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

Х.: РВВ ХДЗВА, 2009. – Вип. 19 (44), Ч. 2, Т. 2 (Ветеринарні науки). – С. 291296.
4. Кулида Л.В. Клиническое значение плацентарных факторов в генезе
перинатальной патологии при беременности, осложненной гестозом /
Кулида Л.В., Панова И.А., Перетятко Л.П. // Вопросы гинекологии, акушерства
и перинатологии. – 2008. – Т. 7. – № 2. – С. 25-28.
5. Лапина Т.И. Морфофункциональный статус новорожденных ягнят
ставропольской породы в зависимости от плацентарных условий развития :
автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.13 / Т.И. Лапина ; [Ставроп. гос. с.-х.
акад.]. – Ставрополь. – 2001. – 39 с.
6. Ветеринарна перинатологія : навч. посібник для студентів вищих
навчальних закладів / В.П. Кошовий [та ін.]; за заг. ред. В.П. Кошового. –
Харків: Видавництво Шейніної О.В., 2008. – 465 с.
7. Перинатальна патологія у овець і кіз: діагностика та профілактика :
методичні рекомендації / В.П. Кошовий, П.М. Скляров. – Х.: РВВ ХДЗВА, 2008.
– 78 с.
8. Патологія вагітності у тварин / [В.П. Кошовий, М.М. Іванченко,
П.М. Скляров та ін.] ; за редакцією В.П. Кошового. – Харків: Видавництво
Шейніної О.В. 2009. – 276 с.
Summary
Sklyarov P.M., сandidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
Dnipropetrovs’k State Agricultural University
DEVELOPMENT ASSESSMENT METHOD EMBRYO-FETAL SHEEP
IN ANTENATAL PERIOD
A method of objective evaluation of embryo / fetal sheep in the antenatal period
of development (30 th, 60 th, 90 th, 120 th and 150 th day in lamb), based on the
construction algorithm of computer-diagnostic programs for reliable values obtained
by clinical and ultrasound examination of mother and fetus.
Key words: sheep, in lamb, embryo, fetus, computer programs
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СТАН СИСТЕМИ ЕРИТРОНУ ТА ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ
ЛІПІДІВ У КРОВІ КОРІВ ЗА ДІЇ РАДІАЦІЇ
У 61,1 % корів за дії радіації анемія гіпохромна, 66,7 % – макроцитарна.
Популяційний склад еритроцитів характеризувався зменшенням “зрілих” та
збільшенням “молодих” і “старих” фракцій. Виявлено посилення процесів
пероксидного окиснення ліпідів, що характеризується підвищеним умістом
проміжних та кінцевих продуктів пероксидного окиснення ліпідів (дієнових
кон’югатів, гідроперекисів ліпідів, малонового діальдегіду). В процесі
дослідження встановлено, що у корів за дії радіації в еритроцитах
підвищується активність ферментів антиоксидантної системи СОД та ГПО.
Ключові слова: корови, кров, популяційний склад еритроцитів,кислотна
резистентність еритроцитів, пероксидне окиснення ліпідів, дієнові кон’югати,
гідроперщксиди, малоновий діальдегід, глутатіонпероксидаза еритроцитів,
супероксиддисмутаза.
Вступ. Одним із тяжких наслідків аварії на Чорнобильській АЕС стало
радіоактивне забруднення значної території України, у тому числі
сільськогосподарських угідь. Масштаби радіоактивного зараження дуже великі
– 46 відсотків території України мають забрудненість вищу від 37 кБк/м2(1
Кі/км2) [1,2]. За цей час внаслідок зміни напряму вітру утворилося кілька
радіоактивних слідів, що покривали великі території, зокрема Рівненську
область, яка зазнала радіаційного впливу і належить до західної біогеохімічної
зони України. Згідно постанови Кабінету Міністрів Україниза № 106 від 23 липня
1991 року 5 населених пунктів Дубровицького району Рівненської області
належить до третьої зони радіоактивного забруднення.
Необхідно відмітити, що в умовах зони радіоактивного забруднення
проведено ряд досліджень по вивченню впливу мікроелементів Co, I, Cu, Mn,
Zn та інших на продуктивність, резистентність, мінеральний обмін і
забрудненість продуктів тваринництва радіонуклідами [3–6]. Питання вивчення
впливу окремих мікроелементів, зокрема Co, Cu і Fe, на еритроцитопоез корів у
конкретних умовах забрудненої зони вивчені недостатньо.
Вартим уваги з точки зору дослідження функцій кісткового мозку є
вивчення віку еритроцитів. З віком клітин настає збіднення їх ліпопротеїнами,
знижується сульфгідрильна й пероксидазна активність протоплазми, частково
змінюється вміст гістидину та ліпідів. У таких клітинах зростає інтенсивність
пероксидації ліпідів, що призводить до розвитку деструктивних процесів у
плазматичних мембранах і порушення транспорту катіонів та амінокислот [7].
©
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Мета роботи – вивчити стан системи еритрону та пер оксидного
окиснення ліпідів у крові корів за дії радіації.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводились на
сухостійних коровах,які народились та постійно утримувались у ПСП “Промінь”
Дубровицького району Рівненської області. Показники порівнювали з такими у
корів ПСП “Башарівське” с. Башарівка Радивилівського району Рівненської
області, яке знаходиться в південній частині Рівненської області.
Корів досліджували клінічно та проводили лабораторний аналіз крові. У
крові підраховували кількість еритроцитів, величину гематокриту та вміст
гемоглобіну [8]. На основі цих даних розраховували середній об’єм еритроцита,
уміст гемоглобіну в одному еритроциті (ВГЕ). Кислотну резистентність
еритроцитів з наступною побудовою еритрограм вивчали за І.І.Гітельзоном та
І.А.Терськовим [9], у модифікації В П. Москаленка [10], популяційний склад
еритроцитів у градієнті густини сахарози – за І.Сизовою зі співав. [11].
У плазмі крові визначали концентрацію малонового діальдегіду,
гідропероксидів ліпідів, дієнових кон’югатів [12], активність СОД [13] та ГПО
[14].
Результати дослідження. Ґрунти області характеризуються низьким
умістом рухомих форм йоду, купруму, цинку, кобальту [15]. Наші дослідження
свідчать, що в ґрунтах району мало купруму і кобальту: їх уміст становив 1,96
та 1,40 мг/кг відповідно.
При проведенні аналізу раціону нами встановлено, що вміст сухої
речовини та клітковини перевищував потреби тільних корів на 23,9 і 64,2 %
відповідно. Вміст перетравного протеїну в раціоні корів становив 1035 г, за
потреби 1090, співвідношення цукор: перетравний протеїн – 0,82:1 (0,9:1 за
нормами), проте забезпечення ними у раціоні було лише на 86,4 та 95,04 % до
потреби відповідно.
Аналізуючи раціон корів ПСП “Промінь” Дубровицького району
Рівненської області у зимовий період, встановлено дефіцит мікроелементів,
зокрема купруму і кобальту, забезпеченість якими становила 82,3 і 49,9 %, а
концентрація їх 1 кг сухої речовини − 5,7 і 0,24 мг (за нормами 8−10 і 0,55−0,80
мг) відповідно.
Таким чином, тварини, які народилися і утримувалися в господарстві,
зазнавали постійного як зовнішнього, так і внутрішнього радіаційного
опромінення, яке доповнювалося негативним впливом дефіциту Co, Cu, цинку,
йоду, перетравного протеїну, крохмалю, цукру за значного надлишку феруму
(291 мг/кг сухої речовини).
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Рис. 1.П
Показники гемопоезу корів, вирощених на території,
забрудненій радіонуклідами
Примітка. Порівняно з коровами умовно чистої зони *** –р< 0,001.
Аналізуючи отримані результати дослідження крові, необхідно відмітити,
що у корів зони радіаційного забруднення простежується негативний вплив
низьких доз іонізуючого випромінювання на організм, оскільки спостерігається
зменшення кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну, гематокритної величини.
Олігохромемія встановлена у 65 % корів, олігоцитемія – у 90 %, поєднання
олігохромемії та олігоцитемії – у 65%. Анемія у 66,1 % корів гіперхромна, у
66,7 % – макроцитарна, у решти – нормохромна і нормоцитарна.
Важливою причиною розвитку макроцитарної гіперхромної анемії у
корів є не тільки вплив низьких доз іонізуючого випромінювання на
гемопоетичну систему, а й, очевидно, дефіцит кобальту, що характерно для
гіпопластичної анемії.
У корів, що знаходилися в зоні радіоактивного забруднення, частка
“молодих” еритроцитів коливалася в межах 42,7–53,6 і становила в середньому
48,1±1,15 %, тоді як у корів контрольної групи – 44,1±0,35 % (р<0,01),
коливаючись від 42,6 до 45,8 % (рис. 2).
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Рис.2.П
Показники популяційного складу еритроцитів у крові корів,
вирощених на території забрудненій радіонуклідами, %
Примітка. Порівняно з коровами умовно чистої зони * –р< 0,05, ** –р<
0,01,*** –р< 0,001.
Очевидно, що за тривалої дії радіації відбувається подразнення кісткового
мозку, яке спричиняє надходження в кров “молодих” клітин, що спрямовано на
ліквідацію кисневого голодування.
Частка “старих” еритроцитів становила в середньому 14,2±0,51 % і була
вірогідно (р<0,05) більшою від корів умовно чистої зони (12,5±0,33 %).
Оскільки “старі” форми еритроцитів беруть активну участь у процесах
оксигенації, то, ймовірно, що організм намагається компенсувати стан гіпоксії,
залишаючи ці клітини в кров’яному руслі.
Фракція “зрілих” еритроцитів у корів ПСП “Промінь” становила в
середньому 37,7±0,76 % і була вірогідно (р<0,001) менша, ніж у корів
контрольної групи (43,4±0,40 %). Популяція “зрілих” еритроцитів є
функціонально найактивнішою, проте тривала дія малих доз радіаціїпризводить
до їх старіння. Вихід піку на еритрограмі (рис.3) дослідних тварин починається з
4-ї хвилини, що на 0,5 хв пізніше порівняно з контролем. Висота піку
(гемолізованих клітин) була на 11,2 % меншою, ніж у корів контрольної групи
(17,0 % проти 28,2 %).
Максимального гемолізу еритроцити дослідних корів зазнали на 5,5 хв, тоді
як у контрольних – на 4,5 хв. Повне руйнування еритроцитів відмічали
відповідно на 9- та 7-й хвилинах. Отже, крива кислотної резистентності
характеризується більш тривалою лівою частиною, що є показником більшої
частки “старих” еритроцитів у крові корів, розтягнутою (тривалішою) правою
частиною, що характеризує збільшення частки більш стійких до гемолізу
“молодих” еритроцитів.
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Рис. 3. Кислотна резистентність еритроцитів корів у зоні радіоактивного
забруднення
Отже, на організм корів, що вирощені та утримуються в ПСП “Промінь”
Дубровицького району Рівненської області, землі якого забруднені
радіонуклідами, постійно впливають фактори, які погіршують функціональний
стан систем, чутливих до негативної дії малих доз радіації, зокрема
гемопоетичної. Радіаційне забруднення спричиняє порушення гемопоезу і
розвиток анемії у корів, яка характеризується олігоцитемією, олігохромемією. В
основному анемія гіперхромна (61,1 %) або нормохромна (38,9 %) та
макроцитарна (66,7 %). У корів Дубровицького району еритрограма проявляється
більш тривалою лівою частиною, що вказує на значну кількість “старих”
еритроцитів, і тривалішою правою, що характеризує підвищену кількість
“молодих” еритроцитів.
Порівняння індивідуальних показників еритроцитопоезу у корів
дослідного господарства підтверджує загальну закономірність: гіперхромія у
переважної більшості корів поєднується з макроцитозом.
Вплив нестачі біотичних мікроелементів на кровотворення та інші біологічні
реакції зумовлюється не лише їх абсолютними кількостями, а й їхньою
концентрацією в 1 кг сухої речовини раціону та надлишком антагоністів. За
нестачі купруму повинна була б розвиватися переважно гіпохромна анемія,
проте в даному господарстві – анемія гіперхромна. Вона розвивається на фоні
переважаючої олігоцитемії, основною причиною якої є, очевидно, виражений
дефіцит кобальту в раціоні, забезпеченість яким становить 49,9 %. За нестачі
кобальту знижується синтез ДНК у кровотворних клітинах, зокрема в еритро- та
нормобластах, затримується їх ділення і дозрівання, тобто розвивається
макроцитарна анемія [16,17].
Отже, нами встановлено, що причиною розвитку анемії у корів за дії
радіації був не тільки вплив низьких доз іонізуючого випромінювання на
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гемопоетичну систему, а й недостатній уміст кобальту і купруму в раціоні та
низька концентрація їх в 1 кг сухої речовини.
В основі механізму дії радіонуклідів на живі організми лежить явище
диспропорції між кількістю поглиненої енергії іонізуючого випромінювання і
величиною викликаного нею біологічного ефекту. Ця диспропорція спричиняє
утворення вільних радикалів, які негативно впливають на живі організми [7, 18,
19].
Одне з провідних місць у забезпеченні процесів функціонування живого
організму належить системі антиоксидантного захисту, що здійснює контроль
над рівнем вільних радикалів, які утворюються за участі активних форм
оксигену. Вільнорадикальні процеси відіграють значну роль у функціонуванні
біологічних систем за норми. Так, пероксид гідрогену бере участь у складному
комплексі реакцій регулювання клітинного метаболізму, а незначне збільшення
концентрації О2, Н2О2 може стимулювати проліферацію клітин та інші клітинні
функції. Активація пероксидних процесів відіграє провідну роль в ушкодженні
клітин, а накопичення їх продуктів і високотоксичних супероксидних аніонів
призводить до значних біохімічних та біофізичних порушень в організмі, що
посилює негативний перебіг патологічного процесу [20–23].
Запобігання негативної дії вільних радикалів і пероксидних сполук
забезпечує складна багатоступенева система антиоксидантного захисту (АОЗ).
АОЗ – це комплекс не ферментативних антиоксидантів і спеціалізованих
ферментів-антиоксидантів [24, 25]. Особливе значення серед ферментних
антиоксидантів має супероксиддисмутаза (СОД) та глутатіонпероксидаза
(ГПО). СОД є однією з перших ланок у механізмах захисту клітини від
шкідливої дії активних форм оксигену, знешкоджуючи супероксидний радикал,
який є стартовим у ряді вільно радикальних перетворень. ГПО відновлюють
пероксид гідрогену та гідропероксиди ліпідів [26, 28].
Враховуючи
вище
викладене,
вивчення
радіоекології
сільськогосподарських тварин являється необхідним. На сьогодні остаточно
доведено, що за умов дії радіації відбувається активізація процесу взаємодії О2
з Н2О2 з утворенням високореактивного гідроксильного радикалу ОН, який є
потужним активатором пероксидного окиснення ліпідів у клітинах [29].
Відомо, що зміни процесів пероксидного окиснення ліпідів у тварин є
важливим механізмом за радіаційного ураження. Більше того, одним із
пускових механізмів біологічної дії іонізуючого випромінювання є активація
системи окиснення ліпідів, яка відіграє істотну роль у подальших проявах
променевого ураження. За дії радіації в низьких дозах можливі порушення у
збалансованості АОС, що призводить до неконтрольованого перебігу
пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ).
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Рис.4. Перебіг ПОЛ та стан системи АОЗ у корів рівненської області за
дії радіації та умовно чистої зони

Примітка. Порівняно з коровами умовно чистої зони * –р< 0,05, ** –р< 0,01, *** –р< 0,001.

Нами встановлено, що уміст ГПЛ у сироватці крові корів умовно чистої
зони становив у середньому 2,08±0,084 ОД Е480/мл, а в корів за радіаційного
впливу – на 24,0 % (р<0,01) більший і був у межах 1,56 – 3,90 ОД Е480/мл (рис. 4).
Уміст ДК у корів за радіаційного впливу становив 7,10±0,166 мкмоль/л
(lim 5,15−8,90), що на 10,9 % (р<0,05) більше, порівняно з коровами умовно
чистої зони, в яких середнє значення показника становило 6,40±0,202 мкмоль/л.
Концентрація МДА в сироватці крові корів становила 4,76±0,238
нмоль/мл (2,43–6,42), а за дії радіації – 6,28±0,169 нмоль/мл – на 31,9 % більше
(р<0,001).
Концентрація вільних радикалів у клітинах організму залежить від
кооперативного функціонування деяких ферментів, а саме супероксиддисмутази
(СОД), яка каталізує дисмутацію супероксидних аніон радикалів у пероксид
водню, та глутатіонпероксидази (ГПО).
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Нами встановлено низьку активність СОД у корів за радіаційного впливу
0,262±0,010 % блок. реак. на 1 г Hb (lim 0,178 – 0,382), що на 21,6 % (р<0,001)
менше, ніж у корів умовно чистої зони (0,334±0,016 % блок. реак. на 1 г Hb). Така
реакція СОД на дію низьких доз радіації може бути пов’язана з ушкодженням
молекули ферменту активними продуктами ПОЛ.
Суттєва роль у забезпеченні антиоксидантного захисту належить ГПО –
селеновмісному білку, що каталізує реакцію відновлення гідропероксидів за
допомогою відновленого глутатіону. Середнє значення активності ГПО в корів
умовно чистої зони становило 304,1±15,97 мкмоль/хв GSH на 1г Hb, що було на
52,8 % (р<0,001) більшим, порівняно з коровами, які знаходилися в зоні
радіаційного впливу. Активність ферменту в них коливалася в межах від 152,2 до
258,6, а середнє значення показника становило 199,0±4,10 мкмоль/хв GSH на 1г
Hb.
Отримані дані дозволяють зробити висновок, що тривала дія малих доз
радіації на організм корів призводить до суттєвих відхилень системи АОЗ, що
має негативний вплив на функції цілісного організму, який постійно зазнає
тривалого іонізуючого впливу.
Висновки.У 35,7 % корів відмічали анемічність кон’юнктиви, у 65 –
олігохромемію і 90 % – олігоцитемію. Анемія у 61,1 %корів гіперхромна,
66,7 % – макроцитарна.
Причиною розвитку анемії у корів за дії радіації був не тільки вплив
низьких доз іонізуючого випромінювання на гемопоетичну систему, а й
недостатній уміст кобальту і купруму в раціоні та низька концентрація їх в 1 кг
сухої речовини.
Популяційний склад еритроцитів характеризується зменшенням “зрілих”
та збільшенням “молодих” і “старих” фракцій.
У корів за дії радіації стимулюються процеси ПОЛ, збільшується уміст їх
продуктів (гідропероксидів, малонового діальдегіду і дієнових кон’югатів),
система АОЗ реагує зниженням ферментативної активності (СОД і ГПО).
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Summary
SlivinskaL.G.
Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies named after
S.Z.Gzhytskyj
SYSTEM STATE OF ERYTHRON AND LIPID PEROXIDATION IN COW
BLOOD UNDER THE INFLUENCE OF RADIATION
In 61,1per cent of cows under the influence of radiation was observed anemia
hyphochronic, 66,7 per cent – macrocytoriс. Population content of erythrocytes was
characterized by the decrease of “adult” and increase of “young” and “old”
fraction. Theactivation of lipid peroxidation was found out and was characterized by
the rise of intermediate and final productscontent (act new conjugates, lipids,
hydroperoxide, malonicdialdehide). The research revealed that under the influence of
radiation the activity of antioxidant system enzymes (superoxiddismutase,
glutationperoxidase) in erythrocytes of cowsincreases
Key words: cows, covering, population, content of erythrocytes, oxidic
resistance,
active
conjugates,
hydroperoxidates,
malonicdialdehide,
glutationperoxidase of erythrocytes, superoxiddismutase.
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ОФЛОКСАЦИН У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ОВЕЦЬ ІЗ
НЕКРОБАКТЕРІАЛЬНИМИ УРАЖЕННЯМИ КІНЦІВОК
Вівчарство є важливою галуззю не лише світового тваринництва, а й
історично - невід'ємною частиною народного господарства України. Воно
забезпечує його потреби в специфічних видах сировини і продуктах
харчування. Однак, із різних причин у овець спостерігається тенденція до
поширення захворювань як заразної, так і незаразної етіології (Новиков О.О.,
2001, Калашник І.О. 1990, Панько І.С., 1998). Серед останніх досить часто
зустрічаються ураження дистального відділу кінцівок, а зокрема некробактеріоз
міжпальцевої щілини м'яких тканин. Дане захворювання є досить поширеним у
всіх регіонах України.
Сьогодні відомо багато методів лікування тварин із некробактеріозом.
Проте, більшість із них є громіздкими та вимагають тривалого періоду
лікування, a іноді й не дають бажаних результатів. Тому удосконалення
існуючих та розробка нових, патогенетично виправданих методів лікування за
некробактеріозу овець є актуальними.
Зважаючи на вищевказане, метою нашої роботи було розробити
загальну схему лікування хворих тварин на некробактеріоз і встановити її
лікувальну ефективність.
Лікуванню піддавались вівці різних порід віком від одного до трьох років,
які утримувались у приватному секторі громадян Городоцького району
Львівської області. На основі епізоотологічних, клінічних та лабораторних
досліджень у тварин встановлено некробактеріоз дистального відділу кінцівок,
виразкові ураження м'яких тканин міжратицевої щілини. Клінічно у даних
тварин виявлено кульгавість, підвищення місцевої температури та загальне
пригнічення тварин.
При дослідженні гнійного ексудату, взятого з рани хворих овець, було
виявлено Вас. Necrophorus (98%) в асоціаціях з стрептококами (16%),
стафілококами (28%), протеєм (8%), синьогнійною та кишковою паличками (по
5%). Рани мали лужне рН середовище у межах величин 7,2-7,8 одиниць.
У процесі лікування усі тварини піддавались ретельному огляду, після чого
ізолювались (переводились у окремі стійлові приміщення), а лікарська
допомога надавалась у певній послідовності.
Насамперед механічно очищали уражені кінцівки від забруднень у
перший день лікування з використанням етакридину лактату розчину
перманганату калію в об’ємі один літр. Надалі зголювали шерсть навколо рани
та обробляли тканини 5% спиртовим розчином йоду. Проводили хірургічну
©
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обробку вогнища з метою видалення змертвілих тканин (при сильному
болевому синдромі місцево застосовувати 2% розчин лідокаїну). Рану
зрошували 3% розчином перекису водню та висушували її ватно-марлевим
тампоном. Після цього на рану накладали мазь, яку готували в умовах кафедри
фармакології та токсикології, що складалася з: офлоксацину, димексиду та
ланоліну (основа), яку наносили на уражені ділянки у першій фазі загоєння
щодобово за таким рецептурним прописом:
Rp.: Ofloxacini 2,5
Dimexidi 20,0
Lanolini anhydrici 500,0
M. f. ung.
D. in vitr.
S.: Зовнішньо, накладати щодобово до
повного звільнення рани від гнійних мас.
Один раз на день упродовж тижня тваринам внутрішньом'язово вводили
офіцинальний 5% Офлоксацинвет у дозі 0,05 мл/кг [6, 7]. У фазу росту
грануляційної тканини (2 фаза ранового процесу – стадія дегідратації)
накладали офіцинальну мазь Вундехіл два рази на добу до повного заповнення
ранової площини грануляцією. На стадії епідермізації на поверхню рани
наносили 10% цинкову мазь один чи два рази на добу.
Встановлення терапевтичної ефективності запропонованого лікування
проводилося за результатами вивчення клінічних та гематологічних показників.
У овець визначали деякі гематологічні показники крові до, а також на 3,
6, 9 та 12 доби лікування. Як показали гематологічні дослідження, які були
проведені на момент дослідження хворих овець встановлено, що кількість
еритроцитів становила 7,9 ± 0,1 Т/л, лейкоцитів 14,6 ± 0,1 Г/л, а швидкість
осідання еритроцитів (ШОЕ) – 4,6 ± 0,2 (таб. 1).
Таблиця 1
Динаміка деяких гематологічних показників у овець
з інфікованими ранами, (п = 6)
Період досліджень,
Доба

До лікування
(в момент поступлення)
В період лікування на :
3
6
9
12

Еритроцити
Т/л
7 – 12 Т/л

Лейкоцити
Г/л
6 - 13 Г/л

ШОЕ
мм/год
0,5 – 1,0 мм/год
(За Т.П. Панченковим)

7,9± 0,1

14,6± 0,1

4,6 ± 0,2

8,5± 0,19
9,4± 0,1
9,3± 0,05
9,3± 0,08

13,1± 0,05
12,6± 0,05
12,0± 0,1
11,8± 0,2

4,0 ± 0,13
3,4 ± 0,17
2,8 ± 0,05
2,4 ± 0,08

На момент дослідження тварин (до лікування) результати лейкограми
показали, що на тлі загального лейкоцитозу встановлено зсув лейкоцитарної
формули вліво, тобто зросла кількість паличкоядерних (12,8±0,2) нейтрофілів.
268

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

Крім того, встановлено незначне зростання (в межах величин фізіологічної
норми) кількості лімфоцитів (48,7±0,3), дещо підвищена кількість моноцитів, а
також - зниження еозинофілів (1,6 ± 0,4) (таб.2).
Таблиця 2
Лейкограма крові овець із некробактеріозом,
яких лікували 0,5% маззю, M±m, n=6
Показник

До лікування
(в момент
поступлення)

В період лікування, доба

Базофіли
Еозинофіли
Нейтрофіли:
паличкоядерні
сегментоядерні

0,9±0,2
1,6 ± 0,4

3
1,2±0,1
2,1±0,21

6
1,3 ±0,18
2,6±0,11

9
1,6±0,17
4,0±0,18

12
2,1±0,1
5,4±0,24

12,8±0,2
30,0±0,5

14,6±0,2
34,2±0,1

10,3±0,2
35,8±0,2

7,3±0,15
40,4±0,1

5,4±0,09
42,1±0,4

Лімфоцити
Моноцити

48,7±0,3
6,0±0,24

42,2±0,3
5,7±0,21

44,6±0,1
5,4±0,17

41,1±0,1
5,6±0,2

40,3±0,2
4,7±0,1

На шосту добу після лікування встановлено покращення загального стану
організму та зменшення місцевого патологічного процесу. В ранах не виявляли
гнійного ексудату, настало повне відторгнення некротизованих тканин, що
вказує на завершення очищення ран. До того ж, наявність повноцінної
грануляційної тканини вказувало на прогресування регенеративних процесів.
Повне клінічне одужання овець, яких лікували запропонованою маззю, настало
на 11-12 доби.
Отже, за умов застосування запропонованої мазі при гнійно-некротичних
ураженнях шкіри і підшкірної клітковини, швидке одужання тварин зумовлене
високою антимікробною дією офлоксацину на бактеріальну мікрофлору та
відсутністю антибіотикорезистентності до офлоксацину, а також застосуванням
лікарських препаратів у відповідну фазу ранового процесу та загалом науково
обґрунтованої схеми лікування тварин.

Некробактеріальне ураження кінцівок у овець
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Вівця породи прекос віком 2 роки.
Стадія виповнення рани грануляцією.

Вівця породи прекос віком 2 роки.
Стан рани після комплексного лікування
(12 доба лікування).
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Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
КИЇВЩИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
На підставі комплексного аналізу архівних матеріалів і періодичної преси
кінця ХІХ – початку ХХ ст. вивчено закономірності формування ветеринарної
мережі Київщини. Показано основні причини, що зумовили збільшення
чисельності ветеринарних фахівців в даному регіоні і проаналізовано
особливості їх діяльності.
Ключові слова: Київщина, епізоотична ситуація, ветеринарні фахівці,
ветеринарно-санітарна діяльність, ветеринарна підготовка.
Вступ. Вивчаючи історію розвитку держави, не можна зрозуміти її
сутність без вивчення окремих галузей науки. Однією з таких галузей є
ветеринарна медицина, яка з часу зародження справи лікування спочатку
розвивалася спільно з гуманною медициною і лише у кінці ХІХ ст. ветеринарна
медицина відокремилася від останньої.
Головним завданням ветеринарної медицини в нових ринкових умовах є
підготовка кваліфікованих, конкурентоздатних ветеринарних фахівців з
високим рівнем професійних знань, умінь і навичок, які відповідають вимогам
науково-технічного прогресу.
При вивченні історії ветеринарної медицини Київщини виявлені певні
закономірності її формування і діяльності фахівців ветеринарної медицини, що
було викликано необхідністю надання допомоги тваринам.
Особливої уваги заслуговує лікувальна справа Київщини кінця ХІХ –
початку ХХ ст. коли відбувся перехід від однієї системи правління до іншої, що
особливо важливо нині.
В адміністративно-територіальному відношенні Київщина називалася
губернією з 1782 року і з 1846 року до її складу входило 12 повітів. Київська
область утворена лише у 1932 році, коли до її складу входило ще два округи
(Коростенський та Новоград-Волинський) з 12 районами.
Матеріал і методи. Матеріалом дослідження слугували видання
періодичної преси відділу стародруків бібліотеки ім. В.І. Вернадського та
матеріали Державного архіву м. Києва. При проведенні дослідження
використано хронологічний, аналітичний та системний методи.
Результати дослідження. Першою, об’єктивно існуючою, постійною і
необхідною умовою формування мережі ветеринарної медицини Київщини,
збільшення чисельності ветеринарних фахівців у губернії, посилення зусиль для
надання ветеринарної допомоги була складна епізоотична ситуація.
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Перш за все, слід відмітити, що до 1882 року на всю Київську губернію
було всього 4 ветеринарних лікарі (2 губернські і 2 для сільського населення). У
1888 році у Київській губернії нараховувалося 62456 голів великої рогатої
худоби і на 100 жителів припадало 21,3 тварин [1]. Тваринництво більше
розвивалося у сільській місцевості. Кількість домашніх тварин у сільського
населення була у 31,2 раза більше ніж у міського.
Поштовхом для розширення мережі ветеринарних дільниць і збільшення
чисельності ветеринарних фахівців у губернії була боротьба з епізоотіями. Такі
захворювання, як: сап, сибірка, емкар, сказ, туберкульоз, бешиха і чума свиней
тощо - реєструвалися щорічно з різним відсотком прояву. У 1895 р. від сибірки
у Київській губернії загинуло 120 голів худоби [2]. Лише у 1899 р. у м. Києві
зареєстровано 86 випадків епізоотичних захворювань у тому числі сапу – 8,
хронічного миту – 30, сибірки – 8, інфлюенци коней – 6, віспи корів – 3.
У 1898 р. вперше у губернії проведено щеплення вакциною проти сибірки
великої рогатої худоби і коней, яка давала позитивні результати [3]. У 1899 р.
при Бактеріологічному інституті Товариства боротьби з заразними хворобами
створили спеціальне ветеринарне відділення для виготовлення вакцини проти
сибірки.
Для боротьби з сапом, з часу відкриття малеїну (1880 р.) проводилися
чисельні досліди з використанням ін’єкцій цього діагностичного засобу. У 1884
році у Київській губернії проведено малеїнізацію 122 коней. Проте, деякі
ветеринарні лікарі м. Києва (Логгінов, Максутов, Стопакевич, Базарянінов)
виступили проти застосування малеїну, оскільки іноді коні позитивно
реагували, а після забою патологоанатомічні зміни не виявлялися. На той час
фахівці ще не знали цього прекрасного діагностикуму, який і нині
використовується.
Починаючи з 1882 року чисельність ветеринарних фахівців значно
збільшилася. У цьому ж році відкрито 12 посад повітового ветеринарного
лікаря. У 1886 році відкрито посаду міського ветеринарного лікаря м. Києва. У
1897 році у губернії нараховувалось 21 посада ветеринарних лікарів і 24 –
ветеринарних фельдшерів. У 1914 році кількість лише земських ветеринарних
лікарів становила 53 посади.
Другою закономірністю збільшення чисельності ветеринарних фахівців у
губернії була низька ветеринарно-санітарна діяльність, де із збільшенням
кількості посад ветеринарних фахівців їй приділялася особлива увага. Відомо,
що дотримання ветеринарно-санітарних правил є головним у запобіганні
поширенню інфекцій Зазначимо, що у Росії Ветеринарно-санітарний закон
існував з 1879 р. [4]. У Київській губернії лише після 1882 р. ветеринарносанітарна організація набула особливого розвитку. Лише у 1885 році Київський
губернатор запропонував ввести до складу Санітарної комісії ветеринарного
лікаря В.К. Пономарьова (1886), на якого покладалася низка зобов’язань
санітарної комісії. У 1888 році на вул. В. Васильківська, 137 було відкрито
Київські міські скотобійні, на яких зосереджувалася третина ветеринарних
лікарів (7 посад) Київської губернії.
Перша світова війна (1914-1918 рр.) майже повністю припинила діяльність
ветеринарних фахівців у губернії. Більшість ветеринарних лікарів були
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мобілізовані в армію і управою запрошувалися тимчасові ветеринарні лікарі [5].
Так, у 1916 році ветеринарних лікарів губернського земства було 12 посад,
повітового земства – 16. Кількість ветеринарних дільниць зменшилася з 52
(1912 р.) до 23. У зв’язку з недостатньою кількістю ветеринарного персоналу у
губернії і значним проявом епізоотій, Київське губернське земство
організовувало шеститижневі курси для підготовки осіб, що проводили
щеплення тваринам і для виконання певних видів ветеринарної роботи.
7 листопада 1917 р. відбулося засідання Української Центральної Ради
створеної у березні 1917 року, на якому голова Ради М. Грушевський
проголосив утворення Української Народної Республіки, протягом існування
якої (1917-1918 рр.) було створено Ветеринарну управу – як консультативний
орган, що знаходилася у підпорядкуванні Української ветеринарної ради. За цей
період становлення України, як самостійної незалежної держави, було зроблено
максимум зусиль для організації ветеринарної діяльності в Україні, а відтак і
Київщині. Усесторонній розвиток ветеринарної медицини і надання
кваліфікованої допомоги тваринам було закономірним явищем, яке
зумовлювалося необхідністю вирішення тих ветеринарних питань, які виникали
в процесі роботи.
Питання організації ветеринарної служби на Київщині вирішувалися на
щорічних губернських нарадах (з’їздах) ветеринарних спеціалістів. Особливо
важлива губернська ветеринарна нарада проходила 15-18 травня 1921 року, на
якій виступили ветеринарні лікарі губернії (Скороходько, Василевський,
Леонтович, Богуславський) з суттєвими пропозиціями щодо припинення
поширення епізоотій у губернії. Після революції проходили адміністративні
реформи у губернії [6]. У 1920-1926 рр. до складу Київської губернії входило 14
повітів. У 1922-1926 рр. у губернії діяло 66 дільниць, 62 ветеринарних пункти,
13 аптечних складів, 6 діагностичних кабінетів, 2 трихінелоскопічні станції, 61
забійний пункт, які обслуговували 96 ветеринарних лікарів та 83 фельдшери [7].
Для покращання проведення заходів щодо попередження і припинення
поширення заразних хвороб серед домашніх тварин у кожному повіті губернії
відновилася робота ветеринарних амбулаторій. Так, у 1920 році відновлена
робота Ржищевської та Ігнатьєвської ветеринарних амбулаторій, розграбованих
поляками [8]. З метою більш швидкої діагностики захворювань серед домашніх
тварин, особливо епізоотичного характеру, і з метою створення для
ветеринарного персоналу можливості проведення наукової роботи, майже при
всіх дільницях відкрилися діагностичні кабінети.
Розгортання наукової роботи у губернії зумовило необхідність заснування
у даному регіоні вищого навчального закладу для підготовки ветеринарних
лікарів. Зазначимо, що до кінця ХІХ ст. в Україні, підвладній Російській та
Австро-Угорській імперіям, існували аграрні заклади у м. Харкові та м.
Херсоні. Підготовку ветеринарних фахівців в Україні проводив Харківський
ветеринарний інститут та Львівська академія ветеринарної медицини. Остання
належала Австро-Угорщині. Слід зазначити, що Львівський університет у 1805
році переведений до Кракова, а у Львові залишився ліцей, при якому була
кафедра ветеринарної медицини [9]. Кількість ветеринарних фахівців, що
випускали ці два вищі навчальні заклади, була недостатньою для потреб країни.
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Тому, згідно з наказом Управління вищими школами м. Києва від 15.08.1920 р.
при Київському політехнічному інституті відкрито ветеринарний факультет,
заняття на якому розпочалися з 15 листопада 1920 року. З червня 1921 року
Укрголовпрофосвіта прийняла рішення про відокремлення ветеринарного
факультету від КПІ і створення на його базі самостійного Київського
ветеринарного інституту [10].
Отже, вивчаючи історію становлення і розвитку ветеринарної медицини
Київщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. встановлено певні закономірності її
формування, які були зумовлені як часом, так і географічним положенням
губернії. Такі закономірності і зумовили необхідність заснування у 20-х роках
ХХ ст. вищої ветеринарної освіти у м. Києві.
Література
1. Слесаревский М.П. К вопросу о развитии молочного скотоводства в
Юго-Западном крае // Вестник общественной ветеринари. – 1895. – №12. –
С.431-434.
2. Василевский П. Положение ветеринарного дела в Киевской губернии //
Вестник общественной ветеринарии. – 1896. – №4. – С. 137-139.
3. Ветеринарная часть // Обзор Киевской губернии за 1898. – Киев. –
1899. – С. 113-120.
4. Исторический очерк // Вестник общественной ветеринарии. – 1910. –
№ 2. – С. 51-53.
5. Становище ветеринарії на Звенигородському повіті (Київщина) //
Вісник ветеринарної медицини. – 1918. - Ч.6. – С. 29-30.
6. Рудик С.К., Бісюк І.Ю. Історія ветеринарної медицини Київщини // К.,
2000. – С. 139-180.
7. Эпизоотическое состояние Киевской губернии в 1921 г. // Рукопис
“Ветеринария Киевщины”. – м. Київ. – Музей ветеринарії.
8. Телеграма Київському окрвоєнкому Васильківського повіт земвідділу
№57 від 16 серпня 1920 р. // Рукопис “Ветеринария Киевщины”. – м. Київ. –
Музей ветеринарії.
9. Вербицький П.І., Достоєвський П.П. Рудик С.К. Історія ветеринарної
медицини України / П.І. Вербицький, П.П. Достоєвський, С.К. Рудик. – К.:
«Ветінформ». – 2002. – 384 с.
10. Вісті Київського політехнічного інституту // К., 1926. – С. 84.
Summary
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PATTERNS OF VETERINARY MEDICINE FORMATION ON KIEVSHINA
IN THE ENDOF XIX AND BEGINNING OF XX CENTURY
On the basement of a complex analysis of archive materials and periodic press
of the end of XIX and beginning of XX century it is studied the patterns of veterinary
network formation of Kievshina. Shown the main reasons, which caused the increase
of veterinary specialists in the given region and analyzed the features of their activity.
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Для досягнення високих результатів у роботі молочнотоварних ферм,
спеціалізованих і фермерських господарств, а також для одержання прибутків
приватними господарствами від молочної худоби, перш за все необхідно
організувати чітку роботу з відтворення поголів'я тварин. [1].
Показники відтворення поголів'я худоби протягом останніх років мали
тенденцію до зниження, і в першу чергу це стосувалося отримання приплоду
від кожної корови [2]. Внаслідок цього у господарствах зменшилася кількість
приплоду, що разом із низькою продуктивністю тварин є однією з основних
причин збитковості молочного і м'ясного скотарства, а племінні господарства
не повною мірою виконують свою основну функцію - вирощування і реалізацію
племінного молодняку [1,2]. Це обумовлено насамперед низькими
фізіологічними показниками розвитку ремонтних телиць [3].
У більшості молочних господарств не впроваджено сучасну технологію
відбору і вирощування телиць, яка забезпечує їх осіменіння у віці 16-18 місяців
при масі тіла 350 – 380 кг і висоті в холці 128 – 132 см [4]. Відсутність
належних умов вирощування телиць, зокрема не збалансована годівля в період
статевої зрілості (6–12 міс) призводить до розладів ендокринної функції
яєчників з наступною анафродизією [4,5].
Інтенсивна експлуатація тварин зумовлює пригнічення їх відтворної
здатності. В умовах неповноцінної годівлі, догляду та експлуатації властива їм
відтворна здатність реалізується не сповна, і значна частина тварин залишається
неплідними, і як наслідок - недоотримання господарствами певної кількості
приплоду та молока, а в подальшому зростання показника яловості маточного
поголів’я. Розміри яловості стають відомими тільки в кінці календарного року
на підставі даних статистичної звітності, а неплідних тварин необхідно
виявляти щодня. При відсутності патологічних змін у геніталіях і задовільній
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годівлі тварин, можна використовувати стимулюючу терапію як для
індивідуального застосування, так і для фронтальної обробки самок .
Тому впровадження нових препаратів, зокрема схем послідовних
гормональних обробок з метою стимуляції фолікулогенезу, лютеолізу та
синхронізації овуляції у корів і телиць є актуальним і заслуговує на виробничу
апробацію [6].
Метою і завданнями досліджень було з'ясування впливу вітамінних та
синтетичних біологічно-активних препаратів у порівняльному аспекті на
відтворну функцію телиць.
Для досягнення мети були поставлені такі задачі:
1) провести апробацію впливу нових гормональних препаратів Гонавет
Вейкс® та ПГФ Вейкс® форте на відтворну функцію неплідних телиць;
2) вивчити стимулюючий і синхронізуючий вплив на відтворну функцію
неплідних телиць комплексного застосування вищезгаданих препаратів та
вітамінів.
Матеріал і методика досліджень. Вивчення стимулюючого та
синхронізуючого ефекту синтетичного аналога гіпоталамічного релізинггормону Гонавет Вейкс® у поєднанні з синтетичним аналогом простагландину
F–2α ПГФ Вейкс®-форте у порівняльному аспекті з відомими практикуючим
лікарям гормональними препаратами (сурфагоном, естрофаном), а також
вітамінним препаратом декавіт проводилось в умовах приватної агрофірми
«Білий Стік» Сокальського району Львівської області на 30 телицях
парувального віку.
Дослід для з’ясування впливу вітамінних та гормональних препаратів у
порівняльному аспекті на відтворну функцію телиць був проведений у 2011
році. Були сформовані дві дослідні групи тварин (по 15 тварин у кожній).
Усі тварини дослідних груп були клінічно здоровими, але статева
циклічність у них не реєструвалася жодного разу, хоча при ректальному
дослідженні органів статевої системи, морфологічні зміни в них не були
виявлені.
Телицям першої дослідної групи застосовували комплексне введення
естрофану у дозі 2 мл дворазово, 10 мл сурфагону дворазово та декавіту у дозі 5
мл внутрішньом’язово, одноразово в ділянці шиї (табл. 1).
Таблиця 1
Схема дослідів щодо апробації біологічно активних препаратів за їх
впливом на відтворну функцію телиць
Групи
1 група

Естрофан
2 мл

2 група

ПГФ Вейкс
форте 2 мл

Схеми обробок
На 14 добу
На 7 добу
естрофан
сурфагон 10 мл
2 мл
На 14 добу
гонавет Вейкс 2
На 11 добу
мл дворазово:
ПГФ Вейкс
за 2 год до
форте 2 мл
осіменіння та 2
год після
осіменіння
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сурфагон
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-
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Група тварин

К-ть тварин в
групі

Телицям другої групи вводили комплексно препарати ПГФ Вейкс форте
та гонавет Вейкс дворазово у дозі 2 мл (табл.1).
Для визначення прояву симптомів повноцінного статевого циклу в
стимульованих телиць проводили дворазовий огляд тварин щодоби. Перший
огляд о 8 - й годині ранку, повторний огляд піддослідних телиць проводили
вдень о 13-й годині.
Результати досліджень. Результати апробації біологічно активних
препаратів за їх впливом на відтворну функцію телиць показали, що найкращий
стимулюючий ефект був отриманий у другій дослідній групі, 73,3 % тварин якої
проявили статевий цикл із середнім терміном прояву стадії збудження
статевого циклу за 75,4 години. Дещо гірший результат був отриманий у першій
дослідній групі, а саме 46,7 % тварин проявили статевий цикл із середнім
терміном прояву через 88,3 години (табл. 2).
Таблиця 2
Показники відтворення телиць після апробації
застосованих біологічно активних препаратів

1
2

15
15

Показники прояву статевого
циклу і
1-го осіменіння
серед.
параметр
к-ть
%
часу по групі,
год
7
46,7
88,3
11
73,3
75,4

Проявили статевий цикл
повторно
к-ть

%

серед.парамчасу
по групі, діб

5
9

71.4
81,8

29.43
21.22

%
запліднення

57.1
72.7

Аналізуючи дані таблиці слід відзначити, що результати апробації
вищезазначених біологічно активних препаратів за показниками заплідненості
телиць слід вважати задовільними для другої дослідної групи, де відсоток
запліднення склав 72,7 %, та нижчими у першій дослідній групі.
На підставі отриманих результатів можна зробити висновок про те, що
тривала відсутність статевої циклічності у вищезазначених тварин, до
застосування препаратів, може бути обумовлена найрізноманітнішими
причинами: аліментарним та вродженим інфантилізмом, захворюваннями
травної та дихальної систем у молодому віці, патологією нервової та
гуморальної систем, як вад селекційного розвитку, виснаженням або ожирінням
у терміни досягнення телицями парувального віку (статевої та фізіологічної
зрілості), інтоксикаціями різного походження та іншим.
Стосовно конкретно отриманих результатів щодо застосування
гонавету, та клопростенолу – ПГФ Вейкс можна стверджувати, що як
біостимулятор, так і простагландин здатні інтенсифікувати відтворну функцію і
синхронізувати статевий цикл неплідних телиць парувального віку більшою
мірою, ніж сурфагон у поєднанні із естрофаном.
Тобто, вищезгадані препарати здатні інтенсифікувати складні біохімічні
та метаболічні процеси у гіпоталамо-гіпофізарній системі та гонадах телиць
віком понад 18 місяців, але, можливо, не настільки, щоб у них проявився
повноцінний статевий цикл в короткі терміни після введення цих препаратів.
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Підтвердженням цьому є високий відсоток тварин, які не запліднюються
після першого осіменіння, і статевий цикл у них проявляється вдруге, у терміни
до 30 діб.
Вірогідно, що перше осіменіння телиць проводилося або ж на фоні
ановуляторного статевого циклу (недостатня кількість ЛГ), або ж на фоні
неповноцінності яйцеклітин (недостатня кількість ФСГ, а відповідно і низький
рівень естрогенів).
Висновок. Результати досліджень свідчать про позитивний вплив
використаних гормональних препаратів Гонавет Вейкс® та ПГФ Вейкс® форте
на показники заплідненості телиць на фоні складних морфофункціональних
змін у гіпоталамо–гіпофізарній системі та в генеративних тканинах яєчників.
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CYCLE IN HEIFER
The results of testing the impact of biologically active drugs used in fertility
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ОЦІНКА РАНОЗАГОЮВАЛЬНОЇ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ «ПРИСИПКА ДЛЯ РАН 10%»
У статті відображені результати дослідження за визначення
ранозагоювальних та протизапальних властивостей експериментального
препарату «Присипка для ран 10%». Встановлений позитивний вплив
препарату на процес загоювання експериментальних гнійних ран. Очищення ран
відбувалися на 5,1±0,12 добу, поява грануляцій та епітелізації реєстрували на
5,9±0,14 та 13,4±0,01 добу відповідно. Швидкість загоювання ран становив
7,46% за добу.
Ключові слова: препарат «Присипка для ран 10%», гнійні рани,
очищення рани, грануляція, епітелізація.
Вступ. Можливості розвитку молочного тваринництва істотно
обмежують хвороби, викликані умовно-патогенною мікрофлорою, серед яких
велику питому вагу займають хвороби кінцівок.
У виникненні та розвитку гнійно-некротичних захворювань дистального
відділу кінцівок значну роль відіграють умовно-патогенні та патогенні
мікроорганізми родів Escherichia, Proteus, Staphylococcus, Streptococcus,
Вacteroides, Corynebacterium, Clostridium, Fusоbacterium, Pseudomonas, Klebsiella
та їх асоціації [1-3], що ускладнює перебіг хвороби і вибір ефективного
лікарського засобу. Для лікування таких асоційованих інфекцій часто
недостатньо використання препаратів на основі однієї діючої речовини, тому
що практично не існує антимікробних речовин, активних стосовно усього
спектра мікроорганізмів. Тому доцільно застосовувати комбіновані лікарські
засоби, які забезпечать максимально широкий спектр антимікробної дії і
активність стосовно як первинного етіологічного фактора, так і щодо вторинної
бактеріальної інфекції.
Одночасно зі збільшенням кількості антибактеріальних препаратів, що
застосовуються у тваринництві, зростає кількість збудників, стійких до цілих
класів антимікробних засобів. Тому, застосування науково обґрунтованих
комбінацій антибактеріальних та інших речовин, які сприяють швидкому
очищенню ран, їх грануляції та епітелізації є важливим напрямком сучасної
хіміотерапії інфекційних хвороб кінцівок тварин, що перебігають з ознаками
гнійно-некротичного запалення. Це дозволить не лише долати проблему
антибіотикорезистентності, а й значно розширити спектр антимікробної дії та
прискорити терміни одужання хворих тварин.
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Виходячи з аналізу даних вітчизняних і зарубіжних дослідників
розробка зручного у застосуванні і безпечного комплексного препарату,
використання якого дозволить підвищити ефективність лікування тварин з
гнійно-некротичним ураженнями дистального відділу кінцівок, є актуальним
питанням ветеринарної медицини [4-6].
Матеріали і методи. Експерименти проведені на 20 білих лабораторних
щурах масою 180-220 г. У дослідах використовували щурів одного віку з
відхиленнями живої маси не більш як до 10 г. З них створили 2 аналогічних
групи (n=10): №1 – дослідну і №2 – контрольну. Догляд та всі маніпуляції з
тваринами проводили згідно з правилами Європейскої конвенції з захисту
хребетних тварин (European convention for the protection of vertebrate animals
used for experimental and other scientific purposes. – Counsil of Europe. Strasburg,
1986). Досліди щоразу проводили впродовж першої половини дня з 10 до 14
години.
Тваринам моделювали шкірну інфіковану (гнійну) рану. Попередньо
тваринам проводили загальний наркоз за допомогою водного розчину
препарату «Тіопенат». На поверхні шкіри щурів (задня частина тулуба) робили
рани розміром 5х30 мм та глибиною – 5 мм. До ран щурів, яким продукували
модель гнійної рани, після операції з травмування шкіри, вносили 0,2 мл
мікробної суміші добових культур Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Fusоbacterium necrophorum, ізольованих із гнійно-некротичних
вогнищ дистального відділу кінцівок великої рогатої худоби, що містили 1
млрд. мікробних тіл в 1 мл суміші.
При мікроскопічній оцінці враховували динаміку місцевих гнійнозапальних явищ (набряк, гіперемія, інфільтрація навколишніх тканин); ступінь і
склад ранового ексудату, терміни очищення, характер грануляції.
Динаміку елімінації збудника з рани оцінювали бактеріологічне,
враховуючи ступінь обсіменіння рани в КУО / г тканини. Кількість мікробів в 1
г тканини обчислювали за формулою:
H = nx10x10 х К, де
Н – кількість мікробів на 1 г тканини
n – кількість мікробів, які виросли в чашці Петрі
10 – перерахунок на грам суспензії
10 – розведення матеріалу, засіяного на чашку, з якої ведеться
підрахунок колонії
К – коефіцієнт перерахунку навішування на 1 г біоптату.
Дослідження проводили на 1, 2, 3, 5, 7, 9 та 11-ту добу лікування
препаратами.
Час загоювання ран визначали за формулою:
(t 1х t2) / t1 х100% , де
t1 – час остаточного загоювання ран у групі порівняння, діб;
t2 – час остаточного загоювання ран у дослідній групі, діб.
Для дослідження динаміки зміни площі ран використовували
планіметричний метод Попової Л.М. (1979). Площу ран виражали у мм2.
Площа ділянки загоювання ран визначали у відсотках за формулою:
100 А / S, де
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S – початкова площа рани, мм ;
А – різниця між початковою площею рани і площею рани в момент
зняття показника.
Цитологічне дослідження проводили методом відбитків, які брали з
поверхні гнійної рани і в ті ж терміни, що і при бактеріологічному дослідженні.
Знежирене предметне скло прикладали до різних ділянок поверхні рани.
Рановий вміст відбирали стерильними ватними тампонами і проводили
посіви на поживні середовища. Після цього їх інкубували у термостаті при
температурі 37°С впродовж 20-24 годин. Після інкубації оцінювали
інтенсивність росту мікрофлори на середовищах поміщених в чашках Петрі.
Гнійна рана перед початком лікування у всіх групах мала площу близько
150 мм2 з набряклими інфільтрованими краями і гіперемією навколишньої
шкіри. Дно її було покрито нашаруванням фібрину з ділянками некрозу і
гнійним ексудатом.
Лікування тварин розпочинали з моменту формування гнійної рани (на
початку третьої доби).
Результати
досліджень.
Через
добу
після
застосування
запропонованого нами експериментального препарату «Присипки для ран 10%»
у тварин послаблювався набряк та інфільтрація рани, зменшувалася гіперемія.
У групі тварин, яких лікували присипкою Житнюка, ознаки запалення були
чітко виражені. На дні рани спостерігалася значна кількість фібринозного
нашарування, густого гною і некротичних тканин. Характеристика перебігу
ранового процесу відображена у таблиці 1.
На 5-ту добу лікування ран у щурів першої групи запальна реакція
помітно регресувала, рани зменшилися у розмірі ранової контракції,
очищувалися від гнійно-некротичних мас, набряк та гіперемія майже відсутні.
На 6-ту добу місцями почала з’являтися грануляційна тканина. На 8-му добу у
тварин першої групи були практично відсутні ознаки гнійного запалення,
виділення із ран припинялося, з’являлася крайова епітелізація.
На 10-ту добу лікування рани щурів першої групи активно
гранулювалися та епітелізувалися, середня площа ран становила 26% від
початкової.
Таблиця 1.
Характеристика перебігу ранового процесу (M±m, n=10)
Група тварин
Очищення ран
1
2

5,1±0,12
8,5±0,2

Терміни, діб
Поява
грануляцій
5,9±0,14
8,9±0,07

Епітелізація ран
13,4±0,01
17,3±0,01

Швидкість
загоювання ран
(% за добу)
7,46
5,78

У групі щурів, яких обробляли присипкою Житнюка, позитивну
динаміку почали відмічати на 8-му добу після обробки. Зменшилися кількість
гнійних виділень та розмір рани.
На 10-ту добу в другій групі тварин виявляли нерівномірну епітелізацію
зі збереженням крайової гіперемії ран та незначного гнійного відділення.
Дно рани у щурів першої групи заповнюється повністю грануляційною
тканиною до 10-11-ї доби, проти 16-ї доби контролю.
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На 14-ту добу після обробки у 90% щурів першої (дослідної) групи рани
епітелізувалися. У тварин контрольної групи зберігалася позитивна динаміка,
продовжувалося затухання запалення, але повної епітелізація в жодному
випадку не спостерігалося.
Найбільша швидкість загоювання ран відмічена у дослідній групі щурів,
де повна епітелізація відбувалась в термін поміж 12-14-ю добою. Строки появи
грануляцій у тварин обох груп суттєво відрізнялися. У щурів, рани яких
обробляли «Присипкою для ран 10%», грануляція з’являлася в середньому на 5ту добу, а у щурів другої групи на 8-му добу. До того ж в другій групі вони
були крупнозернисті, багряні, чергувалися з ділянками рани, де ще зберігалося
гнійне відділення, височіли над поверхнею шкіри, гальмуючи епітелізація. Фаза
регенерації у щурів контрольної групи характеризувалась утворенням
грануляційної тканини, але репаративні процеси в рані проходили повільно у
порівняно з першою групою.
Планіметричні дослідження динаміки змінення площ інфікованих ран
щурів показали, що при застосуванні «Присипки для ран 10%» середньодобове
зменшення площ ранових поверхонь становила 7,46 % (11,19 мм2), у той час як
після обробки присипкою Житнюка – 5,78 % (8,67 мм2), тобто загоювання ран
за добу під дією дослідного препарату проходило на 1,78% швидше
Як свідчать результати контролю бактеріального забруднення ран шкіри,
у щурів дослідної групи на 2-3-тю добу рани очищувалися від бактеріальної
мікрофлори (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка мікробного обсіменіння експериментальних гнійних ран
Період дослідження
До початку лікування
1 доба
2 доба
3 доба
5 доба
7 доба
9 доба
11 доба
13 доба

Кількість бактерій в КУО/мл
1 група
2 група
6,3 х 107
5,8 х 107
4,8 х 10 4
6,4 х 106
2
3,5 х 10
4,8 х 106
2
1,8 х 10
4,2 х 105
3,8 х 104
2,97 х 102
1,66 х 102
-

Цитологічний аналіз клітинного складу ексудату ран за термінами
спостереження показав, що застосування «Присипки для ран 10%» позитивно
впливає на загоєння інфікованих шкірних ран, про що свідчили достовірно вищі
темпи загоєння ран відносно контролю.
При цьому у рані відмічається у коротші терміни, порівняно з
контрольними щурами, значне зменшення кількості нейтрофільних лейкоцитів
та збільшення щільності клітин лімфоїдного ряду та фібробластів, що можна
розглядати як оптимізацію процесу очищення ран та підвищення рівня
клітинних імунних реакцій.
Як свідчать результати контролю бактеріального забруднення ран шкіри,
у щурів дослідної групи на 2-3 доби рани очищувалися від бактеріальної
мікрофлори.
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Висновок. При місцевому застосуванні експериментального препарату
«Присипки для ран 10%» на інфіковані шкірно-м’язові рани лабораторних
щурів один раз на добу були встановлений позитивний вплив на загоювання
гнійних ран.
Отримані результати дають основу для застосування препарату
«Присипка для ран 10%» при лікуванні гнійно-некротичних уражень
дистального відділу кінцівок у великої рогатої худоби і схожих патологіях на
інших ділянках тіла тварин та для профілактики при ранах і травмах різного
походження.
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Summary
Ulko L.G., Fotina T.I., Berezovsky A.V., Fotina G.A.
ASSESSMENT HEALING AND INFLAMMATORY EFFECTS
EXPERIMENTAL DRUG «DUSTING POWDER FOR WOUNDS 10%»
In the displayed results of research to determine healing and antiinflammatory properties of experimental medicine "dusting powder for wounds 10%.
Positive effects on healing process of experimental septic wounds. Cleaning wounds
occurred at 5,1 ± 0,12 days, the appearance of granulation and epithelial recorded at
5,9 ± 0,14 and 13,4 ± 0,01 days, respectively. Speed healing of wounds was 7.46%
per day.
Key words: drug «Dusting for wounds10%», festering wounds, cleaning
wounds, granulation, epithelization.
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ПРИРОДНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ПОРОСНИХ СВИНОМАТОК І
ОДЕРЖАНИХ ВІД НИХ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ПРЕПАРАТУ "ІНТЕРФЛОК"
Досліджували вплив нового комплексного препарату “Інтерфлок” на
показники природної резистентності у поросних свиноматок та одержаних від
них поросят. Показано, що розроблений ліпосомальний препарат, який містить
селен, вітаміни А, D3, Е та інтерферон, при внутрішньом'язевому введенні його
свиноматкам в останній місяць поросності, сприяє зміцненню клітинних і
гуморальних факторів природної резистентності організму тварин. Зокрема,
бактерицидна активність сироватки крові, а також фагоцитарна активність
нейтрофілів крові у свиноматок та народжених від них поросят була більшою,
ніж у тварин контрольної групи. При цьому вміст циркулюючих імунних комплексів
у сироватці крові свиноматок дослідної групи був менший на всіх стадіях
дослідження, порівняно з контролем, а на 3–тю добу після опоросу різниці
виявилися вірогідними (р < 0,01).
Ключові слова: свиноматки, поросята, резистентність, фагоцити,
імунні комплекси.
Вступ. Збереження здоров’я молодняку сільськогосподарських тварин у
ранньому віці є однією з найактуальніших проблем тваринництва України.
Економічні втрати від захворювань та загибелі продуктивного поголів’я,
особливо молодняку в Україні є значними. В господарствах різних форм
власності гине 20–60 % приплоду [1].
Відомо, що останній місяць поросності у свиноматок є одним з
критичних
періодів,
який
характеризується
рядом
специфічних
імунобіохімічних реакцій. У цей період в організмі тварин посилюються
процеси обміну речовин, підвищується їх потреба у поживних речовинах
(білках, вуглеводах, ліпідах, вітамінах, мінеральних речовинах), необхідних для
забезпечення росту і розвитку плода та формування у нього захисних
механізмів [2, 3]. Встановлено, що протягом поросності в організмі свиноматок
посилюється пероксидне окислення ліпідів, що за дії несприятливих чинників
призводить до зниження резистентності і виникнення імунодефіциту у
народженого від них приплоду [4].
Однією з основних причин захворювання поросят у ранньому віці є
низька функціональна активність імунної системи, яка формує імунну відповідь
організму на дію антигенного подразника [5]. Для новонароджених поросят
характерний низький рівень імунної реактивності. Синтез власних антитіл у
поросят починається лише з 7–14-денного віку. Однак до 4-тижневого віку він
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проходить на низькому рівні. До цього періоду імунітет забезпечується лише за
рахунок колостральних антитіл та клітин молозива і молока свиноматок [6].
Актуальним у науковому і практичному плані є пошук засобів і методів
підвищення загальної резистентності тварин, розробка таких препаратів, які
діють в організмі тварин, як оксиданти та імуномодулятори. Такими
властивостями володіє новий імуномодулюючий та імунопротективний
препарат „Інтерфлок”. Він виготовляється у формі ліпосомальної емульсії і
містить у своєму складі інтерферон, селен і вітаміни А, D3, Е у рекомендованих
лікувально-профілактичних дозах [7].
Тому метою нашої роботи було з’ясувати вплив вітамінів А, D3, Е,
селену та інтерферону у складі препарату „Інтерфлок” на показники природної
резистентності у свиноматок в останній місяць поросності та одержаних від них
поросят.
Матеріали і методи. Дослід проведено в одному з господарств
Львівської області на двох групах (контрольна і дослідна) свиноматок великої
білої породи по 5 тварин у кожній групі. Свиноматкам дослідної групи (Д) за
20- і 14-діб до опоросу парентерально вводили препарат „Інтерфлок” у дозі 10
мл на одну тварину. Свиноматкам контрольної групи (К) відповідно у вказаний
період вводили ізотонічний розчин натрію хлориду.
Матеріалом для лабораторних досліджень слугувала кров свиноматок,
яку брали з вушної вени за 20- і 14-діб до опоросу перед введенням препарату і
на 3-тю добу після опоросу. У поросят, яких утримували разом зі свиноматкою
кров брали з краніальної порожнистої вени у 3-денному віці. У цільній крові
свиноматок і поросят визначали фагоцитарну активність нейтрофілів
(Гостєв В. С., 1950), а також вираховували фагоцитарний індекс і фагоцитарне
число. У сироватці крові ― лізоцимну активність (Дорофейчук В. Г., 1968),
бактерицидну активність (Марков Ю. М., 1968) та вміст циркулюючих імунних
комплексів (Чернушенко Е.Ф., Когосова П.С., 1981). Отримані цифрові дані
опрацьовували статистично на персональному комп’ютері за ліцензованою програмою
MS Excel.
Результати дослідження. З наведених у таблиці 1 результатів
досліджень видно, що введення свиноматкам в останній місяць вагітності
препарату «Інтерфлок» призводить до зростання показників фагоцитозу
нейтрофілів крові на всіх стадіях дослідження, а також у новонароджених від
них поросят, порівняно з досліджуваними показниками у тварин контрольної
групи. Зокрема, фагоцитарна активність (ФА) нейтрофілів крові у свиноматок
дослідної групи у всі періоди досліджень була більшою, ніж у контрольній, а на
3-тю добу після опоросу різниці були вірогідні (р<0,01).
З метою вивчення
інтенсивності
фагоцитозу вираховували
фагоцитарний індекс (ФІ) та фагоцитарне число (ФЧ). ФІ, який характеризує
кількість захоплених мікроорганізмів одним активним фагоцитом і ФЧ, що
виражає кількість фагоцитованих мікробних клітин на 100 підрахованих
лейкоцитів у всі періоди досліджень були більшими у свиноматок і поросят
дослідної групи, порівняно до контрольної, проте різниці невірогідні. Тим не
менше, отримані результати досліджень показали, що введення свиноматкам в
останній місяць поросності препарату „Інтерфлок” позитивно впливає на
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перетравну здатність фагоцитуючих клітин, про що також свідчить нижчий
вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) у сироватці крові (табл. 2).
Таблиця 1.
Показники фагоцитозу нейтрофілів крові у досліджуваних
свиноматок і поросят (M±m; n=3–4)
Свиноматки
Показник

Групи

за 20 діб
до
опоросу

за 14 діб до
опоросу

3-тя доба після
опоросу

Триденні
поросята

К
51,50±1,19
49,00±0,58
47,33±1,20
52,25±1,55
Д
51,67±2,73
53,67±0,88**
51,00±1,53
К
10,26±0,47
9,71±0,36
8,81±0,47
ФІ, од.
10,52±0,26
Д
10,56±0,51
9,87±0,65
8,84±0,48
К
5,28±0,18
4,80±0,21
4,17±0,22
ФЧ, од.
5,50±0,23
Д
5,43±0,18
5,17±0,29
4,50±0,17
Примітка. У цій і наступній таблиці статистично вірогідні різниці, порівняно до тварин
контрольної групи: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001.
ФА, %

Аналіз таблиці 2 показав, що введення свиноматкам в останній місяць
поросності комплексного ліпосомального препарату призвело до зростання
гуморальних факторів захисту. Зокрема, бактерицидна активність сироватки
крові (БАСК), як інтегральний фактор природної резистентності гуморального
типу у свиноматок дослідної групи за 14 діб до опоросу і на 3-тю добу після
опоросу була відповідно у 1,2 і 1,9 (р<0,001) раза більшою, ніж у тварин
контрольної групи. При цьому слід відзначити, що БАСК у свиноматок
контрольної групи на всіх стадіях дослідження знижувалась, в той час як цей
показник у тварин дослідної групи зростав.
Таблиця 2.
Показники неспецифічної резистентності організму досліджуваних
свиноматок і поросят (M±m; n=3–4)
Показник
БАСК, %
ЛАСК, %
ЦІК,
ммоль/мл

Групи
К
Д
К
Д
К
Д

Свиноматки
за 20 діб
до опоросу
27,70±2,25
48,75±1,49
84,75±2,78

за 14 діб до
опоросу
26,01±2,46
32,20±2,36
48,00±1,53
51,5±1,32
92,33±2,03
87,00±1,53

3-тя доба після
опоросу
22,23±1,14
42,91±1,80
***
49,33±0,88
49,67±0,33
98,33±0,88
88,67±1,45
**

Триденні
поросята
36,69±2,56
39,17±2,83
45,67±1,20
50,67±2,40
62,33±1,45
62,00±1,58

Подібні зміни нами виявлені при дослідженні лізоцимної активності
сироватки крові (ЛАСК), проте різниці, порівняно з тваринами контрольної групи,
виражені меншою мірою. Тим не менше, отримані результати досліджень свідчать
про стимулювальний вплив ліпосомального препарату на активність гуморальної
ланки імунної відповіді в організмі тварин дослідної групи.
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Утворення імунних комплексів у організмі є результатом специфічної
взаємодії антигенів з антитілами. Важливим методом одержання інформації про
вплив антигенів на організм може бути дослідження циркулюючих імунних
комплексів, їх імунохімічна характеристика і визначення специфічності антитіл,
що входять до їх складу. Відомо, що підвищення вмісту ЦІК та їх довготривала
циркуляція, може залучатись у процеси системної або органної патології. З даних,
наведених у таблиці 2 видно, що вміст ЦІК у сироватці крові свиноматок дослідної
групи був менший на всіх стадіях дослідження, порівняно з контролем, а на 3-тю
добу після опоросу різниці вірогідні (р < 0,01). При цьому у поросят, одержаних від
досліджуваних свиноматок, вміст ЦІК у сироватці крові був на однаковому рівні.
Отже, дворазове введення свиноматкам в останній місяць поросності
комплексного препарату „Інтерфлок” призводить до підвищення клітинних і
гуморальних факторів захисту в їхньому організмі та у народжених від них
поросят, що зумовлено комплексною стимулювальною дією вітамінів А, D3, Е,
селену та інтерферону, які входять до складу препарату і проявляють
версифікований вплив на досліджувані показники природної резистентності.
Зокрема, вітамін А впливає на гуморальну імунну відповідь організму,
прискорює і посилює процес антитілоутворення [8]. Вітамін Е серед вітамінів
― найпотужніший антиоксидант, він має широкий спектр біологічної дії,
зв’язує вільні радикали і захищає ліпіди та білки від переокиснення, а також
відіграє важливу роль в імунних реакціях [9]. Доведена імуностимулююча дія
селену як одного з найпотужніших антиоксидантів [10]. Розвивається думка про
інтерферон, як обов’язковий компонент становлення імунологічної
реактивності організму. У літературі обговорюється питання підвищення
інтерфероном неспецифічної резистентності клітин і модифікації імунних
реакцій [11].
Аналіз наведених вище результатів досліджень дозволяє зробити
висновок про обґрунтованість застосування комплексного імуномодулюючого
препарату „Інтерфлок” для профілактики імунодефіцитів та підвищення
природної резистентності у свиноматок та їх поросят.
Висновок. Дворазове введення свиноматкам в останній місяць
поросності комплексного ліпосомального препарату „Інтерфлок” призводить до
зростання фагоцитарної (р < 0,01) і бактерицидної (р < 0,001) активності крові
та зниження вмісту ЦІК (р < 0,01) на 3-тю добу після опоросу, порівняно з
тваринами контрольної групи. У народжених від них поросят встановлено
вищий рівень клітинних і гуморальних факторів захисту.
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Summary
Yu. F. Ushkova
Institute of animal biology NAAS
NATURAL RESISTANCE OF SOWS AND OBTAINED FROM THEM
PIGLETS AT ACTION OF “INTERFLOCK” PREPARATION
The influence of a new complex preparation “Interflock” on natural
resistance indices in sows and their piglets was researched. The liposomal
preparation, containing selenium, vitamins A, D3, E and interferon, improves cellular
and humoral factors of resistance of animals’ organism. Especially bactericide
activity of blood serum and phagocyte activity of neutrophiles in sow’s blood, which
were administrated preparation “Interflock” intramuscular in the last month of
pregnancy and their piglets was higher in comparison to the control group. The
content of circulating immune complexes in blood serum of the experimental group
was lower on all the stages of researches in comparison to the control, and on the
third day after birth differences were probable.
Key words: piglings, sows, resistance, phagocytes, immune complexes.
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ПОКАЗНИКИ БІЛОКСИНТЕЗУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ
ТА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ІНДИКІВ ЗА
ЕЙМЕРІОЗО-ГІСТОМОНОЗНОЇ ІНВАЗІЇ

У статті розглядаються результати експериментальних досліджень із
вивчення впливу еймерій і гістомонад на білоксинтезувальну функцію печінки.
Еймерії і гістомонади паразитують у слизовій оболонці кишечника виділяють
продукти метаболізму, що діють токсично на різні системи і тканини індиків.
Вони пригнічують гемопоетичну функцію кісткового мозку, тому у хворих
тварин і птиці зменшується кількість еритроцитів та знижується рівень
гемоглобіну крові. Крім того, вони діють гепатотоксично та пригнічують
білоксинтезуючу функцію печінки,підвищується проникність біологічних
мембран клітинних оболонок, що спричиняє підвищенню активності ферментів
у сироватці крові. Деструкція ентероцитів слизової оболонки кишечника
призводить до зниження активності лужної фосфатази у сироватці крові
індиків уражених еймеріозо-гістомонозною інвазією.
Ключові слова: білоксинтезувальна функція печінки, ферменти
сироватки крові, індики, еймерії, гістомонади.
Актуальність теми. На сьогоднішній час розведення індиків-це
вигідний і надійний резерв збільшення виробництва пташиного м'яса. Ця галузь
дає можливість у короткий термін виробити значну кількість високопоживного
м'яса з мінімальними затратами праці і засобів на одиницю продукції. Завдяки
тому, індики мають досить короткий термін відгодівлі [1].
Суттєве збільшення обсягів виробництва м'яса птиці можна досягнути за
умов науково-обгрунтованої системи ведення цієї галузі. Особливого значення
набувають питання всебічного вивчення інфекційних та інвазійних захворювань
з урахуванням краєвої епізоотології, так як суттєвою перепоною на шляху
підвищення продуктивності в птахівництві є нематодози та еймеріози.
Локалізація збудників у травному каналі пригнічує розвиток птиці внаслідок дії
токсичних метаболітів [2, 3, 4, 5].
Крім того, у молодому віці на індичат також діють різні стрес-фактори –
неповноцінна годівля, неадекватні умови утримання, бактеріальні інфекції,
гельмінтозні і протозоонозні інвазії, що призводить до зниження природної
резистентності організму та пригнічення кровотворної функції кісткового
мозку.

3

Наукові керівники: професори Гуфрій Д.Ф., Стибель В.В.
Харів І.І., 2011
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Мета та завдання досліджень. Метою даної роботи було вивчити в
дослідах показники білоксинтезувальної функції печінки та активність
ферментів у сироватці крові індиків за еймеріозо-гістомонозної інвазії.
Матеріал і методи досліджень. Для дослідження білоксинтезувальної
функції печінки та активності ферментів у сироватці крові індиків за еймеріозогістомонозної інвазії, відібрали 20 голів, у яких із підкрильцевої вени взяли
кров у пробірки, стінки яких зволожили розчином гепарину. Контрольною
групою були 20 індичат-аналогів клінічно здорових із іншого брудера даного
господарства.
У крові досліджували: рівень загального білка, альбумінів, глобулінів,
величину коефіцієнта А/Г, активність АсАТ, АлАт, активність лактатдегідрогенази і
гамма-глутамілтрансферази, активність каталази та лужної фосфатази.
Результати
досліджень
та
їх
обговорення.
Про
стан
білоксинтезувальної функції печінки вказує рівень загального білка, особливо
його альбумінової фракції у сироватці крові тварин і птиці за різних
патологічних станів організму. Відомо, що 80% альбумінів синтезується
гепатоцитами у печінці.
У дослідах ряду авторів встановлено, що при ураженні птиці
гельмінтами і протозоо, внаслідок дії їхніх токсинів на гепатоцити зменшується
білоксинтезувальна функція печінки.
У наших дослідах (табл. 1) встановлено, що за клінічного проявлення
еймеріозо-гістомонозної інвазії у індиків рівень альбумінів у сироватці крові на
36,7% нижчий, ніж у клінічно здорових. Але рівень загального білка у сироватці
крові був лише на 10,3% нижчим. Це зумовлено тим, що поряд із зниженням
рівня альбумінів у сироватці крові підвищився рівень глобулінової фракції
білка на 9,8%. Це призвело до альбуміно-глобулінової диспропорції у сироватці
крові хворої птиці. Внаслідок цього величина А/Г коефіцієнта становила
0,52±0,08 (р<0,001), проти 0,80±0,04 у клінічно здорових індиків.
Таблиця 1
Вміст білка і його фракцій у сироватці крові індиків, уражених
еймеріозо-гістомонозною інвазією (M±m; n=20)
Показники
Білок загальний, г/л
Альбуміни, г/л
Глобуліни, г/л
Коефіцієнт А/Г

Клінічно здорові
59,8±1,3
26,8±1,6
32,4±1,4
0,80±0,04

Хворі
54,2±1,6
18,6±0,8
35,6±1,2
0,52±0,08

Степінь вірогідності
<0,05
<0,001
<0,05
<0,001

Отже, у індиків уражених еймеріозо-гістомонозною інвазією
пригнічується синтез альбумінів у печінці внаслідок дії протозойних токсинів
на гепатоцити. А підвищення рівня глобулінів у сироватці крові відображає
інтенсивність запальних процесів слизової оболонки кишечника.
Важливим діагностичним показником токсичної дії протозойних
метаболітів на печінку є дослідження активності індикаторних для печінки
ферментів у сироватці крові індиків за еймеріозо-гістомонозної інвазії.
Індикаторними для оцінки фізіологічного стану печінки за різних
патологічних станів є активність у сироватці крові ферментів переамінування –
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АлАТ і АсАТ. Ці ферменти беруть участь у процесах фосфорилювання – ЛДГ
ГГТ та в процесах окиснення – ЛФ і КФ.
Результатами досліджень активності вказаних ферментів у сироватці
крові індиків за еймеріозо-гістомонозної інвазії наведені в таблиці 2.
Встановлено, що у індиків, уражених еймеріозо-гістомонозною інвазією
у крові підвищується активність ферментів, причиною якої є специфічна дія
кожного фермента.
Активність АсАТ у сироватці крові хворих індиків була на 91,2% вищою, а
активність АлАТ в 2,5 раза вищою, порівняно із клінічно здоровою птицею.
Таблиця 2
Активність ферментів у сироватці крові індиків, уражених
еймеріозо-гістомонозною інвазією (M±m; n=20)
Показники
АсАТ, ммоль/л
АлАТ, ммоль/л
Коефіцієнт АсАТ/АлАТ
ЛДГ, ммоль/л
ГГТ, ммоль/л
ЛФ, ммоль/л
Каталаза, ммоль/л

Клінічно здорові
126,5±2,5
1970,4±14,3
0,64±0,02
575,4±16,3
74,6±2,3
230,8±18,2
348,7±14,6

Хворі
241,6±2,4
4910,8±28,4
0,49±0,05
846,5±13,5
96,7±2,8
124,6±14,3
254,2±16,8

Степінь вірогідності
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,025
<0,001
<0,001

Амінотрансферази, в основному, містяться в гепатоцитах і проникають у
кров при збільшенні проникності клітинних мембран для ферментів за дії
ендогенних і екзогенних токсинів. Саме тому підвищення активності цих
ферментів є показником стану клітинних мембран гепатоцитів.
Неоднакова активність АсАТ і АлАТ у сироватці крові хворих індиків
зумовлена рядом факторів внутрішньо-клітинної локалізації амінотрансфераз.
АлАТ міститься в цитоплазмі гепатоцитів, що оточена клітинною
оболонкою. АсАТ є у мітохондріях, що мають власну біологічну мембрану.
Власне тому, щоб АсАТ проникла в кров, їй необхідно подолати дві біологічні
мембрани. А це можливо якщо токсини впливають на проникність клітинної і
мітохондральної оболонок.
Отже, висока активність АсАТ у сироватці крові вказує на глибокі
деструктивні процеси в гепатоцитах. Діагностичним показником таких процесів
є величина коефіцієнта АсАТ/АлАТ.
У наших дослідах встановлено, що у індиків, уражених еймеріозогістомонозною інвазією, коефіцієнт АсАТ/АлАТ складає 0,49±0,05 проти
0,64±0,02, що на 30,6% менше ніж у клінічно здорової птиці.
Отже, зменшення величини коефіцієнта АсАТ/АлАТ вказує на наявність
глибоких дистрофічних процесів в біологічних мембранах гепатоцитів.
У сироватці крові хворих індиків встановлено високу активність
лактатдегідрогенази і гамма-глутамілтрансферази – відповідно 47,1 і 29,6%. Це
внутрішньоклітинні ферменти, що локалізуються в гепатоцитах печінки. Вони
проникають в кров за деструкції клітинних мембран.
Активність каталази в крові хворих індиків була на 37,2% вищою
порівняно із клінічно здоровими. Враховуючи те, що каталаза у великих
кількостях міститься у лейкоцитах, можливо, що висока активність фермента
зумовлена збільшенням кількості лейкоцитів, що встановлено у хворих індиків.
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Активність лужної фосфатази у сироватці крові індиків за еймеріозогістомонозної інвазії була на 85,5% нижчою, ніж у клінічно здорової птиці.
Зниження активності зумовлене ураженням ентероцитів слизової оболонки
кишечника токсичними продуктами метаболізму еймерій і гістомонад, що
паразитують у тонкому кишечнику і у сліпих відростках кишечника.
Висновки. Підводячи підсумок результатів дослідження активності
ферментів у сироватці крові індиків за еймеріозо-гістомонозної інвазії, ми
дійшли висновку, що за клінічного прояву хвороби паразити виділяють
продукти метаболізму, що діють згубно на гепатоцити, що призводить до
зниження білоксинтезувальної функції печінки, підвищується проникність
біологічних мембран клітинних оболонок, що спричиняє підвищення активності
ферментів у сироватці крові. Деструкція ентероцитів слизової оболонки
кишечника призводить до зниження активності лужної фосфатази у сироватці
крові індиків уражених еймеріозо-гістомонозною інвазією.
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Summary
Khariv І.І.
BILOKSYNTEZUVALNOYI INDICATORS OF ACTIVITY AND LIVER
ENZYMES IN SERUM OF TURKEYBY EYMERIOZOHISTOMONOZNOYI INVASION
Eymeriyi and histomonady parasitizing intestinal mucosa secrete metabolic
products are toxic to different systems and tissues of turkeys. Metabolic products are
hepatotoxic and suppress SYNTHASE liver function, increases the permeability of
biological membranes of cell membranes, causing increased activity of enzymes in
blood serum. Destruction of the intestinal mucosa enterocytes leads to lower activity
of alkaline phosphatase in serum of infected turkeys eymeriozo-histomonoznoyu
invasion.
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УДК 616:619.995
Шендрик Л.І., к.б.н, професор,
Дніпропетровський державний аграрний університет
ЗМІШАНІ ГЕЛЬМІНТОЗИ У КАЧОК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ
АНТИГЕЛЬМІНТИКІВ
Автором підтверджено змішану кишкову інвазію у качок, складниками
якої є представники класів Nematoda та Cestodа. Визначено рівень ураженості
птиці – 61,2 %, відмічено вікові та сезонні коливання і складників гельмінтозів.
Ефективність бровермектин-грануляту за нематодозів склала 100 %, а
празиквантелу, як цестодоциду – 96,8 %.
Ключові слова: гельмінтози, качки, нематодози, цестодози,
антигельмінтики, екстенс- та інтенсефективність.
Вступ. На сьогодні птахівництво в Україні є цінною галуззю
тваринництва, особливо з огляду на те, що її продукція достатньо скороспіла у
вирощуванні та доступна для населення за ціною. Забезпечення її розвитку –
виправдано доцільний напрямок у сучасному розвитку сільського господарства
країни.
Інвазійні хвороби займають значну частку серед інших захворювань
свійської птиці, завдаючи відчутних збитків птахівничим господарствам [1, 2].
Вирощування та розведення водоплавної птиці, хоча й простіше в
матеріальному і технологічному планах, у порівнянні з вирощуванням худоби
чи свиней, все ж вимагає від виробничників достатньо глибоких знань з
епізоотології інвазійних захворювань, біології збудників, а також сучасних
підходів до діагностики хвороб та науково обґрунтованих засобів лікування і
профілактики.
Гельмінтози водоплавної птиці у Дніпропетровській області
реєструються частіше, ніж інші інвазії [3, 4, 5]. Нерідко вони мають змішану
природу. Складниками їх асоціацій є різновидові за таксономією гельмінти, що
пов’язано з типом утримання птиці, використанням водоймищ, де можуть
літувати дикі водоплавні – носії збудників інвазій та існують безхребетні –
проміжні хазяї окремих гельмінтів.
Метою нашої роботи було оцінити склад гельмінтофауни кишечника
качок приватної птахофабрики та визначити терапевтичну ефективність
сучасних антигельмінтиків бровермектин-грануляту і празиквантелу.
Для досягнення мети нами були поставлені завдання: проаналізувати
епізоотичну ситуацію щодо гельмінтозів у качок; вивчити видовий склад
гельмінтофауни їх кишечника; з’ясувати вікову та сезонну динаміки
гельмінтозів; вивчити гематологічні зміни у інвазованих та звільнених від
гельмінтів качок; визначити ефективність дії сучасних антигельмінтнтиків.
Матеріал і методи. Дослід було проведено на поголів’ї качок різного
віку: молодняк до трьох місяців і дорослі качки – старше шести місяців, які
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належали Краснопільській приватній птахофабриці виробничої фірми
“Агроцентр” у Дніпропетровській області протягом 2009 року.
Для оцінки епізоотичної ситуації провели аналіз ветеринарної звітності
господарства з інвазійних захворювань качок. Гематологічні дослідження
виконували згідно з загальноприйнятими методиками. Із паразитологічних
досліджень – гельмінтоовоскопію за Фюллеборном (у модифікації І.І.
Коваленка, Л.Д. Мигачової, І.С.Болонської, 1989), повний гельмінтологічний
розтин (ПГР) – за К.І. Скрябіним. Рівень інвазії умовно поділяли на: слабкий
(при виявленні1–10 гельмінтів), середній (11–20 екз.) і високий (більше 20 екз.);
звертали увагу на зміни у травному каналі досліджуваної птиці, враховували
видові особливості виявлених гельмінтів, їх локалізацію. Сезонну та вікову
динаміку гельмінтозів качок проводили щомісячно.
Для визначення ефективності антигельмінтиків сформували три групи
птиці віком 4–6 місяців, інвазованої змішаними гельмінтозами: дві дослідні і
контрольну, по 50 качок у кожній. Качкам першої дослідної групи задавали
впродовж трьох діб нематоцид бровермектин-гранулят з розрахунку 1 г/10 кг
маси тіла; у другій застосовували цестодоцид празиквантел у дозі 10 мг/кг маси
тіла груповим методом. Качок контрольної групи не обробляли.
Повторні дослідження посліду і крові проводили на 14 добу після
дегельмінтизації.
Результати досліджень. Качок м’ясного типу кросу „Благоварский”
Краснопільської приватної птахофабрики влітку утримують на вигулах і
ставках, у холодний період року – в стандартних приміщеннях. Господарство
має два природних і одне штучне водоймище, де утримують молодняк.
Щільність посадки птиці на них висока, не завжди відповідає нормі.
Ретроспективним аналізом ветеринарної звітності птахофабрики щодо
паразитарних хвороб качок підтверджено дрепанідотеніоз. Однак, власні
дослідження виявили змішані гельмінтози. У качок різного віку складниками
гельмінтоценозів були нематоди видів Ganguleteracis dispar, Echinuria uncinata,
Strepocara crassicauda та цестоди – Drepanidotaenia lanceolata.
Молодняк з весни заражався гангулетеракісами, ще утримуючись на
суходолі, пізніше, у 1,5-міс. віці на водоймищі – ехінуріями, а у 3,5–4 міс. –
дрепанідотеніями та стрептокарами (табл. 1).
Як видно з даних таблиці, рівень гельмінтозної інвазії у качок досить
високий (ЕІ 61,2 %), однак її склад у молодняка і дорослих качок різниться. Так,
у дорослих качок частіше виявляли асоціацію нематод і цестод, тоді як у
каченят віком до трьох міс., які утримувались ізольовано від дорослих – лише
гангулетеракісів та ехінурій. При цьому рівень ураженості дорослих качок
ехінуріозом був на 38 % вище, ніж у молодняка, що підтверджує більш значну
можливість ураженості цим гельмінтозом на водоймищах. У 32 % дослідженої
дорослої птиці були виявлені лише нематоди, у 43 % – нематоди і цестоди і у
решти (25 %) виявляли змішаний гельмінтоз, до складу якого входили три види
нематод і один – цестод. Це були гангулетеракіси (80 %), ехінурії (72 %),
стрептокари (62 %), та дрепанідотенії (77 %).
294

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

Таблиця 1.
Види гельмінтів та рівень ураженості ними качок (n=100)
Вид птиці, вік
Качки:
Дорослі (старші 6 міс.)

Молодняк (2–3 міс.)

Клас і види виявлених
гельмінтів
Nematoda:
Ganguleteracis dispar
Echinuria uncinata
Streptocara crassicauda
Сestoda:
Drepanidotaеnia lanceolata
Nematoda:
Ganguleteracis dispar
Echinuria uncinata

В середньому:

Екстенсивність
інвазії, %
80
72
26
77
78
34
61,2

Нами було також підтверджено, що молодняк, як правило, частіше (у 64
% випадків від досліджених) був уражений одним із збудників і лише у 36 % –
двома: нематодами і цестодами. Цестодозну інвазію реєстрували у каченят,
старших 2,5 міс., тих, які побували на водоймищі.
Відзначивши загалом невисоку інтенсивність інвазії, слід відмітити, що
за періодами року рівні ЕІ та ІІ були різними. (табл. 2).
Таблиця 2.
Показники вікової та сезонної динаміки гельмінтозної інвазії у качок
(n=50)
Періоди
року
Весна
Літо
Осінь
Зима

Рівень ураженості качок гельмінтами
гангулетеракіси
ехінурії
стрептокари
дрепанідотенії
ЕІ, %
ІІ, екз.
ЕІ, %
ІІ, екз.
ЕІ, %
ІІ, екз.
ЕІ, %
ІІ, екз.
52,8
0–4
40,2
2–4
24,5
1–3
10,6
0–1
0
0
0
0
0
0
0
0
87,2
3–5
100
3–7
78,4
3–5
29,7
1–4
13,6
0–2
12,8
0–2
0
0
0
0
99,2
4–8
100
4–6
94,4
3–7
57,5
3–6
26,8
0–2
32,8
0–4
0
0
0
0
69,4
2–4
64,8
2–5
33,6
0–3
11,8
0–3
34,4
0–1
42,7
0–3
0
0
0
0
Чисельник – доросла птиця, знаменник – молодняк

Виходячи із показників таблиці 2, можемо стверджувати, що у
молодняка весною жодних збудників не виявили, але, починаючи з перших
літніх місяців, після виведення каченят на вигули, у них з’явились спочатку
гангулетеракіси – 13,6 %, а потім й ехінурії – 12,8 %. З виходом каченят на
водоймище ЕІ та ІІ у них зросла. У дорослих качок нематодозна інвазія
трималась високою протягом всіх періодів року, коливаючись від 24,5 % взимку
до 100 % влітку та восени, за інтенсивності інвазії від 0–1 до 3–7 екземплярів
яєць гельмінтів у полі зору мікроскопа (рис. 1).
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Рис. 1 Сезонна динаміка гельмінтозів у дорослих качок
Дрепанідотеніозна інвазія була на низькому рівні взимку і весною, проте
влітку та восени вона зростала відчутно і складала відповідно 29,7 % та 57,5%,
за інтенсивності інвазії 1–4 і 3–6 яєць в полі зору мікроскопа. Взимку зниження
цієї інвазії було помітним – ЕІ–11,8 % та ІІ–0–3 екз. яєць.
Показники крові качок підтверджували наявність у організмі гельмінтів
еозинофілією; із біохімічних показників – підвищення рівня загального білка та
його глобулінових фракцій, свідчили про запальні процеси (табл. 3).
Таблиця 3.
Біохімічні показники крові качок до дегельмінтизації, М±m, n=10
Групи
птиці

Загальний білок,
г/л

Альбуміни,
г/л

Глобуліни, г/л

Кальцій,
ммоль/л

норма
дослідна
контрольна

37,2–46,6
66,8±0,2
47,2±0,1

14,3–19,7
12,6±0,2
17,1±0,1

28,7–39,3
54,2±0,1
30,1±0,2

5,44–7,7
4,5±0,3
5,5±0,1

Показники загального білка у качок дослідної групи був майже вдвічі
вище від норми, як і глобулінові його фракції. Альбуміни у качок дослідної
були навпаки нижчими від норми і на 4,5 г/л, нижчими від їх показника у качок
контрольної групи. Рівень кальцію, досить низький у качок обох груп, що
ймовірно зв’язано з низьким рівнем його у кормах.
Визначення ефективності антигельмінтних препаратів проводили на
уражених змішаними гельмінтозами качках, задаючи бровермектин-гранулят,
та празиквантел відповідно качкам першої і другої дослідних груп. За
результатами повторних лабораторних досліджень підтверджено, що ЕЕ та ІЕ
бровермектин-грануляту 100 %. Цестодоцидна дія празиквантелу склала
відповідно ЕЕ – 96,8 %, ІЕ – 98,8 %.
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Повторні дослідження крові качок на 14 добу після дегельмінтизації,
показали, що у звільненої від гельмінтів птиці рівень глобулінів знизився і
склав 48,7–39,8 г/л, у межах норми були і морфологічні показники.
Висновки. 1. Гельмінтофауну кишечника качок склали три види
нематод Ganguleteracis dispar, Echinuria uncinata, Strepocara crassicauda та один
вид цестод – Drepanidotaenia lanceolata. Ектенсивність інвазії склала 61,2 %.
2. Рівень ураження гельмінтозами дорослих качок вищий і з більшою
кількістю асоціантів, аніж у молодняка, що пов’язано з тривалим утриманням їх
на водоймищі. ЕІ у птиці вища влітку та восени, найнижчі показники ураження
гельмінтозами – весною.
3.
Гематологічні
показники
уражених
гельмінтами
качок
характеризувались еозинофілією та високим рівнем глобулінів (54,2±0,1 г/л).
4. Ефективність антигельмінтиків за змішаних гельмінтозів у качок мала
високі показники, так, екстенс- та інтенсефективність бровермектин-грануляту
склала 100 %, а празиквантелу відповідно 96,8 % і 98,8 %.
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МОРФОЛОГІЧНІ, БІОХІМІЧНІ ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ
КЛІТИН КРОВІ І КІСТКОВОГО МОЗКУ ЛАБОРАТОРНИХ МИШЕЙ,
ІНФІКОВАНИХ ЗБУДНИКАМИ КРОВОПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ
КОНЕЙ
Проведено біохімічний та морфологічний аналіз крові лабораторних
мишей, інфікованих збудниками кровопаразитарних хвороб коней. Встановлено
динаміку зміни біохімічних і морфологічних показників залежно від стадії
інвазії. Вивчено цитогенетичні ефекти в клітинах кісткового мозку
(мікроядерний і хромосомний аналіз лімфоцитів) мишей при інвазії
кровопаразитами коней.
Ключові слова: миші, кровопаразитарні захворювання коней, біохімія,
морфологія, мікроядра, хромосомні аберації.
На сучасному етапі розвитку конярства досить гостро постає питання
щодо масштабів сезонних спалахів інфекційних захворювань даного виду
сільськогосподарських тварин. Кровопаразитарні хвороби коней відносять до
найбільш розповсюджених хвороб інфекційного блоку [2].
Продукти обміну кровопаразитів та гемолізу еритроцитів мають сильну
токсичну дію на організм коней. У тварин спостерігаються біохімічні та
морфологічні зміни крові, патологічний процес у серцево-судинній і дихальній
системах, розвивається шлунково-кишковий синдром [5]. Поряд з цим, може
відбуватися дестабілізація каріотипу соматичних і генеративних клітин
організму [4].
Для детального з'ясування клініко-гематологічних, біохімічних і
цитогенетичних аспектів патогенезу в динаміці інвазії, з урахуванням важкості
перебігу хвороби, доцільним є використання лабораторних тварин, оскільки
таким чином, можна зафіксувати час від моменту зараження до появи клінічних
ознак і вивчати різного роду порушення на кожній із стадій інвазії.
Тому, метою нашої роботи було дослідження морфологічних і
біохімічних показників крові та цитогенетичних параметрів клітин кісткового
мозку лабораторних мишей, інфікованих збудниками кровопаразитарних
хвороб коней.
Матеріали і методи. Для дослідження використовували білих нелінійних
лабораторних мишей 2-місячного віку, вагою 23-25 г. Було сформовано
дослідну (30 тварин) і контрольну (11 тварин) групи. Тварин першої групи
заражали суспензією печінки лабораторних мишей, інвазованих збудниками
кровопаразитарних хвороб коней лабораторних мишей. Суспензію вводили в
©
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об’ємі 1 мл внутрічеревно. Тваринам контрольної групи вводили 0,5 мл 0,9 %
ізотонічного розчину натрію хлориду. Перед зараженням, на 14-ту, 21-шу і 28му добу після зараження у мишей двох груп відбирали кров для приготування
мазків і проведення біохімічних та морфологічних досліджень. У мазках крові
визначали ступінь ураження еритроцитів (%) збудниками (в 100 полях зору).
Дослідження
морфологічних
показників
крові
проводили
за
загальноприйнятими методиками [1,3]. У сироватці крові визначали вміст
глюкози,
сечовини,
креатиніну,
загального
білка,
активність
аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ), амілази,
вміст лужної фосфатази і загального білірубіну. Для цього був використаний
біохімічний аналізатор GBG STAT FAX 1904 PLUS.
На 28-му добу у тотально знекровлених тварин дослідної (n=10) і
контрольної (n=6) груп із стегнових кісток вимивали кістковий мозок для
приготування цитогенетичних препаратів. При аналізі цитогенетичних
препаратів враховували кількість лімфоцитів з мікроядрами (ЛМЯ), двоядерних
(ДЯ) і апоптичних клітин (АП), мітотичний індекс. Від кожної тварини
аналізували по 3000 клітин. При дослідженні метафазних пластинок
встановлювали відсоток анеуплоїдних (АІ=2n±2) і поліплоїдних (ПП) клітин,
хроматидних розривів (ХР), хромосомних фрагментів (ХФ), а також
асинхронність розщеплення центромірних районів хромосом (АРЦРХ). У
кожної тварини аналізували не менше 30 метафаз. Отримані результати були
опрацьовані статистично.
Результати дослідження. Встановлено, що на всіх етапах досліду
розвиток захворювання у інвазованих мишей супроводжується певними
гематологічними змінами, які залежать від тривалості та інтенсивності інвазії
(табл.1).
Таблиця 1
Гематологічні показники мишей при кровопаразитарних
захворюваннях, n=5
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Лейкоцити, Г/л
ШОЕ, мм/год
Нейтрофіли, %
паличкоядерні, %
сегментоядерні,%
Еозинофіли, %
Лімфоцити, %
Моноцити,%

14-та доба
95,6±0,2*
3,4±0,4**
11,68±0,2**
0,92±0,1
0,6 ±0,2
11,0 ±0,3
0,4± 0,2
81,6±0,7
5,8±0,4***

Дослідна група
21-ша доба
28-ма доба
110±0,3
110,6±0,6
5,52±0,04
7,78±0,1***
7,4±0,1**
8,36±0,1*
0,92±0,05
0,94±0,04
0,6±0,4
7,8±0,5
0,4±0,2
78,2±1,9
5,0±0,3**

0,8±0,4
5,4±0,4
0,6±0,2
73,8±1,1***
5,0±0,4*

Контрольна
група
98,0±0,9
5,74±0,4
9,68±0,6
0,46±0,02
0,4±0,2
29,2±1,2
0,8±0,4
65,0±1,3
3,6±0,2

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

З таблиці 1 видно, що у крові хворих мишей на 14-ту добу спостерігали
різке зниження кількості еритроцитів − 3,4±0,4 Т/л порівняно з контрольною
групою – 5,74±0,4 Т/л, тоді як на 28-му добу досліджень кількість еритроцитів
збільшилась і становила 7,78±0,1 Т/л, що на 35,5% вище, ніж у тварин
контрольної групи.
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Проаналізувавши показники вмісту гемоглобіну крові тварин на всіх
етапах досліду, встановили, що на 21-шу і 28-му добу він був на 15% ніж на 14ту добу – 95,6±0,2 г/л (р<0,05). У крові мишей дослідної групи статистично
достовірними (при р<0,01) були зміни показників кількості лейкоцитів і
моноцитів порівняно з контрольною групою.

Рис. 1. Динаміка біохімічних показників сироватки крові мишей
Аналізуючи біохімічні показники (рис.1), ми встановили, що такі з них як
вміст глюкози, креатиніну, активність амілази, АсАТ, АлАТ у сироватці крові
мишей дослідної групи на 21-шу добу були вищими в 2,4; 1,9; 1,3; 5 і 9,7 раза
порівняно з аналогічними показниками 14-ї доби досліджень. На 28-му добу
спостерігали підвищення активності амілази на 64%. На 14-ту і 21-шу добу
відмічено зниження вмісту загального білку порівняно з контрольною групою –
(38,2±0,9 g/L, 35±0,1 g/L, 48,88±2,8 g/L, що статистично достовірно при р<0,01
та р<0,001 відповідно). Вміст сечовини і загального білірубіну у крові тварин
дослідної групи за весь час досліджень майже не змінювався порівняно з
контролем.
Збільшення кількості моноцитів та лімфоцитів у крові мишей дослідної
групи може свідчити про активацію імунної системи. Наведені біохімічні
показники свідчать про розвиток патологічного процесу з глибокими
дистрофічними змінами у паренхіматозних органах.
У табл. 2 наведено результати аналізу цитогенетичних препаратів клітин
кісткового мозку мишей на 28-му добу інвазії.
При аналізі цитогенетичних препаратів клітин кісткового мозку мишей
виявлено статистично достовірну різницю за частотою анеуплодії (АІ) і
поліплоїдії (ПП) у тварин дослідної і контрольної груп (при р<0,05) і за
хроматидними розривами (ХР) (при р<0,01). За АРЦРХ і відсотком
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хромосомних фрагментів (ХФ) вірогідність
контрольною групою не підтвердилась.

різниці

між

дослідною

і

Таблиця 2
Цитогенетичні параметри клітин кісткового мозку мишей дослідної і
контрольної груп
Група
тварин

АІ

Дослід
(n=10)

6,92±
1,15
*

Контроль
( n=6)

3,15±
1,29
*

У відсотках, %
АРЦРХ
ХР
339 метафаз
2,45±
6,44±
4,91±
0,72
1,29
0,94
**
171 метафаза
3,04±
1,32±
1,04
0,62
**
ПП

ХФ
3,54±
0,94
1,67±
0,54

На 1000 клітин, ‰
МЯ
ДЯ
АП
30000 клітин
21,4±
6,4±
15,4±
0,84
0,89
3,04
***
*
***
15000 клітин
4,11±
1,39±
8,44±
0,45
0,26
0,87
***
*
***

при р<0,05; ** - при р<0,01; *** - при р<0,001
У досліді вірогідно вищими були також частоти лімфоцитів з мікроядрами
і апоптичних клітин (при р<0,001) та двоядерних лімфоцитів (при р<0,05)
порівняно із значеннями аналогічних показників в контролі.
У тварин двох груп встановлено пряму кореляційну залежність з високим
ступенем зв’язку між значенням мікроядерного індексу та відсотком
анеуплоїдних клітин (r = 0,86 (р<0,001) у дослідній групі, r = 0,74 (р<0,05) у
контрольній). Це свідчить про формування мікроядер цілими хромосомами при
їх втраті під час мітотичного поділу лімфоцитів.
Отже, за результатами цитогенетичного аналізу клітин кісткового мозку
мишей, можна вважати, що при інфікуванні організму кровопаразитами на
генетичному рівні клітин відбувається порушення структур, що відповідають за
розходження хромосом при мітозі. Внаслідок чого підвищується частота
утворення анеуплоїдних клітин. Крім того, продукти життєдіяльності збудників
кровопаразитарних хвороб можуть порушувати хімічну будову ДНК, що
призводить до хроматидних (хромосомних) розривів. Наявність поліплоїдних
клітин у інфікованих мишей пояснюється компенсаторно-адаптивним
механізмом захисту геному від мутагенів інфекційної природи.
Висновки:
1. У мишей, експериментально заражених збудниками кровопаразитарних
хвороб коней, спостерігається активація імунної системи, про що свідчить
підвищення у їх крові кількості моноцитів і лейкоцитів порівняно з контролем.
2. Підвищення активності амілази в сироватці крові у 1,6 раза на 28-му
добу, вмісту АсАТ і АлАТ – у 5,6 і 16,2 раза відповідно на 21-шу добу
досліджень порівняно з контрольною групою гсвідчить про розвиток
патологічного процесу з глибокими дистрофічними змінами у паренхіматозних
органах.
3. При інфікуванні організму збудниками кровопаразитарних хвороб
виявляється вірогідне підвищення кількості анеу- і поліплоїдних клітин та
хроматидних розривів в імунокомпетентних клітинах кістового мозку мишей.
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4. Підвищення частоти лімфоцитів з мікроядрами у інвазованих тварин
зумовлюється формуванням останніх окремими хромосомами, втраченими при
мітозі. Про це свідчить пряма кореляційна залежність із високою силою зв’язку
між мікроядерним індексом і відсотком анеуплоїдних клітин.
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Summary
The biochemical and morphological analysis of a blood of the laboratory mice
infected with originators hematozoons of illnesses of horses is carried out.
Established dynamics of change of biochemical and morphological indicators
depending on an invasion stage. Cytogenetic effects in marrow cells (the
micronuclear and chromosomal analysis of lymphocytes) mice are studied at an
invasion hematozoons horses.
Key words: mice, hematozoon diseases of horses, biochemistry, morphology,
microkernels, chromosomal aberrations.
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ЕРИТРОЦИТОПОЕЗ ТА ОБМІН ФЕРУМУ В ОРГАНІЗМІ ЖЕРЕБНИХ
КОБИЛ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ
В статті наведені результати досліджень еритроцитопоезу та ферумтрансферинового комплексу у жеребних дослідних кобил. Встановлено
олігоцитемію, олігохромемію, проте вмістферуму у крові жеребних кобил був у
межах фізіологічних коливань.
Ключові слова:гемопоез, еритроцити, гемоглобін, олігоцитемія,
олігохромемія, індекси червоної крові, гіпохромія, гематокрит, ферумтрансфериновий комплекс, трансферин.
Вступ. Ґрунти та водні джерела західної біогеохімічної зони, до якої
входить Закарпатська область, збіднена на рухомі форми кобальту, цинку,
місцями купруму, мангану [1]. Нестача цих елементів спричиняє порушення
різних видів обміну речовин, є причиною багатьох внутрішніх хвороб [2],
зокрема, впливає на стан гемопоезу. Одним з найбільш важливих
мікроелементів, який бере участь в обмінних процесах організму коней є
ферум. Нестача його викликає важкі розлади фізіологічних функцій організму.
Жеребність кобил, зокрема у останній триместр вагітності, належить до
критичних періодів, який характеризується змінами їх фізіологічного стану та
обміну речовин за різних екзо- і ендогенних факторів.
Гемопоетична система організму тварин негативно реагує на дефіцит
поживних речовин та мікроелементів, оскільки вони входять до складу органів і
тканин організму та регулюють процеси метаболізму [2]. Гематологічні
показники у тварин залежать від ряду факторів: породи, фізіологічного стану
організму, віку, утримання та годівлі тощо.
Виходячи з вище сказаного метою даної роботи було дослідити стан
еритроцитопоезу та вивчити обмін феруму як одного з важливих етіологічних
факторів виникнення анемії у жеребних кобил гуцульської породи.
Матеріал і методи. Об’єктом дослідження були кобили гуцульської
породи віком від 3 до 20 років на 1–10 міс. жеребності, які перебувають на
денниковому утриманні в конюшнях Науково–Виробничої Асоціації
“Племконецентр” с. Голубине, Свалявського району Закарпатської області.
Тварин досліджували клінічно та відбирали кров для лабораторного аналізу.
Для оцінки стану еритроцитопоезу та обміну заліза у жеребних кобил було
створено дві дослідні групи за терміном жеребності (1–4 та 5–10 міс.).
©
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Кров брали з яремної вени натще до ранкової годівлі. У крові
підраховували кількість еритроцитів (RBC) – за допомогою ГЦМК–3, уміст
гемоглобіну (HGB) – геміглобінціанідним методом та величину гематокриту
(HCT) – центрифугуванням по Шкляру. На підставі цих даних розраховували
середній об’єм еритроцита (MCV), уміст гемоглобіну в одному еритроциті
(МСН).
У сироватці крові визначали уміст феруму, загальну (ЗФЗС) та латентну
(ЛФЗС) ферумзв’язувальну здатність сироватки крові – за допомогою тест
набору “Simko Ltd”, трансферин та насичення трансферину ферумом −
розрахунковим методом.
Результати дослідження. Як показали наші дослідження кількість
еритроцитів у крові жеребних кобил була низькою (табл.1). При дослідженні
показників гемопоезу у 100 % кобил 1-ї групи встановлено олігоцитемію,
олігохромемію у 40 %. Вміст гемоглобіну в 1-й дослідній групі становив
89,0±4,19 г/л, що було менше мінімальної межі фізіологічної норми (90,0–140,0
г/л). Низька кількість еритроцитів та вмісту гемоглобіну у крові стала наслідком
нестачі поступлення з кормами поживних речовин, мікроелементів необхідних
для еритропоезу або внаслідок перенавантаження [3].
Таблиця 1
Показники еритроцитопоезу в кобил на різних термінах жеребності, M±m
Термін
жеребності
1–4
місяць
(n=5)
5–10
місяць
(n=5)

RBC,
Т/л

HGB,
г/л

HCT,
л/л

MCV,
мкм3

МСН,
пг

4,8–5,9
5,3±0,18

75,0–99,0
89,0±4,19

0,19–0,27
0,24±0,01

41,2–47,8
45,6±1,18

15,6–17,5
16,7±0,32

4,4–6,7
5,1±0,59
р>0,1

60,0–104,0
86,6±8,07
р>0,1

0,16–0,28
0,23±0,02
р>0,1

41,4–52,4
46,9±2,19
р>0,1

15,5–19,0
17,2±0,70
р>0,1

Примітка: р – перша група порівняно з другою;
Визначення кількості еритроцитів і гемоглобіну не завжди дає змогу
виявити характер анемії і відповідно її причини. Для більш детального аналізу
характеру змін показників еритроцитопоезу слід визначити індекси червоної
крові, які характеризують ступінь насиченості еритроцитів гемоглобіном. Для
встановлення виду анемії за розвитком патологічного процесу нами було
проведено визначення середнього вмісту гемоглобіну в одному еритроциті
(МСН). Так, у тварин 1-ї групи він сягав 16,7±0,32 пг (табл.1). Така динаміка
еритроцитограми свідчить про розвиток у кобил гіпохромної анемії. У тварин 2ї групи МСН мав тенденцію до збільшення і становив 17,2±0,70 пг, проте у 40 %
кобил встановлено гіпохромію.
Для оцінки ступеня вираженості гіпоксії визначали гематокритну
величину [7, 9]. У першій групі кобил вона становила 0,24±0,01 л/л, що на
45,8 % менше нижньої межі фізіологічних норм. Це зниження є ознакою
розвитку анемії [7].
304

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

Показники MCV у крові жеребних кобил 1-ї та 2-ї груп були в межах
фізіологічних коливань (37–58 мкм3), що свідчить про розвиток у них
нормоцитарної анемії.
У тварин 2-ї групи (термін жеребності 5–10 міс.) показники кількості
еритроцитів та рівня гемоглобіну були менші і в середньому становили 5,1±0,59
Т/л, 86,6±8,07 г/л. Хочемо відмітити, що порівнюючи показники
еритроцитопоезу між групами тварин вірогідної різниці нами не встановлено,
проте виявлені зміни щодо показників фізіологічної норми. Так, показники
кількості еритроцитів, рівня гемоглобіну, величини гематокриту, вмісту
гемоглобіну в еритроциті свідчать про розвиток аліментарної анемії у жеребних
кобил [5, 8, 9], що розвивається при нестачі феруму у організмі [9, 10].
Описані показники еритроцитопоезу безпосередньо залежать від стану
ферум–трансферинового комплексу, який є основним елементом забезпечення
механізмів оксигенації [6, 9, 10]. У кобил двох дослідних груп рівень феруму в
сироватці крові коливався в межах фізіологічної норми (13,0−25,0 мкмоль/л) і
становив 22,5±1,38 і 23,6±0,62 мкмоль/л відповідно (табл. 2).
Таблиця 2
Показники феруму, ЗФЗС і ЛФЗС у кобил на різних термінах жеребності
Фізіологічний
стан
1−4 міс.
жеребності

Групи
тварин
1
(n=5)

5–10 міс.
жеребності

2
(n=5)

Біометричні
показники
Lim
M±m
Lim
M±m
p

Ферум,
мкмоль/л
17,3–25,3
22,5±1,38
22,8–26,1
23,6±0,62
p>0,1

ЗФЗС,
мкмоль/л
47,0–53,4
49,2±1,50
48,6–54,8
52,4±1,19
p>0,1

ЛФЗС,
мкмоль/л
23,6−30,9
26,7±1,38
25,6−31,8
28,7±1,11
p>0,1

Найбільш об’єктивним критерієм стану метаболізму феруму є
ферумзв’язувальна здатність сироватки крові (ЗФЗС), яка свідчить про
загальний рівень феруму і вміст трансферину в сироватці крові. Так, у кобил
другої дослідної групи цей показник був більший на 6,1 % порівняно з
тваринами першої дослідної групи і в середньому становив 52,4±1,19 мкмоль/л
(табл. 2). Зниження показника ЗФЗС у тварин першої дослідної групи (1−4 міс.
жеребності) свідчить про інтенсивне використання заліза і виснаження його
депо [8, 10].
Нижчим був і інший показник обміну феруму – латентна
ферумзв’язувальна здатність сироватки крові (ЛФЗС) у кобил на 1−4 місяці
жеребності, що пов’язано з адаптаційними механізмами організму кобил,
спрямованими на попередження утворення токсичних форм феруму, які можуть
негативно впливати на газообмін плода [7, 10].
Оцінювати стан метаболізму феруму не можна без визначення вмісту
трансферину та його насиченості ферумом у сироватці крові. Вміст цього білка
у кобил першої дослідної групи (1−4 міс. жеребності) був менший майже на
10 %, порівняно з другою дослідною групою (5−10 міс. жеребності) (табл.3), що
є причиною гальмування його синтезу в гепатоцитах та підвищення вмісту
феруму для покращення еритроцитопоезу у плода [9, 10].
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Таблиця 3
Показники трансферину в кобил на різних термінах жеребності
Уміст
Насичення
Фізіологічний Групи
Біометричні
трансферину,
трансферину,
стан
тварин
показники
г/л
%
1–4 міс.
1
Lim
2,0–2,4
8,9–11,6
жеребності
(n=5)
M±m
2,2±0,07
9,9±0,56
Lim
2,1–2,5
9,2–10,7
5–10 міс
2
M±m
2,4±0,05
10,0±0,3
жеребності
(n=5)
p
p>0,1
p>0,1
Хоча уміст трансферину в кобил першої дослідної групи менший, проте
насичення трансферину ферумом у сироватці крові не відрізняється від величин
цього показника у кобил другої дослідної групи (табл.3), що, напевно, є
причиною підвищення активності ферум–трансферинового комплексу, який є
необхідною умовою забезпечення інтенсивного росту плода [8, 10]. Аналіз
показників ЗФЗС, ЛФЗС, насиченості трансферину ферумом та трансферину
дозволив охарактеризувати порушення обміну феруму.
Висновки. 1. У жеребних дослідних кобил встановлено олігоцитемію,
олігохромемію, частіше гіпохромну, рідше нормохромну, нормоцитарну
анемію.
2. У крові кобил другої дослідної групи на 5–10 міс. жеребності рівень
ЗФЗС вірогідно (p<0,001) збільшувався на 6,1% , порівняно з кобилами першої
дослідної групи на 1−4 міс. жеребності.
3. У крові кобил першої дослідної групи (1–4 міс. жеребності) рівень
трансферину був на 10 % менший, порівняно з кобилами другої дослідної групи
(5−10 міс. жеребності).
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ АНТИЛІЗОЦИМНОЇ АКТИВНОСТІ (АЛА)
ПАСТЕРЕЛ, ЩО БУЛИ ІЗОЛЬОВАНІ ВІД РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ НІШ
Досліджено антилізоцимну активність пастерел що є одним із маркерів
персистенції мікроорганізмів. Зроблено порівняння цієї характеристики
епізоотичних ізолятів,виділених від різних об’єктів дослідження і музейних
(ліофілізованих) культур. Встановлено, що показник антилізоцимної
активності для однієї популяції мікроорганізмів має різні показники і залежить
від умов перебування збудника в навколишньому середовищі.
Ключові слова: лізоцим, персистентність, пастерели.
Персистентність – це здатність патогенних та умовно-патогенних
мікроорганізмів до виживання в організмі господаря [1], є однією з
найважливіших проблем у регулюванні перебігу інфекційних процесів.
Різновидності перебування збудника хвороби в організмі хазяїна безпосередньо
пов’язані із властивістю мікроорганізмів до антилізоцимної активності, яка
сприяє їх життєдіяльності. Від цієї властивості залежить перебіг хвороби в
гострій, підгострій, хронічній та латентній формах. Найбільшу небезпеку
представляють собою тварини, в організмі яких збудники хвороб циркулюють
без прояву клінічних ознак за її життя (пастерелоносії)[2].
P. multocida сероварів А та D є збудниками ентероколітів та пневмоній
сільськогосподарських тварин, тому потребують всебічного дослідження їх
патогенних властивостей, а також пошуку методів їх виявлення і диференціації.
Однією з суттєвих ознак патогенності та здатності до персистенції патогенних
та умовно-патогенних мікроорганізмів у макроорганізмі є продукування
бактеріями
субстанцій,
що
інактивують
фактори
неспецифічного
протиінфекційного захисту: лізоциму, комплементу, інтерферону, а також
специфічного захисту – імуноглобулінів тощо [3]. Наявність у бактерій таких
факторів як лізоцимна активність забезпечує їм селективні переваги росту і
розмноження в живому організмі. Дослідження антилізоцимної активності
(АЛА) дозволяє визначити рівень патогенності пастерел по відношенню до
захисних сил організму. Антилізоцимну активність досліджують з метою
аналізів методів лікування і прогнозування перебігу патологічного процесу,
який обумовлений мікроорганізмами, що викликають дане захворювання.
Пошук засобів впливу на цю ознаку пастерел відкриває великі перспективи
у профілактиці та терапії продуктивних тварин.
Мета дослідження. Виявлення антилізоцимної активності у епізоотичних
ізолятів і музейних культур пастерел, що виділялись з різних екологічних ніш
(хворих сільськогосподарських тварин, клінічно здорових тварин, кормів
©
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тваринного походження, бактеріально забрудненого грунту пасовищ та
предметів догляду за тваринами).
Матеріали та методи. У досліді використали 42 епізоотичних культури
пастерел, що були виділенні з патологічного матеріалу, отриманого з
господарств центрального та східного регіонів України від птиці (курчата,
кури, голуби);
с/г тварин (телята, поросята, дорослі свині); із кормів
тваринного походження, продуктів забою, та грунту.
Паралельно з епізоотичними культурами було проведено визначення
особливостей персистентної активності музейних, референтних штамів
пастерел, які зберігаються в лабораторії ВСЕ.
Бактеріологічні дослідження проводили згідно з „Настановою з лабораторної діагностики пастерельозів тварин та птахів” [4] і включали в себе
мікроскопію мазків та мазків-відбитків із патологічного матеріалу, культуральні
(пасажування виділених культур на поживних середовищах (4–5 разів)) та
вивчення біохімічних властивостей, трипанофлавінова проба, біопроби та
серотипізації на білих мишах (за Картером).
Антилізоцимну активність мікроорганізмів визначали чашечним методом
відстроченого антагонізму за О. В. Бухаріним зі співавт. [5]. Дослідні штами
засівали на чашки Петрі з 1,5 % - ним МПА що містив лізоцим білку
курячого яйця в різних концентраціях від 1 мкг/см3 до 10 мкг/см3, на який
точково, бактеріальною петлею, засівали 1млрд завис добової агарової
дослідної культури мікроорганізмів. Контролем слугував МПА з додаванням
стерильного фізрозчину замість лізоциму. Після культивування в термостаті за
температури 37° С протягом 24 годин вирощені культури пастерел
інактивували парами хлороформу впродовж 40 хв. і другим шаром наносили на
всю поверхню чашки 0,7 % МПА з вмістом 1млрд. завису добової агарової
індикаторної культури Micrococcus luteus ГИСК 2665. Визначення рівня АЛА
проводили по наявності або відсутності росту тест-культури навколо дослідної
колоній.
Для прискорення методу визначення АЛА пастерел нами був розроблнгтй
патент, в якому дефіцитний лізоцим замінили лісобактом (лізоцимом хлориду)
[6].
Результати дослідження. При вивченні антилізоцимної активності
дослідили 42 ізоляти пастерел, виділених з патологічного матеріалу тваринного
походження, від птиці, кормів, продуктів харчування та об'єктів довкілля. Із них
типувались як P. multocida серовару А – 24 ізоляти, як сеовару В – 4 ізоляти,
серовару D – 7 ізолятів, ще три штами P. multocida були музейними. Зведені
дані по результатам визначення антилізоцимної активності пастерел наведено у
вигляді діаграми (рис.) і вони свідчать, що явище антилізоцимної активності
притаманне всім дослідженим
культурам. Показники антилізоцимної
активності коливались в межах від 0 до 10 мкг/см³.
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Рис. Рівень АЛА досліджених культур пастерел
Серед пастерел низький показник антилізоцимної активності від 0 до 3
мкг/см³ виявили у 9 культур пастерел: 5 (20 %) культур P. multocida (А) і 4 (50
%) P. multocida (D), причому у цьому рівні не виявлено ні жодної P. multocida
серовару В. Показник антилізоцимної активності, який вважали за середній, від
4 до 6 мкг/см³, ( в середньому 4,5 мкг/см³) зафіксували у 12 культур:7 (28 %)
культур P. multocida (А), 2 (40%) P. multocida (В) і 3 (38,6 %) P. multocida (D).
Високий показник АЛА від 7 мкг/см³ до 10 мкг/см³ ( в середньому 7,7 мкг/см³)
спостерігали у 17 культур пастерел: 13 (52%) культур P. multocida (А), 3 (60%)
P. multocida (В) і 1 (12,5 %) P. multocida (D). Середній показник значення
антилізоцимної активності по дослідженому виду мікроорганізмів становив 6,02
мкг/см³.
Низький рівень АЛА притаманний пастерелам які перебувають тривалий
час поза організмом тварини чи птиці, у кормах тваринного походження, грунті,
тривале культивування музейних штамів. Середній рівень АЛА характерний
для пастерел, що ізолювались від тварин з хронічним перебігом захворювання і
від клінічно здорових тварин. Високий рівень АЛА властивий мікроорганізмам,
що ізолювались при гострому і підгострому перебугу захворювання.
Результати досліджень вказують на залежність біологічних властивостей
збудника від місця його виділення [7] .
Представлені дослідження показали, що всі досліджувані культури
мікроорганізмів володіли антилізоцимною активністю. Кількісна оцінка
антилізоцимної активності показала, що мікроорганізми виділені від тварин із
важким перебігом захворювання, характеризуються більш вираженою
властивістю інактивувати лізоцим, що виражалося вищою концентрацією
інактивованого лізоциму, внесеного до середовища культивування. Так,
середній рівень антилізоцимної властивості у штамів пастерел, виділених від
поросят у яких клінічний прояв захворювання відсутній, був мінімальним і
становив 4,5 ± 0,6 мкг/см3. Більш високим він був у культур, ізольованих від
хворих із хронічним ступенем перебігу захворювання – 5,5 ± 5,0 ± 0, 7 мкг/см3.
У культур, які були виділені від групи поросят і телят з підгострим перебігом
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захворювання, рівень експресії цього фактору персистенції був досить високим
і становив 8,14 ± 0 ,3 мкг/см3.
Висновок. Отримані дані підтверджують участь факторів персистенції
пастерел
у патогенезі пневмоній та ентероколітів поросят і телят,
демонструють зв’язок біологічних властивостей збудника з характером перебігу
інфекційного процесу. Нижча вираженість даної ознаки у мікроорганізмів при
легкому перебігу захворювання відображає дисбаланс у системі паразитгосподар і свідчить про незавершеність селекції штамів бактерій, здатних
інактивувати лізоцим.
Висвітлений матеріал дає широкі перспективи використання АЛА, як
одного з маркерів персистенції в еколого-епідеміологічної, санітарно-гігієнічної
і клінічної практиці, де необхідна всебічна оцінка біологічних валастивостей
взолюємих культур пастерел.
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Summary
Yanenko U.M. PhD, leading scientist IVM NAAS of Ukraine
THE INVESTIGATION OF ANTILYSOCIM ACTION LEVEL OF
PASTEURELLA, ISOLATED FROM DIFFERENT ECOLOGICAL AREAS /
It was conducted the investigation of antilysocimal action (ALA) of pasteurella
isolates. Thia feature counted as one of the microorganism’s persistention marker. It
was curried out the comparative characterization of ALA from different isolates
from biomaterials and museum (lyophylisated) strains. It was stated what index of
antilysocimal activity for the same population of the microorganisms had different
level and it depended from environmental conditions impact on causative agent.
Key words: lysocim, pathogenesity, escherichia, pasteurella, salmonella
Стаття надійшла до редакції 6.04.2011
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ZASTOSOWANIE RINOSKOPII W ROZPOZNAWANIU
CHORÓB JAM NOSOWYCH U PSÓW
Rinoskopia jest metodą diagnostyczną polegającą na endoskopowym badaniu
jam nosowych. Dzielimy ją na rinoskopię przednią i rinoskopię tylną. Do rinoskopii
przedniej wykorzystywane są endoskopy sztywne i endoskopy giętkie, natomiast
rinoskopię tylną można przeprowadzić jedynie przy pomocy endoskopów giętkich.
Najczęstszymi wskazaniami do rynoskopii są: przewlekły wypływ z nosa,
krwawienia z nosa, deformacja jam nosowych, duszność oraz świsty nosowe.
Celem pracy była ocena przydatności rinoskopii w rozpoznawaniu chorób jam
nosowych psów.
Badaniem objęto 23 psy w różnej rasy i płci, w wieku od 11 mies. do 13 lat, z
objawami klinicznymi wskazującymi na choroby jam nosowych, skierowanych do
pracowni endoskopowej Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i
Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu w celu wykonania rinoskopii. Badanie jam nosowych wykonywano w
znieczuleniu ogólnym (premedykacja - ksylazyna z atropiną, znieczulenie główne –
tiopental). Rinoskopię przednią wykonywano endoskopami sztywnymi: Olympus
A5290A i A4672A oraz endoskopem giętkim Super Vision, natomiast rinoskopię
tylną endoskopami giętkimi: Super Vision oraz Olympus GIF XQ 20.
U psów skierowanych na rynoskopię obserwowano następujące objawy
kliniczne: kichanie, utrudnione oddychanie, jednostronny lub obustronny wypływ z
nosa, ocieranie pyskiem o różne powierzchnie oraz apatię.
W badaniu endoskopowym jam nosowych stwierdzono: grzybicze zapalenie
jam nosowych – 3 przypadki (potwierdzone badaniem mikrobiologicznym),
bakteryjne zapalenie jam – nosowych – 7 przypadków (potwierdzone badaniem
mikrobiologicznym), ciała obce w jamach nosowych – 5 przypadków, zmiany
rozrostowe w jamach nosowych – 5 przypadków, oraz podejrzenie alergicznego
zapalenia jam nosowych – 3 przypadki.
Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że badanie endoskopowe
jest wysoce przydatną techniką diagnostyczną umożliwiającą rozpoznawanie chorób
jam nosowych. Stwierdzono ponadto, że w przypadku ciał obecnych w jamach
nosowych rinoskopia oprócz charakteru diagnostycznego ma również charakter
terapeutyczny. W przypadku zmian rozrostowych badanie endoskopowe powinno być
uzupełnione o badanie histopatologiczne w celu uściślenia diagnozy i
ukierunkowania leczenia.
Стаття надійшла до редакції 14.04.2011
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OCENA PRZYDATNOŚCI BADANIA ENDOSKOPOWEGO W
ROZPOZNAWANIU CHORÓB TYLNEGO ODCINKA PRZEWODU
POKARMOWEGO
Badanie endoskopowe należy do szybko rozwijających się w medycynie
weterynaryjnej technik obrazowania. Umożliwia ono m. in. rozpoznanie chorób
przewodu pokarmowego, układu oddechowego i układu moczowego.
Celem pracy była ocena przydatności badania endoskopowego w rozpoznaniu
chorób okrężnicy i prostnicy u psów.
Badaniami objęto 40 psów różnej rasy i płci w wieku od 5 mies. do 15 lat
skierowanych do pracowni endoskopowej Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką
Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu z objawami wskazującymi choroby tylnego odcinka
przewodu pokarmowego w celu wykonania rekto- i kolonoskopii. Przygotowanie
psów do rekto- i kolonoskopii obejmowało: 48 godz. głodówkę oraz 2-3 lewatywy z
ciepłej wody wykonane przed badaniem. Endoskopie tylnego odcinka przewodu
pokarmowego przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym z zastosowaniem: do
premedykacji ksylazyny z antropiną, a do znieczulenia głównego tiopentalu. Badania
wykonywano przy użyciu fiberoskopu Olympus GIF XQ -20 (długość robocza 100
cm, średnica 9,8 mm). W uzasadnionych przypadkach pobierano bioptaty do badania
histopatologicznego.
Psy, u których wykonano endoskopię tylniego odcinka przewodu
pokarmowego, wykazywały następujące objawy kliniczne: przewlekłą biegunkę
(często cuchnącą, podbarwioną krwią i/lub z obecnością śluzu), parcie na kał,
trudności z oddawaniem kału, obecność niestrawionych resztek karmy w kale,
biegunki na przemian z zaparciami, sporadyczne wymioty.
W badaniu endoskopowym u tych zwierząt rozpoznano: przewlekłe zapalenie
błony śluzowej okrężnicy – 30 przypadków (75%), zmiany o charakterze
rozrostowym – 6 przypadków (15%), wrzodziejące zapalenie okrężnicy – 3 przypadki
(7,5%) oraz zapalenie błony śluzowej okrężnicy spowodowane obecnością pasożytów
(Trichuris spp.) – 1 przypadek (2,5%). Natomiast na podstawie oceny
histopatologicznej wycinków błony śluzowej stwierdzono: przewlekłe zapalenie
błony śluzowej okrężnicy o różnym nasileniu – 29 przypadków (74,4%), nadżerkowe
zapalenia okrężnicy – 2 przypadki (5,12%), zmiany nowotworowe – 6 przypadków
©
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(15,36%) (w tym: gruczolakorak – 5 przypadków i gruczolak – 1 przypadek), polipy
– 2 przypadki (5,12%).
Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że endoskopia jest
bezpieczną i wysoce przydatną techniką diagnostyczną w rozpoznawaniu chorób
tylnego odcinka przewodu pokarmowego. Dodatkowo należy podkreślić, że
rozpoznanie postawione na podstawie endoskopii powinno być potwierdzone oceną
histopatologiczną pobranych wycinków błony śluzowej, gdyż precyzuje to diagnozę i
ukierunkowuje dalsze leczenie.
Стаття надійшла до редакції 14.04.2011
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ZASTOSOWANIE ENDOSKOPII W ROZPOZNAWANIU WRZODÓW
ŻOŁĄDKA U PSÓW
Badania endoskopowe zyskują coraz większą popularność w medycynie
weterynaryjnej. Jest to nowoczesna, małoinwazyjna, a przez to bezpieczna metoda
diagnostyczna, umożliwiająca bezpośrednią obserwację wnętrza badanych narządów
oraz precyzyjne pobranie materiału do dalszych badań laboratoryjnych (np. badanie
histopatologiczne).
Celem pracy było określenie przydatności endoskopii w rozpoznawaniu
wrzodów żołądka u psów.
Badania przeprowadzano u 60 psów różnej rasy i płci, w wieku od 4 do 15 lat,
skierowanych w okresie od 01.01.2010 do 28.02.2011 r. do pracowni endoskopowej
Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przygotowanie
dietetyczne do endoskopii przedniego odcinka przewodu pokarmowego obejmowało
24 godz. głodówkę i 6 godz. przerwę w podawaniu wody bezpośrednio przed
badaniem. Wziernikowanie wykonywano w znieczuleniu ogólnym, gdzie do
premedykacji wykorzystano ksylazynę z atropiną, a do znieczulenia głównego
tiopental. Endoskopię wykonywano fiberoskopem Olympus GIF XQ-20 (długość
robocza 100 cm, średnica 9,8 mm). Od psów ze zmianami w obrębie żołądka
pobierano bioptaty do badania histopatologicznego. Zmiany zapalne błony śluzowej
oceniano według klasyfikacji Sydney.
Spośród 60 psów, u których wykonano endoskopię przedniego odcinka
przewodu pokarmowego, wrzody żołądka rozpoznano w 11 przypadkach (18%).
Zwierzęta te wykazywały następujące objawy kliniczne: wymioty o różnym
charakterze (pieniste, treścią podbarwioną na żółto, fusowate), biegunkę, brak apetytu
i spadek masy ciała.
W badaniu histopatologicznym psów z wrzodami żołądka w 8 przypadkach
(73%) stwierdzono przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka o różnym nasileniu,
a w 3 przypadkach (27%) zmiany o charakterze nowotworowym – gruczolakorak.
Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano wysoką przydatność badania
endoskopowego w rozpoznawaniu wrzodów żołądka u psów oraz, że rozpoznanie
endoskopowe powinno zawsze być potwierdzone oceną histopatologiczną pobranych
wycinków błony śluzowej.
Стаття надійшла до редакції 14.04.2011
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Сумський національний аграрний університет
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СКЛАДУ МОЛОКА НА
ДИНАМІКУ КІЛЬКОСТІ БАКТЕРІЙ Enterobacter sakazakii ПРИ
ЗБЕРІГАННІ ЙОГО ОХОЛОДЖЕНИМ
В даній статті наведено результати вивчення впливу фізико-хімічного
складу молока на динаміку кількості бактерій Enterobacter sakazakii при
зберіганні його охолодженим за температури 4 та 6°С. Встановлено, що
вміст білку в молоці в кількості 3,3% стимулює розвиток бактерій
Enterobacter sakazakii при зберіганні його охолодженим за температури 6 °С,
а за температури 4°С протягом 16 – 20 год. Масова частка жиру 4,5% при
зберіганні молока за температури 4° С має інгібуючий вплив на розвиток
цих бактерій. Кислотність молока негативно впливає на бактерії Enterobacter
sakazakii за низьких температур (4°С), а при підвищенні температури,
навпаки, сприяє розвитку цих мікроорганізмів.
Ключові слова: бактерії Enterobacter sakazakii , вміст жиру в молоці,
вміст білку в молоці, кислотність молока, вплив фізико-хімічного складу
молока.
Вступ. Сире молоко, отримане від здорових корів з дотриманням
санітарних умов містить незначну кількість мікроорганізмів, проте, під час
виробництва та зберігання воно може контамінуватися мікроорганізмами з
навколишнього середовища. Існує багато повідомлень як зарубіжних так і
вітчизняних науковців про виявлення бактерій Enterobacter sakazakii з сирого
молока корів та продуктів виготовленого з нього, в тому числі з сухих
продуктів для дитячого харчування, сухого молока, сирів, виготовлених з
сирого молока, масла, морозива [3,4].
На сьогодні у світі Enterobacter sakazakii, визнано емерджентним
патогенним мікроорганізмом, який навіть в невеликих кількостях являє собою
загрозу для здоров'я дітей раннього віку, і пов’язаний з вживанням дитячих
сумішей, контамінованих цим мікроорганізмом. Шляхи потрапляння цього
мікроорганізму в дитячі продукти харчування дуже різноманітні: з сировиною,
інгредієнтами та при недотриманні санітарно-гігієнічних умов виробництва
продукції [1, 3, 4]. В нашій країні цей мікроорганізм маловивчений, а
враховуючи його високу патогенність, проведення досліджень щодо вивчення
його властивостей є дуже актуальним напрямом [1]. Крім того, загальновідомо,
що на властивості мікроорганізмів впливає багато чинників і в тому числі
умови довкілля, в якому вони знаходяться.
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Тому, метою наших досліджень було вивчити влив фізико-хімічного
складу молока (вміст жиру, білку та кислотність) на динаміку кількості
бактерій Enterobacter sakazakii при зберіганні його охолодженим .
Матеріали і методи досліджень. В моделях дослідів на стерильному
молоці корів ми обрали ті температурні параметри, що зазвичай
використовуються при зберіганні молока в охолодженому стані, а саме 4°С і
6°С та термін зберігання до 48 годин. Використали штам бактерій Enterobacter
sakazakii М1, який був виділений автором з сирого збірного молока корів та
депонований
в колекції Національного центру штамів мікроорганізмів
Державного науково-контрольного інституту біотехнології та штамів
мікроорганізмів під реєстраційним номером 503 (Свідоцтво на штам від
17.11.2010р).
Вміст білку та жиру в молоці визначали за допомогою
ультразвукового аналізатора молока «ЕКОМІЛК М», а кислотність сирого
збірного молока визначали титрометричним методом згідно ГОСТ 3624-92
Добову агарову культуру штаму бактерій Enterobacter sakazakii М1,
отриману на МПА, змивали фізіологічним розчином для отримання
бактеріальної суспензії, встановлювали кількість бактерій 0,5 одиниць (108
КОУ/см3) в одиниці об'єму мутності по стандарту МакФарланда. В стерильне
молоко (10см3) вносили суспензію із бактеріальних клітин E. sakazakii в
кількості 0,1 см3 для отримання їх концентрації в молоці 106 КОУ/см3. Для
виділення та визначення кількості бактерій E. sakaszakii в дослідних пробах
використовували метод, який викладено в вітчизняних методичних
рекомендаціях [2]. Для виконання поставленого завдання всього були
використані три моделі дослідів ( табл. 1).
Таблиця 1
Експериментальні моделі дослідів
Зміст досліду

Групи
Постійні величини
досліджень
1
Вміст жиру в молоці 4,5%
Дослід №1.Вивчення
впливу вмісту жиру
2
Вміст жиру в молоці 4,0%
молока на динаміку
3
Вміст жиру в молоці 3,6%
кількості бактерій E.
sakazakii
4
Вміст жиру в молоці 3,2%
Дослід №2.Вивчення
впливу вмісту білка
молока на динаміку
кількості бактерій E.
sakazakii
Дослід №3.Вивчення
впливу кислотності
молока на динаміку
кількості бактерій E.
sakazakii

1
2

Вміст білку в молоці 2,9%
Вміст білку в молоці 3,0%

3

Вміст білку в молоці 3,3%

1

Килотність молока 16°Т

2

Кислотність молока 17°Т

3

Кислотність молока 18°Т

4

Кислотність молока 19°Т

5

Кислотність молока 20°Т
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Переміні величини
Вміст білку в молоці 2,9%,
3,0%, 3,3%;
Кислотніть молока 16°Т,
17°Т, 18°Т, 19°Т, 20°Т;
Температура зберігання
молока 4°С, 6°С
Вміст жиру в молоці 4,5%,
4,0%, 3,6%, 3,2%;
Кислотніть молока 16°Т,
17°Т, 18°Т, 19°Т, 20°Т;
Температура зберігання
молока 4°С, 6°С
Вміст білку в молоці 2,9%,
3,0%, 3,3%;
Вміст жиру в молоці 4,5%,
4,0%, 3,6%, 3,2%;
Температура зберігання
молока 4°С, 6°С
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Результати досліджень. Результати вивчення впливу вмісту жиру в
молоці на динаміку кількості бактерій Enterobacter sakazakii наведено на рис. 1
і2.
Як видно з діаграми, що наведена на рис.1 вміст молочного жиру в пробах
молока при їх зберіганні протягом 48 годин за температури 4°С суттєво
впливає на кількість бактерій E.sakazakii. Так в пробах молока, де вміст жиру в
молоці становив 4,5% та 4 %, кількість бактерій
E.sakazakii значно
зменшувалась протягом терміну зберігання і наприкінці (36 – 48 годин)
становила близько 7 тис КУО/см³. В пробах молока, де вміст жиру був меншим
– 3,2% кількість бактерій E.sakazakii протягом терміну зберігання залишалась
незмінною. При вмісті жиру в молоці 3,6% зменшення кількості бактерій
E.sakazakii було менш інтенсивним ніж при більш високих його кількостях.
Різниця в кількості мікроорганізмів від початку експерименту заключалась в
тенденції динаміки цього показника до зменшення незалежно від вмісту жиру в
досліджуваних пробах молока. Так, різниця в кількості бактерій Enterobacter
sakazakii при вмісті жиру 4,5% та 3,6% була в межах 2 300 КУО/см³.

Рис. 1. Вплив вмісту жиру в молоці
на динаміку кількості бактерій E.
sakazakii
при зберіганні його за
температури 4°С

Рис. 2 Вплив вмісту жиру в молоці на
динаміку кількості бактерій E. sakazakii
при зберіганні його за температури 6°С

Як свідчать дані, проілюстровані в діаграми на рис. 2 вміст молочного
жиру в пробах молока не мав впливу на кількість бактерій E.sakazakii протягом
24 годин його зберігання за температури 6°С, яка була в межах 9 – 10 тис.
КУО/см³. Після 24 години зберігання при цій же температурі в усіх пробах
молока відмічали збільшення кількості бактерій E.sakazakii не залежно від
вмісту жиру в них до максимальної кількості 14 тис КУО/см³.
Отже, результатами проведених досліджень встановлено, що вміст жиру в
молоці впливає на динаміку кількості бактерій E.sakazakii
під час його
зберігання охолодженим. Ріст та розмноження бактерій E.sakazakii ефективно
стримується за умови зберігання молока при температурі 4°С та вмісту жиру в
молоці 4,5 % та 4 %. При цій температурі зберігання та підвищеному вмісту
жиру в молоці відмічається зменшення динаміки росту мікроорганізмів даного
виду.
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Результати вивчення впливу різного вмісту білку молока на динаміку
кількості бактерій Enterobacter sakazakii при зберіганні його охолодженим
наведено на рис 3 і 4 .

Рис. 3 Вплив вмісту білку молока на Рис. 4 Вплив вмісту білку молока
динаміку кількості бактерій E. sakazakii на динаміку кількості бактерій E.
sakazakii при зберіганні його за
при зберіганні його за температури 4°С
температури 6°С
Як видно з діаграми на рис 3, вміст білку в пробах молока при
зберіганні за температури 4°С впливає на кількість бактерій E.sakazakii. Так в
пробах молока, де вміст білку становив 2,9% кількість бактерій E.sakazakii
значно зменшувалась протягом зберігання (36 – 48 годин) і становила близько
7 тис КУО/см³. В пробах молока, де вміст білку був 3,0%, спостерігалась
поступове зниження кількості бактерій E.sakazakii. Незначне зменшення
кількості бактерій E.sakazakii спостерігали при зберіганні проб молока з
вмістом жиру 3,3%: з 10 тис. КУО/см3 вихідної кількості бактерій до близько 9
тис. КУО/см3 на кінець досліду.
Результати вивчення впливу кислотності молока на динаміку кількості
бактерій Enterobacter sakazakii наведено на рис. 5 і 6.

Рис. 5. Вплив кислотності молока на Рис. 6. Вплив кислотності молока на
Enterobacter
динаміку кількості бактерій E. sakazakii динаміку бактерій
sakazakii при зберіганні його за
при зберіганні його за температури 4°С
температури 6°С
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Результати досліджень наведені в діаграмі на рис. 5, які свідчать про те,
що при зберіганні молока за температури 4°С протягом 48 годин суттєвих змін
в кількості бактерій E.sakazakii не відмічено при його кислотності 16 та 17°Т. І
через 24 години їх кількість становить 10,1 тис КУО/см³ . При підвищеній
кислотності молока 19°Т і 20°Т кількість бактерій E.sakazakii вже помітно
знижується на 4 годину зберігання і становить в середньому 8 тис КУО/см³.
Як видно з діаграми на рис.6, при зберіганні молока за температури 6°С
протягом 12 годин, змін в кількості бактерій E.sakazakii не відмічено при всіх
показниках кислотності і становило 10 тис КУО/см³. В період 16 до 48 години
в усіх пробах молока відмічається збільшення кількості бактерій E.sakazakii
майже в 1,5 рази.
Висновки .
1. Встановлено, що вміст жиру в молоці має інгібуючий вплив на
розвиток бактерій Enterobacter sakazakii лише в концентрації 4,5% за
температури зберігання охолодженим молока до 4°С. В решті випадків вміст
жиру не мав суттєвого впливу на динаміку кількості бактерій Enterobacter
sakazakii в молоці.
2. Вміст білку в молоці стимулює розвиток бактерій Enterobacter
sakazakii при зберіганні його охолодженим, особливо за температури 6°С. При
зберіганні проб молока за температури 4°С кількість бактерій довготривалий
час залишалась не змінною (вміст білку 3,3%) або знижувалася незначно (вміст
білку 3,0%)
3. Кислотність молока так як і вміст молочного жиру, негативно впливає
на бактерії Enterobacter sakazakii за низьких температур (4°С), а при підвищенні
температури зберігання навпаки сприяє розвитку цих мікроорганізмів.
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Summary
Bergilevich A.N.
STUDY OF THE INFLUENCE OF PHYSICO-CHEMICAL
COMPOSITION OF MILK ON QUANTITIES DYNAMICS OF BACTERIA
ENTEROBACTER SAKAZAKII WHEN STORING IT CHILLED.
Studied influence of physico-chemical composition of milk on quantities
dynamics of bacteria Enterobacter sakazakii when storing it chilled at a temperature
of 4 and 6° C. Found that the protein content in milk of 3.3% of the bacteria
Enterobacter sakazakii stimulates development in its chilled at a temperature of 6° C
and at a temperature of 4° C for 16 to 20 h. these microorganisms are not changed
or slightly reduced protein content 3.0%. Fat content in 4.5% concentration of milk
during storage at 4°C inhibits the development of these microorganisms. The acidity
of milk has had a negative impact on the bacterium Enterobacter sakazakii at low
temperatures (4°C), and when, on the contrary, promotes the development of these
microorganisms.
Key words: bacteria Enterobacter sakazakii, fat content in milk protein content
in milk, milk acidity, the influence of physico-chemical composition of the milk.
Стаття надійшла до редакції 1.04.2011
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БІОЛОГІЧНА РОЛЬ КУПРУМУ ТА КУПРУМВМІСНИХ БІЛКІВ
В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ І ТВАРИН
У статті проаналізовані сучасні наукові дані щодо обміну Купруму та
функціональної активності деяких Cu-вмісних білків в організмі людини і
тварин. Узагальнено результати досліджень біологічної ролі цього незамінного
мікроелемента та хворобливих станів, спричинених порушенням обміну
Купруму.
Ключові слова: купрум, купрумвмісні білки, церулоплазмін,
металотіонеїн, супероксиддисмутаза, цитохром с-оксидаза
Вступ. Купрум (Cu, мідь) – один із незамінних мікроелементів в
організмі людини і тварин, кофактор багатьох ферментів і компонент Cuвмісних білків. У складі цих біомолекул Купрум бере участь у життєво
важливих метаболічних процесах (клітинне дихання, антиоксидантний захист,
абсорбція та обмін Феруму, синтез катехоламінів та інших нейротрансмітерів,
метаболізм сульфурвмісних амінокислот, окиснення залишків лізину в
молекулах еластину і колагену, проліферація клітин та ін.) [6, 23]. У зв’язку з
необхідністю для функціонування нервової, кровотворної та імунної систем,
гемостазу, ангіогенезу, формування кісткової і хрящової тканин, підтримання
©
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еластичності сполучної тканини, кератинізації та пігментації шкіри катіони
Купруму незамінні для росту і розвитку організму тварин під час
ембріонального та постнатального періодів онтогенезу, а також під час
вагітності та лактації [3, 20, 21].
Потреба людини в цьому елементі (2-3 мг на добу) забезпечується за
рахунок продуктів харчування морського або рослинного походження, а
тварини отримують його з рослинних кормів. Процеси абсорбції катіонів
Купруму відбуваються, головним чином, у тонкій кишці. З кров’ю ворітної вени
цей елемент транспортується до печінки, а звідти – до клітин усіх органів і
тканин. Однак лише третина від усієї кількості Купруму, що надходить до
організму впродовж доби, всмоктується в кров у шлунково-кишковому тракті, а
решта перетворюється на нерозчинні сполуки та виводиться з організму [1].
Максимальний вміст Купруму виявляють в гепатоцитах, клітинах нирок,
головного мозку, крові [8]. У менших концентраціях цей елемент виявляється в
клітинах серцевого м’яза, легень, кишок, селезінки і ще менших – в
ендокринних залозах [10, 20]. Загалом в організмі дорослої людини міститься
100-150 мг міді, причому близько 10 % цієї кількості припадає на клітини
печінки. За рахунок резервів у печінці підтримується постійний рівень Купруму
у крові та здійснюється постачання мікроелементом інших органів.
У процесах обміну Купруму в організмі людини і тварин бере участь
багато білків (ті, що транспортують та акумулюють цей елемент, Cu-вмісні
ферменти та ін.). Метою цієї статті було проаналізувати сучасні наукові дані
щодо функціональної ролі Купруму та купрумвмісних білків у клітинах тварин.
Білки, що беруть участь у процесах транспорту і обміну Купруму. У
руслі крові катіони Купруму транспортуються, головним чином, за участю
транспортних білків. Головну роль у цьому процесі відіграє церулоплазмін, з
яким асоційована основна частина Купруму плазми (понад 70%). Решта
мікроелементу розподілена між альбуміном (19%), транскупреїном (білок
молекулярною масою 200 kDa, що характеризується високою спорідненістю з
іонами Купруму і зв’язує приблизно 7% цього елемента в плазмі) та
амінокислотами (гістидин, треонін, глютамін) [5, 16]. Відомо, що перенесення
Купруму з ентероцитів кишок до клітин печінки відбувається, головним чином,
за участю альбуміну і транскупреїну, а з гепатоцитів до інших клітин організму
– у складі білка церулоплазміну [16]. Транспортною формою Купруму є
одновалентний катіон, причому перенесення елемента через мембрану клітин
потребує наявності аскорбінової кислоти [32].
У підтриманні гомеостазу Купруму, депонуваннi та обміні цього
елемента в організмі людини і тварин важливу роль відіграє
металозв’язувальний білок металотіонеїн [1, 12, 29].
Церулоплазмін. Церулоплазмін вперше виділили з сироватки крові свині
Гольмберг і Лорел у 1948 р. [22]. За структурою це α2-глікопротеїн
молекулярною масою 132 kDа. Представлений він одним поліпептидом, що
складається з 1046 залишків амінокислот. Молекула церулоплазміну містить
шість атомів Cu: три атоми у складі тринуклеарного кластера, розташованого на
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поверхні 1-го і 6-го доменів, і три – у складі мононуклеарних сайтів у 2-, 4- і 6му доменах [20, 24].
Нині відомо, що церулоплазмін виконує в організмі декілька функцій:
проявляє фероксидазну активність [18, 24], попереджує утворення вільних
радикалів (антиоксидантна функція) [37, 38], бере участь в оксидативних
процесах, включає в процеси обміну Купруму біогенні аміни та оксид
Нітрогену [9, 20]. Крім того, церулоплазмін виконує роль транспортного білка,
оскільки переносить мідь до клітинних ферментів, у першу чергу, до молекул
цитохром c-оксидази [24, 37]. Установлено, що церулоплазмін впливає на
еритропоез, стимулюючи процеси проліферації і диференціювання еритроїдних
елементів в органах гемопоезу.
В організмі людини і тварин синтез церулоплазміну відбувається,
головним чином, у клітинах печінки [19, 27], яка відіграє провідну роль у
метаболізмі Купруму. Загалом у гепатоцитах здійснюються три процеси,
пов’язані з обміном цього елемента: синтез молекул церулоплазміну,
депонування Cu2+ у складі металотіонеїну та утворення недіалізованих сполук
Купруму, що виділяються з жовчю. Стрес, больові подразники та інфекційні
хвороби спричиняють підвищення вмісту Купруму та церулоплазміну в крові,
впливаючи на обмін мікроелемента, зокрема, через нейрогуморальну систему.
В плазматичних мембранах клітин різних тканин і органів (аорта,
серцевий м’яз, мозок, печінка, нирка, еритроцити, лімфоцити) виявлені
специфічні рецептори церулоплазміну [20]. Хоча синтезується церулоплазмін,
переважно, в гепатоцитах, у наукових джерелах наявні дані щодо синтезу цього
білка і в деяких інших клітинах. Зокрема, установлено здатність клітин
центральної нервової системи синтезувати молекули церулоплазміну [11, 37].
Металотіонеїн. Важливим білком, який бере участь у підтриманні
гомеостазу Купруму в організмі людини і тварин, є металотіонеїн (МТ) [12].
МТ відіграє головну роль у процесах детоксикації та внутрішньоклітинного
транспорту Купруму й інших двовалентних елементів (Цинк, Кадмій,
Меркурій). У великій кількості молекули МТ синтезуються в гепатоцитах, де
зв’язуються з катіонами Купруму, що надходять до клітин печінки через
систему ворітної вени, та ентероцитах тонкої кишки, де утворюються
комплексні сполуки Cu-MT під час травлення [1]. За участю лізосом
гепатоцитів комплекс Cu-MT видаляється з цитоплазми клітин. Вивільнені з
комплексів із металотіонеїном катіони Купруму згодом включаються до складу
молекул церулоплазміну, металоферментів та компонентів жовчі.
Відомо, що катіони Купруму стимулюють синтез MT в гепатоцитах та
інших клітинах на рівні транскрипції мРНК. Крім того, індукція синтезу
металотіонеїну здійснюється під впливом Zn2+, Cd2+, стресу та низки інших
чинників, у тому числі, екологічних [12, 29]. Порушення регуляції синтезу MT,
що веде до накопичення надлишку катіонів Купруму в гепатоцитах,
відбувається, в першу чергу, за деяких спадкових хвороб, а також під впливом
токсичних речовин, які викликають пригнічення експресії генів металотіонеїну.
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Структура і функціональне значення деяких купрумвмісних
ферментів. Катіони Купруму містяться в складі молекул найважливіших
ферментів, таких як цитохром с-оксидаза, Cu,Zn-супероксиддисмутаза,
тирозиназа, лізилоксидаза та інші, які опосередковують біологічну роль цього
елемента в організмі людини і тварин [3, 5, 34].
Цитохром с-оксидаза. Цитохром с-оксидаза (КФ 1.9.3.1) – кінцевий
акцептор електронів дихального ланцюга мітохондрій клітин. Фермент
належить до надродини гем/Cu-термінальних оксидаз, які каталізують
чотириелектронне відновлення молекули О2 до води в процесі, що поєднується
з утворенням мембранного електрохімічного градієнта протонів [15, 35].
Цитохром с-оксидаза каталізує завершальну стадію дихання – перенесення
електронів від цитохрому с до молекулярного кисню, відновлюючи його до
води [34]. У процесі використовуються чотири електрони, чотири протони та
одна молекула О2. Pеакція поєднується з перенесенням чотирьох додаткових
протонів через мембрану [25].
Цитохром с-оксидаза ссавців – це олігомерний білок, що міститься у
внутрішній мембрані мітохондрій і складається з 13 субодиниць. Інформація
про структуру трьох із них (субодиниці І-ІІІ), які утворюють каталітичний кор
ферменту, міститься в мітохондріальній ДНК [36]. Послідовність
амінокислотних залишків у цих субодиницях характеризується високим
ступенем консервативності в усіх представників надродини гем/Cu-оксидаз
[31]. Показано, що висококонсервативні домени в субодиницях І і ІІ містять два
сайти зв’язування Купруму (CuA і CuB) і два геми типу а (які ще називають
цитохромами а і а3), необхідні для каталітичної функції [40].
Субодиниця І ферменту містить гем а (в якому низькоспіновий атом Fe
координований двома залишками гістидину) і сайт для зв’язування Оксигену
(каталітичний сайт), до якого входить високоспіновий гем а3, координаційно
зв’язаний з одним залишком His, і CuB-центр (рис. 1) [36, 40]. Як відомо,
молекула О2 зв’язується з цим сайтом лише за умов, коли гем а3 і Cu
перебувають у відновленому стані. Гем а3 може зв’язуватись і з іншими
лігандами (CO, NO, CN-) [26]. Показано, що віддаль між атомами Fe і Cu в
каталітичному сайті становить ~ 5 Å і дещо змінюється залежно від зв’язування
з металами екзогенних лігандів. Вважають, що ковалентний зв’язок між однією
із зв’язаних з Cu імідазольних груп гістидину і залишком тирозину утворюється
внаслідок посттрансляційної модифікації, якій підлягають й інші гем/Cuтермінальні оксидази. Існування цього зв’язку свідчить про можливість
утворення тирозинового радикала під час каталітичного процесу [13].
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Рис. 1. – Каталітичний сайт цитохром с-оксидази [13, 36]. Чорним
кольором позначені атоми Оксигену та Нітрогену, світло-сірим – атоми
Карбону, сірим – атоми Fe і Cu.
Субодиниця ІІ цитохром с-оксидази містить бінуклеарний CuA-центр,
який отримує електрони від цитохрому с і переносить їх до гему а, а далі – до
сайту, що зв’язує О2. Між субодиницями І і ІІ міститься сайт для зв’язування
Mg2+, функція якого невідома [15]. Субодиниця ІІІ ферменту не містить центрів
зв’язування металів, але разом із субодиницями І і ІІ утворює каталітичний кор.
Генетична інформація про структуру інших, менш консервативних
десяти субодиниць цитохром с-оксидази міститься в ядрі клітини. Вважають,
що вони підтримують стабільність комплексу і модулюють ферментну
активність. Показано, що в дозріванні та збиранні окремих субодиниць у
функціональний ферментний комплекс беруть участь ще й інші білки. Хоча ці
допоміжні білки не є структурними компонентами комплексу, вони
функціонують на різних стадіях біогенезу ферменту, включаючи транскрипцію,
трансляцію, включення в мембрану структурних субодиниць, а також синтез і
додавання простетичних груп [8]. Загальна кількість білків, необхідних для
збирання комплексу у вищих еукаріотів, невідома, проте у дріжджів
Saccharomyces cerevisiae ідентифіковано понад 30 різних генетично визначених
чинників, необхідних для комплектування цитохром с-оксидази [28].
Cu,Zn-Супероксиддисмутаза. Важливу роль Купрум відіграє в складі
молекул Cu,Zn-супероксиддисмутази (Cu,Zn-СОД) – незамінної ланки
антиоксидантної системи клітин [8, 39]. Як відомо, Cu,Zn-супероксиддисмутази
(КФ 1.15.1.1) – це один з класів великої групи ферментів-антиоксидантів, які
каталізують реакцію дисмутації супероксид-аніон радикалу (О2.-) з утворенням
пероксиду водню і молекулярного кисню. Супероксиддисмутази функціонують
у клітинах усіх організмів, для яких характерні процеси аеробного метаболізму.
За нейтральних і вищих значень рН швидкість ферментативної дисмутації О2.- в
104 разів перевищує швидкість спонтанної дисмутації цього радикалу.
Локалізується Cu,Zn-СОД, головним чином, у цитозолі клітин еукаріотів. В
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еритроцитах людини і тварин це головний Cu-вмісний білок, у складі його
молекул міститься майже 90% вмісту Купруму в цих клітинах [17].
У плазмі крові, лімфі, синовіальній рідині людини і тварин виявляється
високомолекулярна форма Cu,Zn-СОД – глікопротеїн молекулярною масою
120 kDa. На відміну від цитозольного ферменту, який складається з двох
субодиниць, молекула позаклітинної супероксиддисмутази – тетрамер, проте
характеризується наявністю гомологічної з ним ділянки в первинній структурі
(від 96 до 193 амінокислотного залишку) [3].
Роль Купруму в процесах життєдіяльності людини і тварин. Функції
Cu-вмісних білків зумовлюють роль Купруму в багатьох життєво важливих
процесах, що відбуваються в організмі людини і тварин. Надзвичайно важливе
значення цього мікроелемента в процесах метаболізму Феруму та синтезу
гемоглобіну, вперше встановлене в середині ХХ сторіччя. Однак ще й раніше
було відомо, що тварини, організм яких недостатньо забезпечений іонами
Купруму, хворіють на анемію, незважаючи на належний вміст заліза, яке за
таких умов акумулюється в ентероцитах і ретикулоендотеліальних клітинах. На
підставі цих спостережень зроблено висновок про те, що для вивільнення іонів
Феруму в кров необхідна мідь [30]. За умов нестачі Купруму знижується
фероксидазна активність церулоплазміну, внаслідок чого організм втрачає
здатність до мобілізації заліза, оскільки для цього процесу необхідне окиснення
Fe2+ до Fe3+. За відновлення активності церулоплазміну інтенсивність
вивільнення Феруму в кров зростає.
Крім участі в обміні Феруму катіони Купруму необхідні для дозрівання
ретикулоцитів та деяких інших ланок кровотворення [2, 5], а також для багатьох
біохімічних процесів – пігментації, кератинізації шерсті, формування мієліну,
синтезу білків сполучної тканини [1, 4].
Катіони Купруму відіграють важливу роль у процесі передачі нервових
імпульсів. За умов дефіциту цього елемента в синаптосомах мозку суттєво
підвищується рівень зв’язування ГАМК мускариновими рецепторами та
знижується рівень зв’язування бензодіазепіну, що може бути однією з причин
порушень функцій центральної нервової системи [20].
Важливу роль Купрум відіграє в механізмах захисту організму людини і
тварин від дії несприятливих і патогенних чинників. Цей мікроелемент
підвищує стійкість організму до деяких інфекцій, зв’язує мікробні токсини та
посилює дію антибіотиків, проявляє протизапальні властивості, пом’якшує
прояви автоімунних хвороб [3, 5]. Установлено, що катіони Купруму сприяють
підвищенню імунобіологічної стійкості організму до шкідливого впливу
чинників навколишнього середовища. Доведено, що під час захисних реакцій
відбувається закономірне збільшення вмісту Купруму в крові людей і тварин. У
механізмах захисного впливу мікроелемента важливу роль відіграє участь в
процесах окиснення молекул токсинів [3].
За умов недостатнього надходження цього елемента (1 мг на добу або
менше) в організмі може розвинутись нестача Купруму [5]. Дефіцит цього
елемента вперше виявлений у лабораторних тварин 1927 р. Пізніше з’явились
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повідомлення про ендемічні захворювання худоби в деяких країнах, пов’язані з
нестачею Купруму в пасовищних рослинах, і яким можна було запобігти
додаванням мікроелемента до корму тварин.
У новонароджених дітей нестача Купруму (гіпокупремія) проявляється
гіпотонією м’язів, гепатоспленомегалією, порушенням кровотворення і
кровообігу, змінами в структурі кісткової тканини; у дітей старшого віку –
негативно впливає на процеси мієлінізації клітин нервової системи, гемопоезу,
сприяючи розвитку залізодефіцитної анемії, підсилює схильність до
бронхіальної астми, алергодерматозів, вітиліго, кардіопатій. Дефіцит Купруму
під час вагітності призводить до внутрішньоутробної загибелі ембріонів,
аномалій розвитку серця, кровоносних судин, кровотворення та інших
порушень в організмі плода [6].
В основі багатьох зумовлених нестачею Купруму патологічних станів
лежать порушення функціонування Cu-вмісних ферментів, зокрема Cu,Zn-СОД,
що може супроводжуватись розвитком оксидативного стресу [6].
За дефіциту Купруму в організмі пригнічується активність ферменту
лізилоксидази (КФ 1.4.3.13), необхідного для стабілізації позаклітинного
матриксу. Лізилоксидаза відіграє ключову роль в посттрансляційних
модифікаціях колагену і еластину, каталізуючи утворення внутрішньо- і
міжмолекулярних зв’язків. Найактивніше синтез цього Cu-вмісного ферменту
відбувається в сполучній тканині. Тому нестача Купруму проявляється в
порушенні процесів утворення білків сполучної тканини, що може
супроводжуватись деформацією скелета, ламкістю кісток [33].
Нестача Купруму прискорює процес „старіння” мітохондрій, призводить
до зменшення вмісту в них коферментів, зумовлює підвищення проникності
мітохондріальної мембрани та пригнічення зв’язування аденілових нуклеотидів
з порушенням транспорту АТФ через внутрішню мембрану. Мітохондрії значно
збільшуються в розмірах, їхня структура деформується [5, 20]. Дефіцит
Купруму супроводжується порушенням процесів ліпідного обміну –
пригніченням активності ліпопротеїнліпази та змінами в ліпідному складі
плазми крові – підвищенням вмісту холестеролу, триацилгліцеролів і
фосфоліпідів. Крім того, катіони Купруму необхідні для утворення ненасичених
жирних кислот – за умов нестачі Cu знижується активність десатурази
стеаринової кислоти, яка каталізує цей процес [1, 7].
Засвоєння та обмін Купруму тісно пов’язані з вмістом інших
мікроелементів в організмі. Відомо, що існує фізіологічний антагонізм між
іонами Купруму з одного боку та Молібдену і Сульфуру – з іншого. Водночас
на засвоєння та обмін Купруму в організмі людини і тварин впливають Zn, Mn,
Pb [1, 5]. Оскільки Цинк є конкурентом Купруму в процесах абсорбції в тонкій
кишці, у випадку його надмірного надходження в організмі може розвиватись
дефіцит міді [10, 20].
Одна з найвідоміших форм патології обміну Купруму –
гепатоцеребральна дистрофія (хвороба Вільсона-Коновалова). Це прогресуюче
дегенеративне спадкове захворювання центральної нервової системи, що
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поєднується з цирозом печінки [14]. Хвороба зумовлюється мутаціями гена Cuтранспортної АТФази Р-типу (ATP7B) і успадковується за аутосомнорецесивним типом. В основі розвитку патологічних змін лежать порушення
процесів обміну в печінці та екскреції Купруму з жовчю, в результаті чого
відбувається накопичення елемента в різних органах, головним чином в печінці,
рогівці, мозку. Водночас у крові різко зменшується вміст церулоплазміну.
Надлишок вільних катіонів Купруму пригнічує активність окиснювальних
ферментів та зумовлює інші патологічні зміни в клітинах і організмі.
Підвищення концентрації Купруму в крові спостерігають під час
запальних процесів, захворювань дихальної системи, нирок, злоякісних
новоутворень, алкоголізму, хронічних інфекційних захворювань, за умов
впливу різноманітних стресових чинників [1, 7, 14].
Висновки. Купрум – це один із незамінних мікроелементів, необхідний
для багатьох життєво важливих процесів в організмі людини і тварин. Цей
елемент транспортується в плазмі крові та виконує свою фізіологічну роль у
складі значної кількості білків. До них належать транспортні білки, які
переносять мікроелемент до органів і тканин після абсорбції в травному тракті,
металотіонеїн, у складі якого відбувається акумуляція катіонів Купруму в
клітинах, Cu-залежні ферменти (Cu,Zn-супероксиддисмутаза, цитохром соксидаза, тирозиназа та ін.), які беруть участь у підтриманні антиоксидантного
статусу клітин та в процесах метаболізму. Одним з найважливіших Cu-вмісних
білків є церулоплазмін, якому притаманна не лише транспортна, але й інші
функції (фероксидазна, антиоксидантна). Нестача Купруму в організмі людини і
тварин зумовлює пригнічення процесів синтезу гемоглобіну, еритропоезу,
передачі нервових імпульсів, зменшення резистентності до захворювань та дії
різноманітних стресових чинників. Порушення обміну Купруму призводить до
розвитку гепатоцеребральної дистрофії та інших патологічних змін в організмі.
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МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖОВТКОВОЇ ПРОТОКИ
ЕМБРІОНІВ ГУСЕЙ ЯК ЗАЧАТКУ ДИВЕРТИКУЛА МЕККЕЛЯ
Надана морфологічна характеристика жовткової протоки 27-добових
ембріонів гусей великої сірої породи.
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Вступ. Розвиток птахівництва в Україні вимагає подальшого
удосконалення і наукового обгрунтування нормативів відтворення, годівлі та
утримання сільськогосподарської птиці. В зв’язку з цим особливого значення
набувають дослідження морфофункціонального стану організму птиці у різні
періоди онтогенезу. Нагальною необхідність є проведення наукових досліджень
з вивчення закономірностей формування імунної системи [2, 7].
Особливістю імунної системи птиць є рання закладка її органів, швидке
морфофункціональне становлення і готовність виконувати захисні функції ще
до моменту вилуплення [4, 5]. Першою імунокомпетентною структурою
ембріонів птиць вважається жовтковий мішок, в стінці якого формуються
стовбурові поліпотентні клітини лімфо- та мієлопоезу [2, 9]. Жовтковий мішок
за допомогою жовткової протоки з’єднується з петлею порожньої кишки [4, 6].
Жовткова протока в ембріональний період виконує трофічну функцію, у
постембріональний, – функціонує як периферичний орган імунної системи. Її
називають дивертикулом порожньої кишки, або дивертикулом Меккеля [5].
Матеріал і методи дослідження. Макроскопічними методами
визначали топографію жовткової протоки, її форму, розмір, колір та
особливості зв’язку з петлею порожньої кишки і жовтковим мішком.
Для гістологічного дослідження відбирали жовткову протоку зі
шматочком порожньої кишки, від якої вона відходить (n=5). Матеріал
фіксували у 5% розчині нейтрального формаліну і заливали у парафін. Серійні
парафінові гістозрізи товщиною 5-7 мкм виготовляли за допомогою санного
мікротому. Гістозрізи фарбували гематоксиліном і еозином, анілін-блауоранжем за Маллорі для виявлення колагенових волокон [3]. Ретикулярні
волокна виявляли за методом Келемена [1]. Для дослідження гістологічних
препаратів застосовували світловий мікроскоп JENAMED-2. Цифрові
показники результатів дослідження обробляли статистично.
Результати дослідження. Проведеними дослідженнями встановлено,
що жовткова протока у ембріонів гусей великої сірої породи на 27 добу
інкубації ниткоподібна, білого кольору, довжиною 4,60±0,51 мм. Вона
відходить від антимезентеріальної поверхні петлі порожньої кишки (жовткової
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петлі) і з'єднує останню з жовтковим мішком. Для проведення порівняльного
аналізу особливостей морфогенезу жовткової протоки, її умовно поділили на
основу – місце відходження від порожньої кишки, середню ділянку і верхівку –
місце сполучення з жовтковим мішком.
Гістологічним дослідженням встановлено, що основа жовткової протоки
у ділянці відходження від порожньої кишки розміщена в її підслизовому шарі.
Таке розташування жовткової протоки пояснюється ембріональним розвитком
жовткового мішка у ембріонів птиць, коли ендодерма антимезентеріальної
поверхні середньої частини первинної кишки формує складку, яка у вигляді
сосочка виступає у її просвіт і продовжується у жовткову протоку та жовтковий
мішок, даючи початок епітелію їх слизових оболонок. Сосочок має отвір, який
переходить в канал жовткової протоки, з’єднуючи порожнини кишки і
жовткового мішка. Мезенхіма, яка оточує ендодерму, є джерелом розвитку
опорно-трофічних і непосмугованої м’язової тканин та кровоносних судин
стінок жовткової протоки і жовткового мішка. Вісцеральний листок мезодерми
дає початок епітелію серозної оболонки, яка є загальною для порожньої кишки,
жовткової протоки і жовткового мішка. Таким чином, оболонки стінки
порожньої кишки, жовткової протоки і жовткового мішка мають одинакове
походження і, по всій вірогідності, однотипну будову та подібні функції, які їм
запрограмовані.
Мікроскопічно встановлено, що на поперечному зрізі основа жовткової
протоки має подовжено-овальну форму, її загальна площа дорівнює 0,04±0,002
мм2 (табл. 1). ЇЇ стінка представлена лише слизовою оболонкою товщиною
52,00±1,45 мкм (табл. 2). В просвіт жовткової протоки виступають дві-три
стовпчастої форми складки, сформовані слизовою оболонкою, тоді як в просвіт
порожньої кишки – ворсинки. Висота складок сягає 69,40±1,57 мкм (табл. 3).
При забарвленні за Маллорі в їх товщі виявляли ніжну сітку колагенових
волокнистих структур. Слизова оболонка, як і у порожній кишці, вкрита
одношаровим кубічним облямівковим епітелієм. Як наслідок впинання
епітеліального шару у власну пластинку, в ній формуються крипти. У власній
пластинці спостерігається перебудова мезенхімних клітин у клітини
фібробластичного ряду. Кровоносні капіляри розміщені поодиночно і групами.
Більшість з них сформовані, оточені бластними клітинами і лімфоцитами.
Таблиця 1.
Площа поперечного зрізу жовткової протоки ембріонів гусей, мм2 (М±m)
Основа
0,04±0,002

Відділи жовткової протоки
Середня ділянка
0,12±0,006

Верхівка
0,81±0,055

В середній ділянці жовткова протока відокремлена від порожньої кишки.
Форма її на поперечному зрізі залишається подовжено-овальною, але порівняно
з основою, площа жовткової протоки збільшена у три рази і складає 0,12±0,006
мм2 (табл. 1). Окремо, поряд з жовтковою протокою, розташовані права і ліва
жовткові артерії та парні жовтково-брижові вени, які забезпечують зв'язок
судинної системи зародка і жовткового мішка. Стінка середньої ділянки
жовткової протоки утворена слизовою, м’язовою та серозною оболонками, з
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чим пов’язано збільшення її товщини до 162,20±3,41 мкм. Найбільшого
розвитку в ній досягає слизова оболонка. Її товщина дорівнює 116,60±2,45 мкм,
що складає 72,0% загальної товщини стінки жовткової протоки (табл. 2).
Таблиця 2.
Товщина жовткової протоки ембріонів гусей, мкм (М±m)
Відділи жовткової
протоки
Основа
Середня ділянка
Верхівка

Товщина
стінки
52,00±1,45
162,20±3,41
130,70±1,17

слизової оболонки
52,00±1,45
116,60±2,45
64,30±2,51

Слизова оболонка цього відділу, порівняно з основою, формує шість-сім
рівномірно розташованих складок, які значно збільшують її площу. Висота
малих складок сягає 28,40±0,83 мкм, середніх – 48,00±1,21 мкм і великих –
62,70±1,29 мкм (табл. 3). Складки вкриті одношаровим кубічним облямівковим
епітелієм. Заглиблення епітеліального шару у власну пластинку слизової
оболонки формують більш глибокі крипти, ніж у ділянці основи жовткової
протоки. Епітеліоцити крипт мають слабо оксифільну цитоплазму і великі,
слабо базофільні, кулястої форми ядра, що є показником їх активного
функціонального стану.
Таблиця 3.
Висота складок слизової оболонки жовткової протоки ембріонів
гусей, мкм (М±m)
Відділи жовткової
протоки
Основа
Середня ділянка
Верхівка

Малі

Середні

Великі

–
28,40±0,83
73,40±2,62

–
48,00±1,21
159,80±4,79

69,40±1,57
62,70±1,29
198,20±3,47

У просвіті середньої ділянки жовткової протоки виявляються фрагменти
жовткової маси, які прилягають до облямівки епітеліоцитів складок. У цих
ділянках знаходяться локуси резорбції жовтка. Вважаємо, що жовткові маси
з’являються у жовтковій протоці як наслідок стискання жовткового мішка при
втягуванні його в порожнину тіла ембріона через пупкове кільце. Ембріони
гусей до 23 доби інкубації повністю використовують білок яйця і переходять на
жовтковий тип живлення [2, 8].
У власній пластинці слизової оболонки середньої ділянки жовткової
протоки відмічена активна перебудова мезенхімних клітин у клітини
фібробластичного ряду. Простір між волокнистими структурами і клітинами
заповнений аморфною речовиною. У товщі складок знаходяться острівці
клітин, у центрі яких формуються кровоносні капіляри. Останні вистелені
уплощеними клітинами, які формують ендотеліальний шар і заповнені
клітинами крові. Овальна форма еритроцитів і їх ядер вказують на процеси
нормобластичного кровотворення. Навколо капілярів розміщуються бластні
клітини з великими базофільними ядрами. В ядрах деяких клітин помітні
ядерця. Між бластними клітинами розташовуються малі і середні лімфоцити.
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Відмічено формування підслизового шару, в якому переважають колагенові
волокнисті структури і велика кількість дрібних кровоносних судин.
М’язова оболонка середньої ділянки жовткової протоки представлена
двома-трьома циркулярними рядами міоцитів, які по периметру переходять в
косі і поздовжні, а потім знову в циркулярні. У прошарках пухкої волокнистої
сполучної тканини між рядами міоцитів знаходяться нервові сплетення, в складі
яких виявляли до 5-6 нейронів.
Серозна оболонка середньої ділянки жовткової протоки добре
розвинена, представлена пухкою волокнистою сполучною тканиною і вкрита
мезотелієм. У ній виявлена велика кількість кровоносних судин і підсерозних
вегетативних нервових сплетень, які забезпечують трофіку стінки та її
інервацію, що, на нашу думку, свідчить про високу функціональну активність
структур жовткової протоки.
Верхівка, де відбувається перехід жовткової протоки у жовтковий
мішок, знаходиться під загальною серозною оболонкою з жовтковими
артеріями і жовтково-брижовими венами. На поперечному зрізі протока і в
цьому відділі зберігає подовжено-овальну форму. У порівнянні з основою та
середньою ділянкою жовткової протоки, площа поперечного зрізу верхівки
виявилася більшою. Вона склала 0,81±0,055 мм2 (табл. 1). При цьому, товщина
стінки верхівки жовткової протоки зменшилася до 130,70±1,17 мкм, а слизової
оболонки до 64,30±2,51 мкм, що склало 49,0 % товщини стінки жовткової
протоки (табл. 2). Слизова оболонка утворена епітеліальним шаром, власною
пластинкою і слабо розвиненою підслизовою основою. Зовнішня поверхня
слизової оболонки верхівки жовткової протоки, прилеглої до кровоносних
судин, гладенька, тоді як на її внутрішній поверхні сформовано сім стовпчастої
форми складок, які за будовою подібні до таких слизової оболонки жовткового
мішка. Висота малих складок дорівнює 73,40±2,62 мкм, середніх – 159,80±4,79
мкм, великих – 198,20±3,47 мкм (табл. 3). До одношарового кубічного
облямівкового епітелію слизової оболонки місцями прилягають фрагменти
жовткової маси і вона має морфологічні ознаки резорбції. Жовток потрапляє до
протоки через широкий отвір у місці з’єднання з жовтковим мішком.
Стовпчасті складки слизової оболонки жовткової протоки збільшують
поверхню всмоктування поживних речовин жовтка. У власному шарі слизової
оболонки на верхівці складок, між кровоносними капілярами розміщуються
острівці бластних клітин та лімфоцити.
М’язова оболонка верхівки жовткової протоки представлена
поодинокими міоцитами, які розміщуються циркулярно.
Серозна оболонка утворена пухкою волокнистою сполучною тканиною з
великою кількістю кровоносних судин, вкрита мезотелієм.
Висновки. З’ясовано особливості макро- і мікроскопічної будови
жовткової протоки, як зачатку дивертикула Меккеля у 27-добових ембріонів
гусей великої сірої породи:
1. У стінці жовткової протоки відбуваються активні процеси
проліферації, росту, диференціації і гістогенезу, що сприяє збільшенню площі
жовткової протоки від основи до верхівки, зміні товщини стінки, формуванню
крипт і складок слизової оболонки, структур м’язової та серозної оболонок, які
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забезпечують високий рівень функціонування жовткової протоки у
пренатальний період.
2. Стінка жовткової протоки утворена слизовою, м’язовою і серозною
оболонками, за винятком основи, стінка якої представлена лише слизовою
оболонкою.
3. Серед оболонок стінки жовткової протоки найбільш розвиненою є
слизова. Вона вкрита одношаровим кубічним облямівковим епітелієм, який
забезпечує резорбцію жовткової маси.
4. Складки слизової оболонки жовткової протоки за формою і будовою
подібні до таких жовткового мішка.
5. У власній пластинці слизової оболонки жовткової протоки, як і у
стінці жовткового мішка, відбувається нормобластичне кровотворення.
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The macro- and microscopic characteristic of geese embryos yolk stalk of
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ВПЛИВ ФІТОПРОБІОТИЧНОЇ ДОБАВКИ "КАМПРОВІТ" НА
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ПТИЦІ У РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ
ОНТОГЕНЕЗУ
Досліджено вплив фітопробіотичної добавки "Кампровіт" із розрахунку
0,5 г на 1 голову курам-несучкам на фізіологічний стан організму у різні вікові
періоди продуктивності. Бактерійні клітини пробіотику біокаталізують
життєво важливі процеси в травному тракті, активно продукують
ферменти, амінокислоти, вітаміни, антибіотичні речовини та інші
фізіологічно активні субстрати, доповнюючи комплексну лікувальнопрофілактичну дію.
Ключові слова: птиця, фітопробіотична добавка, кров, перетравність,
продуктивність.
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку птахівництва однією з
головних проблем цієї галузі є підвищення життєздатності і резистентності
поголів'я птиці з метою збереження їх потенціалу продуктивності. Однак,
погіршення екологічної ситуації, збільшення кількості технологічних стресфакторів, вплив природних і антропогенних чинників стали причиною
зниження резистентності організму птиці, розвитку імунодефіцитних станів
[1,2,3,4]. Важливим моментом у вирішенні цієї проблеми є з'ясування
імунофізіологічних механізмів, що лежать в основі становлення і
функціонування місцевого та системного імунітету організму птиці у критичні
періоди постнатального розвитку. Застосування у птахівництві України
імунотропних
препаратів
для
попередження
імунодефіцитних
та
імуносупресорних станів організму, що виникають у птиці раннього віку через
низьку природну резистентність і несформованість факторів імунного захисту
та численних вакцинацій, викликає необхідність їх наукового обґрунтування.
Маловивченим залишається питання застосування комплексних препаратів
молодняку птиці у ранньому віці, які володіють імуномоделюючими
властивостями. В даний час мікробіологічною промисловістю світу
випускаються пробіотики на основі кишкової палички під різними
найменуваннями, але практично всі ці препарати випускаються для
використання в медичній практиці. В даний час у світі почали широко
застосовувати пробіотики на основі кишкової палички – живого
антагоністичного активного штаму E. сoli М-17 – неколіціногенний,
негомолітичний, лактоза позитивний. Особливістю цього штаму є, те що в
процесі репродукції він виділяє у поживне середовище колібактерин [5]. Хоча
©
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багато чисельні дослідження вітчизняних та зарубіжних авторів позитивно
оцінюють використання пробіотиків, разом з тим повністю не розкриті
механізми дії на організм курей-несучок пробіотиків нового покоління. В даний
час ще не вивчались такі фізіологічні параметри у птиці, як стан обмінних
процесів і імунобіологічні показники. У зв’язку з цим актуальним є
використання в раціонах курей-несучок пробіотику на основі кишкової
палички.
Матеріал та методи досліджень. Об’єктом досліджень був пробіотик
нового покоління розробленого вченими Вінницького національного аграрного
університету. Завданням роботи було передбачено створення біологічної
кормової добавки для птиці. В основі створення такої біологічної кормової
добавки була розробка живильного середовища для активного росту кишкової
палички, в якому за рахунок нового складу компонентів їх кількісного
співвідношення було б можливим скоротити тривалість вирощування кишкової
палички і не допустити ріст супутньої мікрофлори на запропонованому
живильному середовищі. Як складові макро- і мікроелементів при розробці
живильного середовища для вирощування кишкової палички використовували
суху молочну сироватку, а в якості білкового забезпечення пептон
ферментативний. Джерелом енергії служила лактоза.
Для досліду були відібрані дві групи здорових курей-несучок кросу
Ломан-Браун за принципом аналогів по 100 голів у кожній.
Для досліджень відбирали зразки крові від п’яти голів курчат у 1- і 50добовому
віці.
У
крові
визначали:
кількість
еритроцитів
фотоелектроколориметричним методом (Гаврилець Є.С., Демчук М.В., 1966);
вміст гемоглобіну – за методом Л.М. Піменова (1975); кількість лейкоцитів у
камері з сіткою Горяєва (Васильєва А.В., 1948); концентрацію білка – за
методом Лоурі (1951); концентрацію глюкози – глюкозооксидазним методом
(1964);
активність
аспартатамінотрансферази
(АсАТ) (К.Ф.2.6.1.1.) і
аланінамінотрансферази (АлАТ) (К.Ф. 2.6.1.2.) (Капетанакі К.Г., 1962);
фагоцитарну активність (ФА) нейтрофілів – за методом В.С. Гостева (1950).
Результати досліджень. Для дослідження впливу на організм тварин
нових препаратів велике значення має дослідження активності ферментів, що
дозволяють оцінити ступінь адаптації птиці до БАР, які досліджуються, а
також можливі патологічні зміни в організмі. При вивченні дії
фітопробіотичної добавки "Кампровіт" на організм курей-несучок,
встановлювали
активність
аспартатамінотрансферази
(АсАТ),
аланінамінотрансферази (АлАТ), та лужної фосфатази (ЛФ) у сироватці крові.
Ці ферменти крові у курей-несучок відіграють важливу роль у обміні речовин
під час репродуктивної активності. Результати визначення активності цих
ферментів у птиці при застосуванні фітопробіотичної добавки "Кампровіт" у
кількості 0,5 г на 1 голову наведені у табл. 1.
Аналізуючи дані табл. 1 відзначаємо, що на початок досліду показники
активності АсАТ та АлАТ у сироватці крові контрольної та дослідної птиці
вірогідно не відрізнялись.
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Після введення фітопробіотичної добавки "Кампровіт" встановлена
загальна тенденція до зниження активності АсАТ у групах курей, більш ніж на
17,9 %, відповідно до курей контрольної групи. Що стосується іншого
індикаторного органоспецифічного ензиму – АлаТ, то його активність у
дослідних групах, навпаки, мала тенденцію до підвищення відносно до величин
на початок досліду. Згодовування курам-несучкам раціону з вмістом
пробіотику "Кампровіт" у кількості 0,5 г на 1 голову активність АлАТ
становила 0,67±0,01 ммоль/(г⋅л), що вірогідно більше ніж контрольні значення
на 13,6 %.
Таблиця 1
Активність АсАТ та АлАТ сироватки крові курей-несучок за
впливу пробіотичної добавки "Кампровіт" (M±m, n=5)
Група

0,80±0,09
0,92±0,12
0,84±0,08

АлАТ,
ммоль/(г⋅л)
0,65±0,04
0,59±0,02
0,58±0,04

Коеф. Де
Ритиса
0,81
0,64
0,69*

0,78±0,02

0,67±0,03

0,86*

Доба дослідження АсАТ, ммоль/(г⋅л)

1 - ша
50 - а
1 - ша
Дослідна
50 – а доба після
введення
Примітки: * - Р<0,05;
Контрольна

АсАТ та АлАТ внутріклітинні ферменти, які мають різну локалізацію,
так АсАТ на 80-85 % міститься у мітохондріях, тоді як АлАТ практично вся
наявна у цитоплазмі, тому достатньо інформативним є співвідношення цих
двох ензимів, у сироватці крові, яке визначає коефіцієнт Де Ритиса. Цей
показник, після згодовування пробіотику "Кампровіт", мав тенденцію до
підвищення у курей дослідних групах відносно до величини на початок
досліду, у дослідній групі на 24,64 %. Відносно до показників контрольної
групи коефіцієнт Де Ритиса після введення пробіотику "Кампровіт" у корм
курей дослідної групи був вірогідно вищим на 34,37 %. Встановлена залежність
може вказувати на відсутність токсичного впливу пробіотику.
Активність лужної фосфатази наведена у табл. 2. Активність лужної
фосфатази на початок досліду як у контрольній, так і у дослідній групі була
майже однаковою та мала невірогідну різницю.
Після введення до раціону пробіотика "Кампровіт" у кількості 0,5 г на 1
голову активність ензиму курей дослідних груп мала тенденцію до підвищення
відносно до початкових величин та контрольної групи.
Таблиця 2
Активність лужної фосфатази сироватки крові курей-несучок, (M±m, n=5)
Група

Доба дослідження

Активність лужної фосфатази

1-ша
263,5±6,17
Контрольна
50-та
266,4±7,41
До введення добавки
261,9±8,47
Дослідна
50 доба після введення
325,4±5,32**
Примітки: ** - Р<0,01 порівняно з даними контрольної групи.
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Зокрема у дослідній групі несучок після введення добавки активність на
50 день становила 325,40 Од/л, що на 24,25 % вірогідно більше ніж до початку
експерименту. У контрольній групі птиці за цей період активність ферменту
практично не змінилась і становила від 263,5 Од/л до 264,4,20 Од/л.
Особливо важливе місце у здійсненні різноманітних фізіологічних
функцій в організмі птиці належить вуглеводам і, зокрема, глюкозі.
Наприклад, при окисненні вуглеводів клітини та тканини отримують
енергію, яка може акумулюватись у макроергічних сполуках три-, ди- та
мононуклеотидів, а при необхідності, ці сполуки розщеплюються і віддають
необхідну енергію для потреб живого організму. Враховуючи важливу роль
глюкози у процесах обміну речовин, нами проведено вивчення можливих
змін її рівня у сироватці крові під впливом фітопробіотичної добавки
"Кампровіт" при додаванні їх до раціону курей-несучок. Результати
досліджень наведені у табл. 3.
До згодовування фітопробіотичної добавки "Кампровіт", рівень
глюкози у сироватці крові курей усіх груп був майже однаковий і коливався
у межах величин 4,78 та 4,84 ммоль/л. Після введення до раціону
фітопробіотичної добавки "Кампровіт" у птиці дослідної групи рівень
глюкози зменшився на 0,78 ммоль/л, що нижче від даних на початок досліду,
а глюкози у курей контрольної групи знизився на 9,0 % у дослідній групі на
відповідно до птиці контрольної групи був нижчим на 5,6 % . Вміст 16,0 %,
що свідчить про підвищення інтенсифікації обмінних процесів у організмі
дослідних курей.
Глюкоза у птиці, як і у тварин інших видів, відіграє важливу роль у
здійсненні різноманітних фізіологічних функцій. Інтенсивне відкладання яєць
несучками вимагає великої кількості енергії, одним з джерел якої є глюкоза.
При її окисненні в організмі курей-несучок збільшується надходження
енергії, яка і використовується при утворенні та відкладанні яєць.
Таблиця 3
Вміст глюкози в сироватці крові курей-несучок при застосуванні
пробіотика «Кампровіт» (M±m, n=5, вік 48 тижнів)
Група
Контрольна
Дослідна

Доба дослідження
1-ша
50-та
До введення добавки
50-та

Глюкоза, ммоль/л
4,78±0,18
4,30±0,08
4,84±0,16
4,06±0,08

Для визначення рівня перетравності поживних речовин раціону при
включенні 0,5 г добавки "Кампровіт" із розрахунку на 1 голову в складі
комбікорму було проведено балансовий дослід на двох групах курей-несучок по
5 голів у кожній. Результати балансового досліду наведені в таблиці 4.
Споживання корму птицею дослідної групи було вищим у порівнянні з
несучками контрольної групи. Перетравність поживних речовин раціону
птицею дослідної групи, до складу якого включено фітопробіотичну добавку
"Кампровіт" була вищою порівняно з контрольною птицею. Так, перетравність
органічної речовини зросла у курей дослідної групи на 2,4 %. При цьому,
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установлено вірогідне зростання перетравності сирого протеїну, на 5,8 %,
перетравності сирого жиру на 4,9 %, сирої клітковини на 12,5 % і безазотистих
екстрактивних речовин на 3,5 %.
Таблиця 4
Перетравність поживних речовин раціону курей-несучок, % (М±m, n=5)
Показники
Органічна речовина
Сирий протеїн
Нітроген (N2)
Сирий жир
Сира клітковина
Безазотисті екстрактивні речовини

І-контрольна
83,0±0,71
86,0±0,71
13,76±0,50
82,0±0,71
16,0±0,61
85,0±0,71

Група
ІІ-дослідна
85±0,71
91±0,35**
14,56±0,45*
86±0,71*
18±0,71**
88±0,79

%
102,4
105,8
105,8
104,9
112,5
103,5

Примітка: достовірно при ** - р < 0,01 і *-р<0,05 відносно контролю

Для оцінки інтенсивності проходження метаболічних процесів в
організмі птиці були проведенні дослідження з визначення балансу азоту.
Результати досліджень балансу азоту в організмі птиці приведені в
табл.5. Баланс азоту у всіх групах був позитивний. Відмічено достовірне
споживання та виділення його з послідом і яйцем у курей-несучок дослідної
групи. Добове споживання азоту було більшим у курей дослідної групи на 0,8 г
порівняно з контрольними. Що стосується його виділення, то з послідом його
виділення у курей-несучок дослідної групи було на 0,11 г меншим, а з яйцем на
0,07 г більше ніж у контролі. Відносна ретенція азоту в тілі курей-несучок, що
споживали фітопробіотичну добавку "Кампровіт", переважала своїх аналогів
контрольної групи на 5,36 %. Витрати на утворення яєць були приблизно на
одному рівні у всіх дослідних групах.
Таблиця 5
Баланс азоту в організмі курей-несучок, (М±m, n=5)
Показники

І- контрольна
3,36±0,03

Прийнято з кормом, г/гол
Виділено з послідом, г/гол
Виділено з яйцями, г/гол
Баланс, г (±)
Утримано в організмі, %

1,25±0,02
1,00±0,01
+1,11
33,04±0,27

Група
ІІ- дослідна
3,58±0,05*
1,14±0,01*
1,07±0,01*
+1,37
38,40±0,17***

Витрати на утворення яєць, %
29,91±0,06
29,74±0,05
Загальна біологічна цінність протеїну, %
62,95±0,15
68,14±0,10***
Примітка: достовірно при - ***р < 0,001 і *-р<0,05 відносно контролю

Загальна біологічна цінність протеїну, його доступність була значно
вищою у курей-несучок дослідної і перевищувала контрольних на 5,19 %.
Фітопробіотична добавка "Кампровіт" із розрахунку 0,5 г на 1 голову сприяє
підвищенню загальної біологічної цінності протеїну корму або його
споживанню.
За 60 днів облікового періоду середня інтенсивність несучості курейнесучок дослідної групи перевищувала показник контрольної на 4,0 %. В
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середньому за обліковий період маса яєць у курей контрольної групи становила
60,5 г, а в птиці дослідної групи 61,7 г. Відмічене вірогідне збільшення маси
білка і жовтка яйця від курей дослідної групи, покращується хімічний склад
складових частин яєць курей-несучок, збільшується перетравність поживних
речовин раціону та баланс азоту.
Висновки. Після попадання фітопробіотичної добавки "Кампровіт" в
шлунково-кишковий тракт починають виділятися біологічно активні речовини і
функціонувати системи мікробних кліток, що виявляють як пряму дію на патогенні
і умовно патогенні мікроорганізми, так і опосередковану – шляхом активації
систем захисту макроорганізму. У цей же період часу бактерійні клітки пробіотику,
які можуть розглядатися як біокаталізатори багатьох життєво важливих процесів в
травному тракті, активно продукують ферменти, амінокислоти, вітаміни,
антибіотичні речовини та інші фізіологічно активні субстрати, доповнюючи
комплексну лікувально-профілактичну дію. Важливою особливістю пробіотику є
його здатність підвищувати протиінфекційну стійкість організму, регулювати і
стимулювати травлення, що позитивно позначається на підвищенні
продуктивності птиці, покращенні складу та якості яєць.
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Summary
Bigun YP, assistant VNAU
Vlasenko І.G., MD, associate professor VTEI KNTEU
EFFECT OF ADDITIVES FІTOPROBІOTICHESKOY "KAMPROVІT ON
PHYSIOLOGICAL CONDITION OF THE BODY IN DIFFERENT AGE
PERIODS OF ONTOGENESIS
The paper studied the effect of additives fitoprobioticheskoy "Kamprovіt" a
cost of 0.5 grams per 1 head of chickens-laying hens in physiological condition of the
body in different age periods of ontogeny. Bacterial cells of probiotics
biokataliziruyut vital processes in the digestive tract, produce active enzymes, amino
acids, vitamins, antibiotics and other substances, physiologically active substrates,
complemented by a comprehensive therapeutic and preventive action.
Key words: bird, fitoprobioticheskaya addition, blood, digestion, productivity.
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Харківська державна зооветеринарна академія
ЛІНІЙНІ ОСТЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ КІСТОК ПЛЕСНА ЯК
КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ВІКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У
СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ
Проаналізовано вікову динаміку та встановлено інформативність
лінійних остеометричних параметрів кісток плесна для визначення віку великої
рогатої худоби. Розроблено спосіб діагностики віку великої рогатої худоби за
остеометричними параметрами кісток плесна для завдань судововетеринарної експертизи.
Ключові слова: кістки плесна, лінійні остеометричні параметри, велика
рогата худоба, вік, судова ветеринарна експертиза.
Вступ. Нині існують способи, котрі дозволяють встановити вікову
належність великої рогатої худоби (ВРХ) (аналіз зоотехнічної документації,
стану зубних аркад, кількість кілець на рогових чохлах та ін.) [1]. Проте у
випадках проведення судово-експертних досліджень, які виникають у разі
викрадення тварин, фальсифікаціях, браконьєрстві на експертизу нерідко
потрапляють лише окремі кістки чи їх фрагменти [2]. Цей факт вимагає
залучення нових та адаптації класичних остеологічних методів дослідження.
Мета дослідження − розробити спосіб діагностики віку ВРХ за
лінійними остеометричними параметрами кісток плесна (ПлК) та
проаналізувати його інформативність для завдань судової ветеринарної
експертизи.
Матеріал і методи. Робота виконана у межах наукової тематики
“Морфологічні параметри організму тварин як об’єкти судово-ветеринарної
експертизи” (державний реєстраційний номер – 0109U008561), що
розробляється на кафедрі ветеринарно-санітарної експертизи та судової
ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії.
Досліджуваний кістковий матеріал відбирали від забитих тварин в умовах
господарства. Загалом досліджено 160 т кісток плесна від 80-и голів ВРХ
червоно-рябої порода у віці від народження до 12-и років. Відпрепаровані
кісткові органи піддавали остеометрії, яку проводили за методикою В. П.
Алексєєва [3] у нашій модифікації [4].
Статистичну
обробку
цифрових
показників
виконували
на
персональному комп’ютері з використанням програмних пакетів “Microsoft
Office Excel” та “Мaple-12” на базі Windows XP.
©
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Результати досліджень. На кістках плесна виділили сім лінійних
остеометричних параметрів [4], аналіз яких дозволив виявити вікові
особливості росту цих кісток. На етапі попередніх досліджень встановлено, що
вірогідної різниці між абсолютними показниками лінійних параметрів ПлК
самців та самок одного віку немає. Враховуючи це, а також інтенсивність
збільшення кожного з досліджуваних лінійних вимірів, було виділено дев’ять
вікових груп, а за лінійними параметрами діафіза – вісім, в яких досліджено
ПлК як від самців, так і від самок.
Вірогідне збільшення абсолютних значень лінійних параметрів ПлК
реєструється з моменту народження ВРХ до 20-міс. віку (табл. 1,2).
Максимальна інтенсивність росту лінійних параметрів ПлК реєструється від
народження ВРХ до 6-міс. віку, тобто між першими трьома віковими групами.
Абсолютні значення найбільшої довжини в цей період зростають на 7,7 та 8,7 %
між першими трьома віковими групами; сагітального та сегментального
діаметра основи на 13,8; 8,5 % та 9,6; 4,4 % відповідно. Абсолютні значення
лінійних параметрів епіфіза, а саме: сагітальний та сегментальний діаметри
збільшуються на 9,8; 9,3 % та 13,9; 11,9 % відповідно (табл. 1). З метою
вірогідної диференціації середньогрупових показників лінійних параметрів
діафіза ПлК, котрі відрізняються меншою інтенсивністю росту у порівнянні з
вищерозглянутими параметрами, перші три вікові групи мають ширші вікові
діапазони, абсолютні значення сагітального та сегментального діаметрів
збільшуються при цьому на 21,0; 14,1 % та 19,9; 13,8 % відповідно (табл. 2).
У період з 6 до 20-міс. віку спостерігається поступове зниження
інтенсивності приросту абсолютних показників досліджуваних лінійних
параметрів. У ВРХ старше 20-міс. збільшення лінійних параметрів ПлК
припиняється і реєструється зворотна тенденція до зменшення значень
абсолютних показників досліджуваних параметрів (Р≥0,1), за винятком
сагітального діаметра діафіза, значення якого зберігають тенденцію до
збільшення протягом всього досліджуваного періоду (Р≥0,1) (табл. 1,2).
Враховуючи виявлені остеометричні закономірності, проведено
регресійний аналіз отриманих середньогрупових значень, в результаті чого
отримано рівняння регресії третього порядку:
t = ay3 + by2 + cy
де t – вік тварини в місяцях; a, b, c – коефіцієнти рівняння регресії (константи),
для кожного з лінійних параметрів; y = х – а0 (х – абсолютне значення
остеометричного параметра, а0 – екстрапольоване значення цього показника в
Т = 0) (рис. 1). Значення коефіцієнтів детермінації для цієї регресії є суттєвими і
знаходяться в межах: R2 = 0,954 – 0,996 та відповідають рівню статистичної
вірогідності не нижче 90 % (рис. 1, табл. 3).
Для перевірки теоретичної можливості діагностики віку ВРХ за
лінійними параметрами ПлК застосовано “метод сліпого дослідження”. З цією
метою створено окрему колекцію кісток плесна від ВРХ віком від народження
до 3-х років. Кістки піддавали остеометрії, а отримані абсолютні значення за
кожним з лінійних параметрів використовували для визначення віку ВРХ за
розрахованим рівнянням регресії. У результаті застосованого “сліпого метода
дослідження” встановлено, що ступінь інформативності кожного з лінійних
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параметрів ПлК при діагностиці віку ВРХ різний (табл. 3). Критерієм
інформативності при цьому слугувало значення середньої помилки, котру
визначали як середнє арифметичне значення різниці фактичного та
розрахункового віку ВРХ у місяцях (табл. 3). Показники середніх помилок при
визначенні віку ВРХ за лінійними параметрами ПлК дають можливість
стверджувати про доцільність використання розрахованого рівняння регресії у
випадках проведення ветеринарних судово-остеологічних експертиз. При цьому
зберігається можливість діагностики віку ВРХ не лише за анатомічно цілими
ПлК, а й за їх відносно великими фрагментами. Проте, слід зазначити, що
точність діагностики віку ВРХ у таких випадках дещо знижується. Остаточним
розрахунковим віком ВРХ доцільно вважати середнє арифметичне значення
суми результатів отриманих за всіма дослідженими лінійними параметрами
ПлК у місяцях.
Висновки. 1. Лінійні параметри ПлК вірогідно зростають від
народження ВРХ до 20-місячного віку за виключенням сагітального діаметра
діафіза, який зберігає тенденцію до збільшення протягом всього періоду
дослідження (до 12 років).
2. Розроблено спосіб діагностики віку ВРХ, в основу якого покладено
рівняння регресії, котре дозволяє за абсолютними значеннями лінійних
параметрів ПлК визначити вікову належність ВРХ у межах від народження до
20 міс., а за сагітальним діаметром діафіза – від народження до 3-х років, з
можливими середніми помилками від 0,7 до 3,6 міс.
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LINEAR OSTEOMETRIC PARAMETERS OF FOOT BONES AS CRITERIA
OF CATTLE AGE DIAGNOSIS IN FORENSIC VETERINARY MEDICINE
The age dynamics has been analysed and the informativity of linear
osteometric parameters of foot bones to determine the age of cattle has been found
out The method of cattle age diagnosis by osteometric parameters of foot bones has
been worked out for the tasks of forensic veterinary medicine.
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У статті висвітлені основні дані біографії, творчі й наукові доробки
заслуженого анатома П. О. Глаголєва, а також його основні досягнення у
науково-педагогічній і громадській діяльності.
Ключові слова: біографія, наукові дослідження, здобутки, заслуги.
Павло Олексійович Глаголєв – був одним з провідних спеціалістів морфологів сільськогосподарських тварин – народився 23 червня 1896 року в
селі Знаменське Тульської області, Росія.
Середню освіту він отримав у м. Тула, після чого, у 1921 році вступив до
Московського ветеринарного інституту (МВІ), який закінчив у 1925 році. Після
закінчення МВІ Павло Олексійович був призначений завідувачем ветлікарні у
селі Апальщино Можайського р-ну, Московської обл. На цій посаді він
заповзято працював: лікував тварин, проводив ветеринарно-профілактичні
заходи, обладнав нову ветлікарню, виступав перед селянами з різними
доповідями, писав статті з ветеринарії. За активну громадську і партійну
діяльність у грудні 1928 року його призначили членом редколегії і
відповідальним секретарем редакції одразу двох журналів – «Вестник
современной ветеринарии» і «Ветеринарная практика». За цей короткий час
ним опубліковано більше 20-ти статей з різних питань ветеринарії [1].
З вересня 1930 по 1934 рік П. О. Глаголєв працював на посаді асистента
кафедри нормальної анатомії свійських тварин у МВІ. У 1934 році йому
присвоїли звання доцента і призначили завідувачем кафедри відновленого
ветеринарного
факультету
Східно-Сибірського
сільськогосподарського
інституту (м. Іркутськ), а у 1935 році – деканом цього факультету. На цій посаді
він у повній мірі розгорнув свою організаторську й педагогічну діяльність та
досліджує топографію і структуру м'язів області плечового поясу, плеча і
передпліччя свині [2].
У 1937 році П. О. Глаголєв отримує призначення на посаду доцента
кафедри нормальної анатомії свійських тварин у Московську Військововетеринарну академію Червоної Армії, де йому присвоюють вчену ступінь
кандидата біологічних наук. З жовтня 1941 року він призначений керівником
цієї кафедри.
У 1943 році Павло Олексійович захищає докторську дисертацію на тему:
«Зміна ділянки плечового поясу ссавців на шляху від стопо- до копито
ходіння», у якій виявлено функціональні зв’язки між кістками, зв’язками і
внутрішньою структурою м'язів, що діють на плечовий пояс і плече ссавців [3].
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У своїх дослідженнях він застосував експериментальний метод подразнення
м'язів електричним струмом і математичними обчисленнями визначав дуги
руху в плечовому суглобі за різними осями та довжину плеча діючих сил з
метою виявлення механічних умов роботи м'язів.
У 1944 році П. Глаголєву присвоюють вчене звання професора. Очоливши
у 1948 році кафедру анатомії і гістології у Московському зоотехнічному
інституті конярства (МЗІК), він продовжував працювати в еволюційному
порівняльно-анатомічному напрямку [4] та вивчав індивідуальний розвиток
тварин. Також, під його керівництвом у МЗІК досліджувались ріст і розвиток
кісток, м'язів і деяких внутрішніх органів коней [5, 6, 7].
З 1952 року професор П. О. Глаголєв завідує кафедрою анатомії, гістології
і ембріології у Московській ордена Леніна і ордена Трудового Червоного
Прапора сільськогосподарській академії імені К. М. Тімірязєва і працює над
питаннями впливу зовнішнього середовища на індивідуальний розвиток органів
руху у сільськогосподарських тварин і птиці [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. За
цей період його праці поєднали ренгено- і анатомо-гістологічні методи з
фізичними і хімічними дослідженнями органів і тканин, чим і було закладено
новий морфо-фізико-хімічний напрямок у зоотехнічній науці.
Павло Олексійович був дуже вибагливим до навчаючих і залучав своїх
помічників до створення методичних посібників, які допомагали у
самопідготовці студентів. Так, ним у співавторстві видано навчальний посібник
«Анатомия с/х животных с основами гистологии и эмбриологии» [17], в іншому
навчальному посібнику [18] він описує скелетні м'язи тварин, у наступному вплив годівлі коней на формування скелету і м'язів новонароджених лошат [19],
у співавторстві знову видано підручник «Анатомия с/х животных с основами
гистологии и эмбриологии» [20] та багато інших напрацювань.
За 45 років своєї бурхливої діяльності, стрімкого кар’єрного росту і
науково-практичної роботи П. О. Глаголєв написав біля 400 праць, зробив 49
наукових доповідей, провів 10 наукових конференцій з анатомії та гістології [1].
Окрім цього, він 30-ть років займався активною профспілковою діяльністю,
партійною і радянською; був членом партбюро вузу, головою ради зоофаку
ТСГА по захисту дисертацій з біологічних наук; членом координаційної комісії
з науково-дослідної роботи при ВАСГНІЛ; редактором ветеринарних видань з
питань анатомії свійських тварин та ін.
Заслуги П. О. Глаголєва були оцінені Радянською владою – нагороджений
орденом Трудового Червоного Прапора і орденом Знак Пошани, за останні сім
років він двічі був учасником ВДНГ.
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ВИДАТНОМУ МОРФОЛОГУ І. Ф. ІВАНОВУ – 110 РОКІВ
У статті висвітлена біографія, наукові здобутки і громадська діяльність
заслуженого морфолога, відомого нейрогістолога І. Ф. Іванова, а також
значимість його основних наукових відкриттів.
Ключові слова: біографія, наукові дослідження, здобутки, заслуги.
І. Ф. Іванов народився 15 вересня 1901 року. У 1918 році він закінчив 2-гу
Симбірську гімназію і був призначений завідувачем народного дому і
підвідділом позашкільної освіти. Пропрацювавши два роки, він іде на війну і
потрапляє до Латиського стрілецького полку Латиської дивізії, воюючи проти
врангельців і махновців. Після демобілізації І. Ф. Іванов вступив на навчання до
Омського ветеринарного інституту. Навчаючись, він працював ще
препаратором на кафедрі гістології. У 1927 році він закінчує навчання і
залишається працювати на кафедрі асистентом [1]. Під керівництвом професора
І. Ф. Єфремова він працює над науковими роботами з розвитку органа
Аккеркнехта і будовою присінка носу північного оленя [2].
У 1929 році Івана Філіповича скеровують на кафедру гістології
Медичного факультету Казанського університету, якою завідував відомий
гістолог, заслужений діяч науки РСФСР, професор Миславський. Під його
керівництвом він закінчує аспірантуру і виконує кілька робіт з іннервації
травного тракту у хребетних тварин [3,4,5]. У своїй першій нейрогістологічній
роботі [3], він запропонував метод тотальної імпрегнації нервових сплетінь.
З 1931 року І. Ф. Іванов призначений завідувачем кафедри гістології
Троїцького ветеринарного інституту і продовжує наукові дослідження. Завдяки
новому методу в 1933 році спільно з Т. М. Радостіною він виявляє синаптичні
зв’язки між нейронами мейсснерова і ауербахова сплетінь [6]. Ним доведена
можливість отримання експериментальної дегенерації постгангліонарних
нервових волокон і її залежність від функціонального стану швановських
клітин. Практичне значення цієї залежності визначається виникненням
«муміфікації аксону», тобто відсутність дегенерації справді пошкоджених
нервових волокон і, навпаки, несправжніх і зворотних картин розпаду цілих
аксонів [7,8,9,10,11,12]. Завдяки цьому відкриттю у 1933 році І. Ф. Іванов
продовжує експериментальні дослідження функціонального значення клітин 2го типу (за О. С. Догелем, 1852-1922 рр.) і висвітлює результати у докторській
дисертації [7] про рецепторні елементи вегетативної нервової системи
кишечника.
©

Венгрин А. В., 2011
354

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

З 1936 по 1948 рр. І. Ф. Іванов завідує кафедрою гістології у Казанському
ветеринарному інституті. А в 1948 році його призначають завідувати кафедрою
гістології і ембріології у Московській ордена Трудового Червоного Прапора
ветеринарній академії, де пропрацював до 1972 року.
Протягом всіх цих років професор І. Ф. Іванов віддавав свої сили для
педагогічного процесу, освоєння нових методів досліджень, обладнанню
кафедри. Розвиваючи експериментальний напрямок у нейрогістології, він
доводив теорію нейронної будови вегетативної нервової системи і зробив
вагомий внесок у вчення про де- і регенерацію периферичної нервової системи.
Ним також виявлено морфологічний субстрат подвійної іннервації травного
тракту [13], при цьому було доведено, що симпатичний і парасимпатичний
провідники ідуть разом у швановській оболонці. Своїми експериментами він
довів припущення О. С. Догеля про існування рецепторних нейронів і місцевих
рефлекторних дуг у вегетативному відділі нервової системи [7,8]. Виявилось,
що ці дуги можуть розміщуватись у межах інтрамуральної нервової системи
(короткі дуги) або ж виходити за межі органа (довгі дуги). Разом із Т.
Радостіною він вивчав спеціальну систему судин у патогенезі колік
[10,14,15,16]. Протягом двадцяти років І. Ф. Іванов послідовно і плідно вивчав
архітектоніку нервових сплетінь травного тракту.
Під керівництвом професора Іванова були створені нові методи виявлення
нервових елементів, які основані на ферментативному розщепленні
фосфоровмісного субстрату або на гідролізі фосфорних сполук самої нервової
тканини [17,18]. Спільно з О. В. Александровською розроблений метод
пересадки тканин під оболонки нерва [19,20], який дозволяє вивчити поведінку
трансплантатів у регенеруючих волокнах. З допомогою електронного
мікроскопу виявлено новий тип множинних «інтрагліальних» синапсів у
нейрогліальних тяжах нейропіля інтрамуральних гангліїв. Описана система
синаптичних зв’язків між клітинами 1- і 2-го типів Догеля і між суміжними
аксонами інтрамурального нервового стовбура. Вивчені субмікроскопічна
будова і гістохімія осьових циліндрів і гліальних клітин при де- і регенерації
периферичних нервів [21,22,23,24,25,26].
Іваном Филиповичем опубліковано близько 70 оригінальних наукових
праць, методик досліджень, підручників [27,28,29,30], а також підготовлено 8
докторів і 40 кандидатів наук. За дорученням Інституту наукової і технічної
інформації АН СРСР ним відтворено біля 3 тис. наукових статей, які
публікувались на шести мовах і написано ~ 30 статей для І і ІІ томів
Ветеринарної енциклопедії.
І. Ф. Іванов брав активну участь у громадській і політичній діяльності –
був членом партбюро і парткому академії; членом експертної комісії ВАК,
міжінститутської ради з морфології АМН СРСР; членом правління
Московського наукового товариства анатомів, гістологів і ембріологів; членом
редакційної ради журналу «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии»
(Санкт-Петербург); членом правління Всесоюзного товариства анатомів,
гістологів і ембріологів та ін. За свою діяльність він був нагороджений орденом
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Трудового Червоного Прапора і п’ятьма медалями, а у 1969 році – удостоєний
звання заслуженого діяча науки РСФСР.
Помер відомий нейрогістолог 21 липня 1972 року.
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
ГІСТОХІМІЧНІ ЗМІНИ В ТОНКОМУ ТА ТОВСТОМУ ВІДДІЛАХ
КИШЕЧНИКА ПОРОСЯТ, ЩО ЗАГИНУЛИ ВІД КИШКОВОГО
КЛОСТРИДІОЗУ
Представлені результати гістохімічних змін в тонкому та товстому
відділах кишечника поросят, що загинули від кишкового клостридіозу. Робота
виконана на кафедрі патологічної анатомії Національного університету
біоресурсів і природокористування України та в свинарських господарствах
Київської області.
Ключові слова: поросята, кишковий клостридіоз, тонкий та товстий
відділ кишечнику, патолого- анатомічний розтин, гістохімічні дослідження.
Вступ. У різних регіонах нашої країни свинарство з давніх часів було
традиційною галуззю тваринництва. Свині легко пристосовуються до
різноманітних кліматичних та кормових умов і їх можна розводити в
господарствах різного напряму на всій території України [1, 3]. Цінні
господарсько-корисні ознаки свиней, такі як висока продуктивність,
скороспілість, високий забійний вихід - гарантують перевагу у виробництві
м'яса порівняно з іншими видами сільськогосподарських тварин. Свинарство
дає можливість інтенсивно вирішувати м'ясну проблему в країні [7]. Проте,
одним з основних факторів, який стримує збільшення виробництва свинини, є
інфекційні хвороби, а саме кишковий клостридіоз. Тому було прийнято рішення
провести більш глибоке вивчення гістохімічних змін в тонкому та товстому
відділах кишечника поросят, що загинули від кишкового клостридіозу [8].
Матеріал і методи. Робота виконана на кафедрі патологічної анатомії
НУБіП України. Для гістохімічних досліджень використано 20 трупів поросят,
які загинули від кишкового клостридіозу, і 5 трупів експериментально забитих
клінічно здорових поросят того ж віку.
Патолого-анатомічний розтин трупів виконували методом часткової
евісцерації. Відібрані шматочки патологічного матеріалу фіксували у 10%-вому
водному нейтральному розчині формаліну за прописом Ліллі. Після фіксації
шматочки промивали водопровідною водою та проводили зневоднення у серії
спиртів зростаючої міцності, витримуючи в кожній порції по 24 год., і заливали
у парафін. З одержаних блоків за допомогою санного мікротому нарізали зрізи,
які потім фарбували [2]. Протеоглікани виявляли реакцією метахромазії з
толуїдиновим синім при pH 4,2 та при зафарбуванні альціановим синім при pH
1,0 та 2,5. Глікопротеїни виявляли ШЙК – реакцією [4,6].
Гістопрепарати вивчали під мікроскопом Біолам Р 12 при збільшеннях
від 50х до 1200х [5].
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Результати дослідження. При постановці реакцій на білки залишки
ворсинок і клітинні та тканинні елементи слизової оболонки і підслизової
основи зафарбовані блідо. Трохи інтенсивніше фарбуються ентероцити крипт,
м’язова пластинка слизової оболонки, м’язова і серозна оболонки, а також
клітини крові, що інфільтрують стінку кишечника (еритроцити, моноцити,
макрофаги, нейтрофіли).
При застосуванні методу Мікель-Кальво в багатьох клітинах слизової
оболонки ядра і цитоплазма забарвлюються з однаковою інтенсивністю, а тому
віддиференціювати ці складові елементи клітини в таких випадках дуже важко,
або ж взагалі неможливо. При зафарбовуванні білків амідочорним 10 В ядра в
більшості клітин чітко диференціюються внаслідок їх більш інтенсивного
(порівняно з цитоплазмою) забарвлення.
У тонкій кишці в частині розширених судин слизової оболонки і
підслизової основи серед клітин крові відкладається досить гомогенна білкова
речовина.
У дванадцятипалій кишці, поряд з ентероцитами крипт, інтенсивно
зафарбовуються епітеліальні клітини дуодентальних залоз.
У сліпій кишці всі клітинні елементи слизової оболонки (за винятком
клітин крові, які її інфільтрують), як і в тонкому відділі кишечника,
зафарбовуються блідо. М’язова пластинка слизової оболонки, підслизова
основа, м’язова і серозна оболонки фарбуються більш інтенсивно.
В ободовій кишці всі шари стінки при постановці реакцій на білки
зафарбовуються дещо інтенсивніше, ніж у тонкому відділі кишечника.
У просвіті тонкого і товстого відділів кишечнику крім клітинного
детриту виявляється білкова речовина у вигляді гомогенно зафарбованих,
безструктурних плям і смужок різної форми.
При постановці реакцій на нуклеїнові кислоти (ДНК і РНК) встановлено,
що їх кількість в клітинах усіх шарів стінки кишечника зменшується. Особливо
виразне зменшення кількості обох нуклеїнових кислот спостерігається в
клітинах епітелію і строми слизової оболонки. Гладкі м’язові клітини містять
трохи більшу кількість нуклеїнових кислот. Інтенсивно зафарбовуються
макрофаги і моноцити.
При постановці ШЙК-реакції встановлено, що стінка кишечника в одних
і тих же його ділянках забарвлюється нерівномірно: в одних сегментах вона має
трохи блідіше зафарбовування, а в інших, поряд розташованих сегментах –
трохи інтенсивніше. В тонкій кишці більш інтенсивно фарбується м’язова
оболонка, менш інтенсивно – всі інші шари кишкової стінки. В слизовій
оболонці на фоні загального блідого зафарбовування більш інтенсивно
фарбуються келихоподібні клітини і слиз, який виявляється на поверхні
слизової оболонки лише місцями у просвіті крипт і в нижній частині залишків
ворсинок. В сліпій і ободовій кишках також інтенсивно фарбується
келихоподібні клітини і слиз, який відсутній у верхній частині слизової
оболонки, але вкриває поверхню 38,7 + 8,1 % крипт. Цитоплазма моноцитів і
макрофагів, що інфільтрують стінку кишечника, фарбується досить інтенсивно.
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У просвіті кишечника реєструються досить інтенсивно зафарбовані
клітинний детрит та гомогенна, в частині випадків трохи зерниста ШЙКпозитивна речовина.
У тонкій кишці в частині розширених судин слизової оболонки і
підслизової основи серед клітин крові відкладається досить гомогенна, помірно
зафарбована ШЙК-позитивна речовина.
В усіх випадках реакція метахромазії з толуїдиновим синім в зрізах з
усіх відділів тонкої кишки, сліпої та ободової кишок була негативною.
При зафарбовуванні альціановим синім при рН 2,5 інтенсивно
фарбуються келихоподібні клітини. Слиз на поверхні епітелію виявляється
лише місцями, як і при постановці ШЙК-реакції. Також помітно забарвлюється
цитоплазма енетероцитів крипт і клітин епітелію дуодентальних залоз. Всі інші
клітини зафарбовуються ледь помітно. При рН 1,0 келихоподібні клітини, слиз
та цитоплазма ентероцитів крипт і клітин епітелію дуодентальних залоз
фарбуються ледь помітно, як і загалом уся стінка кишечнику. Проте, у сліпій і
ободовій кишках келихоподібні клітини і слиз при рН 1,0 фарбуються майже
так само інтенсивно, як і при рН 2,5. В частини судин при рН 1,0 та 2,5 більш
інтенсивно зафарбовуються стінки судин і поряд розташовані волокна
сполучної тканини.
У тонкій кишці в просвіті судин серед склеєних клітин крові
реєструється речовина, яка забарвлюється альціановим синім при рН 1,0 та 2,5.
Серед клітинного детриту в просвіті кишечника альціановим синім при
рН 1,0 та 2,5 виявляють смужки і плями слизу.
В кишечнику бактерії виявляються у вигляді колоній і окремих клітин
круглої, овальної або паличкоподібної форми в просвіті судин серед клітин
крові, в цитоплазмі моноцитів і макрофагів, що інфільтрують кишкову стінку,
та в цитоплазмі ентероцитів, рідше на їх поверхні, ще рідше – серед клітинного
детриту. Найбільша кількість збудника реєструється в порожній кишці, менша –
в дванадцятипалій і клубовій, ще менша – в сліпій і ободовій кишках. У прямій
кишці відносно невелика кількість бактерій спостерігається тільки в просвіті
серед її вмістимого. Слід відзначати, що в усіх відділах кишкового тракту
збудник виявляється в одних сегментах кишечника, в той час як в інших, поряд
розташованих, він не був знайдений.
При застосуванні методу Мікель-Кальво бактерії і їх скупчення
зафарбовуються у темно-синій або чорний колір, амідочорним 10 В – у темнокоричневий або чорний колір, альціановим синім при рН 1,0 та 2,5 – у темносиній, майже чорний колір, при постановці ШЙК-реакції – у світло-червоний
або рожевий колір. Збудник також виявляється при постановці реакцій на
нуклеїнові кислоти. Метахромазія з толуїдиновим синім відсутня.
Висновки. Результати гістохімічних досліджень свідчать про
порушення процесів всмоктування речовин в тонкому відділі кишечника.
Встановлено, що кількість нуклеїнових кислот в клітинах усіх шарів стінки
кишечника зменшується. В кишечнику бактерії виявляються у вигляді колоній і
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окремих клітин круглої, овальної або паличкоподібної форми в просвіті судин
серед клітин крові, в цитоплазмі моноцитів і макрофагів.
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препаратів та кормових добавок, м. Львів
ВМІСТ ЛІПІДІВ, ІНТЕРМЕДІАТІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО
ОКИСНЕННЯ ТА АКТИВНІСТЬ АМІНОТРАНСФЕРАЗ У КРОВІ ТЕЛЯТ
ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЛІГФОЛ
У статті подається динаміка вмісту ліпідів, інтермедіатів
вільноракального окиснення та активності амінотрансфераз у сироватці крові
телят за умов застосування препарату лігфол. Встановлено, що застосування
препарату лігфол здійснює, в цілому, позитивний вплив на організм телят: не
проявляє токсичності, сприяє оптимізації окисно-відновних процесів та
збільшує як середню масу телят, так і середньодобові прирости.
Ключові слова: телята, сироватка крові, препарат лігфол, ПОЛ,
амінотрансферази.
Вступ. Аналіз даних літератури показує, що ветеринарні препарати та
кормові добавки різного призначення, відповідно різної специфічної дії і
хімічного складу, зумовлюють вплив на окиснювально-антиоксидантний
гомеостаз, імунний статус організму та здоров’я тварин в цілому [1,2]. Зокрема,
це порушення балансу про- та антиоксидантних реакцій, гематологічні та
імунологічні зрушення, недостатня детоксикація та інші [2,3].
Для вирішення таких проблем необхідний комплексний підхід з
використанням біологічно активних речовин (БАР) у складі ветеринарних
препаратів та кормових добавок для лікування і профілактики захворювань
неінфекційної етіології, зростання резистентності, стійкості до стресових
ситуацій, збереженості і продуктивності сільськогосподарських тварин та птиці
при недостатньо збалансованих раціонах.
Мета роботи — дослідити вплив ветеринарного препарату лігфол на
вміст ліпідів, інтермедіатів вільнорадикального окиснення та активність
амінотрансфераз у крові телят.
Матеріал і методи. Дослід проводився у приватному фермерському
господарстві “Лелик” смт. Куликів Жовківського району Львівської області. У
дослідах на телятах (теличках) чорно-рябої породи 1,5 місячного віку, аналогах
за масою тіла вивчали ефективність застосування препарату лігфол на фоні
господарського раціону для даної вікової групи. Лігфол — ін'єкційний розчин,
до складу якого входять гумінові кислоти, отримані при обробці лігніну
гідролізованого та допоміжних компонентів натрію дифосфату, натрію хлориду
©
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і води ін'єкційної. Для проведення досліду було сформовано 2 групи телят (по
10 голів у кожній):
І група (контрольна) —отримували внутрішньом'язово по 1,0 мл
фізіологічного р-ну, три рази через кожні 48 годин;
ІІ група — внутрішньом'язова ін'єкція по 1,0 мл препарату лігфол три
рази через 48 годин.
Кров для лабораторних досліджень відбирали до застосування
препарату, на 7 і 14 добу досліду. У сироватці крові (СК) визначали:
концентрацію дієнових кон'югатів (ДК) [4], ТБК-активних метаболітів (МДА)
[5], молекул середньої маси (МСМ) [6], загальних ліпідів та загального
холестеролу [7], активність АлАТ, АсАТ [8]. Перед початком досліду та через
місяць проводили контрольне зважування з визначенням середньодобових
приростів маси телят. Отримані експериментальні дані опрацьовували
статистично [9].
Результати досліджень. За час проведення досліду відхилень у
поведінці та клінічному стані телят не спостерігали. Місцевої та загальної
реакції гіперчутливості у дослідних телят не виявляли. Показники пульсу,
дихання та температури тіла були в межах фізіологічної норми.
Отримані результати досліджень деяких біохімічних показників у СК
телят на 7 та 14 добу за умов застосування препарату лігфол представлено в
табл. 1. Як видно із даних таблиці 1, виявлено певні зміни вмісту ДК і МДА в
СК телят на 7 та 14 добу за умов застосування препарату лігфол порівняно з
контрольною групою. Так, концентрація ДК зменшилась на 7 добу в СК телят
дослідної групи на 50%, а на 14 добу перевищує всього на 3,3 % концентрацію
ДК у СК порівняно з контрольною групою. Проте збільшується концентрація
МДА на 7 добу (на 21,1%) та на 14 добу (на 25,3%) у СК телят дослідної групи
у порівнянні з контрольною. За умов застосування препарату лігфол
концентрація МСМ у СК телят на 7 та 14 добу зменшується на 12,5 % і 8,0 %
відповідно порівняно з контрольною групою.
В останній час до найбільш розповсюджених маркерів ендогенної
інтоксикації, що дозволяють швидко, суб'єктивно та різносторонньо оцінити
важкість синдрому ендогенної інтоксикації, відносять вміст МСМ, метаболітів
ПОЛ та інші [10]. Проте виявлені нами зміни вмісту в сироватці крові ДК, МДА
та МСМ свідчать про відсутність суттєвого посилення вільнорадикального
окиснення (ВРО), вираженої ендогенної інтоксикації та порушення утилізації
токсичних субстратів. Також не спостерігали вірогідних змін концентрації
загальних ліпідів у СК телят на 7 та 14 добу досліду між контрольною та
дослідною групою (табл. 1).
Однак, концентрація загального холестеролу в СК телят дослідної групи
вірогідно менша на 7 добу ( р<0,05), а на 14 добу досліду не відрізняється
порівняно з контрольною групою.
Активність амінотрансфераз у СК дослідної групи телят порівняно з
контрольною групою в досліджувані періоди не зазнає суттєвих змін. Так,
активність АлАТ у СК дослідної групи телят порівняно з контрольною
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збільшується на 7 та 14 добу на 21,7 % і 23,0 % відповідно. Характер змін
активності АсАТ аналогічний і в СК дослідної групи телят на 7 та 14 добу
перевищує її на 26,4 % та 6,7 % відповідно порівняно з контрольною групою.
Хоча зміни активності амінотрансфераз у дослідної групи телят порівняно з
контрольною не вірогідні, все ж свідчать про інтенсифікацію процесів
переамінування.
Таблиця 1
Біохімічні показники у сироватці крові телят за умов застосування
препарату лігфол (M ± m, n= 10)
Показник
a.
b.

ДК,
мкмоль/мл

Група тварин
2.

К
Д

a.
ТБК-активні
метаболіти, мкмоль/л

3.

Загальні ліпіди,
г/л
a.
Загальний
холестерол,
b.
ммоль/л
МСМ,
г/л

4.

Період досліджень
7 доба
14 доба
6,03±2,70
4,56±1,05
3,01±1,38
4,71±1,0

К

6,1±0,87
7,39±0,3

6,92±0,9
8,67±0,64

К

2,66±0,15
2,19±0,25

2,0±0,23
2,1±0,05

К

6,88±0,20
5,89±0,36*

3,63±0,07
3,70±0,40

0,96±0,13
0,84±0,08
7.
К
0,23±0,04
АлАТ, мккат/л
Д
0,28±0,03
8.
К
0,47±0,01
АсАТ, мккат/л
Д
0,5±0,02
Примітка: ступінь вірогідності до контролю ― *р<0,05

1,26±0,24
1,16±
0,13±0,01
0,16±0,01
0,3±0,01
0,32±0,01

Д
Д
5.
Д
6.

К

Д

Відомо, що підвищення активності АлАТ і АсАТ у сироватці крові може
бути як наслідок пошкодження гепатоцитів, так і збільшення біосинтезу
ферментів тканиною печінки [11].
Виявлена нами динаміка активності амінотрансфераз служить
опосередкованим доказом відсутності порушення цілісності мембранних
структур гепатоцитів та свідчить про нормальні функціональні можливості
печінки за умов застосування препарату лігфол.
Таким чином, при застосуванні препарату лігфол у СК телят дослідної
групи на 7 та 14 добу дослідження виявлено зменшення концентрації загальних
ліпідів, загального холестеролу (на 7 добу різниця вірогідна), МСМ,
різнонаправлений характер зміни концентрації ДК та ТБК-активних
метаболітів, а також незначне підвищення активності АлАТ і АсАТ порівняно з
контрольною групою.
Аналіз отриманих експериментальних даних дає підстави стверджувати,
що за умов застосування препарату лігфол спостерігали у досліджуваний період
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підвищену інтенсивність окремих ланок метаболізму в організмі телят
дослідної групи, зокрема окисно-відновних процесів, про що свідчить вища
активність амінотрансфераз, більш інтенсивне використання ліпідів, зміни
концентрації МСМ, ДК та ТБК-активних метаболітів. Така динаміка величин
досліджуваних біохімічних показників — неспецифічна основа
всіх
адаптивних реакцій організму телят, що відображає більш інтенсивний ріст та
розвиток телят дослідної групи порівняно з контрольною (табл. 2).
Таблиця 2
Приріст маси телят за умов застосування препарату лігфол
(М±м, n=10)
Вагові показники
Група
тварин
І (К)
ІІ (Д)

маса телят
На початку
На 30 добу, кг
досліду, кг
49,7±3,2
55,3±4,4
49,1±4,1
57,2±3,3

приріст маси телят
загальний за
Середньомісяць, кг
добовий приріст, г
5,6±0,5
227,0±11,0
8,1±0,3
270,0±9,0

Так, у телят, яким вводили препарат лігфол, середньодобовий приріст
маси становив 270,0±9,0 г, що на 18,9% перевищував цей показник у
контрольної групи.
Висновки. Триразова ін'єкція препарату лігфол в дозі по 1,0 мл
внутрішньом'язово через 48 годин здійснювала, в цілому, позитивний вплив на
організм досліджуваних телят. У вказаній дозі препарат не проявляв
токсичності, сприяв оптимізації окисно-відновних процесів та збільшував як
середню масу, так і середньодобові прирости у дослідній групі тварин.
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Summary
Holubiy E. M., Zhyla M. I., Vezdenko O. S., Sobodosh O.Y., Shkodyak N.V.
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and
Feed Additives, Lviv, Ukraine
LIPIDS, INTERMEDIATES FREE PEROXIDATION AND ACTIVITY OF
AMINOTRANSFERASES IN THE BLOOD OF CALVES WITH USE OF
PREPARATION LIHFOL
It was studied the dynamics of lipid content, intermediates of free radical
oxidation and aminotransferase activity in serum of calves under the drug Lihfol.
Found that the drug carries Lihfol, in general, positive effects on the calves:
shows no toxicity, contributes to optimize the redox processes and increases as the
average weight of calves, and average daily gains.
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КЛІНІЧНИЙ СТАН НОВОНАРОДЖЕНИХ ЦУЦЕНЯТ ЗА
ШТУЧНОГО ВИГОДОВУВАННЯ
У статті наведені результати дослідження та порівняння інтенсивності
росту і розвитку цуценят за штучного їх вигодовування.
Ключові слова: новонароджені цуценята кормосуміш, прирости маси
тіла.
Вступ. Новонароджені цуценята в перші доби життя потребують
посиленого піклування, тому що народжуються сліпими і глухими.
Слуховий прохід відкривається на 6–8 день, очі – лише на 11–14 день. На
21 добу життя у цуценят прорізаються зуби [1,2].
Для забезпечення їм комфортних умов існування, у виводку
рекомендується залишати не більше восьми цуценят, і лише за умови, що
собака-мати у хорошій формі після пологів [5].
Якщо ж собака надто худа або ж навпаки – перегодована, варто залишити
не більше чотирьох цуценят, а інших підкласти під іншу самку, в якої надлишок
молока і не таке велике потомство, або ж перевести на штучне вигодовування
(рис. 1).

Рис. 1 – Природнє вигодовування цуценят
Нерідко трапляються випадки, коли в самки зникає молоко (причинами на
те може бути стрес, недостатня годівля тощо) або ж вона не в змозі вигодувати
все своє потомство, іноді самки гинуть під час пологів [3,4].
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В таких випадках цуценят необхідно годувати власноруч кожні дві години
протягом доби. Для зручнішого годування варто користуватись соскою, а для
цуценят маленьких порід - піпеткою.
Кількість годівель на день має коливатися від трьох до восьми.
Раціонально складений графік годівель також є важливим фактором для
нормального росту і розвитку цуценят. Він виражається в приблизно однаковій
кількості молока, що випивається за одну годівлю, за винятком першого
(ранкового) прийому їжі, який повинен бути більш поживним.
Основою фізіологічного харчування новонароджених цуценят є
приготування сумішей кормів-замінників, які за своїм складом максимально
наближені до природного молока собаки.
Однак на сьогодні, на жаль, нерідко власники собак не приділяють
належної уваги годівлі цуценят, а від якісної повноцінної годівлі залежить і
подальший розвиток неспецифічної резистентності тварин і екстер’єрних
породних особливостей, які оцінюються фахівцями.
Матеріал і методи. Для проведення досліджень використовувались
добові цуценята породи далматинець, народжені від здорових матерів, у яких,
однак виникли проблеми з годівлею. Цуценятам першої групи випоювали за
допомогою сосок (рис.2) коров’яче молоко змішане з яйцем; з другого тижня
життя їх годували манною кашею на молоці з яйцем (рис. 3).

Рис. 2. Годівля добового цуценяти

Рис. 3 Годівля на 14 добу життя

Цуценятам другої групи випоювали кормосуміш власного приготування у
наступних пропорціях:
1) суміш з 75% коров’ячого молока, 25% згущеного молока або суміш із
рівних частин яйця, коров’ячого і згущеного молока. Через кілька днів до
суміші додають стимулюючі добавки;
2) 1-6 день: 20% сухого молока, 5% глюкози, 40-60% бовісерину, вода.
7-14 день: 15% сухого молока, 45-55% води, 30-40% бовісерину.
3-4 тиждень: 15-20% сухого молока, 55-60% води, 20-25 % бовісерину.
Щоденно додавали по 1 краплі вігантоля (Байер) або 2,5мл вігантоля з
риб’ячим жиром (10:500) на голову;
3) сухе молоко 113г, вода 113г, кукурудзяний відвар 14г, риб’ячий жир
2мл, яєчний жовток 1шт, тіамін 1мг. [6,7].
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Зважували цуценят на електронних вагах при народженні та щотижня
потому. На 14 добу життя провели дегельмінтизацію цуценят препаратом
Дронтал-Джуниор.

Результати дослідження. Відомо, що хімічний склад молока собаки має
ряд особливостей:
1. Великий відсоток сухої речовини та мінеральних солей.
2. За вмістом білків воно в два рази перевершує коров’яче.
3. Процентний вміст жирів коливається і складає в середньому від 5%
(гончі породи) до 9% (німецька вівчарка). Жирних кислот у ньому більше, ніж у
коров’ячому. Середня калорійність на 1 кг - 1210 ккал, або 5063 кДж (коров’яче
молоко - 750 ккал).
4. Вміст молочного цукру (лактози) відносно невеликий порівняно з
коров’ячим [4].
На початку досліду маса тіла цуценят обох груп відрізнялася незначно
(табл.1). Однак вже на початку другого тижня життя відмічали значну різницю
в приростах маси тіла тварин.
Таблиця 1
Маса тіла цуценят в динаміці, г m±n, n=5
Вік
1-а група (коров’яче молоко) 2-а група (кормосуміш)
При народженні
290,0±6,2
280,7±4,6
1 неділя
650,6±37,9
850,4±43,1
2 неділі
1210,8±99,3
1480,4±112,7
3 неділі
1820,3±158,2
2170,1±162,8
4 неділі
2300,9±186,4
2850,3±196,1
З наведеної таблиці видно наскільки інтенсивно набирали вагу цуценята
другої групи, оскільки раціон їхньої годівлі був чітко збалансований за
потребами. Різниця приростів маси тіла вже на 7 добу становила близько 200 г.
Надалі ця різниця все збільшувалась. На кінець четвертого тижня вирощування
вона становила 549,4 г.
Однак навіть ситі цуценята обох груп іноді відчували дискомфорт і навіть
біль від газів у кишечнику. Тому для позбавлення цуценяток від страждань їм
робили масаж живота.
В першій групі тварин (за умов годівлі цуценят коров’ячим молоком)
періодично виникали розлади травлення. Це пов’язано із тим, що травна
система малюків ще недостатньо розвинена і не має в достатній кількості всіх
ферментів для розщеплення чужорідного (коров’ячого) молочного білка та
інших речовин, а також із утворенням надмірної кількості газів у кишечнику
(здуття живота). За таких умов у тварин можуть розвиватися гастроентерити.
Серед тварин другої групи ознаки страждань (скавчання, занепокоєння
тощо) спостерігали набагато рідше.
Визначальним фактором щодо повноцінності молока є процентний вміст
сухих речовин у приготованому молоці. Зріст цуценят, яких вигодовували
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коров’ячим молоком, відставав на 10 - 15% від росту їхніх побратимів, яких
годували приготованою сумішшю.
Отже причиною повільного росту і розвитку цуценя першої групи є
недостатність у коров’ячому молоці необхідних для росту цуценят поживних
речовин, низький ступінь їх засвоєння, поганий апетит цуценят, внаслідок
споживання невластивої їжі та страждань від газів, що скупчилися в
кишечнику, що також є стресовим фактором і негативно впливає на прирости
живої маси.
А недостатній ріст і розвиток цуценят відбиватиметься в подальшому на
стійкості тварин до захворювань.
Однак надлишок їжі в ранньому віці і, пов’язаний з цим, прискорений
розвиток кістяка, більш шкідливі для організму цуценя, ніж легке недоїдання,
при якому ріст спочатку сповільнюється.
Висновки. Годівля цуценят має проводитись відповідно до їх віку, виду та
потреб. Їжа повинна бути висококалорійною і багатою на білки, вітаміни та
мінеральні солі, бо потреби організму цуценяти в «будівельних матеріалах» у
два рази вище, ніж у дорослої собаки. Таку годівлю бажано продовжувати доти,
доки маса цуценяти не досягне значення половини маси дорослої собаки.
Сьогодні у продажу є широкий вибір кормів-замінників, які за своїм
складом максимально наближені до природного молока собаки. Їх
виробництвом займаються провідні зоокомпанії. Хоча варто пам’ятати, що
суміш не може повністю замінити молоко матері. Тому краще спрямувати
зусилля на відновлення природної сили і лактації самки, аби вона могла
самотужки годувати цуценят.
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Summary
The article navedni results and compare the intensity of growth and
development of puppies by feeding them artificially.
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МАКРО- ТА МІКРОСКОПІЧНІ ПОКАЗНИКИ КЛОАКАЛЬНОЇ СУМКИ
ДОБОВИХ КАЧЕНЯТ
Анотація. Проведено дослідження макро- та мікроскопічної будови
клоакальної сумки добових каченят. Макроскопічно визначали топографію,
абсолютну масу та лінійні проміри. Мікроскопічно визначали площу, яку
займають стінка і порожнина органа, його оболонки, а також розміри складок
слизової оболонки.
Ключові слова: добові каченята, клоакальна сумка, абсолютна маса,
лінійні проміри, складки слизової оболонки.
Вступ. Як відомо, клоакальна сумка (КС) належить до центральних
органів імуногенезу птахів, де відбувається розвиток В-лімфоцитів [1, 2, 3]. Для
більш повного розуміння функціональних особливостей цього органа та
встановлення імунного статусу птиці необхідні більш точні знання про ріст і
розвиток КС у птахів певного віку. У спеціальній літературі є окремі відомості
про будову КС качок, але вони поодинокі і неповні [4, 5].
Матеріал і методи. Матеріал для досліджень відібрали від бройлерних
качок благоварського кросу віком одна доба. При виконанні роботи
використовували загальноприйняті макро- і мікроскопічні
методи
морфологічних досліджень [6]. Визначали топографію, форму, колір,
консистенцію, абсолютну і відносну масу та лінійні проміри КС, а також її
мікроскопічні показники.
Результати досліджень. Проведеними дослідженнями підтверджено
дані інших авторів, що КС добових каченят розташована між дорсальною
стінкою клоаки і каудальною частиною прямої кишки, з одного боку, та
попереково-крижовим відділом хребетного стовпа, з іншого. На органі
виділяють дорсальну, вентральну і латеральні поверхні та краніальний і
каудальний кінці. Дорсальна поверхня межує з хребетним стовпом. Вентральна
прилягає до дорсальної поверхні задньої частини прямої кишки і клоаки.
Латеральні поверхні контактують із задніми ділянками грудо-черевних стінок.
Краніальний кінець направлений у грудо-черевну порожнину, досягаючи
заднього кінця каудальної частини нирки, а каудальний переходить у коротку
протоку, яка з’єднує порожнину КС з порожниною клоаки. КС добових каченят
блідо-рожевого кольору, пухкої консистенції. Її поверхня рівна та гладенька.
Макроскопічними дослідженнями встановлено, що абсолютна маса
органа становить 0,08±0,01 г, а її лінійні показники довжини, ширини і висоти
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відповідно 15,6±2,89 мм, 3,0±0,01 і 1,9±0,27 мм. Відносна маса досліджуваного
органа становить 0,14±0,02 %.
Мікроскопічними дослідженнями підтверджено, що КС каченят є
порожнистим органом, тобто вона утворена стінкою та порожниною (рис. 1).

Рис. 1. Загальний план мікроструктури клоакальної сумки добового
каченяти. Гістопрепарат (гематоксилін і еозин, × 40): 1 – порожнина; 2 – стінка
з лімфоїдними вузликами; 3 – складки слизової оболонки.
На поперечному зрізі КС має округлу форму, а завдяки складчастості
слизової оболонки стінки – зірчастий вигляд.
Площа, яку займає стінка органа, становить 83,94±0,16 %, а порожнина
відповідно 16,06±0,16 %.
Нашими дослідженнями також підтверджено, що стінка КС утворена
трьома оболонками: зовнішньою – серозною, середньою – м’язовою і
внутрішньою – слизовою. Площі, які займають ці оболонки неоднакові.
Найбільшу площу займає слизова оболонка 89,66±0,65 %, а м’язова і серозна
відповідно 9,44±0,86 і 0,9±0,21 %.
Як зазначалося раніше, слизова оболонка формує складки. У добових
каченят таких складок нараховується від 4 до 6. Залежно від висоти ми їх
розділили на великі, середні і малі. Серед них найкраще виражені дві великі
складки, які реєструються у всіх каченят дослідної групи (рис 2).

Рис. 2. Складки слизової оболонки клоакальної сумки добового
каченяти. Гістопрепарат (гематоксилін і еозин, × 16): 1 – порожнина сумки;
2 – велика складка; 3 – середня складка; 4 – мала складка.
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Під час досліджень складок слизової оболонки КС визначали їх висоту і
ширину в ділянці верхівки та основи.
Висота великих складок слизової оболонки КС добових каченят
становить 1758,33±56,14 мкм, середніх – 798,92±35,48, а малих – 571,08±27,78
мкм. Ширина великих складок в ділянці верхівки становить 464,17±16,94 мкм,
середніх – 514,75±89,88, малих – 445,0±49,37 мкм. Ширина складок в ділянці
основи великих, середніх та малих становить відповідно 502,5±30,49 мкм,
487,5±53,72 і 514,42±6,15 мкм.
У власній пластинці слизової оболонки стінки КС розташовані лімфоїдні
вузлики (ЛВ), в яких відбувається В-лімфоцитопоез. Саме вони і зумовлюють
функцію органа. У каченят віком одна доба такі вузлики вже повністю
сформовані (рис. 3).
Для оцінки розвитку КС каченят, ми визначали площу, яку займають ЛВ
в її стінці, і площу стінки без вузликів. Площа, яку займають ЛВ, становить
74,91±1,02 %, а площа стінки без них відповідно – 25,09±1,02 %.

Рис. 3. Лімфоїдні вузлики у власній пластинці слизової оболонки
клоакальної сумки добового каченяти. Гістопрепарат (гематоксилін і еозин,
×200): 1 – порожнина сумки; 2 –лімфоїдні вузлики.
Як видно з рисунка 3, форма ЛВ може бути різною: округлою,
видовжено-овальною, трикутною, грушоподібною. Найбільш поширені вузлики
округлої та видовжено-овальної форми. Лімфоїдні клітини в них розташовані з
неоднаковою щільністю. На периферії вони розташовані більш щільно ніж у
центрі, тобто в них чітко виражений поділ на кіркову та мозкову речовини. Між
ними розташований кортико-медулярний бар’єр, який також добре виражений.
Площа, яку займає кіркова і мозкова речовини ЛВ, неоднакові. У
досліджуваних каченят вона становить відповідно 42,63±0,63 % і 57,37±0,63 %.
Висновки:
1.
Клоакальна сумка добових каченят є порожнистим органом. У
каченят цього віку вона має чітко сформовану стінку і порожнину.
2.
У стінці клоакальної сумки чітко розрізняють всі три оболонки:
серозну, м’язову та слизову. Остання має виражену складчастість. Найкраще
виражені дві великі складки.
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3.
У власній пластинці слизової оболонки дослідного органа
розташовані лімфоїдні вузлики, які мають чітко виражений поділ на кіркову та
мозкову речовини.
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Summary
MACRO- AND MICROSCOPIC PARAMETERS OF DAILY DUCKLINGS’
CLOACAL BURSA
It is established macro- and microscopic structure of daily ducklings’ cloacal
bursa. Topography, absolute mass and linear parameters were determined
macroscopically. Area of organ’s wall and cavity, its tunics and also sizes of mucous
membrane folds of the bursa were determined microscopically.
Key words: daily ducklings, cloacal bursa, absolute mass, linear parameters,
folds of mucosa.
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ПАТОМОРФОЛОГІЯ ОХРАТОКСИКОЗУ ШИНШИЛ

У статті описані структурні зміни, які виникають у шиншил за
спонтанного охратоксикозу. В процесі роботи використовували гістологічні,
гістохімічні, хроматографічні та мікологічні методи досліджень. Встановили,
що найбільшого ураження зазнають органи сечовиділення, травлення та
імунної системи. Результати досліджень можуть бути використані при
розробці методів лікування та профілактики охратоксикозу, а також при
визначенні
науково-обгрунтованих
максимально
допустимих
рівнів
охратоксинів в кормах для різних видів тварин.
Ключові слова: охратоксикоз, шиншила, гломерулонефрит, жировий
гепатоз
Протягом останніх десятиліть значного розвитку в Україні набувають
нові напрямки хутрового звідництва. У господарствах різних форм власності, з
метою отримання високоцінного хутра, а також як домашніх тварин, почали
розводити шиншил [4; 7-8]. Одним з факторів, що гальмує розвиток цієї галузі
хутрового звірівництва і завдає значних економічних втрат, є виникнення
хвороб, серед яких трапляються мікотоксикози – незаразні захворювання,
причиною яких є токсична дія на організм вторинних низькомолекулярних
метаболітів мікроскопічних плісеневих грибів [1-3; 5-9].
Проблема мікотоксикозів на сьогоднішній день набуває глобальних
масштабів [2; 6; 10-13]. Це насамперед пов’язано з широким розповсюдженням
токсигенних грибів у природі, які за сприятливих умов контамінують корми,
продукти харчування, промислову сировину та виділяють мікотоксини, які,
потрапивши в організм людей та тварин, можуть спричинити розвиток важких
захворювань – мікотоксикозів [2; 5; 9].
Аналізуючи літературні дані щодо патології різних видів ссавців, слід
зазначити, що
хвороби шиншил, в тому числі й мікотоксикози, є
маловивченими. Це робить представників цього виду тварин досить складними
пацієнтами для лікаря ветеринарної медицини. У зв’язку з цим, вивчення
патоморфології мікотоксикозів даного виду тварин є актуальним питанням
ветеринарної патології і має науково-практичне значення.
Матеріал і методи. З метою встановлення причини захворювання і
загибелі шиншил проводили розтини трупів тварин, а також гістологічне та
гістохімічне дослідження матеріалу. Провели посів гранульованих кормів, які
згодовували шиншилам на агар Сабуро, а також їх хроматографічне
дослідження, з метою визначення контамінації їх грибами та мікотоксинами.
©
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Результати дослідження. В гранульованих кормах, які згодовували
шиншилам, виявили гриб Aspergillus ochraceus та охраткосин А (в концентрації
10 мкг/кг).
Під час зовнішнього огляду трупів встановили, що тварини доброї
вгодованості, видимі слизові оболонки анемічні.
Найбільш виражені
патоморфологічні зміни виявили в органах травлення та сечовиділення. У
шлунку та тонкому кишечнику розвивається гостре катаральне запалення.
Печінка у дослідних тварин збільшена, нерівномірно зафарбована (рис. 1).
Колір переважно жовтий, з поверхні видно червоні смуги, що надають печінці
мозаїчного рисунку. Консистенція органа в’яла, подекуди тістоподібна. Нерідко
з поверхні розрізу стікає венозна кров. Шматочки печінки не тонуть у воді та у
фіксаторі (наприклад 10% формаліні). На ножі під час розрізу печінки
залишається жирний наліт. Це свідчить про розвиток жирового гепатозу та
гострої застійної гіперемії.
Унаслідок
гістологічного
дослідження
печінки
(препаратів,
виготовлених за допомогою санного мікротома та пофарбованих гематоксилінеозином) виявили переповнення синусоїдів кров’ю (особливо

Рис. 1. Жировий гепатоз та гостра
застійна гіперемія печінки

Рис. 2. Жировий гепатоз.
Гематоксилін х еозин 220

периферії часточок) та появу в гепатоцитах напівпрозорих вакуоль (рис. 2), які
за фарбування гістозрізів (виготовлених за допомогою заморожуючого
мікротому) суданом-ІІІ зафарбовуються у жовтий колір (рис. 3), а нільськимголубим – у рожевий. Це свідчить про нагромадження в гепатоцитах
нейтральних жирів і підтверджує розвиток жирового гепатозу.
Нирки збільшені, кірковий шар набухлий, вологий. Частина ниркових
клубочків збільшена, капсула Шумлянського – Боумена їх розширена,
переповнена серозним ексудатом (рис. 4), лейкоцитами та десквамованими
епітеліальними клітинами. Деякі ниркові клубочки мають лапчастий вигляд, що
свідчить про розвиток продуктивних процесів у ниркових тільцях. В епітелії
проксимальних
звивистих
канальців
розвиваються
дистрофічні
та
некробіотичні зміни. Просвіт частини канальців заповнений гіаліновими
циліндрами.
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Під час дослідження органів імунної системи встановили, що селезінка
дещо зменшена, краї її загострені. Гістологічно спостерігається збіднення білої
пульпи селезінки, а також кіркової речовини лімфатичних вузлів, клітинними
елементами, що свідчить про імунодепресивну дію охратоксину.
Висновки. У результаті проведення патоморфологічного дослідження
шиншил, які загинули унаслідок охратоксикозу, найбільш виражені зміни
виявили в органах травлення, сечовиділення та імунної системи. У шлунку та
тонкому кишечнику розвивається гостре катаральне запалення, а у печінці –

Рис. 3. Жировий гепатоз. Судан ІІІ х 140

Рис 4. Серозний гломерулонефрит.
Гематоксилін – еозин х 140

жировий гепатоз та гостра застійна гіперемія. У нирках виявили ознаки
серозного гломерулонефриту, а також дистрофічні та некробіотичні зміни
епітелію проксимальних канальців. В органах імунної системи спостерігається
збіднення лімфоїдної тканини клітинними елементами. Попри те, що на
сьогодні описані морфологічні зміни, які виникають за умов впливу багатьох
мікотоксинів, проте у питаннях патоморфології охратоксикозу є ряд
нез’ясованих моментів. Зокрема, залишаються не достатньо вивченими питання
патогенезу ураження нирок, а також домінування запальних чи дистрофічних
процесів в органах сечовиділення. Потребують подальшої науковообгрунтованої констатації максимально допустимі рівні охратоксинів в кормах
для різних видів тварин, особливо за умов тривалого надходження їх у
мінімальних дозах.
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Summary
Dankovych R.
PATHOMORPHOLOGIA OF THE ОСHRATOXYKOZIS CHINCHILLAS
The paper presents data pathomorphological study chinchillas who died as a
result of spontaneous ohratoxykozis. The article summarizes current views on the
issue mikotoxykozis animals. Highlight the major regularities of mycotoxins on the
body and features of their toxic effects. Outlined issues diagnosis of the
mikotoksykozis. In the process of using histological, histochemical, chromatographic
and mycological research methods. Found that most suffer destruction of digestion,
urination and immune system. In particular, developing fatty hepatose, serous
hlomerulit dystrophic and necrotic changes in epithelial proximal tubules.
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ГОРМОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ СИРОВАТКИ КРОВІ КОРІВ ЗАЛЕЖНО
ВІД ПЕРЕБІГУ РОДІВ
Вивчено, вміст прогестерону й естрадіолу та їх співвідношення в
сироватці крові корів за 70-60 і 4-2 доби до родів, і в першу добу після
народження теляти. Встановлено, що рівень естрадіолу за 4-2 доби до родів
був достовірно меншим у сухостійних корів, у яких відмічали затримання
посліду. Вміст прогестерону в тварин із порушенням послідової стадії родів
був вірогідним вищим, ніж за нормального їх перебігу.
Ключові слова: корови, сухостійний період, нормальні роди, затримання
посліду, прогестерон, естрадіол.
Вступ. Затримання плодових оболонок – це патологія третьої, послідової
стадії родів. Вона перебігає у формі повного, неповного і часткового
затримання посліду. Ця патологія відмічається в середньому у 7-10 % корів, що
отелилися [1]. Відомо [2], що однією з основних причин порушення послідової
стадії родів є атонія матки. Вагоме місце в розвитку якої належить стероїдним
гормонам в першу чергу прогестерону та естрадіолу. Прогестерон протягом
вагітності гальмує овуляцію і сприяє розвитку молочної залози, пригнічує
синтез естрогенів тим самим знижує скоротливу функцію матки [3].
Концентрація естрадіолу з наближенням родів підвищується, що призводить до
активації окситоцинових рецепторів міометрію матки та секреції
простогландину F2à (PGF2à) [4]. В свою чергу останній стимулює скорочення
міометрію матки та лізис жовтого тіла яєчника [5], як наслідок виділення
релаксину і подальше зниженню прогестерону [6].
Секреція релаксину та низький рівень прогестерону активізують
колагеназну активність. Релаксин спричиняє лізис колагену та розм’якшення
шийки матки, розслаблення зв'язок тазу. Він також сприяє руйнування колагену
між материнською і плодовими частинами плаценти [20]. Прогестерон навпаки,
пригнічує скорочення матки та знижує калагеназну активність [ 21].
Таким чином, збалансоване співвідношення прогестерону та естрадіолу
в до та післяродовий період є необхідною умовою для нормального їх перебігу
Виходячи з вищесказаного метою наших досліджень було: визначити
динаміку вмісту прогестерону та естрадіолу в сироватці крові сухостійних корів
та в першу добу після народження теляти за нормального перебігу родів і при
затриманні посліду.
Матеріали і методи досліджень: Матеріалом для досліджень була
сироватка крові корів української чорнорябої молочної породи, що належать
©
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господарствам АФ «Владана», «Лан» Сумської області. Кров для дослідження
відбирали за 70-60 та повторно 4-2 доби до передбачуваного терміну родів і в
першу добу після народження плода залежно від їх перебігу. До першої групи
віднесли корів, з нормальними родами, а до другої – корів із затриманням
посліду.
Дослідження умісту прогестерону та естрадіолу в сироватці крові
проводили в біохімічній лабораторії кафедри хірургії Сумського НАУ за
допомогою ІФА аналізатора «RT-21000 microplate reder», з використанням тестсистем виробництва «DRG», США.
Результати дослідження. У сироватці крові корів з нормальним
перебігом родів і при затриманні посліду вміст стероїдних гормонів за 70-60 діб
до родів вірогідно не відрізнявся. Проте, прогестерон:естрадіолове
співвідношення і його коефіцієнт мали тенденцію до зростання, у корів в яких в
подальшому відмічали затримання посліду (табл.).
Таблиця.
Гормональний профіль при затриманні посліду в корів (n=5)
Показник

Термін до родів, діб

Естрадіол,
пг/мл

70-60
9,6±1,7
9,9±1,6
69±11,66
60±10

П:Е
співвідношення
П:Е
коефіцієнт

137:1
165:1
141,1±6,9
210,5±72,7

Прогестерон, нг/мл

4-2
2,5±0,3
2,5±0,5
5182±283,03
810±310,1
***
0,49:1
3,1:1
0,5±0,1
9,9±5,3

Перша доба після родів
Нормальні роди
Затримання посліду
0,26±0,04**
0,77±0,2
1050±674,3
1066±866,2
0,24:1
0,7:1
3,6±1,5
6,1±3,4

Примітки: чисельник – нормальний перебіг родів; знаменник - затримання
посліду; Р< 0,05*; Р<0,001**; Р<0,001*** - порівняно до групи з затриманням посліду

З наближенням родів відбувалася різноспрямована зміна концентрації
статевих гормонів. В обох групах тварин рівень прогестерону за 4-2 доби до їх
початку знижувався. Водночас концентрація естрадіолу навпаки вірогідно
збільшувалася в першій (Р<0,001) і другій (Р<0,05) групах відносно його умісту
за 70-60 діб до родів. Водночас, слід відмітити, що вміст естрадіолу в другій
групі корів був в 6,4 рази менший (Р< 0,001) відносно тварин першої групи. Ряд
дослідників [8] зниження вмісту естрадіолу перед родами пов’язують з
несвоєчасним дозрівання плаценти.
В першу добу після народження плода концентрація прогестерону в
першій групі тварин зменшилась у 9,6 рази (Р<0,001), а у корів другої – в 3,2
рази (Р<0,01) відносно його вмісту за 4-2 доби до отелення. Порівнюючи
концентрацію прогестерону в першу добу після родів встановили, що його
рівень у корів зі затриманням посліду, був вищий у 3 рази (Р<0,05) відносно
тварин з нормальними родами.
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Збільшення рівня прогестерону в корів при затримання посліду може
бути наслідком нездатності плацентарного комплексу продукувати специфічні
стероїдні ферменти, які приймають участь у метаболізмі прогестерону та його
перетворенню в естроген, що в свою чергу призводить до накопичення
імуносупресорних протеїнів в просвіті матки та розвитку мікрофлори [9].
Уміст естрадіолу також зазнавав змін. Так, у тварин за фізіологічного
перебігу родів в першу добу його рівень зменшувався в 4,9 рази (Р<0,001), а в
тварин зі затриманням посліду навпаки, відмічали тенденцію до зростання
порівняно до його вмісту в останні дні тільності.
Висновок. Таким чином, затримання посліду в корів супроводжувалося
тенденцією до розладу прогестерон:естрадіолового співвідношення за 70-60 діб
до родів і його порушенням за 4-2 доби перед родами та в першу добу після
народження теляти.
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Summary
Zaкharchеnko V. post-graduate
Kraevskiy A. Y. d. of vet. Science, professor
Sumy national agrarian university
THE CONTENTS OF HORMONS IN THE COWS' BLOOD SERUM
DEPENDENCE ON THE BIRTH COURSE
It has been studed the contens of progesterone and estradiol and their ratio in
the serum of cows for 4-2; 70-60 days before delivery, and in the first days after the
birth a calf. It has been found that estradiol levels for 4-2 days before delivery was
significantly lower in dry cows the birth which ended retention of placenta. The levels
of progesterone in animals with placenta retention was significantly higher relative
to their normal birth.
Keywords: cows, dry period, normal birth, retention placenta, progesterone, estradiol
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЛІПІДАХ
ГЕПАТОЦИТІВ І КРОВІ НЕОНАТАЛЬНИХ ТЕЛЯТ ЗА ДІАРЕЇ ТА
ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ ЛІПОСОМ НА ОСНОВІ ФОСФОЛІПІДІВ МОЛОКА

Показано, що традиційне лікування (ТЛ) протягом 10 – 15 днів не
дозволяє сповна нормалізувати зрушений вміст загальних ліпідів (ЗЛ) та їх
компонентів – холестеролу (Х), холестеролу естерифікованого (ХЕ),
триацилгліцеролів
(ТАГ),
есенціальних
жирних
кислот
(ЕЖК),
фосфатидилхоліну (ФХ), фосфатидилетаноламіну (ФЕ), кардіоліпіну (КЛ),
сфінгомієліну (СМ), фосфатидилсерину (ФС), фосфатидилінозитолу (ФІ) у
клітинах печінки, а також – молярний відсоток домінуючих
високомолекулярних карбонових кислот у фосфоліпідах гепатоцитів та у ЗЛ
сироватки крові, викликаний дією факторів діареї аліментарного походження в
новонароджених телят. Поєднання способів ТЛ із застосування ліпосомальної
форми біологічно активної добавки, одержаної на основі фосфоліпідів молока
(БАД LP FLP-MD), дає можливість вірогідно наблизити до норми вміст
вищевказаних ліпідних компонентів. Наведені зміни пов’язуються із
структурою і функцією ліпідних сполук у мембранах клітин та місцем
розміщення насичених і есенціальних жирних кислот у молекулах.
Ключові слова: фосфоліпідні компоненти, жирні кислоти, мембрани,
клітини печінки, телята, діарея, лікувальні препарати, ліпосоми молока.
У дослідженнях обміну речовин в організмі новонароджених телят
особливу увагу привертає метаболізм ліпідів [1 – 7]. Важливість його
підсилюється не тільки складністю переходу організму від пре- до
постнатального періоду, але й дуже частими проявами розладів травної сиcтеми
[4]. Основні патологічні зміни наступають у епітеліальних нашаруваннях
слизової оболонки шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та в гепатоцитах [2, 4].
У попередніх наших дослідженнях [2] було встановлено, що вміст
загальних ліпідів і їх окремих компонентів (Х, ХЕ, ТАГ, ЕЖК, ФХ, ФЕ, КЛ,
СМ, ФС, ФІ) у гепатоцитах диспепсійних новонароджених телят на 20-30% є
нижчим, ніж у таких же клітинах здорових тварин цього ж віку. Це вказує на
різке порушення структурно-функціонального стану клітин [4].
©
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Якщо опубліковані результати мають науково-теоретичне, пізнавальне й
прикладне значення, то дані цієї статті стосуються розшифровки ліпідного
спектру гепатоцитів і жирнокислотного складу крові телят та з’ясуванню
молекулярно-структурних змін у фосфоліпідах клітин за конкретних умов
екзогенної дії традиційного лікування і поєднання останнього з використанням
нового фосфоліпідного препарату LP FLP-MD, який, як вже акцентувалось [4 –
7], є важливим джерелом не тільки фосфоліпідів, але й есенціальних жирних
кислот та інших життєво-важливих факторів для функціонування клітини.
Матеріали і методи. Для досліджень використовували 1 – 7-добових
новонароджених телят, яких за принципом аналогів (тобто тварин,
рівнозначних за віком, породою, статтю, вагою і т.д.) розділяли на 4 групи (n=47) з масою тіла 28 – 36 кг. Телята першої (І; контрольної) групи були клінічноздоровими, другої (ІІ; дослідної) – хворими із важкими проявами діареї
аліментарної природи, третьої (ІІІ) – піддавалися традиційному лікуванню (ТЛ)
[3, 4] і четвертої (IV) – поєднанню ТЛ із застосуванням нового фосфоліпідного
препарату (ТЛ + БАД LP FLP-MD) [3, 4, 8, 9].
БАД LP FLP-MD розроблено на кафедрі біохімії тварин, якості і безпеки
сільськогосподарської продукції Національного університету біоресурсів і
природокористування України Кабінету Міністрів України (м. Київ, Україна). В
його складі є суміш різних класів фосфоліпідів, виділених із маслянки [8], і
вітаміну Е (фармакопейного α-токоферолу), якому притаманні антиоксидантні
властивості [4, 9] та інші речовини [5].
У зразках печінки і сироватки крові цих телят визначали спектр
молекулярних компонентів загальних ліпідів і фосфоліпідів, проводили аналіз
жирних кислот, їх ідентифікацію та кількісне визначення згідно методів,
описаних раніше [7]. Із зразків тканин, сироватки крові та інших біооб’єктів
екстрагували ліпіди за методикою I. Folch et al. [11 – 13, 15]. Для повнішої
екстракції аніонних фосфоліпідів застосовували модифікації F.B. Palmer [12,
13]. Метилювання жирних кислот здійснювали сумішшю 3 н. HCl у метанолі
при температурі 100°С за методом W. W. Christive [14]. Одержані метилові
ефіри очищали застосуванням тонкошарової хроматографії на скляних
пластинках розміром 6х9 см із нанесеним на них шаром силікагелю L-5/40
(“Lachema”, Чехія). Аналіз жирних кислот проводили методом газо-рідинної
хроматографії на хроматографі Carlo Erba (Італія) зі скляними набивними
колонками (2,5x3 мм), заповненими Silar SCP (“Serva”, Німеччина).
Ідентифікацію кислот та кількісне їх визначення здійснювали за методикою,
описаною В.А.Томчуком і Д.О.Мельничуком [12, 13].
Для визначення спектру молекулярних компонентів загальних ліпідів і
фосфоліпідів у гепатоцитах використовували методики досліджень, які описані
в роботах [7, 8]. Для розділення загальних фосфоліпідів на їх окремі
молекулярні
компоненти
застосовували
двохмірну
тонкошарову
хроматографію, де у вертикальному напрямку застосовували систему
розчинників хлороформ-метанол-вода (65:25:4), а в горизонтальному –
хлороформ-метанол-аміак (14:16:1).
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Тканини від новонароджених телят одержували під час забою в
забійному цеху. Відібрані зразки тканин зберігали у середовищі рідкого азоту (в
дюарах). Перед аналізами їх розтирали у рідкому азоті до попрошкоподібного
стану і використовували в подальших дослідженнях.
Статистичну обробку отриманих цифрових даних здійснювали з
використанням критерію “t” Стюдента [2].
Результати і обговорення. У дослідженнях метаболізму та структурнофункціонального стану клітин особливе місце займає з’ясування змін у
ліпідному спектрі гепатоцитів телят, а також вивчення рівня домінуючих
високомолекулярних карбонових кислот у фосфоліпідах за умов норми, діареї,
традиційного лікування, при поєднанні ТЛ із застосуванням БАД LP FLP-MD.
Переважаюча кількість ліпідів за своєю хімічною структурою є складними
ефірами високомолекулярних карбонових кислот і спиртів (гліцеролу,
сфінгозину, холестеролу та інших). Крім того, у складі багатьох ліпідних
сполук знаходять також залишки фософорної кислоти, азотовмісних основ
(коламіну, холіну), вуглеводів тощо [2, 4 – 6].
Одержані результати наведено в рис. 1 – 3. Із даних рис. 1 видно, що всі
ліпідні
компоненти
–
холестерол,
холестерол
естерифікований,
триацилгліцероли,
есенціальні
жирні
кислоти,
фосфатидилхолін,
фосфатидилетаноламін,
кардіоліпін,
сфінгомієлін,
фосфатидилсерин,
фосфатидилінозитол, а також і загальна кількість ліпідів у гепатоцитах телят за
умов діареї знижуються ~ на 30%, а ЕЖК та ФХ ~ на 40%, що вказує на значні
пошкодження клітин, їхнього структурно-функціонального стану і, передусім,
мембран. При традиційному лікуванні рівень більшості ліпідних компонентів
(Х, ХЕ, ТАГ, КЛ, СМ та ФІ) спрямовується до норми. А такі показники, як
ЕЖК, ФХ, ФЕ, ФС і ЗЛ ще залишаються вірогідно нижчими за норму. Тільки
при поєднанні ТЛ із застосуванням нового фосфоліпідного препарату – БАД LP
FLP-MD структурно-функціональний стан гепатоцитів диспепсійних телят
вдається суттєво наблизити майже до норми.
Звідси слід зробити висновки, що всі ліпідні компоненти у гепатоцитах
телят за умов діареї знижуються на 30%. Традиційне двохтижневе лікування
дозволяє значно покращати стан клітин печінки перехворілих телят, а
поєднання традиційного лікування із застосуванням нового фосфоліпідвмісного
препарату БАД LP FLP-MD за вказаний період дозволяє майже відновити
структурно-функціональний стан гепатоцитів.
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Рис. 1. Ліпідний спектр гепатоцитів за умов лікування неонатальних
телят з проявами аліментарно діареї
Результати, що представлені на рис. 2, показують, які ж зміни
відбуваються в жирнокислотному складі фосфоліпідів печінки. Вони
узгоджуються із результатами попередніх робіт [1 – 7] щодо вмісту
високомолекулярних карбонових кислот у фосфоліпідах печінки здорових та
диспепсійних телят. Ці дані свідчать про разючу кількісно-якісну перебудову
молекул фосфоліпідів за вмістом жирних кислот. Під впливом розладів
травлення вірогідно збільшується рівень пальмітату (у 2,5 рази; 29,31±5,21
проти 8,28±0,36 %), пальмітоолеату (у 2,2 рази; 6,62±2,07 проти 2,01±0,08 %) і
стеарату (на 53%; 28,21±2,44 проти 18,44±0,69). Натомість, вірогідно
зменшується вміст олеату (на 67%; 8,36±3,08 проти 25,68±0,87 %) та лінолеату
(на 75%; 5,82±2,32 проти 22,63±0,91 %). При традиційному лікуванні
відбувається перерозподіл жирних кислот у напрямку суттєвого наближення їх
до рівнів, які знаходяться в здорових телят. Однак, період лікування протягом
10-15 днів, очевидно, ще є недостатнім, бо різниці в порівнянні з нормою
залишаються в межах вірогідності.
Терапія печінки диспепсійних телят шляхом поєднання традиційної із
застосуванням нового фосфоліпідвмісного препарату – БАД LP FLP-MD є
набагато ефективнішою. Міжгрупові різниці у порівнянні з контролем
звужуються до мінімуму і стають не вірогідними. Ці результати узгоджуються
із даними щодо обсягів ароВ та інших біополімерів [1, 3, 5], а також із
результатами
дослідження
змін
молярного
відсотку
домінуючих
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високомолекулярних карбонових кислот у ЗЛ сироватки крові новонароджених
телят за умов гострих розладів травної системи та застосування засобів ТЛ і
поєднання його з використанням БАД LP FLP-MD (рис. 3).

Рис. 2. Вміст домінуючих високомолекулярних карбонових кислот у
фосфоліпідах гепатоцитів за репаративної терапії неонатальних телят з
аліментарною ентеропатологією в % від загальної кількості ЖК
Із даних рис. 3 видно різке підвищення у ліпідах сироватки крові хворих
телят молярного відсотку пальмітату (~ на 50 %), пальмітоолеату – у 2 з
лишком рази і стеарату – у 3 з лишком рази при паралельному зменшенні
вмісту олеату – на 60 % і лінолеату – у більше, як у 4 рази щодо відповідних
велечин контролю. Слід зазначити, вказані кількісно-якісні зміни
жирнокислотного складу сироватки крові новонароджених телят узгоджуються
із даними В.А. Томчука і Д.О. Мельничука [13]. Вони підтверджують
можливість появи вищеописаних молекулярно-структурних змін у
фосфоліпідах гепатоцитів новонароджених телят при діареї.
Для глибшого розуміння і наукового пояснення виявлених змін у
структурно-функціональному стані клітин необхідно, передусім, звернути увагу
на порушення їх мембран. Як відомо, мембрани клітин (у тому числі й
гепатоцитів) складаються з двох шарів фосфоліпідів. Вирішальним для
еластичності, пружності й проникності мембран є довжина і ступінь насичення
жирних кислот у їх фосфоліпідах. Ацильні групи насичених жирних кислот
(довжиною > 16 С) сприяють меншій текучості мембран, в той час, як коротші
ненасичені жирні кислоти призводять до зміни їх пружності та покращення
проникності. Якщо виходити із того, що природні
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Рис. 3. Зміни молярного відсотку домінуючих високомолекулярних
карбонових кислот у загальних ліпідах сироватки крові новонароджених
телят при діареї та застосуванні лікарських засобів ТЛ і БАД LP FLP-MD
гліцерофосфоліпіди містять у центральному (2-ому, β-) положенні залишки
ненасичених, а в крайньому (1-ому, α-) – насичених жирних кислот, то
багатократне збільшення вмісту насичених жирних килот (пальмітинової +
стеаринової) та статистично вірогідне зменшення ненасичених (олеїнової +
ліноленової) у фосфоліпідах гепатоцитів новонароджених телят усвідчує значні
молекулярно-структурні зміни їх будови й організації. Адже під дією комплексу
факторів, якими викликається діарея, разом із вказаними змінами у структурі
молекул фосфоліпідів, можливо, зникають звичайні та з’являються нові їх
властивості й функції [2, 4 – 6]. Тому, наприклад, збільшення молярного
відсотку насичених жирних кислот та зменшення есенціальних жирних кислот
у складі гліцерофосфоліпідів, на наш погляд, може викликати “згущуванння”
останніх. А це може призводити до втрати еластичності й основних функцій
мембран, що супроджуватиметься зниженням. не тільки ефективності роботи
окремих клітин печінки, але й органу в цілому. В кінцевому виразі такі зміни
можуть суттєво відбиватися на загальному метаболізмі організму. Виходячи із
результатів наших досліджень, можна стверджувати, що при 15-денній
репаративній терапії хворих тварин за схемою комплексного лікування
фосфоліпідний препарат молочного походження (LP FLP-MD) допомагає майже
зовсім наблизити вміст жирних кислот й інших біополімерів у клітині та у крові
до рівня здорових тварин.
Таким чином, використання БАД LP FLP-MD у комплексі із
традиційним лікуванням може мати суттєвий вплив і на жирнокислотний склад
фосфоліпідів мембран та на ефективність відновлення метаболічних процесів,
що пов’язані з ними та взагалі і структурно-функціональним станом клітин
печінки у неонатальних телят з аліментарною ентеропатологією.
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Висновки:
1. За умов діареї у клітинах печінки неонатальних телят загальна
кількість ліпідів та основних ліпідних компонентів знижується ~на 30%. Тільки
використання ліпосомальної форми фосфоліпідвмісного препарату молочного
походження (LP FLP-MD) у поєднанні із традиційним лікуванням дозволяє
наблизити до норми вміст досліджуваних ліпідних сполук у гепатоцитах.
2. Вміст домінуючих високомолекулярних карбонових кислот у
фосфоліпідах печінки та сироватки крові під впливом патологічних змін,
викликаних діареєю, супроводжується вірогідним збільшенням пальмітинової,
пальмітоолеїнової і стеаринової та зменшенням олеїнової й лінолевої кислот;
3. Традиційне лікування телят дозволяє суттєво покращати стан вмісту
вказаних високомолекулярних кислот у фосфоліпідах печінки і сироватки крові
та наблизити його до рівня здорових тварин, однак, період терапії протягом 1015 днів слід вважати недостатнім;
4. Терапія шляхом поєднання традиційної методики і застосування
нового фосфоліпідвмісного препарату LP FLP-MD є набагато ефективнішою,
адже, жирнокислотний склад фосфоліпідів у гепатоцитах майже нормалізується
впродовж двох тижнів лікування..
5. Одержані дані важливі для розуміння закономірностей змін структури
і функцій природних гліцерофосфатів та причин зрушень у місцях розміщення в
їх молекулах насичених і есенціальних жирних кислот, а також – ролі цих
біополімерів у структурі і функції мембран клітин при діареях та лікуванні
тварин.
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Summary
It has been shown that during 10 – 15 days, diarrhea treatment plan (DTP)
doesn’t allow to restore completely the content of total lipids (TL), cholesterols (C);
the esterified cholesterols (EC); triacylglycerols (TAG); essential fatty acids (EFA);
phosphatidylcholine (PC); phosphatidylethanolamine (PE); cardiolipin (CL);
sphingomyelin (SM); phosphatidylserine (PS) and phosphatidylinositol (PI) in the
liver cells and the molar percentage of dominant high molecular carbonic acids in
phospholipids of hepatocytes and in TL of the blood serum appearing under illness
conditions. Complex treatment plan (DTP + LP FLP-MD) permits almost completely
to liquidate the differences of indexes determined in healthy and sick animals. The
combination of DTP with use of LP FLP-MD allows nearly restoring the content of
dominant fatty acids in hepatic phospholipids in the calves; and that was not
achieved under only dyspepsia treatment plan. It is displayed the interpretation of the
obtained results in the light of structure and function of lipids in membranes of cells
and of arrangement of saturated and essential fatty acids in their molecules.
Key words: phospholipids components, fatty acids, membranes, liver cells,
calves, diarrhea, treatment remedies, liposomes of milk.
Стаття надійшла до редакції 7.05.2011
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ім. С.З. Гжицького
ВІКОВІ ЗМІНИ САЛЬНИХ ЗАЛОЗ В РІЗНИХ ПОРІД ВЕЛИКОЇ
РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНОГО ТА МОЛОЧНО-М‘ЯСНОГО
НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ
Встановлено збільшення з віком розмірів секреторних часток сальних
залоз і площі секреторної поверхні, більш суттєве в симентальської та
української червоно-рябої порід, що зумовлене меншим ступенем їх зрілості у
телят порівняно з чорно-рябими. Ріст залоз не супроводжується помітною
корекцією форми.
Вірогідні відмінності показників величини часток сальних залоз
виражені серед чорно-рябих порід худоби і проявляються після 12-місячного
віку в час статевого дозрівання.
Ключові слова: сальні залози.
Вступ. Породи великої рогатої худоби відрізняються за кількісними та
мікрометричними параметрами сальних залоз. На основі відмінностей цих
фенотипічних ознак структурно-функціональної організації шкіри, які
зумовлені генотипом тварин і, враховуючи спільне походження залоз шкіри
розроблені методи прогнозування жирності молока залежно від кількості та
величини секреторних часток [1,2]. Точність методу залежить від вихідних
відомостей про породу протягом всього онтогенезу, з врахуванням зовнішніх
факторів впливу.
Породні відмінності закладаються ще на стадії формування в
пренатальний період онтогенезу і починають виявлятись в плода у 4 х
місячному віці. В новонароджених телят ступінь фізіологічної зрілості шкіри
коливається в межах від 29,1% в аквітанської світлої до 51,6% в англерської
породи [3].
Породи великої рогатої худоби мають різну енергію росту і після
народження, тому виникають відмінності в ступені розвитку шкіри в різні вікові
періоди. При цьому розвиток епітеліальних та сполучнотканинних елементів
шкіри взаємопов‘язаний і не рівномірний [4], що відкриває можливості для
корекції, до певної міри, росту тканин.
Матеріали і методи дослідження. В дослідному господарстві
«Грусятичі» Жидачевського р-ну Львівської області, на телицях чотирьох
різних порід, сформованих у групи по 15 голів у кожній (аналогів за віком і
походженням), проводили дослідження за схемою: I група (контрольна) –
чорно-ряба порода, II група (дослідна) – українська чорно-ряба порода, III група
(контрольна) - симентальська порода, IV група (дослідна) – українська червоно©
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ряба порода.
Тварини всіх груп на час досліджень перебували в однакових умовах
годівлі й утримання, які відповідали санітарно-гігієнічним нормам, віку та
продуктивності.
Препарати з біопсійного матеріалу, взятого з середньої третини шиї від
телиць 3,6,9,12,15 і 18 – місячного віку, для проведення морфометричних
досліджень виготовлялись на заморожуючому мікротомі. Фарбували
гематоксилін-еозином. Досліджувані показники вимірювали на вертикальних
зрізах шкіри мікрометром АМ-9-2.
Результати дослідження. Параметри величини сальних залоз від 3- до
18-місячного віку телиць збільшуються у всіх дослідних і контрольних групах
(табл. 1). Максимальний діаметр (довжина) зростає на 22, 70, 82 та 73 мкм, а
мінімальний (ширина) на 15, 23, 38 та 38 мкм, що виражається у 9, 26, 31 та 28
% для довжини і 15, 20, 33 та 34 % для ширини відповідно в І, ІІ, ІІІ та ІV групи
тварин.
Проведені на основі цих даних розрахунки, за якими визначається
ступінь зрілості сальних залоз в телят до 3-місячного віку, свідчать про те, що
показники довжини досягають 74-91% та 69-72% від їх значень у дорослих (18ти місячних) телиць, а ширини – 80-85% та 66-67% в ІІ-І та ІІІ-ІV груп.
Вважається, що структурні елементи шкіри епітеліального походження, ще до
народження досягають значних розмірів [4]. Сполучна тканина шкіри навпаки,
характеризується більш тривалим та інтенсивним ростом після народження.
З ростом значень величин діаметра сальних залоз суттєво збільшується
такий інтегральний їх показник як площа: на 4,4; 9,6; 12,9 та 12,1 тис. мкм²,
або на 23, 41, 53 і 53 % - в І, ІІ, ІІІ та ІV групи телиць відповідно.
Розвиток сальних залоз з віком залежить від вихідних розмірів станом
на початок проведення досліду, у 3-місячних телят. Значно збільшуються
залози в тварин тих груп, в яких значення показників були меншими – ІІІ та
ІV, порівняно з тими, в яких на момент постановки на дослід залози досягли
певної величини – І та ІІ група. Така залежність, очевидно, не випадкова,
подібна закономірність спостерігалась і щодо потових залоз шкіри, як це вже
відзначалось у попередніх роботах [5]. Але, на відміну від випадку з потовими
залозами, параметри сальних залоз шкіри в дослідних груп наближаються до
таких у базового типу, тобто в телиць української чорно-рябої до чорно-рябої,
а в української червоно-рябої до симентальської.
Для виявлення впливу росту лінійних параметрів сальних залоз на
морфогенез вводились поперечно-поздовжні індекси, які відображають
співвідношення мінімального діаметра до максимального, тобто наскільки їх
форма наближається до округлої (альвеолярної). На початку досліду індекс
форми визначався на рівні - 0,39; 0,44; 0,44; 0,40, а в кінці – 0,42; 0;41; 0,45;
0,44 у І, ІІ, ІІІ та ІV групи телиць відповідно. Отже, форма залоз фактично не
змінювалась.
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Таблиця 1.
Вікові зміни параметрів сальних залоз шкіри в телиць молочних та
молочно-м’ясної порід великої рогатої худоби , мкм (M± m, n=5)
Породи тварин

Вік,
міс

Показники розмірів сальних залоз

Максимальний
Мінімальний
діаметр
діаметр
(довжина), мкм
(ширина), мкм
3
219,9±10,3
85,9±5,0
6
183,2±5,7
66,0±2,2
Чорно-ряба
9
210,1±5,1
98,7±2,3
12
215,3±3,2
95,6±2,4
15
240,5±10,4
101,8±4,1
18
241,6±4,1
101,2±2,5
3
200,2±10,6
87,8±3,1
6
187,9±4,8
65,3±2,2
Українська чорно9
221,6±6,3
90,3±3,0
ряба
12
233,1±7,1*
98,7±3,9
15
267,8±13,7
109,2±2,5
18
270,2±5,4***
110,3±2,2*
3
179,3±3,4
78,5±3,3
Симентальська
6
207,2±14,2
63,2±0,9
(прикарпатський
9
253,1±9,9
106,1±4,0
тип)
12
242,6±7,2
105,0±1,4
15
255,1±12,3
114,5±2,2
18
261,4±3,2
116,7±1,8
3
186,4±6,1
74,7±4,6
Українська
6
187,7±6,8
64,1±1,1
червоно-ряба
9
226,8±9,8
95,6±4,3
12
217,4±3,1***
97,7±2,8*
15
252,0±9,5
111,3±5,5
18
259,7±5,2
113,1±3,3
Примітка: *Р<0,05; **Р<0,025; ***Р<0,01;****Р<0,001

Площа, тис. мкм²
14,8±0,8
9,5±0,5
16,3±0,6
16,2±0,3
19,2±0,7
19,2±0,3
13,8±0,5
9,6±0,3
15,7±0,9
18,1±0,7*
23,0±0,9
23,4±0,5****
11,1±0,7
10,3±1,1
21,1±1,7
20,1±1,3
22,9±0,8
23,95±0,9
10,9±0,5
9,5±0,3
17,1±1,6
16,7±1,1**
22,0±1,2
23,06±0,7

Вікова динаміка росту величин сальних залоз дещо відрізняється у
телиць піддослідних груп, тільки в період, коли телиці досягають 6-місячного
віку, спостерігається одночасне зменшення мінімального діаметрау незалежно
від породи телиць. Відомо, що в розвитку сальних залоз, як і шкіри загалом,
визначають періоди атрофії та гіпертрофії. Останні переважають у час
статевого дозрівання, коли вони досягають максимальної величини.
В 6-місячних телиць чорно-рябих порід зменшується не тільки
мінімальний, але й максимальний діаметр, тоді як в укр. червоно-рябої він не
змінюється, а в сименталів навіть зростає.
Динаміку вікових перетворень сальних залоз об‘єктивно відображають
зміни показників площі сальних залоз, які однаковою мірою включають
мінімальний та максимальний діаметр, а коливання їх значень
характеризуються великою амплітудою у чорно-рябої породи (рис. 1). Якщо до
6-місячного віку величини параметрів площі сальних залоз зменшуються,
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особливо в чорно-рябих порід, то після цього вони зростають між 6 і 9 та 12 і
15 місяцями у телиць всіх порід. На відміну від інших груп в другої дослідної
ріст значень показників продовжується і між 9-12 місяцями.
200
150
100

І група

50

ІІ група

0

ІІІ група

-50

IV група

-100
-150

3-6 міс.

6-9 міс.

9-12 міс.

12-15 міс. 15-18 міс.

Рис. 1. Приріст площі сальних залоз в телиць молочних та молочном’ясної порід великої рогатої худоби, %.
Породні відмінності за показниками величин сальних залоз починають
виявлятись з 12-місячного віку. Укр. чорно-ряба переважає чорно-рябу
(місцеву) за показниками максимального діаметра і площею залоз на 7,7%
(Р<0,05) та 10,5% (Р<0,05), а симентальська порода – укр.. червоно-рябу за
всіма показниками: на 10,4% (Р<0,01) – максимальним та на 7% (Р<0,05) –
мінімальним діаметром, на 16,5% (Р<0,025) – площею. В чорно-рябих порід ці
тенденції у 18-місячному віці тільки посилюються, і також охоплюють всі
вимірювальні параметри – максимальний і мінімальний діаметри, площу, де
укр. чорно-ряба має на 10,6% (Р<0,01) і 8,3% (Р<0,05), 18% (Р<0,001) вище
відповідні значення показників ніж в чорно-рябої породи.
Глибина залягання сальних залоз в коріумі шкіри збільшується з 3х до
18 –ти місяців, а основні зміни припадають на період між 3 і 6 місяцями (табл.
2). Глибина залягання сальних залоз в цей час зростає на 105 мкм, 135 мкм, 145
мкм та 174 мкм, що складає 86%, 67%, 95% та 87% загального збільшення
показників глибини за весь дослідний період відповідно в І, ІІ, ІІІ та ІV групи
тварин. Подальші зміни значень параметрів глибини залягання сальних залоз до
18-місячного віку телиць не суттєві, тільки в укр. чорно-рябої спостерігається їх
порівняно плавне збільшення.
Міжпородні відмінності за показниками глибини залягання сальних
залоз реєструються тільки на момент постановки тварин на дослід, тобто у 3місячному віці телят, де дослідні групи поступалися контрольним: ІІ – І на 15%
(Р<0,05), а IV – ІІІ на 12% (Р<0,025).
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Таблиця 2.
Вікові зміни глибини залягання сальних залоз в основі шкіри телиць
молочних та молочно-м‘ясної порід великої рогатої худоби, мкм
(M± m, n=5)
Вік, міс.

3
6
9
12
15
18

Групи тварин, порода
І контрольна
чорно-ряба
602,52±31,05
707,52±15,14
650,76±19,65
726,01±14,29
719,40±24,65
724,36±12,73

ІІ дослідна укр..
чорно-ряба
513,92±17,55*
648,13±22,76
667,04±16,93
693,04±7,33
711,02±14,63
716,21±9,2

ІІІ контрольна
симентальська
536,80±15,48
681,12±33,72
615,56±12,71
673,20±23,11
693,88±17,76
689,71 ±14,16

IV дослідна укр..
червоно-ряба
472,12±14,52**
646,83±8,51
616,04±26,35
683,32±25,21
661,76±11,27
672,53±17,34

* Р<0,05; **Р<0,025.
Висновки.
1. Розміри секреторних часток сальних залоз збільшуються у всіх порід
великої рогатої худоби молочного і молочно-м‘ясного напрямів
продуктивності. Зростає довжина, ширина і площа секреторних відділів залоз,
особливо в симентальської та червоно-рябої порід телиць, що зумовлено їх
меншими початковими розмірами.
2. Ріст сальних залоз характеризується закономірними змінами періодів
атрофії та гіпертрофії і не супроводжується корекцією їх форми.
3. Вікові породні відмінності в ступені розвитку сальних залоз базових та
дослідних груп телиць починають проявлятись в період статевого дозрівання.
4. Максимальної глибини залягання сальні залози досягають вже в телят
до 6-місячного віку.
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Summary
Kyrylovskyj S.M.
Lviv Notional University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after
S.Z. Gzhytskyj
AGE CHANGES OF THE SEBACEOUS GLANDS IN THE DIFFERENT BREEDS
OF MILK AND MEET –AND -MILK CATTLE.
It is established that the dimension of the secretion square and sections of the
sebaceous glands increases till the heifer reaches the age of 18 months, more
significant by simmenthal and ukrainian red-speckled breed depended of the maturity
than by black - speckled breed. The growth of glands doesn’t lead to the form’s
correction.
The trustworthy distinctions of the dimension of the sebaceous glands are more
excessively manifested in the black –speckled breed and appear after 12 month age in
time of sexual maturity.
Key words: sebaceous glands
Стаття надійшла до редакції 2.05.2011

396

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

УДК 619:577.1:619:612.015:636.2
Ковалів Л.М., к.б.н., с.н.с. ©
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З.Ѓжицького
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ
У РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНАХ ДОНОРІВ ЗА ВПЛИВУ
ГОРМОНАЛЬНО-ВІТАМІННИХ ПРЕПАРАТІВ
У статті показано шляхи корекції обмінних процесів у репродуктивній
системі донорів за допомогою біологічно активних речовин.
Ключові слова: гормони, вітаміни, телиці, поліовуляція, ФСГ.
Вступ. Порушення вимог збалансованого живлення тварин веде до
зниження рівня їх відтворної здатності, збільшення тривалості сервіс-періоду з
явищами гіпофункції статевих органів [2,8-12].
У біотехнологічному процесі при трансплантації ембріонів
запропоновані різні методи індукції поліовуляції, які відрізняються між собою
схемою введення препаратів, у тому числі природою гонадотропінів [7-12].
Однак, не завжди отримуємо належний ефект, оскільки, існує
непередбачливість і невідомі причини неадекватної реакції тварин на введення
гонадотропних препаратів згідно з існуючими схемами [1,3-6].
Метою нашого дослідження було розроблення шляхів корекції обмінних
процесів у репродуктивній системі тварин за допомогою гормональновітамінних препаратів (ГВП).
Матеріали і методи досліджень. Нами виконано 2 досліди на коровахдонорах в господарствах Львівської області.
Перший дослід виконаний на 2-х групах клінічно здорових корів, чорнорябої породи, 2-3 лактації. Викликання еструсу у тварин проводили за
допомогою попереднього в/м введення простагландину F2α -естрофан.
У тварин 1-ої групи викликали поліовуляцію на 10-й день статевого
циклу шляхом в/м введення ФСГ за 4-денною класичною схемою.
У тварин 2-ої групи викликали поліовуляцію за одноденною схемою
шляхом в/м введення гормонально-вітамінного препарату (ГВП) на основі ФСГ.
До складу ГВП входили гормони і вітаміни: А, Д, Е, В6, фолієва кислота.
Після індукції поліовуляції, приходу в охоту і 2-х разового осіменіння,
на 7-й день ембріогенезу корови-донори були забиті на м'ясокомбінаті. При
забої тварин були узяті яєчники і матки для візуальної оцінки, отримання
маткового змиву і ембріонів.
В сироватці крові, узятої протягом експерименту, і в окремих тканинах,
узятих під час забою тварин, провели фізіолого-біохімічні дослідження згідно з
загальноприйнятими методами.
Другий дослід виконаний в цьому ж напрямі, різниця лише в тому, що у
корів 1-ї групи викликали поліовуляцію за допомогою ГСЖК, а 2-ої групи ГСЖК в комплексі з ГВП.
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Отримані результати досліджень оброблені біометрично [6]. Результати
вважали статистично достовірними при Р<0,05*, Р<0,02**, Р<0,01***,
Р<0,001****.
Власні дослідження та їх обговорення. Аналіз отриманих результатів
показав, шо рівень досліджуваних показників залежав від фізіологічного стану
тварин і введення їм гормонально-вітамінного препарату (рис.1,2,3).
Встановлено, що при однаковому рівні загального білка в сироватці крові,
кількість альбуміну збільшилася під впливом ГВП (21,56±3,86% 1-а група і
31,82±2,20% 2-а група) і зменшилася на 7-й день ембріогенезу (33,32±0,94% 1-а
група і 23,20+1,55% 2-а група). Можливо, ГВП стимулює синтез альбуміну під
час фолікулогенезу і ембріогенезу. Підтвердженням цього припущення є
достовірне зменшення вмісту білків в яєчниках і збільшення його в
яйцепроводах і жовтому тілі. Рівень РНК істотно не змінювався. Вміст амінного
азоту збільшився під час осіменіння донорів і вимивання ембріонів, відповідно,
на: 27,8% (Р<0,001) і на 45,2% (Р<0,001), в яйцепроводах і жовтих тілах.
Кількість сульфгідрильних груп (SH-груп) в сироватці крові донорів
зменшувалася під час індукції поліовуляції, осіменіння і вимивання ембріонів
та істотно не змінювалася між групами тварин. Хоча, у тканинах лімфовузлів і
ендометрії (2-а дослідна група) відзначено збільшення їх вмісту на 7-й день
ембріогенезу.
1
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Осіменіння

150

Вимивання
Печінка

100

Лімфовузли
Ендометрій

50

Яєчник
Яйцепровід

0

Жовте тіло
Білки,г%Альбумін,%Амінний азот,мг% SH-групи,мкг/г

Маточний змив

Рис. 1. Вміст білка, в т.ч. альбуміну, амінного азоту і вільних SH-групп в
сироватці крові і окремих тканинах корів-донорів під час індукції
поліовуляції та отримання ембріонів.
Вітамінний і антиоксидантний статус в організмі тварин до певної міри
був також залежний від впливу екзогенних препаратів і фізіологічного стану
корів-донорів.
Встановлено підвищення кількості каротину в сироватці крові донорів 2ої групи під час 7-го дня ембріогенезу на 11% (Р<0,001) і концентрації вітамінів
А і Е під час осіменіння та вимивання ембріонів, відповідно, - на 11,8 %
(Р<0,02)і 6 % (Р<0,1).
Незважаючи на додаткове введення донорам вітамінів А і Е (2-а
дослідна група), їх вміст в сироватці крові через 24 години був нижчий під час
осіменіння і вимивання ембріонів порівняно з контрольною групою.
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Вміст вітамінів в сироватці крові (СК)

Каротин, мкг/мл
Вітамін А, мкг%
Вітамін Е, мкг%
Вітамін С, мг%
МДА, мкг%

1

2

3

4

Осіменіння Вимивання

Вміст вітаміну С, мг%
0,9
0,8

Печінка

0,7

Лімфовузли

0,6
0,5

Ендометрій

0,4

Яєчник

0,3

Яйцепровід

0,2

Жовте тіло

0,1
0
1 - група

2 - група

Рис. 2,3. Вміст окремих вітамінів і МДА у тканинах корів-донорів під час
індукції поліовуляції та отримання ембріонів.
Концентрація аскорбінової кислоти в сироватці крові донорів дослідної
групи підвищувалася під час введення тваринам простагландина F2α, осіменіння
і вимивання ембріонів. Окрім цього, додаткове введення донорам аскорбінової
кислоти перед осіменінням підтримувало високий її вміст у тканинах печінки,
лімфовузлах, яєчниках, яйцепроводах і жовтих тілах. Рівень аскорбінової
кислоти зменшився лише в ендометрії. Відомо, що інтерстицій яєчника і жовте
тіло здатні накопичувати аскорбінову кислоту, але під впливом гормонів,
зокрема ЛГ і прогестерону може проходити її окислення. Це свідчить про
важливу роль аскорбінової кислоти в статевих залозах, особливо під час
овуляції. У нашому випадку, можливо, екзогенна вітамінна добавка сприяє її
накопиченню або гальмує рівень окислення аскорбінової кислоти.
Антиоксидантний статус, оцінюючи за кількістю кінцевого продукту
окислення ліпідів – малоновому діальдегіду (МДА), був вищий в сироватці
крові під час індукції поліовуляції (0,46±0,06 і 0,63±0,03 мкМ%) та осіменіння
донорів (0,53±0,04 і 10,66±0,04 мкМ %), жовтих тілах і матковому змиві і
менше - в лімфовузлах, ендометрії, яєчниках і яйцепроводах.
Відповідні фізіолого-біохімічні зміни в репродуктивній системі корівдонорів виявилися у макроморфологічній зміні в матці і яєчниках (табл. 1). З
таблиці видно, що маса матки і маткового змиву була дещо підвищена у корів,
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яким вводили ФСГ з біологічно активними речовинами (2-а група).
Встановлений позитивний вплив ГВП на розвиток фолікулів різного діаметра, в
т.ч. антральних та якість ембріонів. рН маткового змиву була в межах 7,3-7,5 у
тварин обох груп.
Таблиця 1
Візуальна характеристика матки, яєчників і ембріонів корів-донорів, n= 5
Показники

Групи тварин
1
2
446 ±44,08
529 ±37,79
25,35 ±1,33
26,34 ±1,15
0,86 ±0,02
0,94 ±0,05
19,1 ±3,40
22,0 ±3,74
6,6 ±1,28
7,0 ±0,92

Маса матки, г.
Суха маса матки, %
Суха маса маткового змиву, %
Маса лівого яєчника, г
Кількість жовтих тіл
Кількість фолікулів: см
> 0,8
0,4
> 0,5
1,6
< 0,5
5,2
атрезованих
1,2
Маса правого яєчника,г
20,2 ±1,86
Кількість жовтих тіл
5,4 ± 1,24
Кількість фолікулів:
> 0,8
0
> 0,5
1,2
< 0,5
5,4
атрезованих
1,2
В середньому по групах:
Кількість жовтих тіл
12,0 ±0,94
Кількість отриманих ембріонів
10,0
в т.ч. якісних
4,2
дегенерированных
4,8
яйцеклітин
1,0

0,2
2,4
11,8
0,4
16,2 ±3,01
4,8 ±1,59
0
1,6
19,4
0,4
11,8 ±2,47
9,6
7,2
1,6
0,8

Позитивні результати ми отримали в другому досліді, в якому
проводили індукцію поліовуляції у корів-донорів за допомогою ГВП на основі
ГСЖК. Шляхом ректального дослідження, вимивання ембріонів та їх
мікроскопічного дослідження встановлено, що кількість жовтих тіл і вимитих
ембріонів, зокрема якісних, відповідно по 2-х групам, складала: 5,8-6,2 (6,89 %);
5,0-5,6 (12,0 %) і 1,6-3,0 (87,5 %).
Отримані якісні ембріони заморожували. У процесі підбору реципієнтів
та їх підготовки одержані ембріони їм пересаджували.
Таким чином, викликання поліовуляції у корів-донорів за допомогою
ФСГ або ГСЖК у масляній емульсії з окремими вітамінами згідно одноденної
схеми підвищувало вихід якісних ембріонів на 70-75 % порівняно із загальною
схемою. Окрім цього, введення коровам-реципієнтам гормонально вітамінного
препарату у масляній емульсії під час трансплантації ембріонів підвищувало
ефективність їх приживлення на 13,3 %
Висновок. Результати досліджень дозволяють стверджувати, що
комплексні препарати, які включають окремі вітаміни на основі ФСГ,
володіють вираженою дією на процеси метаболізму репродуктивних органів та
ефективність поліовуляції.
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Summary
Kovaliv L.N.
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL TYPE IN THE GENESIAL
ORGANS OF HEIFERS AT INFLUENCE OF HORMONAL-VITAMIN
PREPARATIONS.
The results of researches allow to assert that complex preparations which
include separate vitamins on the basis of FSG own the expressed operating on the
processes of metabolism of genesial organs and efficiency of pоliоvuljtion.
Key words: hormones, vitamins, heifers, pоliоvuljtion, FSG.
Стаття надійшла до редакції 23.04.2011
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Ковальчук О.М. ©
Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства УНААН України.
ВПЛИВ РІЗНИХ МЕТОДІВ ВИРОЩУВАННЯ НА ФІЗІОЛОГОБІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БІЛОГО АМУРА
Наведені дані про вплив різних умов вирощування білого амура на
фізіолого-біохімічні показники. У риб, яких вирощували без доступу до
комбікорму, відмічено збільшення кількості еритроцитів, гематокриту, а
також тенденцію до збільшення
білкових фракцій α- і γ-глобулінів,
відповідальних за опірність організму риб.
Поряд з тваринним населенням для ставів характерна вища та нижча
водна рослинність. Серед вищої ставової рослинності розрізняють надводну
(жорстку) і підводну (м'яку) рослинність. До надводної рослинності належить
очерет, осока, рогіз, лепеха, комиш. Росте вона біля берега і на мокрих берегах
й часто називається болотною, оскільки розростаючись з кожним роком і,
відмираючи восени, вона заболочує став.
Підводна рослинність – рдесник, кушир, друт, елодея – поширюються далі
від берегів, ніж надводна, на глибині 1,5-2,0 м.
Продуктивність заростаючих, заболочених і замулених ставів з року в рік
знижується, в них створюються несприятливі умови для життя ставових риб і
насамперед для життя коропа як основного виду риб ставового господарства.
Основною умовою правильного ведення ставового господарства є
регулювання надводної та підводної рослинності.
Значне поширення підводної рослинності, навіть корисної, неприпустиме.
Густі зарості підводної рослинності утруднюють пересування коропа,
скорочують площу нагулу, роблять малодоступними для риби кормові
організми, що знаходяться серед рослин [4].
Зайву підводну рослинність потрібно знищувати, а густі її масиви
зріджувати, прокошуючи поздовжні і поперечні коридори. На підставі досвіду
рибгоспів вважається, що корисне поширення підводної рослинності становить
20–30% від загальної площі ставу. Іноді в ставах надто буйно розростаються
нитчасті водорості, в яких заплутується і гине молодь риби і які обмежують
випасову площу для дорослої риби. Цю рослинність також слід витягати зі
ставу граблями чи волочками [1].
Регулювання рослинності у ставах не тільки підвищує їх природну
продуктивність, але й дає можливість значною мірою застосовувати інші
важливі заходи для збільшення виробництва рибної продукції (удобрення ставу,
годівля риби штучновиготовленими кормами тощо).
Економічний ефект від регулювання рослинності дуже великий.
Заростання ставу надводною (жорсткою) рослинністю може звести до мінімуму
його продуктивність [7].
©
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Запропонований нами метод боротьби з водною рослинністю у
вирощувальних ставах шляхом обмеження доступу старших вікових груп
білого амура до штучних кормів дав позитивні результати [6].
Метою даного дослідження було вивчити фізіолого-біохімічний статус
білих амурів при різних способах їх вирощування.
Матеріали та методи.
Для виконання досліджень були задіяні цьоголітки любінського лускатого
коропа і дволітки білого амура. Вміст гемоглобіну в крові білого амура
визначали гемоціанідним методом за допомогою КФК-3 [3]. Загальний білок
сироватки крові — на рефрактометрі ІРФ-22, його фракційний склад — шляхом
електрофорезу на пластинках з поліакриламідним гелем і фотометрії на апараті
розшифровування фореограм АРФ-1. При облові дослідного та контрольного
ставів враховували темп росту риб, вихід із вирощування, рибопродуктивність
та затрати корму.
Результати досліджень та їх обговорення.
Дослід проводили у двох вирощувальних ставах дослідного господарства
Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства. Стави були
зариблені личинками коропа, отриманими у нерестових ставах, та річняком
білого амура масою 80 г. Посадку річняка білого амура на вирощування
провели одразу після залиття ставів, що виявилось на 12 днів раніше їх
зариблення личинками коропа. Щільність посадки однорічок білого амура
встановили, виходячи із продукції м’якої підводної рослинності у попередні
роки та запланованого приросту маси дволіток – 500 г. Кормовий коефіцієнт по
водній рослинності приймали рівним 50. Кормові місця на обох ставах були
підготовлені у відповідності до відомих рекомендацій [8]. В дослідному ставі на
кормових місцях додатково були встановлені загороджувальні решітки із
розрахунку 2 пристрої площею по 4 м2 на 1 га ставу. Розміри вічка у
загороджувальних решітках були підібрані таким чином, щоб короп до
досягнення ним максимально бажаної маси (у нашому випадку 50 г) мав
вільний доступ до кормів, а білий амур до початку годівлі одноліток досягав
маси більше 100 г і вже не міг проникати на кормові місця.
Годівлю риби у ставах проводили згідно інструкції з годівлі коропа [2].
Кількість штучного корму, який задавали у стави, розраховували тільки на
одноліток коропа, виходячи із їх маси і екологічного стану водойм. У процесі
вирощування вели спостереження за екологічними умовами у ставах,
особливостями живлення та темпом росту риби і її епізоотичним станом.
Оцінку виїдання рослинності проводили візуально. Ефективність використання
кормів і рибопродуктивність ставів визначили після осінніх обловів.
Умови вирощування у контрольному та дослідному ставах були подібні і
близькі до оптимальних. Обидва стави у попередні роки на 90% заростали
гречихою земноводною, стрілолистом, рдестом, вздовж берегової зони смугою
у 2-5 м комишем, рогозом та аїром звичайним. Дволітки білого амура у
контрольному ставі мали вільний доступ до штучних кормів, тому менш
інтенсивно поїдали водну рослинність і, як наслідок, близько 30% водної
рослинності залишилось до осінніх обловів. При контрольних обловах у
кишечниках білого амура виявляли залишки штучних кормів та вищої
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рослинності, в середньому за період годівлі спектр живлення дволіток білого
амура у контрольному ставі становила рослинність (65-75%), комбікорм (2030%) і зоопланктон та детрит (до 5%).
Результати спільного вирощування одноліток коропа і дволіток білого
амура
у
дослідному
та
контрольному
ставах
відрізнялися
за
рибопродуктивністю ставів, різною середньою масою як коропа, так і білого
амура, і затратами корму на одиницю рибопродукції коропа.
Вільний доступ дволіток білого амура до задаваних кормів у
контрольному ставі забезпечив його вищу середню масу (740 г проти 650 г) та
рибопродуктивність – 200 кг/га проти 173 кг/га. Одночасно конкуренція за
штучні корми між амуром і коропом, яка відмічалась у контрольному ставі,
знизила темп росту одноліток коропа і стала причиною вищих затрат корму на
його приріст. В результаті рибопродуктивність одноліток коропа у дослідному
ставі була на 171 кг/га вищою, ніж у контрольному, і становила 864 кг/га.
Загальний вихід рибопродукції із дослідного ставу становив 1037 кг/га і
виявився вищим, ніж у контролі, на 144 кг/га за рахунок більш повного
споживання білим амуром водної рослинності та ефективнішого використання
штучних кормів на приріст рибопродукції.
Одночасно при застосуванні білого амура на вирощувальних ставах не
потрібно проводити 2-3 разове викошування та видалення вищої водної
рослинності, що дає можливість зекономити у розрахунку на 1 га ставу не
менше 10 людино-днів.
Дослідження показали, що вирощування дволіток білого амура без їх
доступу до кормових місць позитивно відобразилось на інтенсивності перебігу
обмінних процесів у їх організмі, що в кінцевому результаті сприяло
підвищенню продуктивних показників. Так, з даних таблиці 1 видно, що
досліджувані показники крові, хоч і перебували у межах фізіологічних норм, та
все-таки зазнавали деяких кількісних змін.
Таблиця 1
Гематологічні показники крові дволіток білого амура при різних
методах вирощування (М±m, n=6)
Показники

Гемоглобін, г %

Гематокрит, %
Еритроцити, млн/мкл
Контроль
М±m
13,02±0,32
35,67±2,32
1,64±0,05
Дослід
М±m
13,48±0,15
44,0±1,69*
1,88±0,06**
Примітки: 1. У цій і у наступних таблицях позначка * — різниця вірогідна,
порівняно з контрольною групою (*-р<0,05; **-р<0,01; ***-р<0,001);
2. К —
контрольна група; Д —дослідна група.

Зокрема встановлено, що кількість еритроцитів та гематокритної
величини у крові білих амурів, які вирощувались без доступу до штучного
корму були порівняно вищими, ніж у амурів, які вирощувались у ставку з
вільним доступом до комбікорму (Р<0,05). Концентрація гемоглобіну була на
рівні, встановленому для білих амурів контрольної групи.
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Вміст білка сироватки крові у дослідних риб мав тенденцію до зростання.
Збільшення білка сироватки крові було за рахунок α і γ- глобулінів,
відповідальних за опірність організму (табл.2).
Таблиця 2
Білок сироватки крові і його фракцій дволіток білого амура при
різних методах вирощування (М±m, n=6)
БСК,
г/%

Фракційний склад білків

А/Г коефіцієнт

глобуліни

Альбуміни
α

β

γ

16,15±0,89

8,95±0,52

1,37±0,06

9,10±0,28

1,38±0,04

Контроль
5,43±0,32

57,77±1,17

17,13±0,93

Дослід
5,63±0,24

57,98±0,83

19,20±0,74*

13,9±0,73

Кількість альбумінів γ-глобулінів і альбуміно-глобуліновий коефіцієнт в
сироватці крові дослідних риб були на рівні встановленому для риб контрольної
групи.
В скелетних м‘язах риб дослідної групи риб білого амура відмічена
тенденція до зменшення вмісту сухої речовини на 9,8 % (Р<0,05) і збільшенням
жиру на 7% (табл.3).
Таблиця 3
Хімічний склад скелетних м‘язів дволіток білого амура при різних
методах вирощування, % (М±m, n=3)
Групи риб

протеїн

суха речовина

жир

Контроль

17,33±0,26

23,6±0,00

4,67±1,57

Дослід

17,35±0,20

21,30±0,32***

5,00±0,50

Вміст протеїну в скелетних м‘язах був високий і становив 17,33±0,26%
– 17,35±0,20%. Різниці в кількості білка між дослідними і контрольними
групами риб не виявлено.
Висновки
1. При вільному доступі дволіток білого амура до задаваних кормів у
контрольному ставі його середня маса становила 740г проти 650г у дослідному
ставі та отримана рибопродуктивність – 200 кг/га проти 173 кг/га.
2. При годівлі одноліток коропа на спеціально облаштованих кормових
місцях у дослідному ставі отримана рибопродуктивність становила 864 кг/га,
що на 171 кг/га перевищує показники контрольного ставу. Вища
рибопродуктивність отримана за рахунок вищої середньої маси одноліток
коропа (47г проти 38г).
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3. У крові дволіток білого амура, які вирощувались у ставку без
доступу до комбікорму, кількість еритроцитів та гематокритна величина були
вищими, ніж у амурів з вільним доступом до комбікорму.
4. Вміст білка сироватки крові у дослідних риб дволіток білого амура,
що споживали лише рослинність, мав тенденцію до зростання за рахунок α- і γ глобулінів, відповідальних за опірність організму риб.
5. В скелетних м‘язах риб дослідної групи білого амура відмічено
зменшення вмісту сухої речовини на 9,8% (Р<0,05) і збільшення жиру на 7%.
Література
1. Бондур О.Л., Сухолиткий Р.І. Рибництво- галузь прибуткова. Київ,
1982, с. 29-31.
2. Боброва Ю.П., Бобров А.С., Баранов С.А., Федорченко В.И.
Инструкция по нормированию кормления карпа разного возраста при
выращивании в хозяйствах I-III зон рыбоводства - М.: 1986. - 21 с.
3. Дервиз
Г.В.,
Воробьев
А.М.
Определение
гемоглобина
фотоелектроколорыметром ФЕК-М. Лабораторное дело, №3, 1959.
4. Ляйман Є.М.Курс болезней рыб. М.-1966.
5. Методи досліджень з фізіології і біохімії сільськогосподарських
тварин. — Львів, 1998. — 92 с.
6. Пат. 6852. Україна. МПК (2005) А 01К 61/00. Спосіб підвищення
ефективності використання кормів при вирощуванні риби/ Ковальчук О.М.,
Тучапський Я.В., Грициняк І.І., Колпаков Ю.О., Пірус Р.І., Маковецька М.П. –
заявлено 13.12.2004 ; опубл. 16.05.2005, Бюл. № 5.
7. Просяний В.С., Гриневич С.І., Шпет Г.Й., Кононов В.О. Ставове
рибництво. К.-1960, с. 30-31.
8. Шерман І.М, Гринжевський М.В., Желтов Ю.О., Пилипенко Ю.В.,
Воліченко М.І., Грициняк І.І. Годівля риб. - Київ: Вища освіта, 2001. – 268 с.
Summary
O.M. Kovalchuk
Lviv research station of Institute of fisheries UNAAN Ukraine.
EFFECT OF DIFFERENT CULTIVATION METHODS ON
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF GRASS CARP
In this article are given the data concerning the influence of different growing
conditions of grass carp at their physiological and biochemical parameters. In fish,
which were grown without access to feed, it was increasing number of red blood
cells, hematocrit, and tend to increase the protein fractions of α and γ-globulin that
responsible for the body resistance of fish.
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ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ КРОВІ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ
ТА ЧИСТОКРОВНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ВЕРХОВИХ ПОРІД ЗАЛЕЖНО ВІД
ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ
У статті наведені результати досліджень гематологічних показників
крові у коней української та чистокровної англійської верхових порід за різних
умов фізичного стану (у стані спокою, відразу після роботи та через годину
після роботи). Встановлено, що у коней чистокровної англійської верхової
породи відразу після роботи кількість еритроцитів, лейкоцитів та вміст
гемоглобіну і гематокриту у крові була більшою, ніж у коней української
верхової породи. При цьому відновлення досліджуваних гематологічних
показників до норми проходило швидше у коней української верхової породи.
Ключові слова: еритроцити, гемоглобін, лейкоцити, гематокрит,
тренінг, фізіологічні основи тренування, м’язова робота.
Вступ. Практика тренування і випробувань спортивних коней,
ускладнення умов змагань висувають нові вимоги до розробки науковообґрунтованої системи підготовки та пошуку об’єктивних методів оцінки рівня
їх тренованості [1]. Вирішення цих завдань можливе лише при глибокому
вивченні процесів обміну речовин, що лежать в основі як м’язової діяльності,
так і всіх фізіологічних функцій.
У літературі висвітлено багато питань, що стосуються зміни картини
крові коней в залежності від умов їх утримання, роботи, статі, віку [1 ,2 ,3 ,4].
Спроби зрозуміти фізіологічну сутність м’язової роботи, пояснити біохімічні
процеси, що відбуваються в організмі спортивних коней робилися досить давно
[5, 6]. Проте ці дослідження носять фрагментарний характер і недостатні для
широких узагальнень.
Рядом досліджень встановлено, що ступінь загальної тренованості коней
відповідає рівню їх гематологічних показників [7 ,8 ,9]. Тому актуальним у
науково-практичному плані є дослідження гематологічного профілю крові у
спортивних коней різних порід в залежності від фізичного навантаження.
Матеріал і методи. Дослідження проводилися в умовах дитячоюнацької спортивної школи з кінного спорту „Буревісник” на двох гупах коней
чистокровної англійської та української верхових порід по 4 тварини у кожній
групі.
Матеріалом для гематологічних досліджень слугувала кров жеребців 68 річного віку, яку брали з яремної вени у різні періоди тренінгу (перед, зразу
після і через годину після тренувань). Коні, на яких проводилися дослідження,
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знаходились в однакових умовах догляду, годівлі, утримання та системи
тренінгу.
У стабілізованій крові визначали: кількість еритроцитів і лейкоцитів
(підрахунок у камері Горяєва), гемоглобін (гемоглобінціанідним методом) та
гематокрит (загальноприйнятим методом).
Цифровий матеріал опрацьовували шляхом варіаційної статистики з
використанням статистичних програм „Microsoft Office Excel, 2007”.
Результати дослідження. З наведених у таблиці даних видно, що у
крові коней української та чистокровної англійської верхових порід відразу
після роботи всі досліджувані гематологічні показники були більшими, ніж у
стані спокою, причому різниця виявилася статистично вірогідною (р<0,05–
0,01). Відповідно за породами це збільшення складало: еритроцитів – на 3,2 Т/л,
або на 46,4 % (р<0,01) та на 3,2 Т/л, або на 45,7 % (р<0,01); гемоглобіну – на
39,3 г/л або на 35,8 % (р<0,05) та на 44,9 г/л, або на 32,1 % (р<0,01); лейкоцитів
– на 4,2 Г/л або на 52,5 % (р<0,05) та на 4,7 г/л, або на 55,3 % (р<0,05);
гематокриту – на 0,12 л/л або на 31,6 % (р<0,01) та на 0,21 л/л, або на 46,7 %
(р<0,01).
Таблиця 1.
Морфологічні показники крові коней верхових порід
за різних умов фізіологічного стану, (M ± m), n = 3
Показники
Еритроцити, Т/л
Гемоглобін, г/л
Лейкоцити, Г/л
Гематокрит, л/л

Українська
відразу після роботи

у стані
спокою
6,9 ± 0,32
109,9 ± 6,93
8,0 ± 0,12
0,38 ± 0,02

через годину після
роботи
7,4 ± 0,33
113,4 ± 6,24
8,8 ± 0,23
0,42 ± 0,02

10,1 ± 0,12**
149,2 ± 9,59*
12,2 ± 0,41*
0,50 ± 0,01**
Чистокровна англійська
Еритроцити, Т/л
7,0 ± 0,41
10,2 ± 0,41**
9,3 ±0,77
Гемоглобін, г/л
140,0 ± 5,05 º
184,9 ± 6,91**
167,4 ± 3,79** ºº
Лейкоцити, Г/л
8,5 ± 0,47
13,2 ± 1,07*
9,9 ± 0,74
Гематокрит, л/л
0,45 ± 0,01
0,66 ± 0,03** º
0,52 ± 0,01** º
Примітка. Різниці статистично вірогідні: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 у
порівнянні зі станом спокою; º - p<0,05; ºº - p<0,01; ººº - p<0,001 у порівнянні з українською
верховою породою.

Через годину після роботи у коней української та чистокровної
англійської верхових порід досліджувані гематологічні показники частково
відновлювалися до норми, проте вони були дещо вищими, ніж у стані спокою
із статистично не вірогідною різницею. Лише у крові коней чистокровної
англійської верхової породи вміст гемоглобіну та гематокриту залишався
вірогідно більшим, ніж у стані спокою (р<0,01). При цьому у коней української
та чистокровної англійської верхових порід вміст еритроцитів у крові через
годину після роботи був вищим, ніж у стані спокою відповідно на 0,5 Т/л, або
на 7,2 % та на 2,3 Т/л, або на 32,9 %; гемоглобіну – на 3,5 г/л або на 3,2 % та на
27,4 г/л, або на 19,6 % (р<0,01); лейкоцитів – на 0,8 Г/л або на 10,0 % і на 1,4
Г/л, або на 16,5 % та гематокриту – на 0,04 л/л або на 10,5 % та на 0,07 л/л, або
на 15,6 % (р<0,01). Отримані результати досліджень свідчать, що фізичне
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навантаження на організм коней спричиняє збільшення у крові кількості
еритроцитів, лейкоцитів, вмісту гемоглобіну та гематокриту, а через годину
після роботи проходить їх відновлення до норми. Причому у коней української
верхової породи ці процеси проходять швидше. Отримані результати
досліджень узгоджуються з даними інших авторів, де вивчали гематологічний
профіль крові коней в залежності від породних відмінностей, роботоздатності
та системи тренінгу. Авторами встановлено збільшення кількості еритроцитів у
крові коней після фінішу на 33,9–64,1 %, а гемоглобіну – на 12,3–50,0 %,
водночас найбільше підвищення досліджуваних гематологічних показників
було після перегонів [8, 9, 10, 11]. При цьому зазначається, що у добре
тренованих рисистих коней як у стані відносного спокою, так і після дозованої
роботи вміст гемоглобіну у крові був на 5–15 % більший, ніж у коней
середнього ступеня тренованості [1, 8, 10].
Міжпородне порівняння досліджуваних гематологічних показників у
коней показало, що кількість еритроцитів, лейкоцитів, вміст гемоглобіну, та
гематокриту у крові коней чистокровної англійської верхової породи був
вищим від аналогічних показників у крові коней української верхової породи.
Зокрема, у стані спокою – відповідно на 0,1 Т/л, або на 1,5 %, 30,1 г/л, або на
27,4 %, 0,5 Г/л, або на 6,3 % та 0,07 л/л або на 18,4 %, про те різниці були
вірогідними лише за вмістом гемоглобіну у крові (p<0,05); відразу після роботи
це збільшення відповідно складало: 0,1 Т/л, або на 1,0 %, 35,7 г/л, або на 23,9
%, 1,0 Г/л, або на 8,2 % та 0,16 л/л або на 32,0 %; різниця статистично вірогідна
лише за гематокритом (p<0,05); та через годину після навантаження – на 1,9
Т/л, або на 25,7 %, 54,0 г/л, або на 47,6 %, 1,1 Г/л, або на 12,5 % та 0,10 л/л або
на 23,8 %; різниця статистично вірогідна за вмістом гемоглобіну (p<0,01) та
гематокриту (p<0,05).
Загалом отримані результати досліджень свідчать про існуючі породні
особливості гематологічного профілю крові у коней української і чистокровної
англійської верхових порід, а також про швидше відновлення досліджуваних
гематологічних показників до норми у коней української верхової породи, що
може слугувати одним із критерієм відбору коней для виявлення реакції
організму на фізичні навантаження й оцінки рівня їх тренованості.
Висновки. Встановлено, що фізичне навантаження на організм коней
спричиняє збільшення у крові кількості еритроцитів, лейкоцитів, вмісту
гемоглобіну та гематокриту (р<0,05–0,01), а через годину після роботи
проходить зниження їх до норми. Причому відновлення гематологічних
показників крові до норми швидше проходило у коней української верхової
породи.
Вміст гемоглобіну та гематокриту у крові коней чистокровної
англійської верхової породи був вищим (p<0,01), ніж у коней української
верхової породи.
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Summary
The results of hematologic studies of the blood of horses in Ukrainian and
English thoroughbred riding rocks under different conditions of physical condition
(at rest, immediately after work and after an hour of work). Established that in the
English thoroughbred horses horse breed immediately after the number ofery
throcytes, leukocytes and hematocrit and hemoglobin content in blood was greater
than in the Ukrainian horses horse breed. However, the recovery study of
hematological parameters to normal soon took place in Ukrainian horses horse
breed.
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physiological basis of training, muscle work.
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МІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ ПРИ ХВОРОБІ НЬЮКАСЛА У ПАПУГ
Основні зміни в організмі папуг, які загинули від хвороби Ньюкасла,
виявили в паренхіматозних органах: в печінці – зернисту дистрофію,
лімфоїдоцитарну інфільтрацію, в селезінці – гіперплазію лімфоїдних вузликів,
осередки некрозу, в нирках - зернисту і гідропічну дистрофію епітелію
ниркових канальців, розростання сполучної тканини, гіперемію, набухання
клубочків, у серцевому м’язі - набряк, лімфоїдоцитарну інфільтрацію та
розриви м’язових волокон.
Ключові слова: хвороба Ньюкасла, зерниста і гідропічна дистрофія,
гіперемія.
Вступ. Хвороба Ньюкасла – гостропротікаюча, висококонтагіозна
хвороба птахів (свійських, диких, екзотичних), що характеризується ураженням
центральної нервової системи, респіраторних, вісцеральних органів,
супроводжується високим рівнем захворюваності і летальності.
Найчастіше хворіють кури та індики, менше сприйнятливі фазани,
цесарки, перепілки та папуги. Хвороба також реєструється у горобців, галок,
дроздів, щиглів, граків, яструбів, сов, пустельг та інших. Природними носіями
вірусу хвороби Ньюкасла є щонайменше 236 видів птахів [1,2,4,5]. Більшість
несприятливих до даного захворювання птахів належать до водоплавних, в той
же час більшість сприятливих птахів формують тимчасові або постійні стада.
Вільноживучі птахи сприйнятливі до хвороби Ньюкасла та є джерелом
захворювання [6]. Надзвичайне розповсюдження даного захворювання і
викликані ним спорадичні епізоотії значною мірою пов’язані з інтенсифікацією
птахівництва, тісними міжнародними контактами та майже безконтрольним
імпортом екзотичних папуг.
У більшості випадків хвороба протікає латентно і часто викликає
раптову смерть птаха без виражених клінічних симптомів [3]. Завдяки певної
специфіки перебігу хвороби у екзотичних птахів вони можуть бути джерелом
зараження як для свійських птахів, викликаючи при цьому пошесні епізоотії,
так і для людини, оскільки дана хвороба є зооантропонозом.
Вакцинопрофілактика серед екзотичних кліткових папуг не впроваджена. На
даний час немає статистики щодо захворювання та розповсюдження даної
хвороби серед папуг на території України. Перебіг та діагностика хвороби
Ньюкасла залишається недостатньо вивченою, особливо це стосується
непродуктивних птахів.
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Матеріал і методи досліджень. Матеріалом для дослідження слугували
5 папуг. Детальне гістологічне дослідження проводили на 4 птахах. З них 3
хвилясті папуги і сірий африканський папуга - жако. Середня жива маса
дорослого птаха — 35г (хвилястій папуга) та 850г (африканський сірий папугажако). Утримання — кліткове. Тип годівлі — комбінований.
Діагноз підтверджено центром діагностики тварин «Бальд».
Для гістологічних досліджень шматочки органів фіксували в 10%
нейтральному розчині формаліну, зневоднювали в етанолах зростаючої
концентрації та через хлороформ заливали в парафін. Одержані препарати
фарбували гематоксиліном Караці та еозином і вивчали під мікроскопом
OLYMPUS BX-41.
Результати
дослідження.
Захворювання
у
папуг
може
супроводжуватись ураженням трьох систем: респіраторної, травної та нервової.
Порушується кровообіг, розвивається застійна гіперемія, з’являються
крововиливи і набряки, ускладнюється робота серця, що виникає завдяки
розвитку дистрофічних змін у серцевому м’язі.
Загибель птиці виникає від прогресуючих паралічів і порушення роботи
дихального центру, у деяких випадках від асфіксії внаслідок утворення і
нагромадження в легенях ексудату ( при вираженій респіраторній формі
хвороби).
При блискавичному перебігу хвороби патологічні зміни можуть бути
взагалі відсутні або зустрічатися у вигляді нечисленних крапкових
крововиливів на епікарді, під серозною оболонкою в області грудини, на
очеревині, іноді в жировій тканині м’язового шлунку, брижі або на слизовій
оболонці дихальних шляхів.
При гострому перебігу зміни більше виражені. Так, в клітинах ендотелію
кровоносних судин дистрофічно-некротичні зміни, які спричиняють чисельні
крововиливи, тромби, серозне випотівання, а також периваскулярні некрози.
В нервових клітинах головного мозку виявили гіперемію і тромбоз в
судинах мікроциркуляторного русла, дистрофію і некробіоз нервових клітин.
Навколо кровоносних судин накопичення лімфоцитів, гістіоцитів і
плазматичних клітин.
При підгострому перебігу хвороби розвивається картина дифузного
негнійного енцефаломієліту лімфоцитарного типу.
В печінці, навколо судин і жовчних протоків, знаходили накопичення
лімфоїдних клітин і еозинофілів (рис.1). У стінках судин спостерігали набряк
та некротичні зміни, в гепатоцитах – зернисту дистрофію.

412

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

Рис. 1 Лімфоїдна інфільтрація печінки. Фарбування гематоксиліном
Караці та еозином ( Х 100)
В слизовій оболонці залозистого шлуночка і кишечнику - запальний
набряк і клітинна інфільтрація лейкоцитами і макрофагами. Під кутикулою
дрібні крововиливи (рис.2).

Рис.2. Крововиливи під кутикулою. Фарбування гематоксиліном
Караці та еозином ( Х 100)
В лімфоїдних вузликах кишок спостерігається великоклітинна
гіперплазія. При цьому вони збільшуються і поступово втрачають чітке
окреслення, а в подальшому некротизуються і перетворюються у фолікулярні
виразки, які вкриваються фібрином.
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В нирках виражена зерниста і гідропічна дистрофія епітелію ниркових
канальців і розростання сполучної тканини, гіперемія, набухання клубочків, а в
окремих випадках осередки некрозу.
У селезінці виражена гіперплазія пульпи, у червоній пульпі трапляються
дрібні осередки некрозу, а в лімфоїдних вузликах ознаки гіперплазії.
В легенях відмічаємо геморагічну пневмонію. Альвеоли заповнені
ексудатом з переважанням еритроцитів, поміж якими виявляють окремі
десквамовані клітини респіраторного епітелію, лейкоцити, макрофаги (рис.3).

Рис. 3. Геморагічна пневмонія. Фарбування гематоксиліном Караці
та еозином. Х 100
В серцевому м’язі спостерігали набряк, лімфоїдоцитарну інфільтрацію
та розриви м’язових волокон.
Висновки:
1. В слизовій оболонці залозистого шлуночка – запальний набряк і
клітинна інфільтрація лейкоцитами і макрофагами. Під кутикулою дрібні
крововиливи.
2. В печінці, навколо судин і жовчних протоків, накопичення лімфоїдних
клітин і еозинофілів, в гепатоцитах – зерниста дистрофія.
3. У селезінці дрібні осередки некрозу, а в лімфоїдних вузликах ознаки
гіперплазії.
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Summary
Main changes of parrots’ organism, which died from Newcastle disease, were
found in parenchymatous organs: in the liver – granular dystrophy, lymphocytic
infiltration, in the spleen – hyperplasia of lymphoid nodules, necrosis focuses, in the
kidneys – granular and hydropic dystrophy of kidney tubule epithelium, connective
tissue growth, hyperemia, glomerule swelling, in the cardiac muscle – edema,
lymphocytic infiltration and rupture of muscle fibers.
Key words: Newcastle disease, granular and hydropic dystrophy, hyperemia.
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ВПЛИВ ОМАГНІЧЕНОЇ ВОДИ НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
КОРІВ
У статті узагальнено літературні дані стосовно біологічної дії
електромагнітного випромінювання на воду її структурну будову і її вплив на
гематологічні показники, який базується на значному фактичному матеріалі.
Ключові слова: омагнічена вода, електромагнітне поле, електромагнітне
випромінювання, «пам’ять води».
Вступ. Вода є важливою
структурною частиною живих
організмів,
утворюючи
внутрішньоклітинний
водний
простір. Вона бере участь у
майже всіх біохімічних реакціях,
які відбуваються в організмі,
оскільки
лише
у
водному
середовищі
здійснюються
процеси асиміляції, дисиміляції,
дифузії і осмосу.
Молекула води [1] Н2О
(мал.1) має кутову будову:
у вершині кута розташовується
атом кисню, а атоми водню
усунуті в сторони; атом кисню
Мал.1. Схема молекули води як
притягує
електрони
атомів
диполя
(σ+ _σ -) (цит. за В.Ф.Жилководню, ніби оголюючи позитивні
Титаренко, 1989)
заряди їхніх ядер - протонів.
Виникає електростатична асиметрія: атоми водню одержують «частково
позитивні заряди» (σ+), а у місцях неподілених пар електронів атома кисню,
виникає надлишок електронної щильності і з'являються «частково від’ємні
заряди» (σ-). При цьому утворення істиних іонів не відбувається, але молекула
води стає диполем. Між зовнішніми парами електронів кисню і “іонами
водню” сусідніх молекул води утворюються так звані водневі зв'язки. У
©
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кришталях льоду кожна молекула води з’єднана водневими зв’язками з чотирма
іншими
молекулам, внаслідок
чого
утворю-ється
правильна
тетраедрична
структура (мал.2).
Водневі
зв'язки
недовговічні час
їхнього існування
–10-10 – 10-11с. У
кластери
рідкій воді, у так
званих кластерах
Мал.3. Модель
Мал. 2. Тетраедрична
(асоціаціях молеструктура координованої «миготливих» кластерів
кул води) (мал.3)
у живій воді (цит. за
води, атоми кисню
водневі
зв'язки
В.Ф.Жилко-Титаренко,
знаходяться у кутах
безупинно
1989)
правильного тетраедра
утворю-ються й
(цит.
за
В.Ф.Жилкоруйнують-ся.
Титаренко, 1989)
Власне аномально
висока теплоємність води пов’язана з тим, що більша частина тепла, яке
підводиться до води розходується на розрив кластерів а менша - на підвищення
кінетичної енергії молекул, власне температури води і її випаровування [1].
Дослідження С.В. Зеніна [2] показали, що кожна молекула води, у
простих тетраедрах може об’єднуватись між собою вершинами, ребрами або
гранями, утворюючи різноманітні кластери зі складною структурою.
Конфігурація елементів води чутливо реагує на різноманітні зовнішні впливи,
змінами своїх об’ємних структур. Саме цим шляхом пояснюється пам’ять води і
її інформаційні властивості.
Дослідницькій групі [3] вдалося встановити, що скручені молекули
складають у воді кластери геометрично правильної форми у вигляді п'яти «тіл
Платона»: тетраедра, гексаедра, октаедра, додекаедра й ікосаедра. Оскільки
«тіла Платона» існують у всьому просторі, вода шляхом резонування з
вібраційним зразком тієї ж форми може сприймати інформацію й віддавати її
знов. У дослідженнях [4] було встановлено, що вода являє собою ієрархію
правильних об’ємних структур, в основі яких лежить кристалоподібний «квант
води» - кластер, який складається з 57 її молекул. «Кванти води» можуть
взаємодіяти один з одним за рахунок вільних водневих зв’язків, що призводить
до утворення структур другого порядку у вигляді шестикутників, які
складаються з 912 молекул води, і практично здатні до взаємодії за рахунок
утворення водневих зв’язків. Час існування такої структури тривалий. За
своїми фізико-хімічними характеристиками, вода міняє свою структуру залежно
від сприйнятої інформації. Структуруючись під впливом інформації, вода її
записує та «запам'ятовує надовго». Якщо ступінь збудження структурованого
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елементу недостатній для перебудови всієї структури води у певному об’ємі, то
після зняття подразнення система через 30-40 хв. повертається у вихідне
положення. Оскільки кластери, які виникли, руйнуються, то звичайна вода
завжди містить хаотичний набір кластерів з різноманітною структурою, така
вода називається неструктурованою.
За повідомленнями [5], ефект омагнічування води реалізується через
принцип ядерно-магнітного резонансу (збільшення енергоємності атомів) і
магнітострикції (зміни обсягу при намагнічуванні). І, як наслідок, відбувається
дроблення великих кластерів, відновлення більш дрібної структури
однорідності, підвищується плинність і розчинна здатність. Саме ці придбані
властивості води й рідинних систем задають тон ефекту омагнічування. Більш
дрібні кластери довше зберігають пам'ять води. Якщо є занадто великі
проміжки між кластерами, тоді інша інформація може легко проникати в ці
ділянки і руйнувати їх цілісність, і у такий спосіб стерти інформацію. Крім
цього туди також можуть проникати мікроорганізми.
Слід відмітити, що у магнітобіології поки що немає переконливого
теоретичного обґрунтування
всіх емпіричних результатів з впливу
електромагнітного поля (ЕМП). Пропонується декілька альтернативних, але
близьких за ідеологією первинних механізмів впливу низькочастотних змінних
магнітних полів. За повідомленнями [6] одним з важливих механізмів впливу
електромагнітного поля (ЕМП) на живі системи є влив його на воду. Саме
поглинання випромінювання сіткою молекул води створює умови для взаємодії
цього випромінювання з біомембранами на рівні примембранного шару глікокаликсу, складовою компонентою якого є молекули води.
Враховуючи актуальність даного питання, ми провели порівняльне
дослідження безпосереднього впливу змінного імпульсного електромагнітного
поля наднизької частоти (ЗІЕМП ННЧ, 8 Гц ) і впливу омагніченої води даним
електромагнітним полем на гематологічні показники за умов in vitro.
Матеріали і методи досліджень. Кров для дослідження відбирали з
яремної вени від 4 корів, кожну пробу крові стабілізували гепарином і ділили
на 4 зразки, з яких було сформовано 4 групи крові. Перша група слугувала
контролем і була інтактною. У другій контрольній групі, пробірки з кров’ю
поміщали у склянку зі звичайною водопровідною водою на 40 хв. У третій групі
пробірки з кров’ю опромінювали ЗІЕМП ННЧ впродовж 40 хв. У четвертій
групі пробірки з кров’ю опускали на 40хв у попередньо заморожену воду, яку в
день експерименту розморожували і опромінювали впродовж 60хв ЗІЕМП
ННЧ.
Гематологічне дослідження полягало у визначенні кількості еритроцитів,
лейкоцитів, вмісту гемоглобіну і швидкості осідання еритроцитів, гематокриту
крові, вмісту загального білка, загального кальцію і каротину.
Отриманні результати оброблялись статистично з використанням
комп’ютерної програми «Microsoft Excel», рівень вірогідності між показниками
у контролі і досліді оцінювали за критерієм Стьюдента.
Результати досліджень.
Аналізуючи результати гематологічних досліджень (таб.1) необхідно відмітити,
що у 1 дослідній групі після опромінення крові ЗІЕМП ННЧ впродовж 40 хв.
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відмічали вірогідне (р<0,05) зростання швидкості осідання еритроцитів на
19,58% і 12,43% і вмісту загального кальцію на 45,4% і 35,5 % (р<0,01)
порівняно з 1 і 2 контрольними групами. Вміст загального білка і каротину в
сироватці крові вірогідно (р<0,05) знизився: білку на 5,8 і 6%, а вміст каротину
на 29% порівняно з контрольними групами.
Таблиця 1
Вплив ЗІЕМП ННЧ і омагніченої води на гематологічні показники
(М ± m, n=4)
ГЕМАТОЛОГІЧН
І ПОКАЗНИКИ

Контрольна
група 1

Кількість
еритроцитів, Т/л
Кількість
лейкоцитів, Г/л

Контрольна
група 2
(звичайна
вода)

Дослідна
група 1
(кров опром.
ЗІЕМП ННЧ)

Дослідна
група 2
(омагніч.вода
ЗІЕМП ННЧ)

6,30 ± 0,42

6,55 ± 0,05

6,00 ± 0,07

5,81 ± 0,14*

8,30 ± 0,07

9,93 ± 0,05

8,70 ± 0,11

9,20 ± 0,23

ШОЕ мм / год.

5,63 ± 0,14

6,13 ± 0,21

7,00 ± 0,38

9,33 ± 0,25**

Гемоглобін, г/л

96,0 ± 0,15

87,0 ± 0,03

94,0 ± 0,07

90,0 ± 0,38*

Гематокрит, л/л

0,35 ± 0,25

0,40 ± 0,38

0,34 ± 0,76

0,36 ± 0,38

Загальний білок,
73,90 ± 0,01
г/л
Загальний
5,10 ± 0,10
7.
кальцій, ммоль/ л
Каротин, мкмоль 11,55 ± 0,00
8.
/л
Примітка *р<0,05; **р<0,01.

73,50 ± 0,00

69,80 ± 0,04*

72,8 ± 0,02

6,01 ± 0,02

9,33 ± 4,49**

6,00 ± 0,96

11,55 ± 0,00

8,94 ± 0.00**

10,99 ± 0,01

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Порівнюючи результати гематологічних досліджень у другій дослідній
групі, пробірки з кров’ю якої знаходилась впродовж 40хв. в опроміненій воді,
було відмічено: вірогідне (р<0,05) зменшення кількості еритроцитів на 7,77% і
2,7%, вірогідне (р<0,01) зростання швидкості осідання еритроцитів на 65,71%, і
52,20% відповідно порівняно з першою і другою контрольними групами. А
вміст гемоглобіну в крові дослідної групи вірогідно (р<0,05) зменшився на
6,25% порівняно з першою контрольною групою.
Отже, реакція гематологічних показників на дію ЗІЕМП ННЧ і
омагніченої води даним чинником на гематологічні показники аналогічна і
характеризується вірогідним зменшенням кількості еритроцитів, зростанням
швидкості осідання еритроцитів, зменшенням вмісту гемоглобіну порівняно з
контрольними групами. Слід відмітити, що в магнітобіології поки що немає
переконливого теоретичного обгрунтування всіх емпіричних результатів.
Пропонується декілька альтернативних, але близьких за ідеологією первинних
механізмів впливу низькочастотних змінних магнітних полів. Більшість гіпотез
базується на інформації про динамічну структуру води, яка змінюється певним
чином в просторі і в часі за впливу на неї різних фізичних факторів [7,8].
Вважається, що водневі зв’язки між двома молекулами води мають сильну
поляризаційну властивість і при певних умовах можуть бути первинним
рецептором електромагнітного випромінювання [9]. Разом з цим показано, що
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електромагнітні й акустичні впливи можуть викликати структурні перебудови
лабільних кластерів, стабілізованих за рахунок транспорту протонів [10]. У
зв’язку з цим при впливі електромагнітного випромінювання збільшується
гідратація білкових молекул, внаслідок чого підвищується активність
рецепторних структур і змінюється функціональний стан клітинних мембран
[11].
Необхідно відмітити, що молекули вільної води поглинають ЕМВ
значно сильніше, ніж молекули зв’язаної води [12]. Певно, що описані вище
особливості взаємодії молекул води з магнітними випромінюваннями лежать в
основі механізму формування “пам’яті води”, тобто збереження біологічної
активності води після усунення дії чинника [13]. Вважається, що вплив ЕМВ на
воду і водні розчини призводить до складного конвективного руху в середині
клітини і в міжклітинній рідині, що знімає обмеження дифузного руху рідини
поблизу клітин і призводить до більш активного перенесення речовин й
електричних зарядів через мембрани [12,14]. Виявлено, що електромагнітне
опромінення
еритроцитів призводить до посиленої реакції перекисного
окиснення ліпідів на фоні зниження активності антиокисних ферментів
еритроцитів, що супроводжується пошкодженням еритроцитарних мембран і
руйнуванням клітин [15]. Дослідження на молекулярному рівні показали, що за
впливу ЕМВ молекули гемоглобіну переходять в новий конформаційний стан,
який відрізняється розподілом заряду електронів і градієнтом електричного
поля на атомі заліза. Це, в свою чергу, призводить до перебудови третинної
структури глобінової частини молекули і зміни її динамічних властивостей.
Крім цього, спостерігається прискорення переходу оксигемоглобіну у
метгемоглобін [16].
Висновки. Реакція гематологічних показників на дію ЗІЕМП ННЧ
проявляється вірогідним зростанням: швидкості осідання еритроцитів, вмісту
загального кальцію і зниженням вмісту загального білка і каротину. Дія
омагніченої води даним чинником на гематологічні показники аналогічна і
проявляється вірогідним зменшенням кількості еритроцитів, зростанням
швидкості осідання еритроцитів, зменшенням вмісту гемоглобіну порівняно з
контрольними групами.
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Summary
The reaction of hematological indexes on influence of the variable impulsive
electromagnetic field of LF (PIEMP NCH) is characterized the reliable increase of
speed of settling of red corpuscles, maintenances of general calcium with lowering of
maintenance of general albumen and carotin. Influence of omagnichennoy PIEMP
NCH waters on haematological indexes like and characterized the reliable
diminishing of amount of red corpuscles, increase of speed of settling of red
corpuscles, diminishing of maintenance of hemoglobin as compared to control
groups.
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Національний університет біоресурсів і прирдокористування України, Київ
Інститут розведення і генетики тварин НААН України, м.Чубинське
ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ РЕЦЕПТОРА ЕСТРОГЕНУ(ESR) НА
РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ КНУРІВ
Проведено молекулярно-генетичний аналіз (ПЛР-ПДРФ) кнурів великої
білої породи (n = 28), породи ландрас (n = 7) і синтетичного кросу alba (n = 12)
за геном рецептору естрогену (ESR). Виявлено поліморфізм гену в усіх
досліджених популяціях. Аналіз репродуктивних і відтворних якостей тварин
свідчить про позитивний вплив алеля В на репродуктивні якості кнурів.
Ключові слова: свиня свійська, ген рецептору естрогену, ESR, Sus scrofa,
велика біла порода, ландрас, кабан дикий, синтетичний крос alba , поліморфізм,
ПЛР-ПДРФ
Вступ. При інтенсивному промисловому виробництві свинини
виникають труднощі реалізації репродуктивних якостей свиней, оскільки
відтворні показники мають низьку успадковуваність (h2 = 0,1 – 0,36) [1, 2, 3], їх
складно підвищувати традиційними методами розведення [4]. Використання в
селекції тварин генів, що асоційовані з господарсько корисними ознаками,
дозволяє прискорити відбір тварин за цими показниками. Виявлено, що підбір
тварин за генотипами генів, які пов'язані з репродуктивними якостями,
дозволяє до 18 % [5] збільшити багатоплідність свиноматок і до 16,8 %
відтворну функцію кнурів [3, 4, 6].
Таким чином, на даний час при підборі тварин у батьківське стадо
актуальною є не тільки традиційна, але і маркер-асоційована селекція (МАS).
Одним з маркерів репродуктивних якостей, який використовують у свинарстві,
є ген рецептора естрогену (ESR).
У організмі самок естроген регулює ріст і розвиток яєчників, дозрівання
овоцитів, зміни структури матки залежно від фізіологічного стану,
приживаність ембріонів, підсилюють розвиток молочної залози, стимулюють
біосинтез білків, жирів і глікогену. В організмі самців естрогени беруть участь в
роботі додаткових статевих залоз і при прояві статевих рефлексів [7].
Дія естрогену в організмі самок і самців відбувається через естрогенрецептор (ESR). Це один з перших генів, який використовували в якості
маркерного в 1991 році М.Rothschild з колегами. Вони виявили точкову
мутацію ESR T > G (1665), що і обумовлює поліморфізм (наявністю алелів А і В
) і виявили зв'язок цієї мутації (алеля В в генотипі) з багатоплідністю
свиноматок [8].
©
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За даними M.Rothschild носії алеля В мають кращі показники
багатоплідності [8], вплив різних алелів на репродуктивні якості кабанів на
сьогодення до кінця не вивчений. За даними І.П.Шейко, кнурі генотипу ВВ
позитивно впливають на продуктивність покритих ними самок [4].
Застосування штучного запліднення приводить до збільшення кількості
нащадків у самців в порівнянні з самками, так, за одним кнуром може бути
закріплено 200 самок [9]. В зв'язку з цим при підборі батьківських пар до
відтвірних якостей виробників слід висувати суворіші вимоги.
Тому мета нашої роботи полягала у генетичному аналізі кнурів за геном
рецептору естрогену і встановленні зв'язку між носіями різних генотипів з
якістю спермопродукції.
Матеріал і методи. Досліджували племінних кнурів великої білої породи
(n = 28), породи ландрас (n = 7) і синтетичного кросу alba (n = 12), яких
утримують в СВАТ «Агрокомбінат «Калита» Київської області (господарство
№1), української м'ясної породи селекції ДСГА, які містяться в ООО
«Луговське» Дніпропетровської області (n=6, господарство №2) і великої білої
породи, яких утримують в ТОВ «Шпилі» Київській області (n = 6, господарство
№3).
Генетичний аналіз проводили у відділі генетики Інституту розведення і
генетики тварин НААН України. Геномну ДНК виділяли з волосяних фолікулів
за допомогою комплекту реактивів «ДНК-СОРБ В» (Амплісенс, Росія). У
пробірку 1,5 мл вносили 15 – 25 волосяних фолікулів, лізис проводили 2 години
Подальше виділення ДНК здійснювали відповідно до рекомендацій виробника.
Генетичний аналіз свиней проводили методом ПЛР-ПДРФ (полімеразна
ланцюгова реакція, поліморфізм довжин рестриктных фрагментів) за
методикою, розробленою Українською лабораторією якості і безпеки продукції
агропромислового комплексу НУБІП України [10]. Після ампліфікації гена ESR
до отриманого продукту вносили рестриктазу Pvu II при 37оС впродовж 12 – 16
годин. Рестрикційні фрагменти розділяли в 4 %-ному агарозному гелі (Хелікон,
Росія). Візуалізацію електрофореграм проводили на трансілюминаторі в УФ
світлі. Після дії рестриктази генотип АА давав фрагмент розміром 120 п.н, ВВ –
65 і 55 п.н., а генотип АВ – 120, 65, і 55 п.н., відповідно. На рис. 1 представлена
елекрофореграма продуктів ПЦР-ПДРФ, отримана шляхом аналізу
поліморфізму гена ESR у свиней.
Якість спермопродукції кнурів оцінювали за допомогою матеріалів
первинного зоотехнічного обліку. Статистичну обробку результатів
дослідження здійснювали за допомогою програми Exсel 2007.

423

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького
ВВ
ВВ

АВ

ВВ

АВ

АВ

АВ

АВ

М

АВ

АВ

АВ

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011
АВ

АВ

ВВ

120 п.н
65, 55
п.н.

Рис. 1. Елекрофореграма продуктів ПЛР-ПДРФ при аналізі
поліморфізму гена рецептора естрогену у свиней
Результати дослідження. Частоти генотипів гена ESR, виявлені у кнурів,
розміщені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Частоти генотипів і алелів гена рецептора естрогену у кнурів
Порода
Велика
біла

№
господарс
тва

К-ть
тварин,
гол.

3

6

Велика
біла
Ландрас

Аlba

29

1

7

12

Генотипи
АА
АВ
ВВ
АА
АВ
ВВ
АА
АВ
ВВ

0±0,00
0,67±0,19
0,33±0,19
0,14±0,06
0,76±0,08
0,10±0,06
0,29±0,17
0,71±0,17
0±0,00

АА

0,08±0,08

АВ
ВВ
АА
АВ

0,75±0,13
0,17±0,11
0±0,00
0,83±0,15

Алелі
А 0,33±0,08
В 0,67±0,06
А 0,48±0,03
В 0,52±0,03
А 0,64±0,05
В 0,36±0,07
А 0,46±0,05
В 0,54±0,05

χ2
1,48
46,38**
*
21,66**
*
12,21**

УкраїнА 0,42±0,08
ська
2
6
В 0,58±0,07
6,64**
м'ясна,
селекц.
ВВ
0,17±0,15
ДСГУ
**р < 0,01 ***р < 0,001 (різниця між фактичним і очікуваним розподілом відповідно до
закону Харді-Вайнберга)

За результатами наших досліджень серед кнурів великої білої породи,
які відтворюються в Іванківському районі Київської області, не виявлені носії
генотипу АА. Частота кабанів з генотипом ВВ складала 0,17, гетерозиготних
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(АВ) – 0,83, частота носіїв алеля В – 0,58. Частота бажаного генотипу ВВ у
кнурів цієї породи, яких утримують в СВАТ «АК «Калита», склала 0,10,
генотипу АВ – 0,76, алеля В – 0,52. За даними Калайчакової О. (Росія) у кабанів
крупної білої породи частота носіїв генотипу АВ складала 0,46, генотипу ВВ –
0,21, алеля В – 0,44 [11].
У кнурів породи ландрас ми не виявили носіїв генотипу ВВ. Подібні дані
були отримані в дослідженнях М. Kmieaс, проведених в Польщі [12].
Порівнюючи отримані нами дані з показниками, виявленими О.Кайлачаковою
(Росія) [11], R.Omelka at al. (Польща) [13], І.П.Шейко (Білорусь) [14], B.Santana
(Бразилія) [15], слід зазначити, що для породи ландрас в цілому характерна
низька частота носіїв, бажаних для відтворних якостей алеля В і генотипу ВВ.
Популяція породи ландрас Німеччини взагалі виявилася мономорфною,
в ній не були виявлені носії алеля В. Серед польських і чеських ландрасів не
знайшлося тварин-носіїв генотипу ВВ, а частота генотипу АА дорівнювала 0,88 і
0,97, відповідно [17, 12, 18]. Декілька вищою була частота алеля В в популяції
породи ландрас в Бразилії (0,19)[15]B.A. Santana, Іспанії (0,07 - 0,13) [19]J.L.
Noguera, 2003, Росії (0,082) [11].
Частота гетерозигот (АВ) з досліджених нами тварин склала – 0,71,
носіїв алеля В – 0,36. Таким чином, отримані нами дані свідчать про її високий
генетичний потенціал вивченої нами популяції породи ландрас по гену ESR.
Аналіз відповідності отриманих нами частот з розподілом згідно з законом
Харді-Вайнберга свідчить про те, що кнурі порід крупна біла і ландрас мають
достовірно високу частоту гетерозигот (р < 0,001).
Частота носіїв генотипу ВВ синтетичного кросу alba складає 0,17,
гетерозиготних тварин – 0,75, носіїв алеля В – 0,54. Серед кабанів української
м'ясної породи селекції ДСГА ми не виявили носіїв генотипу АА, частота
гомозиготних тварин ВВ складала 0,17, гетерозиготних АВ – 0,83, носіїв алеля В
– 0,58. Аналіз відповідності отриманих нами частот з розподілом згідно з
законом Харді-Вайнберга свідчить про те, що кнурі синтетичного кросу alba і
української м'ясної породи селекції ДСГА мають достовірно високу частоту
гетерозигот (р < 0,01).
Пояснюючи високу частоту гетерозиготних носіїв (АВ), можна
припустити, що в господарствах проводять підбір тварин за багатоплідністю,
таким чином збільшуючи кількість носіїв алеля В, а також те, що алель А, за
даними наших досліджень, сприяє відгодівельним якостям тварин.
Оскільки штучне запліднення із досліджених нами господарств
застосовують тільки в СВАТ «АК «Калита» ми проаналізували показники
спермопродукції кнурів залежно від їх генотипу (табл. 2).
У кнурів великої білої породи найбільший об'єм еякуляту ми
спостерігали у носіїв генотипу ВВ – 299,95 мл, а у тварин з генотипами АА і АВ
– 237,34 і 262,93, відповідно. За цим показником носії генотипу ВВ переважали
аналогів з генотипом АА на 62,61 мл. Концентрація сперміїв в еякуляті у кабанів
з генотипом ВВ складає 35,40 млрд/мл, у носіїв генотипів АА і АВ – 32,74 і
33,37, відповідно. Тварини з генотипом ВВ були кращими, ніж носії генотипу
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АА на 2,66 млрд/мл. Кількість сперміїв в еякуляті у носіїв генотипу ВВ – 82,0
млрд, у аналогів з генотипами АА і АВ – 59,25 і 69,25, відповідно. За цим
показником носії генотипу ВВ статистично достовірно переважали (р<0,05)
гетерозиготних кнурів (АВ) на 12,75 млрд. Активність сперми у гомозиготних
тварин (АА) склала 7,94 бала, носії генотипу ВВ – 7,95 бала, гетерозиготні
тварини незначно поступалися (7,89 бала).
Таблиця 2.
Якість спермопродукції кнурів в залежності від генотипу гена ESR
Генотипи

Кількість
тварин, гол.

АА
АВ
ВВ

4
21
2

АА
АВ
ВВ

2
5
0

АА
АВ
ВВ

1
9
2

Концентрація
сперміїв в
еякуляті,
млрд/мл
Велика біла
237,34 ± 43,79
0,33 ± 0,03
262,93 ± 12,85
0,33 ± 0,02
299,95 ± 34,70
0,35 ± 0,03
Ландрас
256,84 ± 12,40
0,53 ± 0,07
254,81 ± 8,23
0,57 ± 0,09
Синтетичний крос alba
228,75
0,48
242,52 ±11,18**
0,54 ± 0,03
311,30 ± 24,8**
0,54 ± 0,08
Об'єм
еякуляту, мл

Кількість
сперміїв в
еякуляті,
млрд

Активність
сперміїв, бали

59,25 ± 7,91
69,25 ± 5,13*
82,00 ± 2,73*

7,94 ± 0,06
7,89 ± 0,06
7,95 ± 0,03

110,53 ± 15,91
112,33 ± 16,05
-

8,00 ± 0,01
7,95 ± 0,03
-

90,02
104,46±5,85**
132,30 ± 4,8**

8
7,97 ± 0,02
8,0 ± 0,01

*р < 0,05 **р < 0,01
У кнурів породи ландрас у носіїв генотипів АА і АВ об'єм еякуляту
виявився майже на одному рівні - 256,84 мл і 254,81 мл, відповідно.
Концентрація сперміїв в еякуляті у тварин з генотипом АА склала 0,53 млрд/мл,
що поступається гетерозиготним носіям (АВ) на 0,04 млрд/мл. Кількість
сперміїв в еякуляті кнурів з генотипом АА складає 110,53 млрд, що також
менше ніж у гетерозиготних носіїв на 1,8 млрд. Активність сперміїв була
вищою у носіїв генотипу АА – 8,0 балів.
Об'єм еякуляту у гетерозиготних носіїв (АВ) синтетичного кросу alba
складає 242,52 мл, що статистично достовірно (р<0,01) менше, ніж у тварин з
генотипом ВВ на 68,78 мл. Концентрація сперміїв в еякуляті у носіїв генотипів
АВ і ВВ була на одному рівні і складала 0,54 млрд/мл. Кількість сперміїв в
еякуляті у носіїв генотипу АВ склала 104,46, що статистично достовірно (р <
0,01) менше на 27,84 млрд ніж у гомозиготних носіїв генотипу ВВ. Кращі
показники активності сперміїв виявлені у носіїв генотипу ВВ – 8 балів, у тварин
з гетерозиготними генотипамии – 7,95. Таким чином, за нашими даними, носії
генотипів ВВ і АВ, перевершують аналогів з генотипом АА за якістю
спермопродукції.
A. Terman із співавторами [20], досліджуючи зв'язок між
спермопродуктивністю і генотипом по гену ESR у кабанів, що належать до семи
різних порід, помісей і ліній, виявили, що тварини з генотипом ВВ (у автора DD) перевершують аналогів з іншими генотипами по концентрації сперміїв.
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Гетерозиготи характеризувалися кращими показниками концентрації сперміїв в
порівнянні з гомозиготами АА (СС). Таким чином, можна зробити висновок, що
наявність алеля В дає переваги тварі в концентрації сперміїв. У теж час A.
Terman була виявлена перевага носіїв генотипу АА (СС) за кількістю і
процентним змістом живих сперміїв і об'єму еякулята.
Порівнюючи отримані нами дані за показниками спермопродуктивності
кнурів з результатами досліджень A. Terman, слід зазначити, що вивчені нами
тварини характеризуються кращими показниками за об'ємом еякуляту, але
поступаються по концентрації сперміїв.
Враховуючи відмінності, виявлені нами між порідними групами
(табл.2), можна припустити, що існують порідні і лінійні генотипові
особливості, обумовлені поліморфізмом інших генів, які впливають на
відтворні якості тварин.
Так, в дослідженнях M. Kmeic і A. Terman (2004, 2006) встановлено
зв'язок між генотипами гена PRLR і якістю сперми у польських кнурів породи
ландрас [21,22]. Гетерозиготні (АВ) кнурі характеризувалися великим об'ємом
еякуляту, вищим відсотком рухливих сперматозоїдів (р<0,01) і концентрацією
сперміїв в еякуляті. Найбільшу концентрацію сперміїв в еякуляті спостерігали у
кнурів з генотипом ВВ.
О.А. Епішко з колегами, досліджуючи кнурів породи дюрок (n = 70) за
генами ESR, PRLR, FSHB, RYR1, встановили мономорфність досліджених
тварин за генами ESR, FSHB, RYR1 і асоціювали поліморфізм за геном PRLR з
показниками спермопродукції. Дослідники показали, що кнурі з генотипом АА
були кращими за тварин з генотипом ВВ за об'ємом еякуляту на 35 мл, або на 27
% (р<0,05) і виживанням сперміїв на 20,2 години, або на 19,5 % (р<0,05) також
спостерігали тенденцію до збільшення концентрації сперміїв на 16,7 млн/мл,
або на 4,8 % [23].
Також було відмічено позитивний вплив поліморфізму гена ESR в
геномі кнура (генотипи ВВ і АВ) на якість його спермопродукції, ефективність
його використання і продуктивність запліднених свиноматок. Встановлено, що
кнурі з генотипом ВВ позитивно впливають на продуктивність покритих ними
самок у співставленні з впливом аналогічного материнського генотипу.
Найбільш висока багатоплідність (13 поросят) відмічена у батьків з поєднанням
генотипів ВВ х ВВ [4].
Висновок. Таким чином, виявивши генотипи гена ESR у кнурів
великою білою, синтетичного кросу alba і породи ландрас, ми встановили
достовірно високу частоту гетерозигот у всіх досліджених порідних групах
тварин. Оцінка впливу генотипу на якість спермопродукції свідчить про те, що
алель В гена ESR дає переваги його носіям за кількістю сперміїв в еякуляті.
Робота проведена за підтримки Державного фонду фундаментальних
досліджень України.
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Summary
Kostenko S.O., DPH in genetics
Sidorenko O.V., research worker
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Institute of Breeding and Genetics of Animals of NAANU
INFLUENCE OF ESTROGEN-RECEPTOR (ESR) GENE
POLYMORPHISM FOR BOARS REPRODUCTIVE QUALITIES
The researches estrogen-receptor (ESR) gene polymorphism of boars of
breeds Large White, Landras and sintetic cross alba were carry out. For the gene
ESR of ball authentically high frequency of heterozygotes in all investigated groups of
animals is established. The estimation of genotype influence for the quality
spermoproduction testifies that allele B (D) gene ESR offers advantages to its
carriers by quantity sperme in eaculite.
Keywords: boars, estrogen-receptor gene, ESR, a genotype,
spermoproduction, eaculite volume, Large White breed, Landras, alba
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тварин, Південний філіал Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Кримський агротехнологічний університет»,
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Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КРОВОНОСНИХ СУДИН
РУДИМЕНТАРНИХ КІСТКОВИХ ОРГАНІВ ТЕЛЯТ
Досліджували артерії, вени і судини мікроциркуляторного русла
рудиментарних кісткових органів осьового скелета (останнього ребра і
хвостових хребців) неонатальних телят з використанням комплексу
морфологічних методів. Встановили, що артерії рудиментарних кісткових
органів м’язового типу, вени безм’язового та мають особливості галуження,
які залежать від органа та його частини. Серед мікроциркуляторних судин
виявляються синусоїдні капіляри властиві червоному кістковому мозку.
Ключові слова: кровоносні судини, останнє ребро, хвостові хребці,
телята
Актуальність теми. У сучасному тваринництві існує проблема зниження
природної резистентності організму, що зумовлено впливом антропогенних
чинників. Особливим проявом порушень механізмів природного захисту є
народження потомства з низькою життєздатністю. Дослідження показують, що
в пренатальному періоді онтогенезу відмічаються порушення взаємовідносин у
системі мати-плацента-плід, що зумовлює затримку росту і розвитку органів
багатьох органів і зокрема кровотворення та імунного захисту [9, 10]. У
пренатально недорозвинених телят реєструється зменшення морфометричних
параметрів організму та порушення взаємовідносин компонентів в органах
гемоімуноцитопоезу [2, 4]. Зміни компонентів цих органів зумовлені
структурно-функціональними змінами кровоносних судин і особливо
мікроциркуляторних. Проте, відомості про особливості кровоносних судин
органів гемоімуноцитопоезу тварин різного організм енного статусу при
народженні у науковій літературі висвітлені не достатньо повно.
Мета досліджень. Визначити особливості структури внутрішньоорганних
кровоносних судин рудиментарних кісткових органів осьового скелета
неонатальних телят різного морфофункціонального статусу при народженні.
Матеріал і методи досліджень. Досліджували внутрішньоорганні артерії,
вени і мікроциркуляторні судини останнього ребра і хвостових хребців добових
(n=5), 5- (n=5), 10- (n=5) і 20- (n=5) телят червоної степової породи. Телята
віком 5, 10 і 20 діб при народженні мали ознаки пренатального недорозвинення
[4]. При виконанні роботи проводили анатомічне препарування, транскапілярну
©
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ін’єкцію кровоносних судин чорною тушшю на 3% водному розчині желатину.
Матеріал для досліджень фіксували у 5%, а потім у 10% водному розчині
формаліну, де і зберігали під час досліджень. Декальцинацію рудиментарних
кісткових органів проводили у 5,0% розчині азотної кислоти на 10% водному
розчині формаліну. Після декальцинації кісткові органи промивали у проточній
воді і виготовляли пластинки товщиною до 2 мм, які просвітляли за
загальноприйнятою методикою у ксилолі для визначення архітектоніки
кровоносних судин. Гістозрізи рудиментарних кісткових органів виготовляли
на мікротомі-криостаті МК-25 з викорситанням гліцирин-желатинової суміші,
які фарбували гематоксиліном та еозином, фукселіном Вейгерта та
імпрегнували азатнокислим сріблом [3]. Дослідження гістозрізів проводили за
допомогою OlimpusCX-20. Морфометрію кровоносних судин проводили за
допомогою окуляр-мікрометра МОВ-1-15х. При цьому в артеріях і венах
визначали товщину стінки, калібр та діаметр. У мікроциркуляторних судинах
визначали лише діаметр. Цифрові дані обробляли статистично з використанням
програм Exel i Statist ST.
Результати досліджень. Телята неонатального періоду мали різну живу
масу, як і абсолютну і відносну масу кісткової системи (табл. 1.). У телят масою
тіла з меншою за породні показники визначається менша і абсолютна маса
кісткової системи, тоді як відносна, навпаки, більша.
Таблиця 1.
Абсолютна і відносна маса скелета телят
Маса скелета
Абсолютна, кг
M±m
1(І)
6,40±0,27
1(ІІ)
5,56±0,04
5
6,48±0,12
10
6,75±0,14
20
7,36±0,20*
*Р<0,05 **Р<0,01 ***Р<0,001
Вік телят, діб

V,%
5,95
1,44
2,61
2,92
3,83

Відносна, %
M±m
19,01±0,61
21,38±0,14*
18,87±0,24
18,33±0,24
17,36±0,28**

V,%
4,52
1,31
1,79
1,85
2,27

Внутрішньоорганні кровоносні судини рудиментарних кісткових органів
телят мають будову подібну для інших органів [5]. Проте проведені
дослідження свідчать, що параметри діаметра, калібру і товщини стінки артерій
і вен, як і діаметра мікроциркуляторних судин менша дещо менша, порівняно з
такими інших інтраосальних судин.
У хребетній частині останнього ребра добових телят з масою тіла
відповідною породним показникам стінка магістральних артерій утворена
трьома оболонками: інтимою медією і адвентицією. Діаметр цих судин досягає
222,38±65,95 мкм (табл. 2). У добових телят із масою тіла нижчою за породні
показники реєструється менший діаметр (219,86±25,66 мкм) і товщина стінки
(37,24±4,93 мкм).
Параметри внутрішньоорганних магістральних вен проявляють таку ж
залежність від пренатального розвитку організму телят. Структура ланок
мікроциркуляторних судин повністю залежить від локалізації того чи іншого
виду кісткового мозку. В ділянці розташування остеобластичного кісткового
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мозку (в комірках первинної губчастої кісткової речовини) виявляються прямі,
дугоподібно загнуті на межі з руйнівним метафізарним та суглобовим хрящами.
Діаметр капілярів остеобластичного кісткового мозку досягає 10,0-15,0 мкм. Їх
ендотеліоцити мають витягнені ядра і розміщуються один за одним.
Дугоподібні капіляри остеобластичного кісткового мозку майже повністю
заповнюють комірки первинної губчастої кісткової тканини. Тоді як дрібні
артерії та артеріоли відповідні їм венули практично не виявляються серед
дугоподібних капілярів. У комірках вторинної губчастої кісткової тканини
міститься червоний кістковий мозок, який є універсальним органом
гемоімунопоезу. В комірках вторинної губчастої кісткової тканини останнього
ребра серед червоного кісткового мозку виявляються різного калібру артерії і
тонкостінні вени серед численних мікроциркуляторних судин. Стінка дрібних
артерій утворена інтимою, медією та адвентицією і має відносно невеликий
калібр (рис. 1.). Артеріоли у медії містять лише один шар міозитів, і їх калібр
досягає 41,22±3,20 мкм (табл. 2). Характерно, що у телят з ознаками
пренатального недорозвитку діаметр артеріол на 14,50% менший. Артеріоли
галузяться на прекапіляри, які мають дещо менший діаметр. Особливу увагу
привертає стінка капілярів, серед яких у червоному кістовому мозку
виявляються особливі із значним діаметром.

Рис. 1. Артерія хребетної частини останнього ребра добової телички (І
група). Гематоксилін і еозин. ×100: 1 – інтима; 2 – медіа; 3 – адвентиція; 4 –
кістковий мозок.
Дослідники такі капіляри визначають як синусоїдні, які забезпечують
дозрівання і проникнення зрілих клітин крові у загальний кровообіг [8]. Діаметр
синусоїдних капілярів коливається в межах 60,0-280,0 мкм. Їх стінка утворена
ендотеліоцитами, між якими є щілини, і не суцільною базальною мембраною та
адвентицією, яка контактує з ендостом. З віком телят внутрішньоорганні
кровоносні судини останнього ребра збільшуються в діаметрі, в артеріях і венах
дещо збільшується діаметр і товщина стінки проте особливості галуження
змінюються не значно. Так, діаметр вен збільшується до 104,96±12,23 мкм.
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У хвостових хребцях артерії м’язового типу із значною товщиною стінки і
невеликим калібром, тоді як стінка вен утворена лише інтимою і адвентицією
(вени безм’язового типу). Синусоїдні гемокапіляри також виявляються у
комірках вторинної губчастої кісткової тканини заповненої червоним кістковим
мозком (рис. 2.).

Рис. 2. Кровоносні судини першого хвостового хребця добової телички (ІІ
група). Гематоксилін і еозин. ×160: 1 – артеріола; 2 – синусоїдний капіляр.
На відміну від останнього ребра внутрішньоорганні кровоносні судини
хвостових хребців представлені і значною кількістю капілярів властивих
жовтому кістковому мозку (рис. 3.).

Рис. 3. Кровоносні судини кісткового мозку першого хвостового хребця 5добової телички. Гематоксилін і еозин. ×100: 1 – капіляр; 2 – посткапіляр; 3
– червоний кістковий мозок; 4 – адипоцит
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Параметри стінок артерій, вен і мікроциркуляторних ланок залежать від
положення хребця у скелеті хвоста. Кровоносні судини з найбільшим
поперечником виявляються в перших хвостових хребцях (табл. 3.). проте
залежність від пренатального розвитку телят також зберігається. У тварин з
ознаками пренатального недорозвинення діаметр артерій, вен та
мікроциркуляторних судин і товщина їх стінки менші, ніж такі у телят
організменний статус яких відповідає породним показникам. Артерії і вени з
найбільшим діаметром виявляються у середній ділянці тіла хвостових хребців.
З віком телят діаметр і товщина стінки кровоносних судин хвостових хребців
незначно збільшується. Серед мікроциркуляторних судин виявляється значна
кількість капілярів загального типу, що властива жовтому кістковому мозку.
Таким чином, внутрішньоорганні кровоносні судини рудиментарних
кісткових органів мають дещо менший діаметр, порівняно з іншими кістковими
органами скелета. Артерії мають значну товщину стінки, за рахунок добре
розвиненої медії і адвентиції, тоді як у венах вона представлена інтимою і
адвентицією. Серед мікроциркуляторних судин виявляються дугоподібні
капіляри загального типу, які сліпо починаються, властиві остеобластичному
кістковому мозку, синусоїдні – червоному кістковому мозку і загального типу
жовтому кістковому мозку. Наявність сітки капілярів загального типу серед
жовтого кісткового мозку свідчить про зменшення інтенсивності процесів
остеогенезу рудиментарних кісткових органів телят новонародженого періоду.
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Summary
Khrishtoforova B. V., Stegney Zh. G.
PECULIATES OF BLOOD VESSELS STRUCTURE OF CALF
RUDIMENTARY BONE ORGANS
Investigated the artery, veins and vessels of microcirculatory channel of the
neonatal calves axial skeleton(last rib and tail vertebras) rudimental bone organs
with the use of morphology method complex. It was set, that rudimental bone organs
artery of muscle type, veins of non-muscle type have a specialty of branching, which
depend on the organ and its parts. Between the microcirculatory vessels there are
sine capillaries, which are inherent for the red bone marrow.
Key words: blood vessels, last rib, tail vertebras, calves.
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438

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Том 13 № 2(48) Частина 1, 2011

УДК 636.598:611.3.018:612.3
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Харківська державна зооветеринарна академія
КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА АПУДОЦИТІВ ТОВСТОГО
КИШЕЧНИКА ГУСЯТ ВЕЛИКОЇ СІРОЇ ПОРОДИ
Досліджували особливості топографії і кількості аргірофільних і
аргентафінних ендокринних клітин сліпих і прямої кишки гусенят великої сірої
породи. Встановлено поступове зменшення концентрації апудоцитів з 1- до 60добового віку. Найбільший вміст ендокриноцитів у добовому віці спостерігали
у дванадцятипалій кишці, у 3-60-добовому віці – у клубовій кишці. З віком
гусенят відносний вміст аргентафінних клітин у дванадцятипалій кишці
зменшується, у клубовій кишці збільшується, у порожній кишці в усі вікові
періоди коливається у незначних межах.
Ключові слова: гусята, аргірофільні і аргентафінні клітини, апудоцити,
ГЕП-система, кишечник, гістохімія, морфометрія.
Вступ. Одним з основних досягнень клітинної біології останніх років є
створення уявлення про дифузну ендокринну систему (ДЕС-систему), що
контролює механізми місцевого і загального гомеостазу організму. У складі
ДЕС більша частка клітин приходиться на ендокриноцити шлунково-кишкового
тракту, які у сукупності з ендокринними клітинами підшлункової залози
складають ендокринну гастроентеропанкреатичну систему (ГЕП-систему) [9 ].
Гастроінтестінальні гормони і біоаміни, які продукують клітини ГЕП-системи –
апудоцити, мають дистантну дію, викликають загальні ефекти: зміни обміну
речовин, діяльності серцево-судинної системи і тканинну дію, коли впливають
на сусідні клітини і регулюють місцеві процеси травлення, всмоктування і
перистальтики [3, 8].
Із трьох основних механізмів регуляції діяльності травного апарату:
центрального рефлекторного, гуморального і локального поступово, за ходом
травної трубки – у тонкому кишечнику, особливо у товстому, зменшується
значення перших і посилюється останніх, особливо за рахунок механічних і
хімічних подразників [2, 9].
Завдяки використанню високочутливих імуногістотохімічних методів
дослідження, нині виділяють 19 типів апудоцитів, які синтезують більше, ніж
40 видів гормонів і біоамінів [3, 10]. В той же час, завдяки простоті і добрій
відтворюваності класичні методи гістохімічного дослідження з використанням
солей срібла широко використовуються, особливо для кількісних підрахунків
ендокриноцитів [1, 7]. Методом Грімеліуса виявляють аргірофільні клітини, до
складу яких входить майже вся популяція апудоцитів, за винятком клітин, які
©
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продукують соматостатин, пептид YY і холецистокінін [4]. Завдяки методу
Массона-Гамперля виявляють аргентафінні (ентерохромафінні) клітини, або Есклітини, які складають близько половини усіх апудоцитів ГЕП-системи. Есклітини кишечнику є основним джерелом утворення ендогенного серотоніну і
екстрапінеального мелатоніну [12, 14]. У кишечнику серотонін є важливою
сигнальною молекулою, клітинами-мішенями якої є ентероцити з облямівкою,
міоцити. При його екзогенному введенні з’являється так багато відповідей, що
важко визначити основний ефект [12, 13]. Більш дослідженим є тонкий відділ
кишечнику [5]. Інформації стосовно вікових особливостей топографії і кількості
ендокринних клітин товстого кишечнику гусей, які вигідно відрізняються від
іншої птиці здатністю перетравлювати велику кількість корму, багатого на
клітковину [6, 11], ми не знайшли, що і обумовило мету нашої роботи.
Матеріал і методи. Вивчали апудоцити кишечнику 1-, 3-, 7-, 14-, 21-,
30- та 60-добових гусенят великої сірої породи. Птиця була клінічно здорова,
отримувала стандартний повнораціонний комбікорм для гусей згідно ДСТУ
4120-2002, мала вільний доступ до води, користувалася пасовищем. Для
досліджень відбирали кусочки матеріалу сліпих і прямої кишок, який фіксували
у 10% розчині нейтрального формаліну і заливали у парафін. Для виготовлення
оглядових препаратів парафінові гістозрізи забарвлювали гематоксиліном і
еозином, для виявлення аргірофільних апудоцитів – за Гримеліусом,
аргентафінних – за Массоном у модифікації Гамперля [7]. Кількість
ендокриноцитів визначали за допомогою окулярної морфометричної сітки з
наступним перерахунком на 1 мм2 площі поперечного зрізу слизової оболонки
стінки кишки. Оцінку статистичної вірогідності кількісних показників
проводили за критерієм Ст’юдента.
Результати досліджень. Ендокринні клітини слизової оболонки
товстого кишечнику поодиноко розташовані серед келихоподібних і
облямівкових клітин епітеліального шару. При забарвленні за Гримеліусом
аргірофільні клітини добре помітні на світло-жовтому тлі структур слизової
оболонки кишечнику, мають темно-коричневого кольору цитоплазму.
Апудоцити розташовані на базальній мембрані, мають переважно видовжену,
іноді овальну форму, вузький апікальний і широкий базальний полюс. Великі
світлі ядра займають приблизно центральну частину цитоплазми. Частина
ендокриноцитів відокремлена від просвіту трубки кишечнику іншими
епітеліоцитами, тобто належить до «закритого» типу. Інша частина клітин має
безпосередній контакт з просвітом кишечнику і належить до «відкритого» типу.
У добових гусенят у товстому відділі кишечнику найбільший вміст
аргірофільних клітин виявлено в епітеліальному шарі сліпих кишок, де їх
кількість склала 161,06±15,72 клітин на 1мм2 (рис. 1). У прямій кишці вміст
ендокриноцитів був дещо меншим - 121,15±6,23 (р≤0,05). У складі сліпих
кишок ендокриноцити локалізовані переважно у нижній третині крипт, у прямій
– на всій їх глибині.
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У 3-добових гусенят вміст аргірофільних апудоцитів у сліпих кишках
зменшився у 2,15 рази – до 74,79±20,22 (р≤0,05), у прямій – у 1,44 рази, до
83,75±22,76 клітин.
У 7-добовому віці у сліпих кишках спостерігали зменшення кількості
ендокриноцитів у 1,16 раза до 62,87±7,93, у прямій кишці – зменшення у 1,85
рази до 45,19±10,46. У 14-добовому віці вміст апудоцитів у сліпих кишках
зменшився до 52,44±9,49, а у прямій незначно збільшився до 53,36±4,06 клітин.
У 21-добовому віці у сліпих кишках спостерігали зменшення кількості клітин у
1,49 рази до 35,17±3,49, у прямій зменшення у 1,1 раза до 47,88±9,76. У 30добовому віці кількість клітин зменшилась у 1,28 разів до 27,48±0,62 і у 60добовому віці збільшилась у 1,15 раза до 31,48±9,56. У прямій кишці у 30добовому віці кількість апудоцитів зменшилась у 1,29 раза до 36,23±2,51 клітин
і у 60-добовому віці збільшилась у 1,18 раза до 43,02±4,81 клітин.
У місцях локалізації ендокриноцити розміщені приблизно рівномірно,
поодиноко, в криптах іноді зустрічаються групи з 2-3 клітин. У ворсинках
сліпих кишок їх кількість збільшується і у прямій кишці ендокринні клітини
приблизно рівномірно розміщені за віссю крипта-ворсинка.

Рис. 1. Кількість аргірофільних ендокриноцитів кишечнику гусенят 1-60добового віку.
Аргентафінні клітини добре помітні на світло-коричневому тлі стінки
кишечнику, мають приблизно таку ж локалізацію і мікроскопічну будову, що і
аргірофільні.
У 1-добових гусенят найбільша кількість аргентафінних клітин виявлена
у прямій кишці - 60,02±5,58, менше у сліпих кишках - 54,57±3,35 (рис. 2). У 3добому віці вміст Ес-клітин у сліпих кишках зменшився у 1,33 рази і склав
40,95±11,24, у прямій – зменшився у 1,25 раза і склав 47,94±8,90 клітин. У 7добовому віці кількість Ес-клітин у сліпих кишках зменшилась у 2,85 раза і
склала 14,36±1,22 (р≤0,05), у прямій зменшилася у 1,73 раза до 27,77±5,94. У
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14-добовому віці у сліпих кишках спостерігали збільшення кількості апудоцитів
у 1,51 до 21,74±4,44, у прямій - у 1,34 раза до 37,27±2,23. На 21 добу кількість
ентерохромафінних клітин у сліпих кишках знову зменшилась у 1,46 раза і у
наступні вікові періоди (30-60 діб) вміст аргентафінних ендокриноцитів не
змінювалася і коливалася у межах 14,38±2,50-18,56±5,01.

Рис. 2. Кількість аргентафінних клітин кишечнику гусенят 1-60-добового віку.
У прямій кишці кількість Ес-клітин у 21-добовому віці зменшилась у
1,29 рази до 28,88±4,42, у 30-добовому віці ще зменшилась у 1,30 раза до
22,27±2,87 клітин і у 60-добовому віці знову збільшилась у 1,37 раза до
30,60±7,62 клітин.

Рис. 3. Відносна кількість аргентафінних клітин кишечнику гусенят 1-60добового віку.
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Найменша відносна кількість аргентафінних ендокриноцитів у сліпих
кишках спостерігалася у 1- і 7-добовому віці, відповідно, 33,88 і 22,84%, надалі,
з віком гусенят, їх кількість поступово збільшувалася, відповідно, у 14-, 21-, 30і 60-добовому віці до 41,46, 42,25, 52,32 і 58,96% (рис. 3). У прямій кишці
найменша відносна кількість аргентафінних ендокриноцитів відмічена у 1добовому віці - 49,54%, надалі, з віком, їх кількість поступово збільшувалася і у
3-, 7-, 14-, 21-, 30- і 60-добовому віці склала 57,24, 60,72, 69,85, 60,32, 61,47 і
71,13%.
Висновки:
1. З 1- до 60-добового віку гусенят у сліпих і прямій кишках
спостерігається поступове зменшення вмісту аргірофільних і аргентафінних
ендокриноцитів.
2. Найбільший вміст аргірофільних клітин у 1-добових гусенят відмічено
у сліпих кишках, аргентафінних - у прямій кишці, у 3-60-добовому віці
найбільший вміст аргірофільних і аргентафінних клітин – у прямій кишці.
3. З віком гусенят серед всієї популяції ендокриноцитів відносний вміст
аргентафінних клітин з 7-добового віку у сліпих кишках збільшувався, у прямій
кишці коливався в усі вікові періоди у межах 47,96-75,19%.
4. Найбільший відносний вміст аргентафінних клітин серед всієї
популяції ендокриноцитів тонкого кишечнику гусенят у 1-7-добовому віці
спостерігався у дванадцятипалій кишці, у 14-21-добовому віці - у порожній
кишці і у 30-60-добовому віці – у клубовій кишці.
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БІОМОРФОЛОГІЯ ПЛЕЧОВОГО ПОЯСУ ПТАХІВ

У статті викладено історію вивчення плечового поясу птахів та
піднімається проблема біоморфологічних адаптацій плечового поясу птахів у
гравітаційному полі Землі.
Ключові слова: біоморфологія плечового поясу птахів, лопатка, коракоїд,
вилочка, м’язи плечового поясу птахів.
Анатомічна будова представників тваринного світу відображає
біоморфологічні адаптації до умов середовища. Досить специфічними ці
адаптації є у птахів. Слід зазначити, що птахи – це специфічний клас оперених,
теплокровних, яйцекладучих хребетних, передні кінцівки яких мають форму
крил. Будова тіла більшості птахів чітко відображає пристосування до польоту,
однак в даний час існує певна кількість нелітаючих птахів. Нині на нашій
планеті існує більше 9800 різноманітних видів птахів, що робить їх найбільш
різноманітною групою надкласу четвероногих з певними біоморфологічними
адаптаціями до певного типу і тривалості польоту.
Загально відомою думкою є походження птахів від рептилійних предків,
однак єдиної думки щодо предка птахів неіснує. Слід зазначити, що серед
давніх вимерлих рептилій була специфічна група вузькоспеціалізованих
птерозаврів, які вели літаючий спосіб життя. У всіх форм птерозаврів були
наявні крилоподібні шкірні літальні перетинки та могутня груднина. Літальна
перетинка була продовженням шкірної складки, що йшла від тулуба. Вона
кріпилася на надзвичайно видовженому «мізинці». Інші пальці були дуже
короткими, закінчувалися кігтями і дещо виступали за межі перетинки. У
деяких птерозаврів літальна перетинка розширювалася до задніх кінцівок і
хвоста, а іноді продовжувалася і до основи шиї. Хвіст був від дуже довгого до
дуже короткого, шкіра гола або з волосоподібним покривом. Величина
птерозаврів коливалася від розмірів горобця до велетенських, з розмахом крил
до 11 – 16 м і масою до 24 кг. Ці загадкові мезозойські рептилії, що вимерли
біля 70 млн. років назад були першими хребетними здатними до махаючого
польоту. Будова скелета цих рептилій доказує високоефективну конструкцію
крила та його літальні можливості. Пристосування до польоту вимагало
складних як анатомічних, так і фізіологічних адаптацій, в першу чергу грудних
кінцівок [1].
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Птерозаври та птахи являють собою приклад вражаючого паралелізму їх
органів польоту, а будова суглобової западини плечового поясу дає ще один
приклад їх незалежного походження. У птерозаврів суглобова западина
плечового поясу має чітку сідлоподібну форму, що свідчить про здатність до
махаючого польоту [1; 2]. Виходячи з будови суглобової западини плечового
поясу, деякими дослідниками було запропоновано вважати предками
птерозаврів маленьких пізньотріасових архозаврів склеромохлюсів [3]. Інші
дослідники зазначають, що в такому випадку суглобова западина плечового
поясу повинна була зазнати значних переміщень на шляху пристосувань до
польоту подібного на пташиний [4]. Однак, таких перехідних форм не існує, як і
не існує перехідних форм між птерозаврами та птахами.
Незважаючи на значну подібність будови плечового поясу птерозаврів до
сучасних птахів, все ж таки вони мали деякі суттєві відмінності. У них була
широка груднина і не було ключиці (вилочки). Разом з цим вони літали.
Напевно, мали досить могутню грудну мускулатуру. На думку деяких
дослідників, найсильнішим м’язом був грудний м’яз. Він проходив від грудної
кінцівки до грудної кістки і опускав крило [5]. Ці ж автори допускають, що у
птерозаврів повинні були бути сильно розвинутими і інші м’язи, зокрема
двоголовий м’яз плеча та м’язи передпліччя, що керували видовженим
«мізінцем», або так званим «пальцем польоту».
Відомо, що рептилії дали початок птахам та ссавцям. Однак, походження
птахів є спірним, як і формування їх плечового поясу.
Ідея тісного взаємозв’язку між птахами та динозаврами вперше виникла у
ХІХ столітті, після відкриття археоптерикса у Німеччині. Ця ідея існує і
сьогодні. Вважається, що птахи виникли від тероподних динозаврів, які
існували у мезозойську еру. Крім того, птахи у будові скелета, мають подібні
ознаки з динозаврами. Виявлено більше двадцяти видів динозаврів, що були
вкриті пір’ям. Це дало змогу деяким дослідникам вважати, що ці докази є
достатніми для того, щоб динозаврів вважати предками птахів [6].
Знахідка викопного тиранозавра, у якого збереглися нескам’янілі частини
м’яких тканин, дозволила на молекулярному рівні провести порівняння його
білків з білками сучасних птахів. Це порівняння показало значну подібність між
ними [7]. Разом з тим, питання виникнення пташиного польоту залишається
відкритим.
Наукові дослідження походження птахів, як і інших хребетних, почалися
після публікації у 1859 році праці Ч. Дарвіна «Походження видів», де він описав
свою теорію еволюції шляхом природного відбору. У 1860 році, у Німеччині
були виявлені скам’янілі рештки археоптерикса [8]. Невдовзі Річард Оуен [9]
зробив опис майже повного скелета археоптерикса. Він визнавав його як птаха,
недивлячись на наявність багатьох рептилійних ознак, в тому числі наявність
кігтів на грудних кінцівках та довгий хвостовий відділ осьового скелета.
Біолог Хакслі вбачав у археоптериксі перехідну форму між рептиліями та
птахами. Він провів детальне порівняння археоптерикса з різними
доісторичними рептиліями і виявив, що він є найбільш близьким до деяких груп
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динозаврів, зокрема таких як гіпсолодонти та компсогнатуси [10]. Хакслі був
першим, хто запропонував спорідненість між птахами та динозаврами і
виступав проти Р. Оуена, що залишався стійким креаціоністом. Висновки
Хакслі були сприйняті деякими дослідниками [11], однак інші [12] вважали, що
подібність між динозаврами та археоптериксом обумовлена конвергентною
еволюцією.
Поворотний момент у цьому питанні наступив на початку ХХ століття,
коли Г. Гейльман (1913 – 1916 рр.) опублікував результати своїх досліджень,
що стосувалися анатомії, ембріології, поведінки та еволюції птахів [13].
Як і Хакслі, Гейльман проводив порівняння археоптерикса та інших птахів
з відомими на той час доісторичними рептиліями і також прийшов до висновку,
що вони за своєю будовою близькі до деяких тероподових динозаврів, зокрема
компсогнатусів. Однак Гейльман відмітив, що птахи мають у плечовому поясі
ключиці, які з’єднані між собою у одну структуру – вилочку. Хоча ключиці
були відомі у більш примітивних рептилій, вони не були відомі у динозаврів.
Оскільки Гейльман був стійким прибічником закону Доло, згідно з яким
еволюція є незворотнім процесом, він не міг погодитися з тим, що ключиці
були втрачені у динозаврів і знову розвинулися у птахів. Тому він не вважав
динозаврів предками птахів, а їх подібність пояснював конвергентною
еволюцією. Гейльман вважав, що предки птахів будуть знайдені серед більш
примітивних представників класу рептилій. Надзвичайно скрупульозний підхід
Гейльмана до своїх досліджень призвів до того, що його висновки про
походження птахів, як і багато інших питань, були прийняті всіма
еволюційними біологами. Слід зазначити, що ключиці все ж таки були виявлені
у деяких динозаврів [14]. Отже, в супереч Гейльману палеонтологи визнають
наявність ключиці у динозаврів, але напевно вона була притаманна далеко не
всім видам.
Починаючи з 60-х років ХХ-го століття в пошуках предків птахів було
проведено ряд порівняльно-анатомічних досліджень археоптерикса та деяких
динозаврів. У 1972 році британські палеонтологи висловили гіпотезу, що птахи
виникли не від текодонтних предків, а від сфенозухій, які вважаються предками
крокодилів [15]. У середині 70-х років ХХ століття було ряд публікацій,
присв’ячених дослідженню подібностей між птахами та динозаврами і тим
самим розпочалося відродження ідей Хакслі. Таке визнання «динозаврового»
походження птахів, поряд з новими ідеями і дослідженнями, продовжило
вивчення динозаврів, що триває і по даний час.
Слід зазначити, що на початку 90-х років ХХ-го століття розпочалися
активні палеонтологічні дослідження у китайській північно-східній провінції
Ляонінь [16], де і по нині знаходять раніше не описані види динозаврів та
давніх птахів. Серед них виявляються і динозаври, що були покриті пір’ям,
точніше протопір’ям [17]. Однак, інші дослідники вважають, що це протопір’я є
лише результатом розкладання колагенових волокон, що підстилали шкірний
покрив динозаврів [18]. Отже єдиної думки з цього питання не існує.
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Археоптерикс був першою і тривалий час єдиною відомою пернатою
твариною мезозойського періоду і вважався перехідною формою між
динозаврами та птахами. Разом з тим, питання походження птахів викликало
інше, не менш важливе питання походження пташиного польоту. Це
проблематичне питання широко дискутується з часу відкриття археоптериксів.
Вже перші гіпотези його вирішення виявлялися протилежними, а саме: гіпотеза
деревинного походження польоту тобто «з дерев вниз» і гіпотеза бігаючого або
«із землі вверх». Відповідно таким уявленням трактувалося і походження самих
птахів – від текодонтів (деревинна гіпотеза) або від бігаючих тероподних
динозаврів (наземна гіпотеза) [19]. Останніми роками, у зв'язку з відкриттям
різноманітних якнайдавніших птахів і оперених динозаврів, ця дискусія ще
більше загострилася [18; 19]. Особливо загострив цю новітню дискусію
виявлений у 1984 році в США птах, що отримав назву протоавіс [20]. Цей птах
на 75 млн. років старший за археоптерикса.
Огляд всіх поглядів на походження польоту виконаний у працях
Шипмена, Поля, Курочкіна та Богдановича [19; 21; 22]. Проблема походження
польоту принципово пов'язана з проблемою походження птахів. Компромісна
гіпотеза наземно-деревинного походження польоту, що грунтується
системними перебудовами локомоторного апарату і покривів в історичному
розвитку архозавроморф і ранніх пернатих була запропонована Є. М.
Курочкіним та І. О. Богдановичем (2008). Ця гіпотеза враховує морфофункціональні особливості скелетно-м’язової системи сучасних птахів і їх
предків [19].
Пристосування до польоту супроводжувалося не лише перебудовою
грудної кінцівки у крило, але й докорінною перебудовою плечового поясу.
Перш за все, як зазначають деякі автори [19] для здійснення махаючого
направленого польоту тільки довгих махових рухів з аеродинамічним профілем
недостатньо. Після маху вниз, крило повинно бути підняте вгору, хоч би дещо
вище спини. Такий підйом стає можливим лише при відповідній орієнтації
суглобової западини плечового суглоба. У археоптерикса і, навіть, у пізніших
конфуціусорнісів орієнтація суглобової западини плечового поясу не дозволяла
піднімати крило вище рівня спини [23]. Але у більш раннього протоавіса, хоча
він на думку деяких дослідників, і не був здатний літати, будова коракоїднолопаткового зчленування дозволяла винесення плеча вище рівня спини [19].
Характер зчленування коракоїда і лопатки у протоавіса вказує на
вірогідний розвиток надкоракоїдного м’яза [20], що традиційно вважається,
підіймачем грудної кінцівки птахів. Проте, експериментально і электроміографічно встановлено, що основна функція надкоракоїдного м’яза – це
швидка супінація плеча і всього крила в початковій фазі підйому крила вгору
[24].
Слід зазначити, початок морфологічному вивченню скелета сучасних
птахів покладений фундаментальними роботами М. Фюрбрінгера, Х. Гадова і Е.
Селенки [25; 26]. Розглядаючи як кінцеву мету своїх досліджень розробку
зоологічної систематики, автори акцентували увагу на порівняльно-анатомічних
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особливостях елементів скелета у окремих представників всіх рядів класу
птахів. Докладний опис топографії і макроскопічної будови кісток плечового
поясу, виконаний М. Фюрбрінгером [27], продовжує залишатися до
теперішнього часу основою для формування загальних і конкретних уявлень
про його анатомію у представників окремих рядів зокрема і класу птахів в
цілому.
Менш об’ємна як за кількістю досліджених видів, так і за деталями
морфологічної характеристики структур скелета, робота Х. Гадова і Е. Селенки
[28] відрізняється більш різностороннім підходом до аналізу результатів,
зокрема за рахунок функціональної інтерпретації морфологічних даних.
Першочергова увага на першому етапі розвитку морфології птахів була
спрямована на вивчення будови грудної кістки та плечового поясу, а також їх
порівнянню з такими інших хребетних тварин і з’ясуванню особливостей
еволюційного становлення у птахів [25].
Грунтовні
порівняльно-анатомічні
дослідження
вищезазначених
дослідників стали основою для другого етапу вивчення анатомії птахів, що
тривав протягом 30-х – 70-х років ХХ століття, значна частина досліджень
цього періоду присвячена вивченню адаптивних рис в будові скелета плечового
поясу і грудної кінцівки у зв'язку з пристосуванням до польоту [29]. Слід
зазначити, що дослідження цього напряму стимулювалися потребами глибокого
вивчення механіки польоту птахів, пов'язаними з її конкретним прикладним
значенням.
Як зазначають деякі автори [30] своєрідністю цього етапу розвитку
досліджень морфології птахів була підвищена увага до функціональних
особливостей скелета. Слід зазначити, що ці дослідження здебільшого
обмежувалися розглядом окремих ланок грудної кінцівки [29]. Разом з тим, у
деяких фундаментальних дослідженнях [31], вивчення механіки рухів всіх
ланок крила було засноване на розгляді конкретних деталей будови скелета,
його сполучень та мускулатури.
Як окремі аспекти морфологічних досліджень, необхідно виділити чітко
цілеспрямовані дослідження скелета у викопних [15] і сучасних [32] видів
птахів. Авторів першої групи відрізняла вузькість підходу, обумовлена
незначною кількістю викопного матеріалу і конкретними завданнями
філогенезу і систематики. Морфологічні дослідження рецентних таксонів
характеризувалися надзвичайною різноманітністю досліджуваних ознак скелета
і використовуваних при цьому методик і прийомів. Наслідком цього були
обмежені можливості для порівняльно-анатомічної і функціональної
інтерпретації, а також оцінки біологічної ролі окремих структур у досліджених
видів птахів. Крім того слід зазначити, що переважна більшість вказаних
досліджень в першу чергу стосувалася крила і майже не стосувалася скелета та
м’язів плечового поясу. Разом з тим, слід виділити обширну роботу з остеології
курячих птахів А. Холмана [33], де автор описав невелику кількість довільно
вибраних ознак кісток плечового поясу і грудної кінцівки у представників 54
видів всіх родин ряду.
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Найбільша кількість робіт по вивченню скелета сучасних птахів проведена
переважно на свійській птиці (курях та перепілках) ця тенденція зберігається і
сьогодні. Особливістю цієї тенденції є ослаблення інтересу до порівняльноморфологічного вивчення скелета на обширному матеріалі [34]. Разом з тим, із
більш сучасних порівняльно-анатомічних робіт присв’ячених вивченню птахів,
слід відмітити роботу Сича В. Ф. [30] та деякі роботи, що стосуються вивчення
плечового поясу як викопних, так і сучасних птахів [35].
У вивчені м’язової системи птахів і в тому числі м’язів плечового поясу,
як і у вивчені скелета птахів найбільш цінними по широті охопленого
порівняльно-анатомічного матеріалу залишаються до теперішнього часу
фундаментальні роботи М. Фюрбрінгера [25; 27], Х. Гадова і Е. Селенки [28].
Детальний опис топографії і форми м’язів, їх порівняльно-анатомічних
особливостей у птахів різних рядів, проведена гомологізація м’язів птахів і
інших хребетних склали грунтовну інформаційну основу для вужчих і чітко
цілеспрямованих подальших досліджень. Безперечною заслугою М.
Фюрбрінгера [27] є вивчення біоморфології м’язів плечового поясу птахів і
аналіз можливого еволюційного шляху перетворення примітивних
повздовжньо-волокнистих м’язових структур у складні перисті.
Подальші дослідження м’язової системи птахів відрізнялися вужчою
спрямованістю, менш глибоким порівняльно-анатомічним аналізом, можливості
якого обмежувалися невеликою кількістю досліджуваних видів. Такі
дослідження присвячувалися, головним чином, окремим родинам, рідше рядам
птахів [31] або окремим м’язам великої групи птахів [36; 37].
Незначним вмістом порівняльно-анатомічних відомостей про м’язову
систему птахів характеризується і ряд великих орнітологічних зведень. Разом з
тим, слід виділити фундаментальну роботу з міології птахів І. Джорджа і А.
Бергера (1966) [37], у якій автори наводять більші, ніж будь-хто з їх сучасників,
зведення з анатомії м’язів грудної кінцівки різних представників класу птахів.
Однак, за глибиною порівняльного аналізу і інформативної цінності
анатомічних даних монографія І. Джорджа і А. Бергера значно поступається
роботам М. Фюрбрінгера [27], Х. Гадова і Е. Селенки [26; 28].
Особливої уваги заслуговують спеціальні дослідження мускулатури
грудної кінцівки представників курячих, проведені Г. Хадсоном із співавторами
[38] та В. Ф. Сича [30].
В подальшому вивчення мускулатури птахів ознаменувалося появою і
широким розповсюдженням нових підходів, що продовжують залишатися
найбільш популярними і на сучасному етапі розвитку досліджень [30]. З
рештою відокремився функціональний підхід до вивчення літальної
мускулатури птахів, представлений роботами, в яких використовувалися
переважно ваговий аналіз ступеня розвитку м’язів і їх груп. Різноманітністю
методичних прийомів відрізняються і функціональні розробки сучасного етапу
орнітоморфологічних досліджень [30].
Незважаючи на величезну кількість робіт, присвячених вивченню
плечового поясу птахів, необхідно зазначити, що проблема його
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біоморфологічних адаптацій у гравітаційному полі Землі залишається
відкритою і потребує подальших поглиблених біоморфологічних досліджень.
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імені С.З.Ґжицького
ДИНАМІКА БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ СИРОВАТКИ КРОВІ У БУГАЙЦІВ
НА ВІДГОДІВЛІ ЗА КОРЕКЦІЇ ЇХ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
Вивчали на прикладі ТзОВ “1-го Травня” Дрогобицького району
Львівської області вміст білкових фракцій у сироватці крові бугайців, яких
підгодовували метіонатами і лізинатами мікроелементів (МЕ). Встановлено,
що дані сполуки призводять до підвищення вмісту альбумінів у сироватці крові,
що свідчить про стимуляцію хелатами МЕ білоксинтезуючої функції печінки, а
саме гепатоцитів, де і проходить синтез альбумінів.
Ключові слова: бугайці, метіонати, лізинати, мікроелементи, кров,
альбуміни, α-глобуліни, β- глобуліни, γ- глобуліни.
Вступ. Загальна кількість білків у крові залежить від таких факторів:
виду тварин, віку, стану здоров’я. В молодих, підростаючих тварин їх вміст
вищий, ніж у старих [9]. З віком у тварин зменшується альбумінова, і
збільшується глобулінова фракція. Важливе діагностичне значення має
кількісне співвідношення між окремими білковими фракціями сироватки крові.
Їх дослідження має велике значення, оскільки дає можливість виявити
патологію, при якій вміст загального білка сироватки крові суттєво не
змінюється [3, 10].
Альбуміни являють собою основну масу білків, які знаходяться в
клітинах тканин, плазмі крові, молоці і яєчному білку. Альбуміни виконують
пластичні функції у тканинах і клітинах, зв’язують і переносять біологічно
активні речовини (гормони, вітаміни, ферменти, макро- та мікроелементи),
жирні кислоти, пігменти жовчі, характеризуються високою гідрофільністю і
дисперсністю, добре розчиняються у воді і ненасичених розчинах солей. Вони
беруть активну участь у процесах лімфоутворення, діурезу та молокоутворення.
Важливе значення мають глобуліни плазми крові: альфа, бета і гамма. В
організмі тварин і людини ці білки виконують важливі функції: підтримують
колоїдно-осмотичний тиск, переносять багато нерозчинних у воді поживних
речовин [4, 8], утворюють імунні тіла. Так, альфа-глобуліни переносять ліпіди,
тироксин, гормони кіркової речовини наднирників, вони транспортують мідь, а
також ліпіди, утворюють міцні комплекси з вільним гемоглобіном. Такі
комплекси попереджують виділення заліза через нирки, а руйнуючись у
ретикулоендотеліальній системі, насамперед у селезінці, зберігають залізо для
ресинтезу гемоглобіну, а деградований гем екскретується у вигляді старко- та
уробіліну [2].
©
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Бета-глобуліни – це білки, серед яких особливе значення має трансферин
– залізовмісний глобулін. Він бере участь у транспорті стероїдних гормонів
наднирників та статевих залоз і гормонів щитоподібної залози, вітамінів,
ферментів, ліпідів, пігментів, мікроелементів. β – глобуліни виступають у ролі
аглютинінів і зв’язують відповідні аглютиногени еритроцитів, вони є донорами
і транспортують холінестерази, фосфатази та деякі протеази [1].
Гамма-глобуліни відіграють захисну функцію. З них утворюються
аглютиніни, преципітини та інші антитіла, які захищають організм від
проникнення бактерій та вірусів. Збільшення їх рівня в сироватці крові
відбувається при гострих інфекційних захворюваннях, сепсисі, токсикозах
печінки, гемолітичних процесах, дерматозі та інших захворюваннях. Значне їх
зниження супроводжується підвищенням чутливості організму до інфекцій [6].
Матеріал і методи. Дослідження проводились в ТзОВ “1-го Травня”
Дрогобицького району Львівської області на бугайцях чорно-рябої породи
другого періоду відгодівлі живою масою 185–200 кг. Дослід включав 100
тварин, підібраних за методом пар-аналогів з врахуванням живої маси, віку і
фізіологічного стану, з яких було сформовано десять груп: контрольну та
дев’ять дослідних, по 10 бугайців у кожній (табл. 1).
Таблиця 1
Доза мг/кг
І–
Елемент
живої маси Контрольна
0,02
0,025
0,03
Fe
0,04
0,05
0,06
0,015
0,02
0,025
Со
0,03
0,04
0,05
0,0075
0,01
Se
0,015
0,02
0,03
0,02
0,025
0,03
І
0,04
0,05
0,06
-

ІІ
+
+
+
+
-

ІІІ

ІV

Метіонат
+
+
+
+
-

+
+
+
+
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Групи тварин
V
VI
VII
Дослідні
Лізинат
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

VIII

IX

X

Метіонат+Лізинат
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
-
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Перед початком експерименту, впродовж і після завершення його
проводили клінічний огляд бугайців [вимірювали температуру тіла (Т), частоту
пульсу (П) і дихання (Д)], ці показники були в межах фізіологічної норми.
Дослід тривав 120 днів: підготовчий період – 30 і дослідний період 90 днів.
Впродовж дослідного періоду тваринам дослідних груп крім основного раціону
(ОР), згодовували хелатні комплекси мікроелементів з незамінними
амінокислотами: метіоніном і лізином з розрахунку мг/кг живої у різних
співвідношеннях.
В кінці підготовчого періоду, першого, другого та третього місяців
досліду проводили клінічний огляд бугайців усіх груп (вимірювали Т, П, Д) та
відбирали проби крові з яремної вени. Як антикоагулянт використовували
гепарин.
Співвідношення окремих білкових фракцій плазми крові визначали за
експрес – методом Олла і Маккорда в модифікації О.А. Карпюка [5].
Математико-статистичну обробку експериментальних цифрових даних
проводили за О.І.Ойвіним [7]. Результати середніх значень вважали
статистично вірогідними при Р<0,05 (Р<0,05*; Р<0,01**; Р<0,001***).
Результати досліджень.
В результаті проведених нами досліджень було встановлено, що рівень
альбумінів у сироватці крові бугайців у підготовчий період коливався в межах
38,5± 0,66 – 38,7±0,68 відсотка (табл. 2.).
Таблиця 2
Рівень альбумінів сироватки крові бугайців при підгодівлі
їх метіонатами і лізинатами мікроелементів, %, М±m; n=5.
Групи тварин
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Підготовчий
період
38,6±0,68
38,5±0,66
38,7±0,67
38,7±0,68
38,6±0,67
38,6±0,66
38,5±0,67
38,6±0,65
38,6±0,66
38,5±0,66

Дослідний період, місяць
1
2
3
38,7±0,67
38,6±0,67
38,7±0,68
39,8±0,67
39,9±0,67
39,7±0,67
39,7±0,67
39,6±0,66
40,0±0,65
39,2±0,68
39,4±0,68
39,6±0,66
39,0±0,67
39,4±0,66
39,6±0,66
39,5±0,66
39,5±0,67
39,9±0,67
39,2±0,67
39,5±0,66
39,7±0,67
39,7±0,67
40,2±0,68
40,9±0,66
40,1±0,66
41,0±0,67
41,6±0,68*
39,8±0,67
40,5±0,67
41,1±0,68

Проаналізувавши динаміку змін кількості альбумінів впродовж трьох
місяців по кожній групі тварин відносно підготовчого періоду, ми одержали
наступні результати. У тварин ІІ групи, яким згодовували метіонати заліза і
йоду в дозах по 0,04, метіонату кобальту в дозі 0,03 і метіонату селену в дозі
0,015 мг/кг живої маси наступало підвищення рівня альбумінів через один, два і
три місяці відповідно на 1,3; 1,4 і 1,2 відсотка по відношенню до підготовчого
періоду. Додавання до раціону метіонатів заліза і йоду в дозах по 0,05,
метіонату кобальту в дозі 0,04 і метіонату селену в дозі 0,02мг/кг живої маси
(ІІІ група) підвищувало рівень альбумінів на 1,0; 0,9 і 1,3% через місяць, два і
три відповідно. Тваринам четвертої групи теж згодовували метіонати МЕ, що
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призвело до збільшення даного показника на 0,5; 0,7 і 0,9 відсотка по
відношенню до підготовчого періоду. Тварин V, VI, VII груп підгодовували
лізинатами МЕ, що теж сприяло зростанню альбумінів у сироватці крові тварин
даних груп по відношенню до підготовчого періоду. Так, у тварин V групи цей
показник зріс на 0,4; 0,8; 1,0%, VI – 0,9; 0,9; 1,3% і у тварин VIІ групи рівень
альбумінів підвищився на 0,7; 1,0; 1,2 відсотка відповідно через один, два, три
місяці відносно підготовчого періоду.
Додавання суміші метіонатів і лізинатів мікроелементів тваринам VIII,
IX, Х груп теж мало позитивний вплив на зміну кількості альбумінів. Так,
тваринам VIII групи згодовували метіонати і лізинати Fe і I по 0,02, кобальту –
0,015, селену – 0,0075 мг/кг живої маси. В результаті цього рівень альбумінів
зріс протягом трьох місяців на 1,1; 1,6; 2,3% по місяцях відносно підготовчого
періоду. У сироватці крові тварин ІХ групи цей показник зріс відповідно на 1,5;
2,4; 3,0%, у сироватці крові тварин Х групи – 1,3; 2,0; 2,6 відсотка протягом
трьох місяців відносно підготовчого періоду.
Рівень альбумінів у крові тварин контрольної та дослідних груп
впродовж всього експерименту був у межах фізіологічної норми, хоча в
дослідних групах спостерігалось підвищення їх кількості відносно контролю.
Через місяць підгодівлі тварин хелатами мікроелементів він зріс на 0,3 – 1,4%,
через два місяці – на 0,8 –2,4%, через три місяці – на 0,9 – 3,0 відсотка
порівняно з контрольною групою. Слід зазначити, що у тварин ІХ групи це
зростання було статистично вірогідним (Р<0,05).
В табл. 3 представлено зміну динаміки альфа-глобулінів плазми крові
піддослідних бугайців. З даних, наведених у таблиці, видно, що на початку
експерименту (підготовчий період) рівень альфа-глобулінів плазми крові
коливався в межах 19,4±0,44 – 19,7±0,39 відсотка.
Таблиця 3
Рівень α - глобулінів сироватки крові бугайців при підгодівлі
їх метіонатами і лізинатами мікроелементів, %, М±m; n=5.
Групи тварин
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Підготовчий
період
19,6±0,42
19,4±0,42
19,6±0,40
19,7±0,43
19,7±0,42
19,6±0,39
19,5±0,40
19,7±0,41
19,7±0,39
19,6±0,40

1
19,7±0,41
19,2±0,41
19,2±0,40
19,4±0,41
19,5±0,40
19,3±0,38
19,4±0,40
19,2±0,43
19,0±0,41
19,2±0,40

Дослідний період, місяць
2
3
19,7±0,42
19,6±0,43
19,0±0,41
19,1±0,42
19,0±0,39
19,0±0,40
19,2±0,40
19,1±0,41
19,1±0,39
19,1±0,40
19,0±0,40
19,0±0,40
19,1±0,38
19,1±0,39
18,9±0,42
18,8±0,42
18,6±0,43
18,5±0,44
18,8±0,42
18,6±0,43

Починаючи з першого і закінчуючи третім місяцем підгодівлі бугайців
дослідних груп хелатами мікроелементів, у цих тварин відмічено тенденцію до
зниження даного показника, як до контрольної групи, так і до підготовчого
періоду. Так, через місяць рівень альфа-глобулінів зменшився на 0,1 – 0,7% по
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відношенню до підготовчого періоду, через два – на 0,4 – 1,1% та через три
місяці на 0,3 – 1,2 відсотка порівняно з підготовчим періодом. Порівнюючи до
контрольної групи, нами виявлено найбільше зниження рівня альфа-глобулінів
у тварин VIII, IX і Х груп: через місяць воно становило 0,5; 0,7 і 0,5%, через два
місяці – 0,8; 1,1 і 0,9%, через три місяці рівень альфа-глобулінів знизився на 0,8;
1,1 і 1,0 відсотка порівняно з контрольною групою. Зниження рівня альфаглобулінів пов’язане із підвищенням рівня альбумінів. Майже аналогічні зміни
виявлено щодо кількості бета-глобулінів (табл. 4).
Таблиця 4
Рівень β - глобулінів сироватки крові бугайців при підгодівлі
їх метіонатами і лізинатами мікроелементів, %, М±m; n=5.
Групи тварин
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Підготовчий
період
15,2±0,30
15,6±0,30
15,1±0,31
15,1±0,29
15,1±0,30
15,1±0,27
15,4±0,29
15,1±0,29
15,2±0,27
15,3±0,30

Дослідний період, місяць
1
2
3
15,1±0,29
15,0±0,29
15,1±0,30
15,0±0,28
14,9±0,27
15,1±0,27
15,0±0,30
15,0±0,30
15,0±0,31
15,1±0,28
15,0±0,29
15,0±0,28
15,1±0,29
15,0±0,28
15,1±0,27
15,0±0,28
15,0±0,29
15,0±0,30
15,1±0,26
15,0±0,27
15,0±0,29
15,0±0,27
14,7±0,28
14,6±0,28
14,9±0,27
14,4±0,28
14,3±0,29
15,0±0,29
14,6±0,30
14,5±0,31

Отримані дані, наведені в таблиці, свідчать про незначне зниження рівня
бета-глобулінів, яке через місяць у тварин ІІ, ІІІ, VI, VIII, X дослідних груп
становило 0,1% та 0,2% у ІХ групі по відношенню до контрольної групи. Через
два місяці рівень бета-глобулінів знизився у тварин ІІ групи на 0,2% та у тварин
VIII, ІX і Х – на 0,3; 0,6 і 0,4% відповідно по групах відносно контролю. У
тварин ІІІ, IV, VI і VII груп через три місяці їх рівень зменшився на 0,1%, а у
тварин VIII, ІX і Х – на 0,5; 0,7 і 0,6% відповідно по групах порівняно з
контрольною.
Також нами помічено незначне зниження бета-глобулінів у тварин ІІІ,
IV, V і VI груп на 0,1% відносно підготовчого періоду. Дещо вищим воно було
у тварин ІІ, VII, VIII, ІX і Х груп, через місяць воно знаходилось в межах 0,1 –
0,6%, через два місяці – 0,4 – 0,8% та через три місяці 0,4 – 0,9 відсотка по
відношенню до підготовчого періоду. Таке зниження рівня бета-глобулінів як і
альфа-глобулінів пов’язане з підвищенням рівня альбумінів.
Кількість гама-глобулінів у піддослідних тварин наведено в таблиці 5.
Аналізуючи отримані дані, які наведені в табл. 5, ми відзначили незначне
зниження рівня гамма-глобулінів у тварин дослідних груп по відношенню як до
контрольної групи, так і до підготовчого періоду під час досліду.
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Таблиця 5
Рівень γ- глобулінів сироватки крові бугайців при підгодівлі
їх метіонатами і лізинатами мікроелементів, %, М±m; n=5.
Групи тварин
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Підготовчий
період
26,6±0,52
26,5±,51
26,6±0,50
26,5±0,49
26,6±0,49
26,7±0,51
26,6±0,52
26,6±0,52
26,5±0,50
26,6±0,51

1
26,5±0,51
26,0±0,51
26,1±0,49
26,3±0,49
26,4 ±0,49
26,2±0,52
26,3±0,52
26,1±0,51
26,0±0,51
26,1±0,50

Дослідний період, місяць
2
3
26,7±0,52
26,6±0,52
26,2±0,50
26,1±0,50
26,4±0,49
26,0±0,50
26,4±0,51
26,3±0,51
26,5±0,50
26,2±0,51
26,5±0,51
26,1±0,52
26,4±0,52
26,2±0,52
26,2±0,52
25,7±0,51
26,0±0,51
25,6±0,50
26,1±0,50
25,8±0,51

Також слід відмітити, що у тварин всіх груп в дослідний період цей
показник знаходився в межах фізіологічної норми. Так, у тварин всіх дослідних
груп через місяць рівень гамма-глобулінів знизився на 0,1 – 0,5% по
відношенню до контрольної і 0,2 – 0,5 відсотка по відношенню до підготовчого
періоду. Через два місяці – на 0,1 – 0,5% порівняно з підготовчим періодом та
0,2 – 0,7% порівняно з контролем. Через три місяці це зниження було дещо
вищим, ніж в попередні місяці, у тварин дослідних груп порівняно з
підготовчим періодом воно становило 0,2 – 0,9% і 0,3 – 1,0 відсоток порівняно з
контрольною групою.
Висновки. Концентрація альбумінів у сироватці крові бугайців усіх
дослідних груп мала тенденцію до підвищення впродовж всіх трьох місяців
підгодівлі їх хелатами мікроелементів. Слід зазначити, що найвищим цей
показник був у бугайців дев’ятої групи, яких підгодовували метіонатами і
лізинатами Fe по 0,025; Co по 0,02; Se по 0,01; I – 0,025 мг/кг живої маси, що
сприяло підвищенню рівня альбумінів в межах 1,4 – 3,0% (Р<0,05) по
відношенню до контролю. Очевидно, це пов’язано з стимуляцією хелатами МЕ
білоксинтезуючої функції печінки, а саме гепатоцитів, де і проходить синтез
альбумінів. При цьому спостерігалось незначне зниження глобулінової фракції
білків, що пов’язано з підвищенням рівня альбумінів.
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THE ALBUMINS FRACTIONS DYNAMICS OF SERUM OF
BULLS BLOOD ON FATTENING FOR THE CORRECTIONS
OF THEM MINERAL FEED
Studied for the example of “1 - May” the Drohobych region of the Lviv area
content of albuminous fractions in the serum of bulls blood, which was fed up by
metionat and lysin of atoms oligoelementss. It is set that these connections result in
the increase of content of albumins in the serum of blood which testifies to stimulation
of squirrel of synthesizing function of liver dressing-gowns, namely hepatocytes,
where and the synthesis of albumins passes.
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Сидір Н.П., аспірант, Стапай П.В., д.с.-г. н. ©
Інститут біології тварин НААН, м. Львів
ВПЛИВ СІРКИ І ЙОДУ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД МОЛОКА
ВІВЦЕМАТОК УКРАЇНСЬКОЇ ГІРСЬКОКАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИ
У статті наведено результати досліджень хімічного складу молока
вівцематок української гірськокарпатської породи за умов підвищеного рівня у
їх раціонах сірки і йоду. Показано, що молоко, отримане від вівцематок
дослідних груп, характеризується кращим хімічним складом за рахунок вищого
вмісту в ньому сухої речовини, білка, вуглеводів, золи, вітамінів А і Е. Проте у
молоці тварин дослідних груп є менший вміст жиру. У результаті цього
калорійність молока тварин контрольної групи є на 2,3 % більшою від
калорійності молока вівцематок першої дослідної групи, але на 5,2 % меншою
порівняно із молоком тварин другої дослідної групи.
Ключові слова: вівцематки, молоко, білок, жир, вітаміни, сірка, йод.
Вступ. Овече молоко, як цінний харчовий продукт, збалансоване за
усіми поживними і біологічно активними речовинами, які знаходяться у
легкодоступній для засвоєння організмом людини формі і є незамінним
продуктом харчування новонароджених та людей будь-якого віку. За хімічним
складом овече молоко суттєво відрізняється від коров’ячого та козячого. У
ньому міститься у півтора раза більше сухої речовини та у два рази більше
білка, жиру, кальцію. У результаті цього калорійність молока овець є майже
удвічі вищою порівняно з молоком корів і кіз [1,2,3,4].
Молочна продуктивність тварин, насамперед, залежить від повноцінної
годівлі, а також утримання і раціонального використання маточного поголів’я.
Особливо негативно впливає на рівень продуктивності і їхню відтворювальну
здатність незбалансованість раціонів за основними поживними та біологічно
активними речовинами [5].
Сірка справляє великий вплив на засвоєння азоту в організмі, засвоєння і
обмін багатьох мікроелементів. Більша потреба в сірці є у молодняку в період
його інтенсивного росту, вагітних і лактуючих маток, а також при застосуванні
в годівлі овець синтетичних азотовмісних сполук [6].
Йод є елементом, необхідним для синтезу гормонів щитоподібної залози
― тироксину і трийодтироніну, які стимулюють процеси окиснення в тканинах
і посилюють використання кисню, необхідного для нормального росту
організму, відіграють важливу роль в обміні вуглеводів, жирів та білків [7,8].
М.Д. Айтуганов і співавтори рекомендують підгодовувати вівцематок у
період кітності і лактації солями кобальту, йоду і міді, які сприяють насичення
молока цими елементами, підвищення молочності маток і кращого
забезпечення йодом ягнят та збільшення їх середньодобових приростів. Деякі
©
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автори встановили позитивний вплив сульфату натрію на підтримання
інтенсивного обміну і секреторної функції молочної залози лактуючих корів
[9].
У зв’язку з цим, метою наших досліджень було вивчити вплив сірки і
йоду, як добавок до основного раціону на хімічний склад і біологічну цінність
молока овець.
Матеріали і методи. Для досліджень було підібрано три групи
повновікових вівцематок української гірськокарпатської породи, які
знаходилися в умовах ГКДС Закарпатського інституту АПВ (c. Нижні Ворота,
Воловецького р-ну Закарпатської обл.).
Контрольній групі тварин згодовували основний раціон, до складу якого
входило сіно, дерть вівса – 0,3 кг/гол/добу, сіль кухонна –10,0 г/гол/добу.
Дослідним вівцематкам у складі основного раціону згодовували йод у дозі 0,001
г/гол/добу(перша дослідна група), йод, у вказаній вище дозі, та сульфат натрію
з розрахунку 5,0 г/гол/добу (друга дослідна група). Дослід розпочато в останній
період кітності вівцематок. Об’єктом досліджень служило молоко, зразки якого
відбирались в кінці дослідного періоду, який тривав 60 днів. Відбір зразків
молока здійснювали згідно з ДСТУ 4834:2007. У молоці визначали наступні
показники: загальний білок – рефрактометричним методом (ГОСТ 25179-90),
загальні ліпіди - ваговим методом (екстракція ліпідів за Фолчем), вуглеводи –
рефрактометричним методом (визначення вмісту молочного цукру з
використанням рефрактометра РЛ-2), суха речовина – висушуванням при
постійній температурі (ГОСТ 3626-73), зола – методом озолення [10]. Вітаміни
А і Е визначали методом рідинної хроматографії на апараті «Міліхром» [11].
Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали за критерієм
Стьюдента.
Результати обговорення. У результаті проведених досліджень
встановлено, що хімічний склад молока, отриманого від вівцематок дослідних
груп, суттєво відрізняється від молока тварин контрольної групи. Зокрема, з
цифрових даних таблиці 1 видно, що у молоці тварин дослідних груп, які у
складі основного раціону отримували добавки йоду (перша дослідна група),
йоду та сірки (друга дослідна група), є вищий відсоток майже усіх компонентів,
за винятком вмісту жиру. Проте достовірні різниці встановлено лише стосовно
вмісту білка, золи та СЗМЗ (сухого знежиреного молочного залишку).
Зокрема, вміст сухої речовини у молоці тварин дослідних груп був на
1,8% і 8,2% вищий порівняно з молоком тварин контрольної групи. Білка і
вуглеводів відповідно на 13,4% і 18,37% та 6,1% і 7,2%, золи – на 5,6% і 6,7% і
СЗМЗ – на 9,1% і 12,9%. При цьому слід відзначити, що вищими ці показники
виявилися у молоці вівцематок другої дослідної групи, які у складі основного
раціону окрім йоду отримували ще і сірку у вигляді сульфату натрію.
Як уже було сказано, за умов наших дослідів, у молоці тварин дослідних
груп є менший вміст молочного жиру, хоча ці різниці не мають достовірного
характеру. Зменшення вмісту жиру в молоці першої дослідної групи на 11% і на
0,4% у другій групі, на нашу думку, пов’язано з більшими надоями молока. Як
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було показано нами раніше, прирости живої маси ягнят за 20 днів в середньому
становили у тварин контрольної групи 162,0±4,23г/добу, а тварин дослідних
груп 177,0±3,33г/добу і 180,0±5,77г/добу, що на 9,2% і 11,1% вище порівняно з
контрольними тваринами [9].
У результаті більшого вмісту в молоці тварин другої дослідної групи
білка і вуглеводів, а також молочного жиру у порівнянні з молоком тварин
першої дослідної групи калорійність такого молока виявилася також вищою на
5,2 % порівняно з молоком, отриманим від вівцематок контрольної групи, і на
2,3% порівняно з молоком тварин першої дослідної групи.
Таблиця 1
Хімічний склад молока вівцематок української гірськокарпатської породи,
(М±m)
Показники

Контроль
на (n=6)

P

Групи тварин
Перша
P1
дослідна
(n=3)
83,92±0,21
>0,1
16,18±0,21
>0,1
5,43±0,15
<0,02
5,07±0,05
>0,1
4,73±0,05
>0,1
0,94±0,02
<0,05
11,01±0,22
>0,05

Друга
дослідна
(n=3)
82,92±1,56
17,08±0,15
5,67±0,19
5,68±0,10
4,78±0,01
0,95±0,003
11,40±0,49

P2

Вода,%
84,21±0,73
>0,1
>0,1
Суха речовина,%
15,79±0,72
>0,1
>0,1
Білок,%
4,79±0,20
<0,05
<0,02
Жир,%
5,70±0,51
>0,1
>0,1
Вуглеводи,%
4,46±0,17
>0,1
>0,1
Зола,%
0,89±0,02
<0,001
<0,05
СЗМЗ,%
10,09±0,24
<0,05
>0,05
Калорійність 1 кг
909
888
956
молока, ккал
Примітка: P ― статистична різниця між контрольною і першою дослідною групами,
P1 ― статистична різниця між контрольною і другою дослідною групами,
P2 ― статистична різниця між першою і другою дослідними групами.

Важливе значення для росту, розвитку та нормального формування
системи імунітету мають вітаміни А, Е та мінеральні речовини. Відомо, що ці
біологічно активні сполуки сприяють синтезу білків, посиленню дихання,
кращому кровотворенню, повнішому засвоєнню поживних речовин корму [1216].
Вівці і кози добре засвоюють β-каротин корму, який весь
перетворюється у вітамін А, тому вміст вітаміну А у їх молоці є більший
порівняно з коров’ячим молоком, а саме: молоко біліше [17].
З цифрових даних таблиці 2 видно, що у тварин дослідних груп
достовірно збільшився вміст вітаміну Е, на відміну від контрольної групи, та
вміст вітаміну А у тварин другої дослідної групи також є вищий.
Подібні результати отримані на коровах, яким у складі основного
раціону згодовували добавки халатних форм селену і йоду та мінеральних
солей кобальту і хрому. У результаті цього у молоці збільшилась концентрація
вітаміну А і Е відповідно на 10,1 % та 19,5 % [18].
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Таблиця 2
Вміст вітамінів у молоці вівцематок, мкг/мл (M±m)
Показники
Вітамін А
Вітамін Е

Контрольна
(n=4)

P

0,41±0,02
6,31±0,16

>0,1
<0,025

Групи тварин
Перша
дослідна
P1
(n=3)
0,44±0,004
<0,01
7,03±0,12
<0,01

Друга
дослідна
(n=3)
0,50±0,004
7,41±0,14

P2
<0,001
>0,1

Деякі автори стверджують, що при включенні до раціону тварин
додаткових джерел йоду, спостерігається зростання вітаміну А, про що свідчать
і наші дані [19].
Висновки. Згодовування вівцематкам української гірськокарпатської
породи у складі основного раціону добавок сірки і йоду позитивно позначається
на хімічному складі і біологічній цінності молока за рахунок збільшення у
ньому сухої речовини, білка, вуглеводів, СЗМЗ, золи та вітаміну А, Е.
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Summary
N.P Sydir, P.V Stapay
EFFECT OF SULPHUR AND IODINE OF CHEMICAL COMPOSITION IN
MILK OF UKRAINIAN MOUNTAIN SHEEP
The date about chemical composition of milk of Ukrainian mountain sheep
under the high level of sulfur and iodine in their diets ware presented. It was shown
that milk obtained from experemental groups, characterized by better composition
due of the higher content of dry matter, protein, carbohydrate, ash, vitamin A and E.
However, this in milk contains research lower content of fat. As a result, milk calorie
the contror group is higher (2,3 %) than the milk calorie of first experimental group,
but less (5,2 %) than II experimental group.
Стаття надійшла до редакції 11.05.2011
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ОПАЛОГО
ЛИСТЯ ЯК СУБСТРАТУ ДЛЯ ВЕРМІКУЛЬТИВУВАННЯ
Досліджено технологічні властивості опалого листя дерев різних
екологічних зон на придатність використання його як компонент поживного
середовища для вермікультивування.
Ключові слова: утилізація опалого листя, вермікультивування, гібрид
червоного каліфорнійського черв’яка, субстрат.
Аналіз літературних даних показав, що утилізація опалого листя дерев і
кущів міських екосистем вимагають значних капіталовкладень, враховуючи те,
що зелені насадження здатні акумулювати значну кількість полютантів, їх
утилізація шляхом спалювання наносить значну шкоду [1].
При згоранні однієї тонни опалого листя у повітря виділяється біля 9 кг
мікроскопічного пилу. До його складу входять: оксиду азоту, чадний газ, важкі
метали та інші канцерогенні сполуки. У тліючому, без доступу Оксигену листі
виділяється бензапірен, що здатний викликати в людей онкологічні
захворювання. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з
найнебезпечніших для організму людей речовини.
Окрім безпосередньої загрози людському організму, спалювання листя
призводить до знешкодження корисних комах, руйнування грунтового покриву,
через загибель ґрунтоутворюючої мікрофлори; збіднення грунту та збільшення
у два рази його промерзання.
Згідно чинного законодавства [2] регламентовано, що складування,
зберігання та розміщення виробничого, побутового сміття та інших відходів, які
є джерелами забруднення атмосферного повітря пилом, шкідливими
газоподібними речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого
шкідливого впливу, допускається при наявності спеціального дозволу на
визначених місцевими органами державної виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, територіях у межах встановлених ними лімітів з
додержанням нормативів екологічної безпеки і при можливості їх подальшого
господарського використання.
Одним із напрямків роботи щодо утилізації опалого листя є
використання його як складової частини поживного середовища для
вермікультивування, що дозволить адаптувати з можливістю виведення нової
популяції черв’яка Esenia foetida [3], з використанням його біомаси та
копролітів у вирощуванні рослиноїдних ставкових риб.
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Метою досліджень було дослідити технологічні властивості, хімічний
склад, оптимальний ступінь подрібнення відходів опалого листя, з метою
одержання субстрату для вермікультивування.
Матеріали і методи досліджень. Проби листя для аналізу відбирали з
південно-східного боку середньої частини крони. Листя ретельно протирали
вологим фільтрованим папером від пилу і, щоб уникнути вимивання
мікроелементів, швидко обполіскували дистильованою водою. Озолення
рослинного матеріалу проводили за загальноприйнятою методикою.
Вміст органічної сировини абсолютно сухої маси листків визначали за
загальновідомими методами (клітковину за Рошковським, легкозброджуючі
цукри за Бертраном, крохмаль за біхроматометричним методом, протеїни за
К’єльдалем, ліпіди за Рушковським).
Подрібнення опалого листя проводили роторним млином «Думплекс».
Початковий продукт потрапляє на корпус з відбивачем, де під дією ударного
навантаження створеного ротором з мірноукріпленими на ній билами
піддається
руйнуванню.
Готовий
продукт
відокремлюється
через
зигзагоподібний сепаратор, який, завдяки безступінчатому регулюванню
швидкості обертання, може розділювати матеріал за величиною частинок (20150 мкм). Потужність приводи складає 20 – 30 кВт, сепаратор – 3 кВт.
Для компостування опалого листя пошарово складали на купки
шириною 2 м і висотою 1,7 м. Кожен з шарів листя не має перебільшувати 30
см., які пересипають землею. Впродовж літа субстрат 2 рази перемішують.
Компост вважається готовим, якщо він перетворився на однорідну темну
розсипчасту масу. За осіннього закладання компосту, він дозріває 6-8 місяців.
Деспергували опале листя шляхом подрібнення роторним млином та
компостуванням. З опалого листя після закінчення ферментації 60-90 і 180-240
днів відповідно закладали в ложе, як базовий субстрат для адаптації та
культивування каліфорнійського черв’яка.
Результати досліджень. Комплексна переробка того чи іншого виду
рослинної сировини або його відходів обумовлюється особливістю їх
технологічних властивостей і біохімічного складу. З досвіду фахівців
біотехнології відомо, що органічна речовина, яка підлягає вермікультивуванню,
повинна містити легкозасвоювані вуглеводи та клітковину у кількості не менше
20 – 25% [4].
Дослідження показало, що опале листя дерев (липи широколистої, клена
гостроверхого, гіркокаштану звичайного – містять значну кількість
біополімерів (рис. 1-3), зокрема вуглеводів (клітковини від 16,3 – до 24,6%,
легкозброджуючих вуглеводів від 6,9 до 12,4%, крохмалю від 2,5 до 5,8%
абсолютно сухої маси листків) та інших біологічно активних речовин, які
можуть служити поживним середовищем.
Попередні дослідження на придатність такого листя для
вермікультивування каліфорнійського черв’яка показали, що використання
опалого листя в нативному стані погано піддається культивуванню через великі
розміри листя. Для підвищення реакційної здатності субстрату (опалого листя)
необхідне зниження ступеню впорядкованості його надмолекулярної структури.
Попередня підготовка органічних відходів методом подрібнення або
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компостування дасть можливість підвищити доступ до біологічно активних
речовин в процесі адаптації вермікультури Esenia foetida.
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Рис.1 Склад органічних речовин абсолютно сухої маси листків липи
широколистої (1-екосистема лісу Брюховицького лісництва; 2-екосистема
Стрийського парку м. Львова; 3-екосистема вул. К.Левицького м. Львова).
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Рис. 2. Склад органічних речовин абсолютно сухої маси листків клена
гостролистого (1-екосистема лісу Брюховицького лісництва; 2-екосистема
Стрийського парку м. Львова; 3-екосистема вул. К.Левицького м. Львова).
Тому подальшими дослідженнями став пошук найбільш оптимальних
засобів і ступеня диспергування опалого листя, за якого відбувається
максимальна аморфізація лігніно-вуглеводного комплексу, зменшення
максимального ступеню кристалічності структури опалого листя, підвищення
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питомої поверхні і, як наслідок, дослідження питання про можливість
використання опалого листя у складі субстрату для культивування.
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Рис. 3. Склад органічних речовин абсолютно сухої маси листків гіркокаштану
звичайного (1-екосистема лісу Брюховицького лісництва; 2-екосистема
Стрийського парку м. Львова; 3-екосистема вул. К.Левицького м. Львова).
Виходячи з цього, необхідно було вивчити процес адаптації популяції
культури каліфорнійського черв’яка до деспергованого опалого листя шляхом
подрібнення та компосту з опалого листя деревних порід.
Через 30 днів після закладки базового корму (досліджуваного опалого
листя та компосту з опалого листя) провели тест 50 черв’яків [5]. Суть тесту
полягає в наступному: у два дерев’яні ящики 50×50×15 см з дренажними
отворами поміщали досліджувані субстрати та по 50 черв’яків, де вони
утримувались за температури 20 °С, потім їх вибирали, підраховували і
визначали їх стан (табл. 1).
Таблиця 1.
Проба 50-ти черв’яків
Показники
Черв’яки живі
З них нормально активні
Кволі, малорухливі
Загиблі

Десперговане опале листя,
ферментоване 60-90 днів
(субстрат 1)
32
64%
14
28%
18
36%
18
32%

Субстрат
Компост
опалого
листя
ферментоване 180-240 днів
(субстрат 2)
47
94%
38
70%
9
18%
3
6%

Як видно з таблиці 1, використаний компост опалого листя (субстрат - 1)
як корм для вирощування гібрида каліфорнійського черв’яка володіє суттєвими
перевагами над проферментованим подрібненим опалим листям (субстрат - 2).
Кількість живих, адаптованих черв’яків до субстрату – 1 склала 94 % (47
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особин) і перевищувала на 30 % кількість живих особин каліфорнійського
гібриду до субстрату 2. Крім того у субстраті 2 було виявлено багато кволих,
малорухливих та загиблих особин черв’яків, що відповідно у 2 а 3 рази
перевищувала ці показники, коли як корм використовували субстрат 1.
У компості з опалого листя, після проведення тесту 50-ти черв’яків,
більшість особин каліфорнійського черв’яка (94%) живі та нормально рухливі,
що є свідченням придатності корму для вермікультивування та адаптації
черв’яків до нового субстрату.
Враховуючи дослідження щодо адаптивних можливостей гібриду
каліфорнійського черв’яка, а також додаткові економічні витрати в процесі
подрібнення опалого листя у наших подальших експериментальних
дослідженнях як кормовий субстрат буде використовуватися компост з опалого
листя.
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Summary
Skip O.S., Butsyak V.I., Pechar N.P.
Lviv National University of Veterinary Medicine and biotechnology named after
S.Z. Gzhytskyj
TECHNOLOGICAL PROPERTIES AND CHEMICAL COMPOSITION of
ABSCISSED LEAVES ECOSYSTEMS AS SUBSTRAT FOR
VERMICULTIVATION
Technological properties of abscissed leaves of trees of different ecological zones
are investigational on the fitness of the use of him as component of nourishing environment
for vermicultivation with the receipt of having a special purpose product.
Keywords: utilization of abscissed leaves, vermicultivation, red Californian a
vorm, substrat.
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ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ЙОНІВ ВАЖКИХ
МЕТАЛІВ НА ОРГАНІЗМ РИБ
У статті проаналізовано проблему забруднення водних екосистем
важкими металами. Узагальнено літературні дані щодо основних механізмів
токсичного впливу йонів важких металів на організм риб.
Ключові слова: важкі метали, риби, токсичність, водні екосистеми
За останні десятиріччя антропогенний вплив на водні екосистеми набув
глобального характеру і в цілому призводить до різкого погіршення умов
існування водних організмів, у тому числі і риб [34]. Найбільшу небезпеку
становить забруднення водойм важкими металами [3, 32], які навіть у порівняно
малих кількостях можуть негативно впливати на організм водних тварин [25].
Біологічні наслідки забруднення водного середовища важкими металами
виявляються, насамперед, у прямому токсичному впливі на риб, що призводить
до зміни біохімічних, фізіологічних та морфологічних показників у їх організмі
[27, 40]. Вельми актуальним є дослідження впливу важких металів на організм
риб, оскільки в санітарно-гігієнічному плані риба є важливою ланкою у міграції
важких металів за трофічним ланцюгом, кінцевою ланкою якого є людина [7].
Проблема токсичної дії важких металів у водних екосистемах та їх
впливу на організм водних тварин і, зокрема риб, досліджується давно. На
сьогодні напрацьовано чималий матеріал, який узагальнено в багатьох роботах
[1, 13, 20, 24, 27, 28, 36, 38]. Аналіз літературних даних свідчить, що саме
підвищення концентрації йонів металу у водному середовищі є основним
фактором, який впливає на їх проникнення і накопичення в організмі риб [5, 12,
30].
Встановлено, що потужним джерелом надходження важких металів у
водойми є неочищені стоки підприємств гірничодобувної промисловості,
кольорової металургії, машинобудівельних, металообробних заводів та
гальванічних цехів [2, 6]. Крім того, не останнє місце займають відходи
тваринних фер, застосування мінеральних добрив та отрутохімікатів у
сільському господарстві [39].
Поведінка важких металів у водному середовищі є своєрідною, оскільки
вони, на відміну від органічних речовин не піддаються деструкції, а постійно
присутні у водних екосистемах, змінюючи лише форму сполук, реакційну
здатність та біологічну активність. Їх фізико-хімічний стан змінюється в
результаті процесів гідролізу, комплексоутворення, адсорбції та осадження.
Вказані процеси визначають міграційну рухливість важких металів, їх
©
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перерозподіл між основними компонентами водної екосистеми, біодоступність і
токсичність для водних організмів [21]. Встановлено, що максимальну здатність
накопичувати важкі метали мають завислі частинки та донні відклади водойм,
потім організми планктону, бентосу та риб [35]. Вченими доведено наявність
кореляційного зв’язку між вмістом важких металів у бентосі, донних відкладах
та організмах риб [37]. Таким чином, риби як завершальна ланка трофічних
ланцюгів у водних екосистемах дають найбільш інтегровану оцінку
забруднення і можуть виконувати функцію біоіндикаторів [26].
Фізіологічна активність важких металів щодо гідробіонтів, і риб
зокрема, визначена їхніми фізико-хімічними формами наявності у воді.
Найдоступніші для водних організмів є вільні йони важких металів, їхні
гідрокомплекси та інші низькомолекулярні комплексні сполуки. Водночас
важкі метали, зв’язані в комплекси з природними органічними речовинами
(гумінові та фульвокислоти, білки, амінокислоти та ін.), є біологічно
недоступними або малоактивними [4, 35]. Зв’язані форми важких металів з
молекулярною масою, яка перевищує 1,0–1,5 тис. атомних одиниць маси,
практично нетоксичні або токсичність їх для гідробіонтів сильно послаблена
[22, 29]. Зниження токсичності зумовлене створенням міцних хімічних сполук,
часто хелатного типу, та зменшенням завдяки цьому активності йонів металів.
Іншим чинником зниження токсичності важких металів є недоступність їхніх
комплексних сполук для живих організмів [22], оскільки високомолекулярні
сполуки металів не можуть проникати через мембрану клітини [35].
Незважаючи на певні відмінності в процесах токсичного впливу різних
важких металів на організм риб, як правило, виділяють ряд послідовних фаз з
такими симптомами отруєння: неспокій, підвищення частоти дихання, рясне
слизовиділення, далі слідує глибоке дихання, зниження реакції на зовнішні
подразнення, риби рухаються поштовхами (безсистемними кидками),
намагаються вистрибнути з води, відбувається порушення рівноваги і риби
перекидаються на бік, потім аритмічне дихання і смерть без судом. Картина
подібна до тієї, яка спостерігається при повільній задусі в зв'язку з нестачею
кисню і надлишком в організмі вуглекислоти. Дихання порушується внаслідок
прямої дії солей на епітелій зябер. При отруєнні риб токсикантами цієї групи у
риб відзначається утворення на шкірі і зябрах товстої оболонки із слизу, що
покриває зябра і все тіло. Респіраторний епітелій і епідерміс шкіри руйнуються.
Швидкість перебігу певних стадій отруєння залежить від концентрації
токсиканту у воді та видової чутливості риб [2, 16].
Під дією важких металів в організмі риб відбуваються патологічні зміни
на всіх рівнях від молекулярного до організмового [8]. Йони важких металів,
прямо, шляхом дії на ферменти, чи опосередковано, шляхом утворення
регуляторних сполук, здатні змінювати інтенсивність та спрямованість
метаболізму у риб [13, 23]. Крім цього, відбуваються зміни проникності
мембран, інгібується окислювальне фосфорилювання, синтез білків та
нуклеїнових кислот [18, 24]. Важкі метали викликають в живому організмі
канцерогенну, мутагенну, ембріотоксичну, гонадотоксичну дію [4, 9, 19].
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Токсичність металів прямо пропорційно залежить від фізико-хімічних
властивостей води (температури, вмісту кисню, твердості, рН середовища,
йонної сили, наявності хелатуючих агентів, домішок інших речовин ) [30].
З еколого-токсикологічних позицій не всі важкі метали можуть бути
оцінені однозначно. Серед важких металів особливу загрозу для гідробіоценозів
становлять: свинець, кадмій, мідь, цинк, хром і ртуть [16, 17, 31]. Навіть
незначні концентрації цих металів порушують екологічну рівновагу і через
токсичний стрес спричиняють незворотні функціональні порушення, а часом і
смерть гідробіонтів [20, 25]. Перш за все, ці метали у значних об'ємах
використовуються у виробничій діяльності людини [31, 36]. До прикладу,
свинець включений до групи металів, гранично допустимі концентрації яких
значно перевищують реальні природні фонові значення. Дослідження токсичної
забрудненості іхтіофауни поверхневих вод України, показали, що за вмістом
йонів Pb2+ у рибі понад 15% водойм перевищують допустимі норми, при цьому
близько 5% - більш ніж удвічі [31].
За даними деяких авторів (І. І. Грициняк, Т. Г. Литвинова, Н. Л.
Колесник), залежно від здатності накопичувати важкі метали, органи і тканини
риб можна розмісти в такій послідовності: кістки > зябра > печінка > нирки >
шкіра > м'язи [9].
Механізм дії йонів важких металів базується на їх здатності утворювати
в живих тканинах стійкі зв'язки із сірковмісткими лігандами, джерелами яких
можуть бути білки та низькомолекулярні тіоли [14].[ Токсичні ефекти важких
металів реалізуються переважно за конкурентним механізмом з іншими
металами. Відома конкуренція наступних металів [15]:
кадмій – кальцій, мідь, цинк;
мідь – цинк, марганець, нікель;
нікель – кальцій, магній, залізо, мідь, цинк;
хром – залізо, марганець, кобальт, мідь;
молібден – мідь, свинець;
марганець – магній, цинк;
цинк – марганець, кобальт, мідь, кадмій.
Встановлено, що за умов забруднення водних екосистем важкими
металами знижується виживання, темпи росту та розвитку риб, продуктивність
їх популяцій, порушуються міжпопуляційні зв’язки та екологічна рівновага [10,
27, 28, 33].
Таким чином, наукову і практичну актуальність становить подальше
дослідження особливостей впливу йонів важких металів на організм риб,
оскільки риби є найбільшою групою хребетних, які займають значну частину
водних екосистем [11]. Доцільність таких досліджень зумовлена необхідністю
корекції кругообігу важких металів у навколишньому природному середовищі
та зменшенні екологічного напруження в окремих ланках трофічного ланцюга.
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MAIN MECHANISMS OF ACTION OF THE HEAVY METALS
TOXIC IONS ON THE FISH ORGANISM
The article analyzes the problem of aquatic ecosystems contamination with a
heavy metals. It summarizes a literature data on the basic mechanisms of toxic effects
of heavy metal ions on the fish organism.
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ПОРІВНЯННЯ СТРУКТУРИ ТОНКОЇ ТА ТОВСТОЇ
КИШОК КУРЕЙ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ РІЗНИМИ
ТИПАМИ АВТОНОМНОГО БАЛАНСУ
Досліджено вплив типологічних особливостей автономного тонусу на
морфометричні показники слизової оболонки окремих відділів та цілої кишки
курей. Виявлено, що кури зі стійким симпатичним тонусом мають стабільну
перевагу у глибині крипт та товщині епітеліального шару слизової оболонки, а
птиця з нормотонічним нахилом автономної регуляції домінує у товщині її
м’язового шару. Особливості зв’язку кількості та довжини ворсинок з типом
автономного балансу досить суттєво пов’язані із відділом кишки.
Ключові слова: кишка курей, слизова оболонка кишки, автономна нервова
система, ворсинки, крипти, епітелій.
У процесі вивчення будови окремих оболонок кишкової стінки було
виявлено, що найбільш динамічної структурою є слизова оболонка і особливо її
епітеліальний шар [1-3]. Це допомагає організмові швидко пристосуватися до
нових умов існування, які можуть проявлятися у різній кількості, структурі та
якості корму і води (надлишок годівлі, голодування) [4, 5], введенні в раціон
різних поживних, стимулюючих речовин та ліків [6], впливі певних зовнішніх
факторів середовища [7]. При цьому формування пристосувальних реакцій в
кишці може проходити двома шляхами. Перший – це розвиток лише
функціональної адаптації без структурної перебудови кишкової стінки. Другий
тип – це морфологічна адаптація, яка поєднана з функціональною і насамперед
стосується слизової оболонки, яка може гіпертрофуватися або атрофуватися у
відповідь на дію певних чинників. [8]. Проте поза увагою часто залишаються
регуляторні механізми цих процесів, зокрема впливи з боку автономної
нервової системи (АНС), що і стало метою цієї роботи.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили на дорослих
курях (віком один рік) кросу «Іза-Браун», які утримувалися в умовах
промислового птахівничого господарства. Методами електрокардіографічного
та варіаційно-пульсометричного дослідження [9] дослідну птицю поділили на
дві групи: симпатотоніків (СТ) – 16 курей та симпато-нормотоніків (СТ-НТ) –
17 курей. Після забою у кожної групи птиці відбирали зразки кишкової стінки,
які фіксували у фіксаторах Карнуа і Буена та заливали у парафін. На
парафінових зрізах, які фарбували за Ван-Гізоном та гематоксилін-еозином [10],
визначали: кількість та довжину ворсинок, глибину крипт, товщину епітелію і
товщину м’язового шару слизової оболонки. При цьому, для вивчення кожного
©
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показника в сумі проводили по 200 визначень на різних препаратах. На основі
показників окремих кишок визначали середні значення тонкого і товстого
відділів та цілої кишки. Результати досліджень опрацьовували з використанням
комп’ютерних статистичних програм.
Результати досліджень вказують на те, що за більшістю досліджених
показників у курей з різними типологічними особливостями автономного
тонусу спостерігаються суттєві відмінності між тонкою та товстою кишками
(табл. 1).
Таблиця 1
Морфометричні показники слизової оболонки різних
відділів та цілої кишки курей різних груп, (М±m).
Назва кишки

Групи
птиці

Тонка
кишка

Кількість ворсинок
СТ
636,2±20,91
штук/см2
СТ-НТ
705,8±21,14*
Довжина
СТ
926,2±10,79
ворсинок, мкм
СТ-НТ 1087,3±11,01***
Глибина
СТ
237,6±2,31***
крипт , мкм
СТ-НТ
198,5±2,30
Товщина
СТ
34,6±0,21*
епітелію, мкм
СТ-НТ
33,6±0,18
Товщина м’язового
СТ
41,3±0,29
шару, мкм
СТ-НТ
42,9±0,35*
Примітка: * – P<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001.

Товста
кишка

Кишка
в цілому

639,1±36,88
629,9±29,31
599,7±4,24***
461,2±3,12
162,3±1,95***
134,3±1,87
37,9±0,31***
34,9±0,30
35,5±0,32
40,3±0,33***

637,7±19,27
667,9±17,52
763,0±8,39
774,3±11,80*
200,0±1,97***
166,5±1,86
36,3±0,18**
34,3±0,16
38,4±0,23
41,6±0,25***

При цьому, найменш достовірні відмінності між птицею різних груп
спостерігаються в кількості ворсинок слизової оболонки. Так, середні значення
цього показника в тонкій кишці у курей СТ (636,2±20,91 ворсинок) та СТ-НТ
(705,8±21,14 ворсинок) відрізняються на 69,6 ворсинок (P<0,05) з домінуванням
у птиці другої групи. Проте у товстій кишці перевага переходить до курей із
симпатотонічним типом автономного балансу (639,1±36,88 ворсинок), а птиця з
підвищеним тонусом парасимпатичних центрів (629,9±29,31 ворсинок)
поступається їм лише на 9,2 ворсинок. Дана різниця є статистично не
достовірною. Такими ж не достовірними, хоча і дещо більшими – 30,2 ворсинок
залишаються відмінності у кількості ворсинок між курми СТ (637,7±19,27
ворсинок) та СТ-НТ (667,9±17,52 ворсинок) на рівні цілої кишки.
Подібні закономірності спостерігаються і в довжині ворсинок слизової
оболонки. Найбільші відмінності між дослідними групами птиці
спостерігаються у тонкій кишці. Тут кури з вираженою симпатотонією (926,2
±10,79мкм) поступаються птиці, яка схильна до нормотонії (1087,3±11,01 мкм)
на 161,1 мкм (P<0,001).У товстій кишці, навпаки, кури із симпатотонічним
типом автономного тонусу (599,7±4,24 мкм) переважають птицю з симпатонормотонічним типом (461,2±3,12 мкм) – на 138,4 мкм (P<0,001). Відповідно на
рівні всієї кишки у досліджуваних показниках проходить компенсація між
тонкою і товстою кишками, на основі якої різниця між групами птиці стає
мінімальною – 11,3 мкм (P<0,05), з незначною перевагою курей симпатонормотоніків (774,3±11,80 мкм) над симпатотоніками (763,0±8,39 мкм)
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На відміну від двох попередніх показників, значення глибини крипт у
тонкій та товстій кишках і відповідно в цілому органі характеризуються
однотиповістю зв’язку з типологією автономних впливів в організмі птиці і є
стабільно вищими у курей з чітко вираженим симпатичним тонусом. При цьому
відмінності між групами птиці є максимально достовірними. Так, у тонкій
кишці глибина крипт укурей симпатотоніків (237,6±2,31 мкм) виявляється на
39,0 мкм (P<0,001) більшою порівняно з птицею, у якої тонус автономних
центрів зміщується в напрямку нормотонії (198,5±2,30 мкм). У товстій кишці,
разом із зменшенням середньої глибини крипт, проходить і пропорційне
зниження різниці між дослідними групами. Кури симпатотоніки (162,3±1,95
мкм) переважають курей симпато-нормотоніків (134,3±1,87 мкм) на 27,9 мкм
(P<0,001).Показники цілої кишки відповідно займають проміжне місце між
значеннями обох її відділів і різниця між показниками симпатотонічного типу
автономного тонусу (200,0±1,97 мкм), тасимпато-нормотонічному типу
(166,5±1,86 мкм) становить 33,5 мкм (P<0,001).
Подібним зв’язком з типами автономної регуляції характеризується і
товщина епітеліального шару слизової оболонки, більші значення якого також
відповідають курям з найбільш вираженим симпатичним тонусом. У тонкій
кишці перевага птиці цієї групи (34,6±0,21 мкм) над птицею з підвищеним
тонусом блукаючих нервів (33,6±0,18 мкм) є незначною і дорівнює 1 мкм
(P<0,05).У товстій кишці домінуюче становище птиці першої групи (37,9±0,31
мкм) над курми другої групи (34,9±0,30 мкм) збільшується в тричі і становить
3,0 мкм (P<0,001). Відповідно середня товщина епітелію у цілій кишці курей із
симпатотонічним типом автономного тонусу (36,3±0,18 мкм) є на 2,0 мкм
(P<0,01) більшою ніж у птиці симпато-нормотонічним типом автономної
регуляції (34,3±0,16 мкм).
Аналізуючи товщину м’язової пластинки слизової оболонки, бачимо, що
на противагу двом останнім показникам вона в кожному відділі кишки набуває
більших значень у птиці з підвищеним тонусом парасимпатичних центрів. У
тонкій кишці різниця між курми симпатотоніками (41,3±0,29 мкм) та симпатонормотоніками (42,9±0,35 мкм) становить 1,6 мкм (P<0,05). Це є менше ніж у
товстій кишці, де кури зі стійким симпатичним тонусом (35,5±0,32 мкм)
поступаються птиці з підвищеним тонусом вагуса(40,3±0,33 мкм) на 4,8 мкм
(P<0,001). Середні значення цілої кишки вказують, що перевага курей СТ-НТ
(41,6±0,25 мкм) над курми СТ (38,4±0,23 мкм) становить 3,2 мкм (P<0,001).
Висновки.
1.
Типологічні
особливості
автономного
тонусу
характеризуються достовірним зв’язком з морфометричними показниками
слизової оболонки окремих відділів та цілої кишки курей. 2. Кури зі стійким
симпатичним тонусом мають стабільну перевагу у глибині крипт та товщині
епітеліального шару слизової оболонки, а птиця з нормотонічним нахилом
автономної регуляції домінує у товщині її м’язового шару. 3. Представлені
морфологічні закономірності, очевидно, є структурним відображенням
функціональних можливостей слизової оболонки направлених на забезпечення
оптимальним параметрів травлення при відповідному типі сукупного тонусу
автономних центрів.
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Summary
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andBiotechnologiesnamedafterS.Z.Gzhytskyj
COMPARISON OF STRUCTURE OF THIN AND THICK BOWELS OF
CHICKENS WHICH ARE CHARACTERIZED BY DIFFERENT TYPES OF
AUTONOMOUS BALANCE
Influence of typology features of autonomous tone is investigational in the
organism of chickens on the morphometric indexes of mucous membrane of separate
areas and whole bowel. It is educed that chickens with sympathetictone have stable
advantage in the depth of intestinalcryptand thickness of ephithelial layer of mucous
membrane, and a bird with normotonic inclination of the autonomous adjusting
prevails in the thickness of her muscular layer. The features of connection of amount
and length of villiwith the type of the autonomous adjusting depend on the area of
bowel.
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ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У КОРІВ ЗА ВВЕДЕННЯ
ПРЕПАРАТУ КЛОЗАВЕРМ-А

У статті наведені морфологічні показники крові корів при застосуванні
антигельмінтика клозаверм-А. Встановлено, що одноразове його введення за
терапевтичної дози суттєво не впливало на функціональний стан
кровотворних органів, на перших порах нормалізувало гематологічні показники
у інвазованих тварин. Тоді як за 100 % екстенсивності нематодозної та 40 %
фасціольозної інвазії у корів, відмічено гіперхромію з ознаками макроцитарної
анемії, пригнічення гемопоезу та захисних сил організму.
Ключові слова: клозаверм-А, корови, гематологічні показники, гемопоез.
Вступ. Перспективним напрямом створення нових і удосконалення
терапевтичних
властивостей
антигельмінтних
засобів
є
розробка
багатокомпонентних препаратів, до складу яких входять декілька активно
діючих речовин, що взаємодоповнюють одна одну щодо спектра
антигельмінтної активності та спроможні показати високу ефективність як
проти статевозрілих, так і личинкових форм паразита. Таким вимогам, на нашу
думку, відповідає новий протипаразитарний препарат широкого спектра дії,
ефективність якого базується на властивостях двох діючих речовин —
клозантелу і аверсектину С, що проявляють синергічну дію, розробленого у
ВАТ ВНП “Укрзооветпромпостач” під назвою клозаверм-А у вигляді розчину
для ін’єкцій. Отриманий препарат має широкий спектр протипаразитарної дії на
трематоди, нематоди, личинки ґедзів, збудники сифункулятозів і саркоптозів
[1]. Проте, протипаразитарні препарати (як і самі паразити) викликають зміни в
органах і системах живого організму. Тому необхідно було вивчити вплив
клозаверму-А на кровотворну функцію сільськогосподарських тварин.
Мета та завдання. У виробничих умовах вивчити динаміку
гематологічних показників за введення коровам у терапевтичній дозі
вітчизняного препарату клазаверм-А, порівняно з чистими та зараженими
змішаною інвазією тваринами.
Матеріали і методи. Вивчення впливу препарату клозаверм-А на
організм великої рогатої худоби проводили у ПАФ “Лелик” Жовківського
району Львівської області. У досліді були використані корови масою тіла
450-550 кг. Перед введенням препарату тварин обстежили копроовоскопічним
©
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методом послідовних промивань на наявність яєць фасціол та за методом
Фюллеборна — на наявність яєць шлунково-кишкових нематод. Інтенсивність
інвазії визначали за методом Трача [2]. Всього було використано 18 корів, з
яких було сформовано три групи (по 6 тварин у кожній). І група корів, у яких не
було виявлено яєць фасціол і нематод, слугувала контролем. У інших двох
групах тварин були виявлені збудники змішаної інвазії, однак ІІ (дослідній)
групі не вводили препарат, а ІІІ (дослідній) групі корів вводили клозаверм-А
одноразово внутрішньом’язово, згідно з листівкою-вкладкою, в дозі 0,5 мл
препарату на 10 кг маси тіла. Для вивчення динаміки впливу клозаверму-А на
організм у корів на 3, 7, 14 і 21 доби після введення препарату відбирали кров з
яремної вени, із дотриманням правил асептики та антисептики, та за визнаними
методиками проводили гематологічні дослідження [3, 4, 5]. Отримані показники
дослідних тварин порівнювали з даними контрольної групи та між собою,
результати обробляли статистично з урахуванням критерію Стьюдента.
Результати дослідження. До початку експерименту у дослідних групах
корів було встановлено трематодозну та нематодозну інвазії. При цьому було
встановлено 100 % екстенсивність нематодозної інвазії, максимальна
інтенсивність якої була в межах 7 яєць в 1 г калу. Інтенсивність фасціольозної
інвазії складала 5-8 яєць в 1 г калу, при цьому екстенсивність фасціольозної
інвазії у ІІ групі тварин становила 40 %, а у ІІІ групі — 46 %.
При аналізі гематологічних показників досліджуваних тварин
встановлено, що клозаверм-А за терапевтичної дози суттєво не впливав,
порівняно з контрольною групою, на кровотворну функцію організму корів
(ІІІ група), в той час як у ІІ групі тварин, які не піддавалися обробці, виявлялися
деякі вірогідні зміни, порівняно з І контрольною та ІІІ групами (табл. 1-4).
Так, на 3 добу після введення препарату, у ІІІ групі тварин не виявлено
вірогідних змін у гематологічних показниках, порівняно з даними корів І і
ІІ груп. Не встановлено значних змін за цими показниками у інвазованих корів.
Виявлено лише у цих тварин, порівняно з контрольною групою корів, вірогідне
збільшення колірного показника та середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті
і об’єму еритроцита, відповідно, на 18,2; 18,5 і 15,9 % (P < 0,001, P < 0,001 і
P < 0,05) (табл. 1).
Не виявлено суттєвих змін між дослідними і контрольною групами
тварин у показниках лейкограми. Встановлено лише вірогідне збільшення
кількості моноцитів у ІІІ групі корів порівняно з ІІ групою на 39,9 % (P < 0,05)
та тенденцію до збільшення цього показника, порівняно з І контрольною
групою тварин. Також, у ІІІ групі корів, порівняно з І групою, встановлено
тенденцію до збільшення кількості еозинофілів та паличкоядерних нейтрофілів
та до зменшення кількості сегментоядерних нейтрофілів, а порівняно
з ІІ групою тварин — до збільшення кількості еозинофілів та до зменшення
кількості сегментоядерних нейтрофілів і лімфоцитів (табл. 1).
Таким чином, введення клозаверму-А вже на 3 добу нормалізувало
гематологічні показники у інвазованих тварин, особливо фагоцитарну систему
організму, в той час як у хворих корів відмічали деяке пригнічення
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мононуклеарної фагоцитарної системи (МФС) та гіперхромію з ознаками
макроцитарної анемії [6].
Таблиця 1
Гематологічні показники у корів на 3 добу після введення препарату
клозаверм-А (M ± m, n = 6)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Гематокрит, л/л
Колірний показник
Середній вміст гемоглобіну в
еритроциті, пг
Середня концентрація гемоглобіну в
еритроциті, г/дл
Середній об’єм еритроцита, мкм3
Лейкоцити, Г/л
Паличкоядерні нейтрофіли,%
Сегментоядерні нейтрофіли,%
Базофіли, %
Еозонофіли, %
Лімфоцити, %
Моноцити,%

І
100,6±4,37
5,50±0,27
0,26±0,012
0,55±0,013

Групи тварин
ІІ
108,82±1,4
5,02±0,13
0,28±0,003
0,65±0,017***

ІІІ
103,72±2,02
5,43±0,34
0,28±0,005
0,58±0,034

18,35±0,44

21,75±0,57***

19,45±1,14

38,77±2,32

38,62±0,98

36,89±0,97

47,95±2,37
7,22±0,29
4,3±0,33
26,7±0,67
0
5,5±0,76
55,7±1,20
7,8±0,48

55,59±0,95*
7,08±0,29
4,8±0,31
26,5±0,76
0
5,2±0,48
56,8±0,95
6,7±0,49

53,01±3,83
6,90±0,13
4,8±0,79
24,7±1,31
0
6,2±0,91
55,0±0,82
9,3±0,84+

Примітка: ступінь вірогідності до тварин контрольної групи:
*- P < 0,05; ***- P < 0,001; до інвазованих тварин +- P < 0,05
На 7 і 14 доби після введення клозаверму-А не встановлено вірогідних
змін у ІІІ дослідній групі, порівняно з контрольною групою корів. Встановлено
лише у ІІІ групі, порівняно з І і ІІ групами корів, тенденцію до збільшення
кількості лейкоцитів, що вказує на стимуляцію препаратом лейкопоетичної
функції кісткового мозку, лімфатичних вузлів і селезінки (табл. 2, 3).
У той же час, у ІІ групі корів на 7 добу після введення препарату,
порівняно з І групою, виявлено вірогідне збільшення середнього об’єму
еритроцита на 17,0 % (P <0,05) та зменшення кількості лімфоцитів на 5,8 %
(P <0,05), що вказує на пригнічення інвазією захисних функцій організму
(табл. 2).
На 14 добу спостереження не встановлено вірогідних змін у ІІ групі,
порівняно з контрольною та з групою корів, яким вводили препарат (табл. 3).
Не встановлено у ІІІ групі вірогідних змін, порівняно з контрольною
та ІІ дослідною групами тварин, і на 21 добу після введення клозаверму-А
(табл. 4). Однак, у ІІ групі тварин, порівняно з контрольною, спостерігали
вірогідне збільшення середнього об’єму еритроцита на 7,8 % (P < 0,05) та
зменшення кількості еритроцитів на 11,2 % (P < 0,01). Це зменшення кількості
еритроцитів вказує на пригнічення інвазією функції кісткового мозку [6 ].
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Таблиця 2
Гематологічні показники у корів на 7 добу після введення препарату
клозаверм-А (M ± m, n = 6)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Гематокрит, л/л
Колірний показник
Середній вміст гемоглобіну в
еритроциті, пг
Середня концентрація гемоглобіну в
еритроциті, г/дл
Середній об’єм еритроцита, мкм3
Лейкоцити, Г/л
Паличкоядерні нейтрофіли,%
Сегментоядерні нейтрофіли,%
Еозонофіли, %
Лімфоцити, %
Моноцити,%

І
108,85±1,82
5,3±0,18
0,27±0,01
0,62±0,026

Групи тварин
ІІ
111,8±0,92
4,98±0,12
0,29±0,009
0,68±0,018

ІІІ
110,4±2,74
5,08±0,16
0,27±0,004
0,66±0,029

20,68±0,87

22,5±0,61

21,83±0,95

41,45±2,04

38,73±1,11

41,24±1,5

50,01±0,9
8,35±0,98
4,5±0,22
28,0±1,07
4,7±0,33
54,8±0,70
8,0±0,58

58,49±2,96*
7,52±0,38
5,0±0,37
29,8±0,91
5,0±0,37
51,7±1,17*
8,5±0,50

53,02±1,71
8,98±0,97
4,7±0,33
28,8±0,40
4,0±0,58
54,0±1,13
8,5±0,72

Примітка: ступінь вірогідності до тварин контрольної групи *- P < 0,05
Таблиця 3
Гематологічні показники у корів на 14 добу після введення препарату
клозаверм-А (M ± m, n = 6)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Гематокрит, л/л
Колірний показник
Середній вміст гемоглобіну в еритроциті,
пг
Середня концентрація гемоглобіну в
еритроциті, г/дл
Середній об’єм еритроцита, мкм3
Лейкоцити, Г/л
Паличкоядерні нейтрофіли,%
Сегментоядерні нейтрофіли,%
Еозонофіли, %
Лімфоцити, %
Моноцити,%

І
100,02±1,02
4,95±0,12
0,29±0,003
0,61±0,012

Групи тварин
ІІ
99,95±3,69
5,03±0,10
0,30±0,009
0,60±0,024

ІІІ
102,02±4,23
4,95±0,12
0,29±0,006
0,62±0,035

20,25±0,39

19,92±0,78

20,71±1,16

34,71±0,58

33,67±1,62

35,77±1,05

58,39±1,38
5,87±0,42
3,2±0,31
28,7±0,67
4,0±0,26
59,2±0,70
5,0±0,37

59,42±1,91
6,62±0,39
3,7±0,21
29,2±0,40
4,0±0,26
58,0±0,45
5,2±0,31

57,75±1,87
6,83±1,09
3,0±0,37
28,33±0,62
3,67±0,42
59,3±0,84
5,7±0,56
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Таблиця 4
Гематологічні показники у корів на 21 добу після введення препарату
клозаверм-А (M ± m, n = 6)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Гематокрит, л/л
Колірний показник
Середній вміст гемоглобіну в
еритроциті, пг
Середня концентрація гемоглобіну в
еритроциті, г/дл
Середній об’єм еритроцита, мкм3
Лейкоцити, Г/л
Паличкоядерні нейтрофіли,%
Сегментоядерні нейтрофіли,%
Базофіли, %
Еозонофіли, %
Лімфоцити, %
Моноцити,%

І
93,68±4,19
5,89±0,16
0,29±0,004
0,48±0,022

Групи тварин
ІІ
93,03±2,64
5,23±0,05**
0,28±0,006
0,53±0,014

ІІІ
95,15±1,70
5,78±0,31
0,29±0,006
0,50±0,032

15,94±0,73

17,78±0,47

16,75±1,07

32,28±1,23

33,43±0,69

33,24±0,70

49,35±1,06
6,17±0,14
4,3±0,42
30,5±0,72
0
4,3±0,42
53,7±0,99
7,2±0,40

53,20±1,13*
6,50±0,12
3,3±0,33
31,2±0,70
0,2±0,17
4,2±0,31
54,7±0,42
6,50±0,43

50,34±2,84
6,53±0,21
4,2±0,40
31,3±0,96
0
3,8±0,48
54,2±1,82
6,5±0,62

Примітка: ступінь вірогідності до тварин контрольної групи *-P < 0,05;
**-P < 0,01
Таким чином, проведені дослідження вказують, що введення
клозаверму-А за терапевтичної дози суттєво не впливало на кровотворну
функцію організму корів, а навіть на 3 добу нормалізувало гематологічні
показники в інвазованих тварин, особливо у фагоцитарній системі організму.
Однак, введення препарату викликало послідовну стимуляцію лейкопоетичної
функції, що зникала на 14 добу після введення. В той час у інвазованих корів
відмічено гіперхромію з ознаками макроцитарної анемії, пригнічення функції
кісткового мозку та мононуклеарної фагоцитарної системи і захисних сил
організму.
Висновки: 1. За 100 % екстенсивності нематодозної інвазії та 40 %
фасціольозної у корів, згідно з гематологічними дослідженнями, відмічено
гіперхромію з ознаками макроцитарної анемії, пригнічення функції кісткового
мозку і захисних сил організму.
2. Одноразове введення клозаверму-А за терапевтичної дози суттєво не
впливало на кровотворну функцію організму корів.
3. На третю добу досліджень, за одноразового введення клозаверму-А у
терапевтичній дозі, нормалізувалися гематологічні показники у інвазованих
корів, особливо у фагоцитарній системі організму.
Перспективи подальших досліджень. Для повнішого визначення
впливу терапевтичної дози клозаверму-А на організм корів доцільно провести
біохімічні дослідження крові.
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Tishyn О. L., Коtsyumbas І. Ya., Zhyla M. I., Khomyak R. V., Mykhalus G. M.
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and
Feed Additives, Lviv, Ukraine
HEAMATOLOGICAL INDICENS IN COWS AT INJECTION
OF CLOSAVERM-A
The article contains morphological indicens in cows at injection of
antihelminthic Closaverm-A. It was stated that single administration of therapeutic
dose did not influence significantly functional state of blood-forming organs, it
normalized heamatological indices of sick animals. Whereas at 100 % extensiveness
of nematodosis invasion and 40 % extensiveness of fasciolosis invasion in cows, we
observed hyperchromia with signs of macrocytic anemia, depression of haemopoiesis
and protective powers of organism.
Key words: Closaverm-A, cows, hematological indices, haemopoesis.
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ХАРЧОВА І БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ ЯЛОВИЧИНИ
У статті визначені завдання щодо перспектив розвитку галузі
актуальні тим, що попит на тваринницьку продукцію зростає
випереджаючими темпами щодо фактичного виробництва.
Ключові слова: м'ясо, продуктивність, велика рогата худоба, телята
молочники, фізико-хімічні і органолептичні показники.
Забезпечення населення країни продовольством – це стратегічний курс
аграрної політики нашої держави. Це, в першу чергу, стосується до м’ясного
скотарства, де генетичний потенціал поголів’я худоби через організаційні і
технічні прорахунки реалізується не повністю. Надзвичайно великий
негативний вплив на ефективність ведення цієї галузі має забій телятмолочників на м'ясо, що завдає великих збитків державі і не забезпечує
нормального раціонального харчування людини.
У тілі людини міститься в середньому 65% води, 15% білків, 14% жирів,
5% мінеральних речовин, 1% вуглеводів і невелика кількість інших органічних
речовин. Для того, щоб постійно підтримувати цю рівновагу і забезпечувати
енергетичні затрати для середньостатистичної дорослої людини, розраховані
фізіологічно обґрунтовані річні норми споживання основних продуктів
харчування. Серед них одне із перших місць належить м’ясу, річна норма якого
складає 82 кг, або 225 г на добу [1,2].
Основною їстівною частиною м'яса є м'язова (мускульна) тканина. Вона
має найвищу харчову цінність. До складу м'язової тканини входять,%, білки –
18,5 – 22, жири – 2 – 3, азотисті екстрактивні речовини – 0,9 – 2,5, вуглеводи –
до 1,5; мінеральні речовини – 1 – 1,4; вода – 72 – 75%. Однак, найважливішим
компонентом м’яса є білок, який є основою структурних елементів клітин і
тканин. Білки займають близько 80% сухого залишку м'язової тканини, з них
близько 85% відносять до повноцінних. Окремі частини м'язового волокна
характеризуються відповідним складом. Наприклад, до складу міофібрил в
основному входять: міозин, актин, актоміозин і тропоміозин.
Міозин складає 35% всіх білків м'язової тканини. Він містить близько 20
амінокислот, включаючи всі незамінні. Міозин здатний поглинати і утримувати
велику кількість води, що дуже важливо для отримання доброї і стійкої емульсії
фаршу варених ковбас.
Актин складає 12 – 15% від всіх м'язових білків і може бути у
фібрилярній і глобулярній формі. Останній розчинний у воді. Фібрилярний
актин здатний взаємодіяти з міозином, утворюючи актоміозин.
Актоміозин є скелетом міофібрил, а кількість його залежить від глибини
дозрівання м'яса. У теплому м'ясі його міститься близько 3,7%.
©
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Актоміозин у розчинах відрізняється високою в'язкістю, здатністю різко
скорочуватись при відповідних концентраціях іонів калію і магнію.
До складу саркоплазми м'язового волокна входять: міоальбумін,
глобулін X, міоген, міоглобін.
Глобулін Х займає 20% всіх білків м'язів, розчиняється в соляних
розчинах, має ферментативні властивості.
Міоген займає близько 20% білків м'язів, розчиняється у воді. Це група
білкових речовин, яка виконує в основному ферментативні функції, зв'язані з
окислюючим перетворенням вуглеводів та інших сполук.
Міоглобін – дихальний пігмент м'язової тканини, забарвлює її в
червоний колір. Він є складним білком типу хромопротеїдів, розкладається при
гідролізі на білок глобін і небілкову групу гем, до складу якої входить
двовалентне залізо.
Міоглобін міститься у м'язовій тканині великої рогатої худоби залежно
від віку,% на сиру тканину: телят – 0,1 – 0,3, дорослих тварин – 0,4 – 1,0, старих
тварин – 1,6 – 2,0. М'язи, які інтенсивно працюють, містять більше міоглобіну і
темніші, ніж ті, що мало працюють.
Зміна кольору м'яса після забою тварин залежить від перетворень
міоглобіну в поверхневому шарі м'ясної туші. Це зумовлено тим, що міоглобін
може з'єднуватись з деякими газами, утворюючи нові сполуки. При окисленні
киснем він переходить у яскраво-червоний оксиміоглобін, який при
подальшому; окисленні перетворюється в метміоглобін. Це дуже стійка
сполука, яка міцно утримує кисень. Внаслідок цієї реакції залізо із
двовалентного переходить у тривалентне, а м'ясо набуває буро-коричневого
забарвлення.
Азотисті екстрактивні речовини виділяються із м'яса гарячою водою
(80° С) і до них відносять креатин, креатинін, аденозінфосфати, карнозин,
ансерин, гіпоксантин, вільні амінокислоти та інші. Вони поліпшують якість
м'яса, зумовлюють його характерний смак і аромат, сприяють процесам
травлення, засвоєнню їжі людиною. Частина екстрактивних речовин (вітаміни,
гормони тощо) є біологічно активними, деякі суттєво впливають на дозрівання
м'яса після забою тварин. М'ясо дорослих тварин містить більше екстрактивних
речовин і має більш виражений смак, ніж м'ясо молодих тварин.
Сполучні тканини виконують в організмі механічну функцію, зв'язуючи
окремі тканини між собою і скелетом, беруть участь у побудові інших тканин і
виконують захисні функції. Основними структурними утвореннями сполучної
тканини є колагенові і еластинові волокна, які зумовлюють жорсткість м'яса.
Залежно від співвідношення цих волокон змінюються і властивості відповідних
видів сполучної тканини. Пухка сполучна тканина складається в основному із
колагенових і частково з еластинових волокон, які утворюють складну сітчасту
структуру. Вона входить до складу всіх органів, є між органами і в підшкірній
клітковині. В деяких місцях організму вона містить велику кількість жирових
клітин. Сполучні тканини містять від 21 до 40% білків, більша частка яких
неповноцінні. Основними серед них є колаген, еластин, ретикулін, муцини і
мукоїди.
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У м’ясі тварин містяться всі речовини, необхідні для росту, розвитку і
нормальної життєдіяльності організму людини. М'ясо і м’ясопродукти –
джерело повноцінних білків, тваринного жиру життєво необхідних мінеральних
солей та багатьох вітамінів. Білки, що входять до складу різних продуктів
харчування, нерівноцінні. Із 20 амінокислот 8 є незамінимими, які не
синтезуються в організмі людини, їх можна отримати тільки з їжею. Відсутність
будь-якої незамінної амінокислоти в їжі викликає серйозні порушення здоров’я,
особливо тяжко це відбувається на молодому організмі. З цієї причини 30%
добового білкового раціону людини повинні складати ті, які містять незамінні
амінокислоти. Якщо навіть до складу продукту входить велика кількість білка,
але при цьому частина повноцінного білка, тобто такого, що містить всі
незамінні амінокислоти, невелика, то в цілому білковий компонент
характеризується низькою харчовою цінністю. Білки тваринного походження і,
зокрема, білки м’яса за амінокислотним складом найбільш відповідають
структурі людського тіла, отже, найбільше відповідають потребам організму.
Велике значення в харчуванні людини мають і тваринні жири, вони складають
більше однієї третини загальної калорійності їжі і містять в одиниці об’єму
найбільшу кількість потенційної енергії, яка нагромаджується організмом при
надлишковому харчуванні та витрачається ним при недоїданні [3,4].
До складу м’яса входить також значна кількість вітамінів (групи В),
мінеральних речовин. Таким чином, харчова цінність м’яса визначається
насамперед тим, що воно є носієм повноцінного тваринного білка і жиру. Ось
чому воно посідає одне з важливих місць в нашому харчуванні. Основним
постачальником м’яса для населення є тваринництво як важлива частина
агропромислового комплексу України. На його частку припадає близько 50%
валової продукції сільського господарства. Тут формується значна частина
продовольчих ресурсів, які визначають насамперед якісні показники раціону
харчування населення і забезпечують його різноманітність та стабільність.
Проте в останні роки внаслідок загальної кризи агропромислового
комплексу в тваринництві відбулись зміни, які істотно вплинули на виробничий
і фінансовий стан господарств, їх здатність до подальшої господарської
діяльності. Кон’юнктура ринку, низькі ціни на продукцію призвели до
збитковості тваринницької галузі, значного скорочення обсягів виробництва
важливих і цінних продуктів харчування і, в першу чергу , м’яса [5].
Яловичина, яку одержують від забою дорослої великої рогатої худоби,
за більшістю параметрів переважає телятину, яку отримують від забою телятмолочників. Загальновідомо, що у процесі росту тварин збільшується їх маса,
змінюється морфологічний і хімічний склад м’яса, фізико-хімічні та
структурно-механічні властивості та органолептичні показники. За даними
спостережень за формуванням якості яловичини, у період до 15-місячного віку
приріст м’язової тканини відбувається значно інтенсивніше, ніж кісткової,
підвищується повном’ясність туш, вміст підшкірного, міжм’язового і
внутрім’язового жиру. Внаслідок цього у м’ясі підвищується вміст жиру, тим
самим збільшується його енергетична здатність і зменшується кількість вологи.
З віком тварин підвищується вміст м’яса у туші: у 7міс. – 77%, у 18міс. – 80% і
у 29міс. – 81%.
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За співвідношенням основних компонентів м’яса найкращу яловичину
одержують від тварин великої рогатої худоби віком від 12 до 18 місяців. З віком
тварин змінюється хімічний склад м’яса:
Таблиця 1
Хімічний склад м’яса, %
Вік великої рогатої
худоби, міс.
Вода
Білок
Жир
7
75-77,5
20-21
1,8-4,3
12
70-73,5
20-21
4,5-6,9
18
69-71,6
19-20
6,7-10,7
У перші місяці вихід м’яса у телят найменший, що зумовлено
інтенсивним розвитком внутрішніх органів. При відгодівлі у молодих тварин
жиру відкладається менше, оскільки збільшення маси м’яса проходить у них за
рахунок утворення і росту нових м’язових волокон. До відповідного віку
збільшується частина мускулатури й жиру, зменшується відносна маса голови,
кінцівок та внутрішніх органів і, як наслідок, збільшується забійний вихід [6].
Встановлений віковий зв'язок між живою масою великої рогатої худоби і
забійним виходом.
Таблиця 2
Жива маса, кг
Забійний вихід, %
Жива маса, кг
Забійний вихід, %
200-250
52,7
402-450
59,7
252-300
55,6
451-500
59,9
301-350
56,6
502-550
60,8
352-400
57,6
552-600
63,6
Ці дані вказують на те, що за хімічним складом, забійним виходом, а
також за економічними показниками найкраще забивати велику рогату худобу
для одержання м’яса при досягненні тваринами високовагових кондицій і дуже
не бажано забивати на м'ясо телят. М'ясо телят-молочників містить на 6,5-11%
більше вологи, 3,5-6,5% менше жиру, а зменшення виходу м’яса може сягати
20%. Яловичина має більшу кількість глікогену, який відіграє основну роль у
процесі дозрівання м’яса, і тому вона більш стійка при зберіганні ніж телятина.
Варто наголосити на тому, що у зв’язку з нестачею відгодівельного
поголів’я у нашій державі потрібно, як і у інших країнах, значно збільшити
здаточну живу масу великої рогатої худоби, забиваючи телят-молочників,
потенційні можливості тварин до кінця не використовують. Реалізація таких
тварин на м'ясо при наявності кормів і приміщень недоцільна, оскільки в
господарстві є можливість одержати додаткову кількість яловичини без значних
затрат на одиницю продукції. Крім цього, треба мати на увазі, що на
заключному етапі відгодівлі бугайцям згодовують в основному недорогі й
широко застосовувані корми, відходи рослинництва і цукрової промисловості,
що знижує собівартість м’ясної продукції.
Висновки:
1.Отже, продовження інтенсивної відгодівлі молодняку великої рогатої
худоби для одержання високої живої маси – вигідний прийом збільшення
виробництва яловичини. Враховуючи співвідношення основних компонентів
м’яса, для його якості найкращим є вік великої рогатої худоби між 12 і 18
місяцями, але, зважаючи на економічну ефективність ведення м’ясного
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скотарства молодняк великої рогатої худоби поступає на забій після
інтенсивного вирощування й відгодівлі у 1,5 – річному віці [7].
2 .З метою покращення якості м’яса, забійних показників важливим
резервом у тваринництві є застосування біологічно активних речовин і зокрема
мінеральних елементів, особливо життєво необхідних мікроелементів (йоду,
купруму, кобальту, цинку, мангану, феруму, селену та інших).
3. Виходячи з основного принципу дбайливого господарювання, за якого
виробництво – це система, де всі елементи повинні бути збалансовані і діяти
погоджено, одна з головних умов ефективного господарювання полягає в тому,
що виробництво завжди повинно бути економічно доцільним, вигідним,
досягнутим не будь-якою ціною і не за рахунок значної перевитрати
матеріальних ресурсів. Тому господарський механізм виробництва м’яса
повинен ґрунтуватись на врахуванні всіх факторів, які покликані стимулювати
таке виробництво.
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ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ
Проведено дослідження вмісту основних енергетичних метаболітів
крові (глюкоза, оцтова кислота, ацетонові тіла) та активності трансаміназ
сироватки крові (АсАТ та АлАТ) у ранньому періоді вирощування телят чорнорябої породи, що були народжені з різними термінами внутрішньоутробного їх
розвитку.
Ключові слова: телята, жива маса, кров, глюкоза, ацетат, ацетонові
тіла, амінотрансферази, автономна нервова система.
Вступ. Одержання і збереження поголів’я молодняку великої рогатої
худоби неонатального періоду є дуже складною. Вагомим недоліком, що
обмежує розробку та впровадження ефективних способів збереження телят,
реалізації їх генетичних можливостей є недостатнє вивчення закономірностей
росту та розвитку тварин, які залежать від інтенсивності, характеру і
спрямованості обмінних процесів в їх організмі та знаходяться під
визначальним регуляторним і трофічним впливом симпатичного та
парасимпатичного відділів автономної нервової системи [3, 5].
Особливо актуальними такі дослідження є у телят, що народжуються з
різним морфофункціональним статусом організму внаслідок невідповідності
умов годівлі тільних корів до потреб організму ембріонів та різних термінів
гестації, пов’язаних як з передчасними пологами, так і у переношених телят від
корів з пролонгованими термінами їх вагітності [2, 4, 6].
Такі дослідження мають як науково-теоретичне, так і практичне
значення для тваринництва та ветеринарної медицини.
Матеріал і методи. Для досліду відібрано три групи телят по 5 голів у
кожній. Першу групу складали телята, народжені у фізіологічно детерміновані
строки тільності (275-285 діб гестації), другу – народжені передчасно від
породіль з недоношеною вагітністю (240-255 діб гестації), а третю – переношені
телята від породіль з пролонгованою вагітністю (300-310 діб гестації). Відбір
матеріалу для досліджень та обстеження телят проводили в однодобовому, 20-,
45- та 90-добовому їх віці. В процесі роботи проводилось дослідження
інтенсивності росту та розвитку телят, вмісту в крові глюкози, ацетату,
©
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ацетонових
тіл.
У
сироватці
крові
досліджували
активність
аспартатамінотрансферази (КФ 2.6.6.1.1) і аланінамінотрансферази (КФ 2.6.1.2).
Тип автономної регуляції серцевого ритму у телят, що ростуть
визначали за допомогою методу варіаційної пульсометрії [1].
Результати дослідження. В результаті досліджень відмічено у
однодобових телят найбільш високий вміст глюкози (6,21±0,14 – 6,27±0,13
(ммоль/л).
Таблиця 1
Енергетичні метаболіти та активність амінотрансфераз крові
неонатальних телят при їх вирощуванні (n=5; М±m)
Вік
тварин

1 доба

20 діб
1,5
місяця
3 місяці

Групи
тварин
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Глюкоза,
ммоль/л
6,21±0,14
6,27±0,13
6,23±0,12
5,83±0,14
5,26±0,13
5,21±0,12
4,42±0,10
3,92±0,09
4,14±0,11
3,95±0,08
3,71±0,09
3,74±0,10

Ацетат,
ммоль/л
1,03±0,03
1,03±0,03
1,06±0,03
1,48±0,06
1,43±0,09
1,44±0,11
2,08±0,09
2,14±0,10
2,11±0,09
2,42±0,11
2,61±0,09
2,60±0,08

Показники
Ацетонові
тіла, мг/л
10,57±0,84
11,28±0,78
11,16±0,82
13,39±0,82
13,86±0,87
13,69±0,85
14,58±0,86
16,46±0,90
16,51±0,73
20,16±0,92
24,46±0,96
24,33±1,02

АсАТ,
мкмоль/мл
1,15±0,03
1,17±0,03
1,16±0,05
1,30±0,04
1,24±0,03
1,25±0,04
1,46±0,04
1,28±0,04
1,32±0,05
1,58±0,05
1,36±0,04
1,34±0,03

АлАТ,
мкмоль/мл
0,79±0,03
0,75±0,03
0,73±0,05
0,94±0,04
0,86±0,04
0,85±0,04
0,98±0,04
0,88±0,03
0,91±0,04
1,06±0,04
0,98±0,03
0,97±0,03

Однак у телят вже на ранніх стадіях росту і розвитку формується тип
обмінних процесів, характерний для дорослих жуйних. Як відомо у жуйних
тварин, в противагу нежуйним, істотне значення в енергетичному обміні
належить летким жирним кислотам (ЛЖК) таким як оцтова, пропіонова і
масляна, що утворюються в передшлунках в результаті бродіння клітковини і
інших полі- і моносахаридів, які входять в склад кормового раціону.
Метаболізм кожної з утворюваних в рубці кислот характеризується певною
специфікою. При цьому ферментні системи органів і тканин жуйних адаптовані
до обміну ЛЖК і, в першу чергу ацетату, як головного джерела енергії,
внаслідок чого більшість тканин цих тварин використовують даний метаболіт, а
також ацетонові тіла краще, ніж глюкозу. У жуйних ефективність використання
глюкози для підтримки енергетичного гомеостазу складає 7-11%, ацетонових
тіл до 30% і більше 50% забезпечується за рахунок ацетату крові [7].
Проведеними дослідженнями встановлено, що у телят за період до 20добового і особливо до 1,5-місячного віку істотно знижується рівень глюкози
(р<0,001) при наростанні вмісту ацетату (р<0,001) і ацетонових тіл (р<0,001).
При цьому у телят першої групи починаючи із їх 1,5-місячного віку в
порівнянні із тваринами, що народилися з меншою живою масою і відзначалися
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в процесі їх розвитку меншими середньодобовими приростами (групи тварин 2,
3) міститься в крові низька концентрація ацетату і ацетонових тіл, що є
свідченням більш інтенсивного використання даних метаболітів в їх організмі
(таблиця 1, 2).
Таблиця 2
Жива маса та середньодобові прирости піддослідних телят (n=5; М±m)
Вік
тварин
1 доба
20 діб
1,5
місяця
3
місяці

1
Жива
маса, кг
29,6±1,3
39,4±1,2
55,0±1,4

Середньо
добовий
приріст, г
490
624

84,0±1,3

711

Дослідні групи тварин
2
Жива
Середньо
маса, кг
добовий
приріст, г
24,4±1,3
33,8±1,5
470
46,2±1,3
496

28,4±1,4
37,2±1,0
51,7±1,2

Середньо
добовий
приріст, г
440
580

76,0±1,2

80,2±1,4

633

662

3
Жива
маса, кг

Згідно отриманих даних телята першої групи відрізняються від вікових
аналогів другої і третьої груп високою активністю ферментів переамінування.
Можна вважати, що підвищення активності аспартат- і аланінамінотрансфераз в
сироватці крові з віком тварин пов’язане з енергією їх росту і накопичення в
організмі м’язової тканини.
Дослідженнями відмічено, що однодобові телята другої та третьої груп
відрізнялись від телят, народжених у корів з оптимальним терміном їх
вагітності (перша група) меншою живою масою. Такі телята надалі
відзначалися меншими приростями живої маси в процесі їх росту і розвитку у
досліджувані нами вікові періоди.
Процеси росту та розвитку телят за показниками вікової динаміки маси
тіла перебувають у тісному зв’язку з процесами вікового становлення тонусу
автономних центрів. Тварини першої групи у своєму неонатальному розвитку
відзначалися,
як
правило,
перевагою
ваготонічного
стану
(парасимпатикотоніки), а для тварин другої та третьої груп властиве
підвищення тонусу симпатичної нервової системи в регуляції вегетативних
функцій (симпатикотоніки).
Висновки. На основі проведених досліджень встановлені особливості
метаболічних процесів неонатальних телят чорно-рябої породи, народжених з
різними термінами пренатального їх розвитку, а також динаміки росту і
розвитку таких тварин у розрізі окремих вікових періодів раннього етапу їх
вирощування.
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ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ЕМБРІОНІВ КОРІВ ПРИ
НАДШВИДКОМУ ЗАМОРОЖУВАННІ
Наведено дані про кріозахисні властивості інсолвіту, фосфоліпідного
препарату «Філомек», лінолевої кислоти, холестеролу лінолеату, олеату і
стеарату при додаванні їх у середовища для надшвидкого заморожування
ембріонів корів. Встановлено, що введення вказаних мембраностабілізуючих
речовин у середовище для заморожування ембріонів методом вітрифікації в
оптимальних концентраціях знижує кількість морфологічно пошкоджених
клітин після деконсервування, що підтверджується високим показником
збереження деконсервованих ембріонів (понад 80,0 %), а також підвищує їх
приживлюваність на 7,2–17,0 %.
Ключові слова: кріоконсервування, ембріон, лінолеат, олеат, стеарат
холестеролу, «Філомек», надшвидке заморожування, вітрифікаційне
середовище
Вступ. Новим і перспективнішим методом кріоконсервування ембріонів
є їх надшвидке заморожування у рідкому азоті в середовищах з високими
концентраціями проникаючих кріпротекторів. При цьому через сильне
підвищення
в’язкості
розчинів
цитоплазма
ембріонів
разом
з
висококонцетрованими розчинами переходить у твердий склоподібний стан без
кристалізації, тобто вони вітрифікуються [1, 2]. Головним місцем
кріопошкоджень є цитоплазматична мембрана та специфічні ліпіди в ній.
Ліпіди при низьких температурах проходять стадії від рідкокристалічної до
фази гелю, в результаті чого може порушуватися цілісність мембран і настає
загибель клітин, якщо проходять незворотні процеси. Даний феномен
пояснюється композицією мембран. Мембрани з високим співвідношенням
холестерол: фосфоліпід менш чутливі до дії субфізіологічних температур. Ці
біофізичні і біохімічні параметри можуть пояснити відмінності результатів
кріоконсервування ембріонів як і розбіжності, викликані сезоном і живленням
[3–5]. Тому важливим фактором підвищення ефективності кріоконсервування
ембріонів є зміна співвідношення холестерол: фосфоліпід в сторону останнього.
Оскільки лінолева кислота як ненасичена жирна кислота є структурним
компонентом фосфоліпідів мембран, ми вирішили застосувати її для зміни
пластичності мембран ембріонів. Крім того, доведено, що лінолева кислота
©
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зміцнює клітинні мембрани і слизові оболонки [6]. Заморожування статевих
клітин викликає втрату мембранами холестеролу [7], що спонукало до
використання різних форм холестеролу для стабілізації співвідношення
холестерол: фосфоліпіди у мембранах ембріонів.
Антиоксидантна система ембріонів включає різні природні
антиоксиданти (вітаміни А, Е, аскорбінова кислота, убіхінони, каротиноїди) та
антиоксидантні ферменти [8, 9]. Вважають, що головним жиророзчинним
антиоксидантом є вітамін Е, який здатний в низьких концентраціях ефективно
виконувати захисні функції [9, 10]. Разом з вітаміном А він виконує функцію
стабілізатора клітинних мембран, захищаючи їх від окиснення [11]. Також
встановлено, що фракція поверхнево-активних фосфоліпідів виявляє
антиоксидантну та мембраностабілізуючу дію [12].
Метою даної роботи було дослідження ефективності дії лінолевої
кислоти, різних форм холестеролу, вододисперсної форми вітамінів А, D, Е та
фосфоліпідного препарату «Філомек» при додаванні їх до середовищ для
надшвидкого заморожування ембріонів корів.
Матеріал і методи. Дослідження проводили у ТзОВ «Городище»
Луцького району Волинської області. Ембріони одержували від корів
української чорно-рябої молочної породи віком 4–7 років. Відбір і підготовку
корів-донорів проводили за загальноприйнятими методами, поліовуляцію
індукували використанням фолікулостимулюючого гормону «Фолікотропін»
(Чехія) за 4-денною схемою [13]. Якість ембріонів 7–8-денного віку визначали
за морфологічними ознаками з врахуванням стадії їх розвитку [14].
При заморожуванні ембріонів надшвидким методом використовували
еквілібраційне і вітрифікаційне середовища. Ембріони після промивання в
культуральному середовищі від механічного забруднення поміщали в
еквілібраційне середовище, яке складалося з 10 % гліцерину (1,4 М; експозиція
7–10 хв). Надалі ембріони переносили у вітрифікаційне середовище, яке
містило 30 % гліцерину і 50 % сахарози на 60 секунд. Потім ембріони тонкою
піпеткою переносили у попередньо заповнену вітрифікаційним середовищем
запаяну пайєту. Першу половину пайєти (з ембріонами) занурювали у рідкий
азот швидко, а другу повільно для запобігання розриву пайєти.
Далі провели чотири серії експериментів, у яких вивчали вплив
інсолвіту, лінолевої кислоти, сполук холестеролу та препарату «Філомек» на
стабілізацію мембран ембріонів. У 1 серії експериментів при заморожуванні
ембріонів дослідних груп до вітрифікаційного середовища додавали лінолеву
кислоту (Linoleic acid 27908, Serva). У 2 серії експериментів при заморожуванні
ембріонів дослідних груп до вітрифікаційного середовища додавали різні
форми холестеролу (Cholesteryl linoleat 17112 , Cholesteryl oleat 17121,
Cholesterol stearat 17124, Serva). У 3 серії дослідів при заморожуванні ембріонів
дослідних груп до вітрифікаційного середовища додавали препарат «Інсолвіт»
виробництва Київського вітамінного заводу, у склад якого входили вітаміни: А
— 80000 МО, D — 13000 МО, Е — 14 мг. У 4 серії експериментів при
заморожуванні ембріонів дослідних груп до вітрифікаційного середовища
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додавали різні концентрації “Філомеку” (0,1 %; 0,2 %; 0,3 %). “Філомек” є
природною субстанцією із тканин морських організмів на основі
фосфоліпідного
комплексу,
головним
компонентом
препарату
є
фосфатидилхолін (70 % лецитину).
Контролем слугували нативні ембріони, які зразу після вимивання
культивували 24–48 годин при температурі 38°С. Життєздатними вважали
ембріони, які розвинулись в культурі до стадії пізньої бластоцисти.
При заморожуванні ембріонів великої рогатої худоби дослідних груп до
вітрифікаційного середовища додавали інсолвіт, «Філомек», лінолеву кислоту,
холестеролу олеат, лінолеат і стеарат у концентраціях, які проявили високий
відсоток збереження ембріонів мишей (0,1, 0,2 і 0,3 %) у наших попередніх
дослідженнях. Контрольну групу ембріонів великої рогатої худоби
заморожували методом вітрифікації без додавання вказаних речовин.
Розморожування ембріонів мишей проводили на повітрі при
температурі 18–22°С і розміщали в 0,5 М розчин сахарози на 10 хвилин. Після
24–48-годинного культивування ембріони, які досягли стадії пізньої
бластоцисти, вважали життєздатними.
Виведення кріопротекторів з деконсервованих ембріонів великої рогатої
худоби проводили в двох розчинах по 5 хвилин. Перший розчин містив 5 %
гліцерину і 0,5 М сахарозу. Для його виготовлення брали: води бідистильованої
— 2 мл, маточного розчину — 7 мл, гліцерину — 1 мл, середовища МЕМ —
10 мл. Друге середовище складалося з 0,25 М сахарози і містило: води
бідистильованої — 1,5 мл, маточний розчин — 3,5 мл, середовище МЕМ —
15 мл.
До вищенаведених розчинів у дослідних групах додавали досліджувані
речовини у концентраціях, які проявили високу ефективність. Надалі ембріони
багаторазово промивали в культуральному середовищі, яке складалося з ФБС
Дюльбекко та 0,4 % БСА і заправляли в пайєти для трансплантації.
Життєздатність деконсервованих ембріонів великої рогатої худоби
визначали за результатами їх приживлення ректальним дослідженням
реципієнтів через 2 місяці після трансплантації.
Результати дослідження. При вивченні кріозахисних властивостей
інсолвіту на ембріонах великої рогатої худоби встановлено підвищення
відсотка збереження деконсервованих ембріонів у всіх дослідних групах, а,
особливо, в 3 дослідній групі з концентрацією інсолвіту 0,4 мл, де він становив
88,9 %, що майже на 10,0 % вище від контролю (рис. 1).
З отриманих даних можна зробити припущення, що інсолвіт при
додаванні його у середовища для заморожування ембріонів корів методом
вітрифікації, починаючи з концентрації 0,2 мл, значно «пом’якшує» вплив
надшвидкого охолодження на ембріони, про що свідчить високий показник
збереження деконсервованих ембріонів, який був на рівні 80 відсотків. Це
можна пояснити захисною дією вітаміну Е у відношенні до поліненасичених
жирних кислот фосфоліпідів клітинних мембран. Крім цього, він взаємодіє
також з інтегральними білками ліпопротеїнових комплексів. Отже, вітамін Е,
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взаємодіючи з ліпідами і білками в клітинних мембранах, стабілізує та
забезпечує їх нормальне функціонування [11].
100
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Рис. 1. Життєздатність деконсервованих ембріонів великої рогатої худоби
Введення лінолевої кислоти у вітрифікаційне середовище підвищило
збереженість деконсервованих ембріонів у всіх дослідних групах, а, особливо, у
2 і 3 дослідних групах з концентрацією лінолевої кислоти 0,2 % і 0,3 %, де вона
становила відповідно 83,3 % і 80,0 %, що на 13,3 % і 10,0 % більше від
контролю.
Підвищення збереженості ембріонів очевидно пов’язано із тим, що
лінолева кислота, як одна з ненасичених жирних кислот, є структурним
елементом фосфоліпідів мембран і додавання її до вітрифікаційного
середовища дозволяє змінити співвідношення фосфоліпіди:холестерол в
сторону перших. А це у свою чергу призводить до зміни композиції мембран
(вони стають еластичнішими), що дозволяє їм лабільніше реагувати на дію
низьких температур. На думку ряду дослідників співвідношення
фосфоліпіди:холестерол визначає текучість, проникність і термотропну
поведінку мембран. Оскільки швидке охолодження мінімізує час дії критичних
температур на клітину, необхідно змінити композицію мембран і оптимізувати
кріоконсервування [4, 5].
Найвищі показники збереження деконсервованих ембріонів корів
отримали при застосуванні холестеролу лінолеату 1,0 мг/мл — 90,0 %. Дещо
нижчий відсоток збереження розморожених ембріонів (83,3 %) одержали при
використанні 1,5 мг/мл холестеролу олеату. При застосуванні стеарату
холестеролу збереженість відталих ембріонів майже не відрізнялася від
контролю.
Отже, додавання лінолеату і олеату холестеролу в оптимальних дозах у
вітрифікаційне середовище підвищує збереженість деконсервованих ембріонів
на 13,3–18,2 %. Очевидно, це пов’язано із тим, що додаткове введення
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холестеролу зменшує його втрати мембранами ембріонів протягом
кріоконсервування, і тим самим знижує кріопошкодження та підвищує
виживаність ембріонів після розморожування. Аналогічні дані отримані
вченими при кріоконсервуванні сперми [7].
Найвищий відсоток виживання ембріонів (91,6 %) був у другій дослідній
групі, де у середовище для культивування було введено 0,2 % препарату
“Філомек”.
Вища якість деконсервованих ембріонів, обумовлена використанням
мембрано стабілізуючих речовин у складі середовищ для вітрифікації та
розморожування, забезпечила підвищення результативності трансплантації
ембріонів. Результати нехірургічної пересадки ембріонів свідчать про досить
високий рівень приживлення деконсервованих ембріонів. Так, при застосуванні
інсолвіту у всіх дослідних групах він був на рівні 50 %, а в 2-й групі становив
54,5 %, що на 17 відсотків вище від контролю (рис. 2).
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Рис.2. Приживлюваність деконсервованих ембріонів великої рогатої худоби
Використання лінолевої кислоти у складі середовищ для вітрифікації та
розморожування забезпечило підвищення приживлюваності ембріонів у 2 і 3
дослідних групах на 7,2 % порівняно з контрольними реципієнтами.
При застосуванні лінолеату холестеролу в дозі 1,0 мг/мл
приживлюваність трансплантованих ембріонів становила 55,5 %, що на 12,7 %
більше порівняно з контрольними реципієнтами. Аналогічно використання
холестеролу олеату в дозі 1,5 мг/мл підвищило приживлюваність ембріонів у
телиць-реципієнтів на 7,2 %. В той же час застосування оптимальної
концентрації холестеролу стеарату (0,5 мг/мл) дещо знизило рівень
приживлення ембріонів — на 5,3 %.
Короткотривале
культивування
деконсервованих
ембріонів,
заморожених надшвидким методом, у середовищі з фосфоліпідним комплексом
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сприяло відновленню фізіологічних властивостей ембріонів та підвищило їх
приживлення після трансплантації на 13,6 %.
Підсумовуючи вищенаведені дані, можна зробити висновок, що
введення вказаних мембраностабілізуючих речовин у середовище для
заморожування ембріонів методом вітрифікації в оптимальних концентраціях
знижує кількість морфологічно пошкоджених клітин після деконсервування, що
підтверджується високим показником збереження деконсервованих ембріонів
(понад 80,0 %), а також підвищує їх приживлюваність на 7,2–17,0 %.
Висновки.
1. Введення мембраностабілізуючих речовин (інсолвіт, препарат
«Філомек», лінолева кислота, лінолеат та олеат холестеролу) у вітрифікаційні
середовища для заморожування ембріонів великої рогатої худоби надшвидким
методом значно знизило кількість морфологічно пошкоджених клітин після їх
деконсервування, що зумовило краще їх збереження (до 90 %) за дії низьких
температур.
2. Застосування інсолвіту, препарату «Філомек»лінолевої кислоти,
лінолеату та олеату холестеролу в оптимальних дозах у складі вітрифікаційного
середовища підвищує приживлюваність трансплантованих ембріонів великої
рогатої худоби на 7,2–17,0 %.
3. Використання стеарату холестеролу у складі вітрифікаційного
середовища не покращує життєздатність і приживлюваність деконсервованих
ембріонів, а тому недоцільне для практики.
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Summary
M. Sharan, I. Yaremchuk, S. Shalowylo, H. Grymak
INCREASE THE VIABILITY EMBRYOS IN COWS AT THE SUPERFAST
TO FREEZING
Data are resulted about crioprotective properties of insolvit, phospholipids
preparation “Filomek” linoleiс acids, holesterol of linoleat, oleat and stearat at
addition of her on medium for the ultrafreezing of embryos of mice and cows. It is set,
that introduction of the indicated membrano stabilizing matters to the environment
for freezing of embryos by the method of vitrification in optimum concentrations
lowers the quantity of the morphologically damaged cells after deconservation, that is
confirmed by the high index of saving of deconservation embryos (over 80,0 %), and
also promoted them implantation on 7,2–17,0 %.
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Шестяєва Н.І., к.вет.н., (E-mail:shestiaieva@list.ru) ©
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕІНФІЛЬТРАТИВНОЇ
КАРЦИНОМИ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ СОБАК
Неінфільтративну карциному, або рак in situ діагностують у випадку
росту пухлини в межах епітеліального пласту без порушення базальної
мембрани. Розростання епітелію може відбуватись у межах часточки
(неінфільтративний часточковий рак) або протоку (неінфільтративний
протоковий рак) подібно решітки (криброзний тип росту), одним пластом з
великою ділянкою некрозу посередині (вугреподібний тип росту), у вигляді
сосочкових виростів (папілярний тип росту) та дифузно (солідний тип росту).
Ключові слова: карциноми молочних залоз, рак in situ, неінфільтративна
карцинома, часточковий рак, протоковий рак.
Вступ. Неінфільтративні карциноми не є передпухлинним станом, вони є
інтраепітеліальною фазою розвитку раку без втягування у процес базальної
мембрани ацинусів та протоків [3]. Ці карциноми рідко піддаються візуалізації,
зазвичай, їх знаходять випадково біля інфільтративних карцином або як частину
фіброзно-кістозної хвороби. Поділ на простий та складний тип
неінфільтраивної карциноми залишається спірним, оскільки складний тип у
тварин майже не описаний. Але є свідчення про використання міоепітеліальних
клітин як маркерів у диференціації неінфільтративного та інфільтративного
раку, так як вони є імуноморфологічними у периферійному шарі епітеліального
пласту. [2]. За гістологічними ознаками неінфільтративні карциноми поділяють
на внутрішньопротокові та часточкові. Внутрішньопротокова форма
неінфільтративної карциноми характеризується чотирма основними типами
росту: солідним, вугреподібним, папілярним та криброзним. Дуже часто в одній
пухлині зустрічають одразу декілька варіантів росту. Часточкова форма (рак in
situ, альвеолярний рак, ацинарна карцинома) зустрічається дуже часто.
Матеріал і методи. Матеріал для досліджень був отриманий в клініках
ветеринарної медицини м. Києва під час планових операцій з приводу
видалення новоутворень молочних залоз собак. Гістологічні типи карцином
визначали за Міжнародною гістологічною класифікацією пухлин молочної
залози ВООЗ [1].
Результати дослідження. Відомо, що неінфільтративні карциноми є
багатополюсними. У випадках, які були діагностовані серед досліджених
зразків як неінфільтративна (in situ) карцинома, виявлялися як
внутрішньопротоковий, так і часточковий типи злоякісного росту. Майже у
половині випадків неінфільтративних (in situ) карцином спостерігали одразу
обидва типи. Для карцином внутрішньопротокового типу злоякісного росту
©
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було характерно солідне, вугреподібне, папілярне та криброзне
розповсюдження клітин у протоках. Найчастіше відмічали вугреподібний рак,
при якому знаходили солідні внутрішньопротокові проліферати із великою
ділянкою некрозу у центрі (рис. 1). Іноді некротичні маси були кальцифіковані.
Рак із криброзними структурами мав

Рис. 1 Карцинома in situ. Вугреподібний тип. Солідні
внутрішньопротокові проліферати із некрозом у центрі. Фарбування
гематоксиліном Караці та еозином. Х 100
розширені протоки, які були утворені однотиповими середнього розміру
клітинами або іноді великими клітинами із еозинофільною цитоплазмою. У
криброзних ділянках просвіти проток округлі та обмежені (рис. 2). При
папілярному розповсюджені клітин спостерігали чисельні сосочкові структури маленькі епітеліальні сосочки із дрібних поліморфних клітин із явищами
некрозу на поверхні (рис. 3) або внутрішньопротокові папіломи, що були
побудовані тільки із однотипового епітелію та не мали сполучнотканинної
ніжки.
У випадку часточкового типу злоякісного росту часточки були заповнені
мономорфними круглими або слабо пов'язаними між собою клітинами із
ніжним малюнком хроматину. В той же час, у деяких зразках зустрічали і більш
поліморфні великі клітини із гіперхромними ядрами (рис. 5). Для
неінфільтративних карцином характерним було формування у межах часточки
залозистих структур (рис. 6). Відсутність інвазії була обов’язковою умовою, що
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Рис. 2 Карцинома in situ. Криброзний тип. Просвіти округлі та
обмежені. Фарбування гематоксиліном Караці та еозином. Х 250

Рис. 3. Карцинома in situ. Папілярний тип. Епітеліальні сосочки із
явищами некрозу на поверхні. Фарбування гематоксиліном Караці та
еозином. Х 100
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Рис. 4 Карцинома in situ. Часточки заповнені мономорфними круглими
клітинами. Фарбування гематоксиліном Караці та еозином. Х 250
дозволяла за описаних гістологічних та цитологічних характеристик віднести ці
пухлини до неінфільтративної (in situ) карциноми.
Висновки. Неінфільтративний протоковий рак характеризувався
чотирма типами росту: солідним, вугреподібним, папілярним та криброзним.
Часто всі варіанти росту зустрічаються в одній пухлині з переважанням одного
з них. Неінфільтративний часточковий рак характеризувався розповсюдженням
мономорфних круглих клітин в межах часточки.
Література
1. Histological Classification of mammary tumors of the dog and cat / Eds.
Misdorp W., Else R., Hellmen E., Lipscomb T. – Armed Forces Inst. Pathol. in
cooperation with Amer. Registry of Pathol. and World Health Organization
Collaborating Center for World Reference on Compar. Oncol., Washington, DC. –
1999. – 58 p.
2. Карелина
Т.В.
Иммуноморфологическая
идентификация
миоєпителиальных клеток в смешанных опухолях молочной железы у собак /
Т.В. Карелина, В.А. Голубева // Бюллетень экспериментальной биологии. –
1983. - № 10. – С. 93-94
3. Якунина М.Н. Рак молочной железы у собак и кошек. / Якунина М.Н.,
Голубева В.А., Гаранин Д.В. – М.: ЗООМЕДЛИТ КолосС, 2010. – 79с.
Summary
Noninfiltrating carcinomas or cancer in situ diagnosed in the case of tumor
growth within the epithelial layer without violating the basement membrane.
Epithelial overgrowth may occur within particles or duct. Epithelium grows in a grid
(cribriform type), one plastome with large areas of necrosis in the middle (comedo
type), papillary outgrowths (papillary type) and diffuse. (solid type).
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