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НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
- конструктивне висвітлення проблематики епізоотології та здоров’я тварин
на сучасному етапі розвитку тваринництва;
- пошуки раціональних способів забезпечення стійкого розвитку
ветеринарного добробуту тощо;
- наукові результати, отримані протягом 3–5 років у відповідній галузі
зі зазначенням ЗВО і наукових організацій, яких залучали до співпраці:
«Розробка методології епізоотичного моніторингу емерджентних хвороб
та їх поширення на території Європи і України», «Сучасні проблеми
інфекційної патології тварин»;
- епізоотична ситуація, епізоотичний нагляд і контроль в Україні;
- АЧС в Україні;
- сказ на основні молекулярної епідеміології та епізоотології.
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УДК 614.31:636.5:579 (045)
ЛІНІЙЧУК Н.В., здобувач;
ЯКУБЧАК О.М., д-р вет. наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України
galkanat@ukr.net
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ КУРЧАТАМ-БРОЙЛЕРАМ
БАЙТРИЛУ 10 % НА МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ МʼЯСА
Одним із показників безпечності продуктів тваринного походження,
зокрема, м’яса курчат-бройлерів, є їх контамінація патогенними
і токсигенними мікроорганізмами. Найбільш часто в продуктах птахівництва
виявляють бактерії групи кишкових паличок (БГКП), сальмонели,
золотистий стафілокок тощо. Також важливе значення має загальне
обсіменіння мікроорганізмами (МАФАнМ), що є основним чинником
псування сирих і готових харчових продуктів.
Мета роботи – провести мікробіологічні дослідження м’язів курчатбройлерів у разі застосування «Байтрил 10 %».
Курчатам-бройлерам американського кросу «Кобб 500» дослідної
групи перорально випоювали препарат «Байтрил 10 %» у дозі 0,1 мл/кг маси
тіла впродовж 5 діб. Контрольній групі випоювали очищену питну воду.
Курчат-бройлерів контрольної і дослідної груп забивали на 6-, 12- та 14-ту
добу після останнього введення препарату. З урахуванням отриманих раніше
результатів для мікробіологічного оцінювання використовували м’язи
грудні, стегна, гомілки і крил дослідних і контрольних груп. Визначення
кількості МАФАнМ, бактерій групи кишкової палички (БГКП), бактерій
роду Proteus, Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus
у м’ясі курчат-бройлерів контрольної та дослідної груп проводили згідно
з чинними нормативно-правовими актами.
За отриманими даними, кількість МАФАнМ у м’язах курчат-бройлерів
дослідної групи є меншою, порівняно з контрольною групою. Грудні м’язи
птиці дослідної групи, яких забивали на 6-ту добу мають нижчий показник
МАФАнМ на 21,7 %, м’язи крила – на 40,0 %, м’язи гомілки – на 28,6 %,
м’язи стегна – на 22,2 %. На 12-ту добу забою грудні м’язи дослідної групи
мали показник МАФАнМ на 32,1 % нижчий за показник у грудних м’язах
контрольної групи, на 32,4 % – у м’язах крила, на 31,3 % – у м’язах гомілки,
на 18,9 % – у м’язах стегна. На 14-ту добу забою м’язи дослідної групи,
порівняно з контрольною групою, також мали нижчу кількість МАФАнМ:
грудні м’язи – на 32,4 %, м’язи крила – на 18,4 %, м’язи гомілки – на 26,3 %,
м’язи стегна – на 12,8 %.
При цьому необхідно зазначити, що кількість МАФАнМ
збільшувалася в усіх групах м’язів, залежно від доби забою.
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Згідно з Наказом МОЗ України від 19.07.2012 № 548 «Мікробіологічні
критерії для встановлення показників безпечності харчових продуктів»
та чинного «Обов’язкового мінімального переліку…» максимально
допустимий рівень (МДР) для МАФАнМ становить не більше 1х105 КУО/г.
Необхідно зазначити, що у м’язах контрольної та дослідної груп птиці
перевищення кількості МАФАнМ не виявлено. БГКП та бактерій роду
Proteus, Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus
не виявлено, що відповідає вимогам.
У м’язах птиці дослідної групи, які містили залишковий вміст
антибактеріальної речовини показник кількості МАФАнМ був нижчий,
ніж у контрольній групі. Усі мікробіологічні показники відповідали вимогам
чинних нормативно-правових актів. Отримані результати можна пояснити
тим, що бактеріологічні дослідження проводили до закінчення терміну
каренції та в незначний термін по його завершенні, внаслідок чого у м’язах
птиці залишилася певна кількість залишкової кількості антибіотика,
що спричинило бактеріостатичну дію, яка і позначилася на результатах
досліджень.
УДК 619:636. 718:595.42 (045)
ДОВГІЙ Ю.Ю., д-р вет. наук, професор;
КОНДРЕНКО Л.В., аспірантка;
ВИШНЕВСЬКИЙ Д.О., магістрант кафедри паразитології, ветеринарносанітарної експертизи та зоогігієни
Житомирський національний агроекологічний університет
yuriydovgiy.vet@gmail.com
ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО УРАЖЕННЯ СОБАК І КОТІВ
АКАРОЗАМИ
Акарози – це хронічні захворювання, що спричинюють акариформні
кліщі. Зараження сприйнятливих тварин збудниками акарозів відбувається за
безпосереднього контакту з хворими або через предмети догляду. Деякі
з них (Demodex canis) можуть стаціонарно жити на шкірі тварин,
спричинюючи патологічний процес лише в разі зниження імунітету або
захисних властивостей шкіри.
За високої інтенсивності інвазії акариформних кліщів, в організмі
домашніх м’ясоїдних спостерігають явища загальної інтоксикації та
алергізації, викликані продуктами запалення та життєдіяльності збудників.
Тому актуальним є встановлення поширення акарозів собак і котів,
поглиблення знань щодо особливостей сезонного ураження.

5

Дослідження проводили упродовж 2018–2019 років на базі навчальнонауково-виробничої клініки ветеринарної медицини Житомирського
національного агроекологічного університету та ветеринарної клініки
«Шанс», а також клінік патології дрібних тварин (Житомирської районної
державної лікарні ветеринарної медицини). Для визначення інтенсивності
інвазії (ІІ) кліщів зшкрібки шкіри досліджували за вітальним методом
Присєлкової, а належність видів виявлених збудників встановлювали
за атласом ветеринарної клінічної паразитології.
З метою встановлення впливу собак і котів на ураженість збудниками
акарозів у віковому аспекті усіх виявлених хворих тварин було розподілено
на 5 вікових груп згідно з фізіологічним етапом онтогенезу.
Так, були відокремлені групи домашніх м’ясоїдних віком до 6-ти
місяців (підсисний період, відлучення від матерів, становлення набутого
природного та штучного імунітету), від 6-ти місяців до року (період
статевого дозрівання), від 1-го до 3-х років (період фізіологічного
дозрівання), від 3-х до 8-ми років (статева активність) та від 8-ми до 12-ти
років (тварини похилого віку).
Як результат проведеного аналізу встановлено, що різні вікові групи
тварин є сприйнятливими до ураження різними збудниками акарозів. Так,
збудником отодектозу собак було уражено 10,7 % тварин віком до 6-ти
місяців, 40,0 % ‒ від 6-ти місяців до 1-го року, 24,0 % ‒ від 1-го до 3-х років.
Серед виявлених 146-ти собак, хворих на демодекоз, 6,8 % належало до
вікової групи до 6-ти місяців, 26,0 % ‒ 6-12 місяців, 50,7 % ‒ 1–3 роки,
12,3 % ‒ 3–8 років та 4,2 % ‒ старше 8-ми років.
За 2017‒2019 рр. у Житомирській області було встановлено ураження
збудником саркоптозу 46-ти собак. При цьому 4,3 % з них належали
до вікової групи до 6-ти місяців, 13,0 % ‒ 6-12 місяців, 26,1 % ‒ 1–3 роки,
39,1 % ‒ 3–8 років, 17,5 % ‒ більше 8-ми років.
Серед 46-ти котів, уражених збудником отодектозу, 13,0 % належало
до вікової групи до 6-ти місяців, 34,7% ‒ 6–12 місяців, 28,0 % – 1–3 роки,
13,1 % ‒ 3–8 років та 8,2 % ‒ більше 8-ми років.
Ураження збудником нотоедрозу було встановлено у 24-х котів, серед
яких 3,5 % належало до вікової групи до 6-ти місяців, 14,0 % ‒ 6-12 місяців,
40,4 % – 1-3 роки, 29,8 % ‒ 3-8 років та 12,3 % ‒ більше 8-ми років.
Серед 51-го звернення власників тварин у клініку щодо ураження
собак збудниками Otodectes cynotis, 35,3 % відбувались узимку, 21,3 % ‒
навесні, 18,2 % ‒ улітку та 25,2 % ‒ восени. Щодо ураження собак
Demodex canis, 13,7 % зареєстровано взимку, 30,1 % ‒ навесні, 21,9 % ‒
влітку та 25,2 % ‒ восени.
Серед котів, у яких було встановлено ураження збудниками
Notoedres cati, у 11,4 % випадків інвазію діагностовано взимку, у 34,2 % ‒
навесні, у 24,6 % ‒ влітку та 29,8 % – восени.
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Таким чином, найвищий рівень екстенсивності інвазії збудників
отодектозу собак і котів, а також саркоптозу собак спостерігали в зимову
пору року, а демодекозу собак та нотоедрозу котів – в період демісезоння
(навесні та восени).
Отже, найпоширенішими збудниками акарозів домашніх м’ясоїдних
у Житомирській області визначено Otodectes cynotis, Demodex canis,
Sarcoptes canis та Notoedres catі, а ураження вказаними збудниками варіює
залежно від віку тварин та сезону.
УДК 636.4:616.98:578.831.31 (045)
ГОНТАРЬ А.М., канд. вет. наук, доцент;
СЕВЕРИН Р.В., канд. вет. наук, доцент;
ВОЙТЕНКО Р.В., аспірант
Харківська державна зооветеринарна академія
ВИВЧЕННЯ НОЗОПРОФІЛЮ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ СВИНЕЙ
В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Актуальність проблеми. Одним із найбільш поширених напрямів
розвитку тваринництва в Україні є свинарство і проблема його збереження ‒
одна з найважливіших. Серед захворювань свиней, причиною яких є
недоотримання поголів’я, слід назвати як бактерійні, так і вірусні
чинники [2; 4]. Зазвичай поширеними вірусними хворобами є парвовірусний
ентерит, цирковірусна інфекція, трансмісивний гастроентерит і ротавірусна
інфекція тощо. Однією з головних причин репродуктивних розладів
у свиноматок не останнє місце займає репродуктивно-респіраторний
синдром свиней (РРСС).
Репродуктивні розлади є надзвичайно поліетіологічними. Чинники, що
їх зумовлюють – це незадовільні умови утримання, низький рівень якості
кормів, неякісна профілактика та лікування інфекційних та інвазійних
хвороб [5; 6]. Успішна профілактика вірусних інфекцій, що становлять
основу етіології репродуктивних розладів, пов’язана з більш глибоким
вивченням природи вірусів, антигенних і біологічних властивостей їх
компонентів, механізмів взаємовідносин з клітинами, патогенезу, чинників
специфічного й неспецифічного імунітету, можливих асоціацій [1; 3].
Метою наших досліджень було детальне вивчення епізоотичної
ситуації щодо поширення інфекційних патологій свиней у господарствах
різної форми власності Полтавської області.
Результати дослідження. Роботу виконували з 2016 по 2019 рр.
на базі кафедри епізоотології та ветеринарного менеджменту Харківської
державної зооветеринарної академії, а також у господарствах
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Чорнухинського, Лохвицького, Пирятинського районів Полтавської області.
Всього обстежено 8 свиногосподарств. Запроваджували вірусологічні,
серологічні та молекулярно-генетичні методи досліджень. За досліджуваний
період у господарствах різної форми власності огляду піддано 5211 свиней.
З них у 20,2 % виявлено інфекційну патологію. За піддослідними тваринами
було встановлено постійне клінічне спостереження, при цьому враховували
відсоток захворюваності, одужання і загибелі. Щодня проводили клінічне
обстеження поросят, а лабораторні дослідження проводили під час
первинного і повторного оглядів та після одужання.
Як свідчать літературні наукові дані, Полтавська область є зоною
із складною епізоотичною ситуацією щодо інфекційних хвороб серед
свиней. У господарствах регіону щорічно хворіють інфекційними хворобами
від 35 до 90 % поросят. Із загальної кількості захворілих летальність
становить близько 42 %.
Ми провели ретроспективний аналіз рівня захворюваності свиней
інфекційними хворобами в Полтавській області за період 2016–2019 рр.
Нозологічний профіль інфекційної патології свиней
у Полтавській області за 2016–2019 рр.

Таблиця 1

Досліджено
тварин

Захворіло

%

Мікоплазмоз

155

39

25,1 %

ЦВІС-2

142

25

17,6 %

РРСС

187

49

26,2 %

Колібактеріоз

343

39

11,3 %

ПВІС

395

37

9,3 %

Пастерельоз

925

68

7,3 %

Ензоотична пневмонія

88

6

6,8 %

Бешиха

498

30

6,0 %

Сальмонельоз

1623

81

4,9 %

Трансмісивний ГЕ

152

34

22,2 %

Інші бак. дослідження

88

3

3,4 %

Псевдомоноз

67

1

1,5 %

Гемофільозний полісерозит

164

4

2,4 %

Стрептококоз

87

3

3,4 %

Ротавірусна інфекція

314

2

0,6 %

3

0

0,01 %

5211

412

100 %

Нозологічна одиниця

Ауєскі хвороба
Всього
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Упродовж чотирьох років інфекційну патологію свиней представлено,
переважно, бактерійними захворюваннями (табл. 1). Найчастіше за цей
період реєстрували мікоплазмоз ‒ 25,1 %, цирковірусну інфекцію ‒ 17,6 %,
РРСС – 26,2 %, колібактеріоз ‒ 11,3 %, ПВІС – 9,3 %, пастерельоз ‒ 7,3 %.
На частку інших захворювань припадає 11,4 %.
Серед вірусних інфекцій провідне місце займає респіраторнорепродуктивний синдром свиней (РРСС). Його питома вага у загальному
інфекційному нозопрофілі становила 26,2 %. Пік захворюваності свиней
РРСС доводився на кінець зими ‒ початок весни (рис. 1), що пов’язано зі
зниженням імунного статусу свиней на фоні гіповітамонозів, зниження
якості комбікормів в зимово-весняний період.
16

захворюваність поросят, %
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Рис. 1. Динаміка захворюваності поросят РРСС в Полтавській області

Таку динаміку можна пояснити і різкими змінами кліматичних
чинників, які призводять до маніфестації інфекції за наявності збудника
в організмі. Крім того, ми провели аналіз поширення асоціативних хвороб
у свиней за РРСС у господарствах різної форми власності Полтавської
області в 2019 р. РРСС як моноінфекцію не реєструють, її збудник
обов’язково виявляють у асоціаціях з іншими інфекційними агентами:
парвовірусом свиней (12 %), мікоплазмозом (24 %), ЦВІС (32 %),
з пастерельозом (12 %), стрептококозом (8 %), вірусом хвороби Ауєскі
(10,5 %), з гемофільозом (5,5 %), ензоотичною пневмонією (15 %).
Відмінною особливістю РРСС є те, що частіше за все хвороба не перебігає
у вигляді моноінфекції, а в асоціації з іншими інфекціями, що робить більш
різноманітну картину хвороби. Під час проведення лабораторного
дослідження методом ПЛР, найчастіше збудника РРСС виокремлювали
у поросят 1–8 тижневого віку, що становило 46 %, у віці 8–15 тижнів-34 %,
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на вік 16–24 тижні припадало 19,8 %. Пік сероконверсії доводився
на вік 8–18 тижнів.
Динаміка захворюваності, смертності і летальності за РРСС
у Чорнухинському районі Полтавської області була проаналізована
за 2018–2019 роки (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміки захворюваності, смертності і летальності за РРСС
Рік

Сприйнятливі
Захворіло,
Захворюваність Смертність на Летальність,
Загинуло
тварини,
гол.
на 1000 голів
1000 голів
%
гол.

2018

1450

950

352

655,1

242,7

37,0 %

2019

945

842

345

890,1

365,0

40,9 %

У 2018 році смертність РРСС становила 242,7 голів
на 1000 сприйнятливих свиней за летальності 37,0 %. У 2019 році
ці показники істотно не змінилися ‒ смертність склала 365,0 голів
на 1000 сприйнятливих тварин, а летальність ‒ 40,9 %.
Висновки
1. Співвідношення вірусних і бактерійних захворювань свиней в
Полтавській області з урахуванням асоціативних проявів інфекційної
патології складає 1:1.
2. По поширеності інфекцій свиней РРСС займає перше місце 26,2 %.
Окрім цього, реєструють мікоплазмоз ‒ 25,1 %, трансмісивний
гастроентерит ‒ 22,1 %, цирковірусну інфекцію ‒ 17,6 %, колібактеріоз ‒
11,3 %, ПВІС ‒ 9,3 %, пастерельоз ‒ 7,3 %, ензоотичну пневмонію ‒ 6,8 %.
3. Для забезпечення благополуччя у господарствах Полтавської області
необхідно
проведення
постійного
епізоотологічного
моніторингу
інфекційних хвороб свиней.
Література
1. Болезни свиней / В. А. Сидоркин, В. Г. Гавриш, A. B. Егунова,
С. П. Убираева. Москва : Аквариум, 2007. 544 с.
2. Пейсак З. Болезни свиней. Брест : ОАО «Брестская типография»,
2008. 456 с.
3. Гаффаров Х. З., Романов Е. А. Инфекционные болезни свиней
и современные средства борьбы с ними. Казань, 2003. 200 с.
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в промышленных комплексах // Сучасна ветеринарна медицина. 2011. № 3.
С. 28–30.
5. Лісовенко В. Головні передумови покращення справ у вітчизняному
свинарстві // Здоров’я тварин і ліки. 2011. № 11. С. 14–18.
6. Максимович В. В. Инфекционные болезни свиней. Витебск :
УО ВГАВМ, 2007. 386 с.
УДК 619:614.31:637.5 (045)
ЗАЖАРСЬКА Н.М., канд. вет. наук, завідувач кафедри паразитології
та ветеринарно-санітарної експертизи;
ЗАЖАРСЬКА Н.В., студентка магістратури факультету ветеринарної
медицини
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
zazharskayan@gmail.com
ВИПРОБУВАННЯ ПЕПСИНУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТРИХІНЕЛ
У М’ЯСІ МЕТОДОМ ПЕРЕТРАВЛЕННЯ У ШТУЧНОМУ
ШЛУНКОВОМУ СОЦІ
Трихінельоз є дуже небезпечною хворобою не тільки для тварин,
а й для людини. Зараження відбувається найчастіше в разі вживання
інвазованого личинками трихінел м’яса, головним чином м’яса свині або
сала (жирового шару) з прошарками м’язової тканини. Тому, за вимогами,
у нашій країні кожна туша свинини має бути досліджена на трихінельоз.
Окрім свинини також досліджують і м’ясо інших тварин. Найчастіше
хворіють свині, собаки, коти, вовки, лисиці, ведмеді, дикі кабани, гризуни.
Зараження відбувається за поїдання продуктів забою, уражених трихінелами
трупів гризунів чи м’ясоїдних тварин. Поширенню інвазії сприяють
неконтрольований подвірний забій свиней, використання м’яса диких тварин
(кабанів, ведмедів) без проведення досліджень на наявність личинок
трихінел.
Масове зараження свиней можливе в разі згодовування їм тушок
хутрових звірів зі звірогосподарств. Трихінелам властиві висока
патогенність, велика плодючість і виживання, широке коло господарів,
проходження циклу розвитку в одному організмі незалежно від зовнішніх
чинників середовища і швидкий кругообіг інвазії. Це сприяє поширенню
трихінельозу і ускладнює боротьбу з ним.
Для того щоб виявити трихінели в м’ясі, існують декілька методів:
компресорна трихінелоскопія (цей метод дає можливість виявити значний
і середній ступені інвазії) або переварювання м’язів у штучному
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шлунковому соці, останній метод – більш надійний. Також був розроблений
і комерціалізований новий аналіз штучного травлення з використанням
серинової протеази (PrioCHECK ™ Trichinella AAD) для виявлення тріхінел
у м'язах заражених тварин. В аналізі не використовують небезпечні
речовини, такі як соляна кислота або пепсин. Активація ферменту вимагає
підвищеної температури травлення до 60 °C, яка вбиває паразита і знижує
ризик забруднення навколишнього середовища трихінелою. Порівняно з
класичним методом переварювання у штучному шлунковому соці час
перетравлення для аналізу AAD PrioCHECK Trichinella скорочується на
третину.
Мета і методи досліджень. Метою було оцінити придатність
дослідного зразка пепсину для виявлення трихінел у м’ясі методом
перетравлення у штучному шлунковому соці. Для дослідження
використовували, як еталон, пепсин (зі слизової оболонки шлунка свині)
0,7 Ph Eur U/mg (номер партії АТ8299895), виробництво Німеччина.
Дослідним зразком слугував пепсин виробництва DEEBIO, Китай
(серія № СО2-R180906). Еталонний і дослідний пепсин застосовували для
перетравлення м’язової тканини від туш свиней.
Результати досліджень. На першому етапі застосовували метод
перетравлення м’язової тканини у штучному шлунковому соці для
оцінювання активності пепсину. Під час визначення органолептичних
характеристик спостерігали, що у дослідного зразка пепсину запах більш
різкий, ніж у контрольного, колір – із сірувато-жовтуватим відтінком.
У еталонного зразка – колір кремовий. Під час потрапляння у воду
дослідний пепсин розчинявся тільки за активного перемішування протягом
декількох хвилин, на відміну від контрольного, який розчинявся дуже
швидко. Розчин з дослідним пепсином залишався каламутним, з еталонним –
прозорим.
Після перетравлення м’яса протягом 60 хв і фільтрування перевару
на ситі залишалися частки неперевареного фаршу. У випадку використання
контрольного пепсину кількість непереварених часток була навіть більше,
ніж у переварі з дослідним пепсином.
Отже, під час перетравлення м’язової тканини від туш свиней
дослідний пепсин характеризувався кращими властивостями, ніж еталонний,
хоча і поступався йому за органолептичними характеристиками.
На другому етапі досліджень визначали активність пепсину за
зсіданням молока за ДСТУ 4459:2005 «Пепсини харчові. Загальні технічні
умови». Суть методу полягає в порівнянні часу зсідання молока розчином
пепсину, що підлягає випробовуванню, та еталоном сичугового ферменту.
Після додавання пепсину у молоко і перемішування обережно
наносили молоко на стінки стакана за допомогою скляної палички
і спостерігали за початком утворення пластівців параказеїну. Для оцінювання
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результатів враховували час за секундоміром. Потім, з врахуванням,
що активність контрольного пепсину була 0,7 Ph Eur U/mg, розраховували
активність дослідного пепсину (табл. 1).
Таблиця 1
Результати визначання активності пепсину за зсіданням молока
Тривалість зсідання
молока за еталонного
пепсину, сек.

Тривалість зсідання молока
за дослідного пепсину, сек.

Активність дослідного
пепсину, Ph Eur U/mg

70

74

0,66

80

75

0,74

85

76

0,78

73

70

0,73

Середній показник

0,73

Висновки
1. Дослідний
пепсин
виробництва
DEEBIO,
Китай
(серія
№ СО2-R180906), придатний до серпня 2020 р., можна використовувати для
виявлення трихінел у м’ясі методом перетравлення у штучному шлунковому
соці. Під час перетравлення м’язової тканини від туш свиней дослідний
пепсин характеризується кращими властивостями, ніж еталонний, хоча
і поступається йому за органолептичними характеристиками.
2. Активність дослідного пепсину за зсіданням молока –
0,73 Ph Eur U/mg.
УДК 619:614.3:63:637.05/.07:579 (045)
БОГАТКО Н.М., канд. вет. наук, доцент;
БОГАТКО Л.М., канд. вет. наук, доцент
Білоцерківський національний аграрний університет;
nadiyabogatko@ukr.net
ДУДУС Т.В., канд. пед. наук
Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти
КОНТРОЛЬ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ
У М’ЯСІ ЗАБІЙНИХ ТВАРИН
У статті 13 чинного Закону України «Про державний контроль
за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», який
визначає правові та організаційні засади державного контролю,
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що здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку
законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя
тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного
походження, регламентовано обов’язки державного ветеринарного
інспектора, який має розслідувати спалахи хвороб людей, пов’язаних
із харчовими продуктами [1].
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 852/2004
встановлює контроль за мікробіологічними критеріями для операторів ринку
харчових продуктів та надає пропозиції щодо запобігання виникненню
небезпечного біологічного чинника [2]. В Україні існують особливі вимоги
щодо мікробіологічних критеріїв безпечності харчових продуктів, які можна
використовувати тільки на внутрішньому ринку. Разом з тим, ці критерії не
можна використовувати для експорту харчових продуктів на ринок
Європейського Союзу. Регламент Комісії ЄС № 2073/2005 встановлює
мікробіологічні критерії для певних патогенів у визначених харчових
продуктах [3]. Так, критерії безпечності харчових продуктів встановлюють
для Salmonella, Listeria monocytogenes: у м’ясних фаршах та м’ясних
напівфабрикатах, вироблених із різних видів тварин та призначених для
споживання після термічної обробки; у м’ясі механічного обвалювання;
м’ясних продуктах – відсутність у 25 г харчового продукту мікроорганізмів.
Обов’язково необхідно вказувати етап, на якому застосовують критерії
безпечності стосовно Salmonella – харчові продукти, що розміщені на ринку
реалізації, протягом їх строку придатності.
Необхідно операторам ринку контролювати критерії гігієни
технологічних процесів за виробництва м’яса забійних тварин
за такими мікроорганізмами: кількість колоній аеробних мікроорганізмів
у тушах великої рогатої худоби, овець, кіз та коней – m=3,5 log КУО/см2,
M=5,0 log КУО/см2,
Еnterobacteriaceae
–
m=1,5 log КУО/см2,
M=2,5 log КУО/см2; в тушах свиней кількість колоній аеробних
мікроорганізмів – m=4,0 log КУО/см2, M=5,0 log КУО/см2; Еnterobacteriaceae
– m=2,0 log КУО/см2, M=3,0 log КУО/см2; Salmonella у всіх видів м’яса –
відсутність у місцях відбору проби для кожної туші. Етап, на якому
застосовують критерій – туші після оброблення, але перед охолодженням.
У разі отримання незадовільних результатів необхідно удосконалювати
гігієнічні вимоги щодо забою тварин та переглянути заходи контролю
за технологічними процесами.
А у м’ясному фарші та м’ясі механічного обвалювання кількість
колоній аеробних мікроорганізмів – m=5х105 КУО/г, M=5х106 КУО/г,
E. coli – m=50 КУО/г, M=500 КУО/г; у м’ясних напівфабрикатів
E. coli – m=500 КУО/г, M=5000 КУО/г.
На потужностях з виробництва та обігу м’яса забійних тварин
необхідно встановити ризик-орієнтований контроль за встановленням
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критерію безпечності, а також контролювати дотримання санітарногігієнічних вимог під час реалізації м’яса забійних тварин, а також
дотримання особистої гігієни продавців за обігу цієї м’ясної продукції,
що забезпечить її безпечність і якість.
Профілактика харчових токсикозів та токсикоінфекцій полягає
у дотриманні комплексу ветеринарно-санітарних вимог під час
транспортування, підготовки до забою та первинної переробки тварин,
розроблення туш, зберігання і переробки м’яса, а також під час його
реалізації на агропродовольчих ринках, у супермаркетах, магазинах [4].
Потужності з виробництва та обігу яловичини, свинини, баранини
і козлятини мають провести аналіз небезпечного біологічного чинника,
визначити в процесі діяльності будь-які кроки, що є важливими для харчової
безпеки; впроваджувати ефективні процедури для дотримання меж,
установлених щодо безпечності харчових продуктів, перевіряти процедури
моніторингу, щоб гарантувати їх постійну ефективність [5].
Висновок. Під час виробництва та обігу м’яса забійних тварин
необхідно визначати критерії безпечності та критерії технологічного
процесу, що забезпечить безпечне споживання цієї продукції пересічними
споживачами.
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ЕНТОМОЗИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
Ставлення проблеми у загальному вигляді. Розвиток тваринництва
є основною передумовою забезпечення добробуту населення. Молоко, м’ясо
та виготовлені з них продукти – становлять вагому частку в харчуванні
населення. Однією з провідних галузей тваринництва України завжди було
скотарство. Упродовж останніх років у галузі склалася критична ситуація,
оскільки відслідковується стійка тенденція щодо зниження поголів’я
в господарствах різних форм власності. Станом на 01.08.2019 виробництво
молока в Україні скоротилося на 3,4 %, порівняно з 2018 р. Відповідно, в цих
реаліях стійке епізоотичне благополуччя поголів’я є вкрай важливим.
Однією з причин втрати продукції є захворювання худоби, спричинені
екто- та ендопаразитами. Поширені інвазійні захворювання, зокрема
ентомози. Епізоотологічне та епідеміологічне значення членистоногих
визначає їх участь у переданні продуктивним тваринам збудників багатьох
небезпечних трансмісивних інфекцій, зокрема віруси, рикетсії, бактерії,
спірохети, анаплазми, піроплазміди. За приблизними підрахунками ФАО,
збитки від ектопаразитозів у світі становлять понад 7 млрд доларів щорічно.
Упродовж стійлового періоду, актуальними хворобами є бовікольоз та
сифункулятози, зумовлені паразитуванням на тілі тварин постійних
ектопаразитів – волосоїдів і вошей. На думку окремих фахівців, економічні
збитки від паразитування членистоногих на великій рогатій худобі значно
перевищують утрати, спричинені збудниками інфекційних захворювань.
Особливо яскраво це проявляється за інтенсивних технологій ведення
скотарства, порушення санітарно-гігієнічних норм і правил утримання
тварин, а якщо зважити на той факт, що нерідко на захворювання,
спричинені паразитичними членистоногими у скотарстві, не звертають
належної уваги, то актуальність проблеми постійних ектопаразитозів
у скотарстві є незаперечною.
З вищевикладеного слід зазначити, що дослідження біології збудників
ектопаразитозів великої рогатої худоби, удосконалення існуючих методів
боротьби із застосуванням препаратів та їх різноманітних лікарських форм
надасть можливість упровадити у виробництво максимально ефективні
засоби для зниження популяції паразитичної ентомофауни та недопущення її
поширення на сприйнятливі види тварин.
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Мета полягала у визначенні тропних місць локалізації ектопаразитів
на тілі тварин.
Матеріали і методи. Дослідження щодо визначення локалізації
ектопаразитів H. eurysternus, L. vituli, В. bovis на тілі великої рогатої худоби
проводили щомісяця впродовж календарного року в умовах ПАФ «Петрівка»
Полтавської області. Для цього було відібрано три групи по 15 тварин
у кожній, трьох вікових груп, зокрема корови, нетелі, телиці парувального
віку. Спостереження проводилися з підрахуванням на ділянках площею
100 см2.
Результати досліджень. Було з’ясовано, що основні місця локалізації
змінювалися залежно від пори року, місяця та віку тварини.
Основними місцями локалізації вошей на тілі корів, нетелей і телиць
парувального віку взимку були: голова (потилиця та тім’я) і шия;
у молодняку 3–10 міс. віку: шия, лопатка, прианальна складка та круп.
Середні показники кількості вошей у цих ділянках тварин варіювали в межах
від 16 до 62 екз. і 25–69 екз. на 100 см2, відповідно. При цьому, волосоїди
локалізувалися в ділянці голови, лопаток, боків, крупа та плеча у корів,
нетелей і телиць парувального віку, на молодняку 3–10 міс. віку – на верхній
ділянці шиї, лопаток, спини, боків, крупа. Середні показники
кількості волосоїдів у цих місцях становили в межах від 7 до 59 екз.
та 5–49 на 100 см2, відповідно.
У весняну пору року основними місцями локалізації вошей на тілі
корів, нетелей і телиць парувального віку були: голова, ділянка шиї, але із
зменшенням кількості, порівняно із зимою, в ділянці голови та зміною
ділянок на голові (біля основи рогів); у молодняку 3–10 міс. віку – ділянка
шиї, спина, круп та прианальна складка. Середні показники кількості вошей
у цих ділянках були в межах від 6 до 21 екз. та 2–27 екз. на 100 см2,
відповідно. Притому, волосоїди зустрічалися в ділянці голови, шиї, лопаток
та кореня хвоста, а на молодняку 3–10 міс. віку ектопаразитів реєстрували на
верхній ділянці шиї, лопатках, спині, боках, крупі. Середні показники
кількості волосоїдів у цих ділянках були в межах від 2 до 42 екз. та 3–29 екз.
на 100 см2.
Навесні, після переведення тварин на пасовищне утримання впродовж
7–8 годин на добу і більше, комахи переміщувалися з відкритих ділянок тіла
та локалізувалися в більш закритих місцях (у основи рогів, вух, паху,
з внутрішнього боку кінцівок і в підлопаткових ділянках тіла).
Восени основними місцями локалізації вошей на тілі корів, нетелей
і телиць парувального віку були: голова (основа рогів, потилиця) і ділянка
шиї; у телят і молодняку: ділянка шиї, голова, прианальна складка та
з’являлися в ділянці боків. Середні показники кількості вошей становили
в межах від 8 до 21 екз. і 3–36 екз. на 100 см2, відповідно. При цьому,
волосоїдів виявляли на голові, верхній ділянці шиї, лопатки, плечей, боків,
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крупу у корів та нетелей і телиць парувального віку, а на молодняку
3–10 міс. віку – у верхній ділянці шиї, лопатки, спини, боків, крупа. Середні
показники кількості волосоїдів у цих ділянках були в межах від 2 до 38 екз.
та 6–15 на 100 см2, відповідно.
Найважливішим чинником, який визначав місце локалізації вошей
у тварин була пора року, тобто температура довкілля, яка впливає на
температуру поверхні шкірного покриву. Цикл розвитку комахектопаразитів прямо пропорційно залежав від цих показників.
Оскільки впродовж досліджень не виявили телят і молодняку великої
рогатої худоби, у яких не були б знайдені воші, то навряд чи можна
стверджувати, що існують окремі види тварин, несприйнятливі до вошей
виду L. vituli.
Волосоїдів з обстежених у господарстві тварин реєстрували в усіх
статево-вікових груп великої рогатої худоби.
Проте, місця локалізації цих комах, також як і вошей, залежали від
багатьох чинників: віку тварин, сезону року, санітарно-гігієнічних умов
утримання, вгодованості, висоти і густини шерстного покриву.
Отже, сезони року помітно впливали на етологію і екологію
волосоїдів.
Висновки. Внаслідок проведення досліджень слід вказати, що за
паразитування обох збудників на одному хазяїні, кожен з них займав свою
ділянку на тілі тварин, що свідчить про наявність міжвидових відносин
ектопаразитів, які займають кожен свою нішу, і лише за їх великої
чисельності, комах виявляли на всій поверхні тіла.
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СЕЗОННА ТА ВІКОВА ДИНАМІКА ЕЙМЕРІОЗУ У ПЕРЕПЕЛІВ
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За повідомленнями
окремих учених, паразитарні захворювання посідають третє місце у світі
з-поміж хвороб птахів. Висока стійкість ооцисти до впливу чинників
зовнішнього середовища сприяє збереженню впродовж тривалого проміжку
часу здатності заражати птицю [1].
Еймеріоз є одне із захворювань, що перешкоджають вирощуванню
та збереженню молодняку, а також підвищенню продуктивності дорослої
птиці. Так, у дорослої птиці знижується несучість, у молодняку паразити
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зумовлюють значне відставання в рості й розвитку, а іноді призводять
до його загибелі від виснаження чи інтоксикації продуктами метаболізму [2].
За природою паразити надзвичайно «екологоємні» та «екологозалежні»,
тому що передаються через воду, ґрунт та інші предмети, що безпосередньо
контактують з об’єктами довкілля.
Ступінь поширення еймеріозу, в першу чергу, залежить від способу
утримання птиці в господарстві. За підлогового утримання послід
накопичується і зберігається у брудерній кімнаті з перших днів і до моменту
вибірки птиці, внаслідок чого відбувається перезараження та забруднення
предметів догляду та годування [3; 4].
За постійного утримання птахів у клітках вікова динаміка еймеріозу
може ще більше варіювати залежно від санітарного стану пташника,
температури навколишнього середовища і вологості. У більшості випадків
за кліткового утримання, порівняно з підлоговим, відзначають нерівномірне
поширення захворювання і відносно легкий його перебіг.
Захворюваність на еймеріоз має також сезонний характер. Найбільш
небезпечні для зараження теплі і вологі періоди року. Залежно від
географічної зони ці періоди різні. Пояснюється це тим, що підвищена
вологість і тепло створюють сприятливі умови для дозрівання та збереження
у зовнішньому середовищі екзогенних стадій еймерій [5].
Метою роботи було дослідити вплив пори року та віку перепілок
на еймеріозну інвазії у господарствах різних форм власності.
Матеріали та методи досліджень. Копрологічні дослідження
проводили згідно з ДСТУ 5079:2008 у такій послідовності:
- визначали ступінь ураження птиці (проби посліду досліджували
у лабораторних умовах за методом Фюллеборна та «Способом
копрологічного діагностування гельмінтозів і еймеріозів» (патент на корисну
модель № 66165, Довгій Ю.Ю. та ін., 2013 р.);
- видову належність виявлених ооцист визначали на підставі
морфологічних (колір, форма, розмір, кількість оболонок, наявність
кришечок на полюсах) і біологічних (ступінь розвитку зародка) ознак
за Чертковою А.Н. (1959), Дахно І.С. (2001).
Результати досліджень. Сезонну та вікову динаміку інтенсивності
та екстенсивності еймеріозної інвазії в перепілок ми досліджували
у спеціалізованому господарстві ФГ «Миколай» та особистих господарствах
приватного сектору Житомирського району, сіл Барашівка та Іванівка
з вересня 2018 по серпень 2019 рр. За період досліду було досліджено
820 голів перепілок відібраних у спеціалізованому господарстві та 220 голів
в особистих присадибних господарствах.
Під час проведення досліду в особистих господарствах, де утримують
як курей, так і перепелів, реєстрували такі види еймерій: Eimeria tenella +
E. neсatrix, що зустрічався в асоціації з гельмінтами Heterakis gallinarum та
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Ascaridia galli. У спеціалізованому господарстві встановили такі види
еймерій: E. tenella + E. acervuline + E. neсatrix.
Як результат дослідження впливу сезону на інвазованісті еймеріями
встановлено, що інтенсивність інвазії (ІІ) та екстенсивність інвазії (ЕІ)
в особистих господарствах приватного сектору в перепелів спостерігали на
весні, восени та взимку. Середній рівень ІІ у квітні становила
14,92±0,2 тис. ооцист/1 г посліду і відповідно у вересні 17,3±0,19 та зимою
11,4±0,17 тис. ооцист в одному грамі посліду. ЕІ спостерігали у квітні
та вересні (47,5 і 38,7 % відповідно). Найнижчою вона була в зимню пору
року в грудні 21,7 %.
Також виявлено, що ІІ у спеціалізованому господарстві відрізнялась
і становила на весні 12,1±0,03, восени 9,3±0,02 та зимою
5,1±0,02 тис. ооцист/1 г посліду. Залежно від пори року ЕІ становила на весні
‒ друга половина березня початок квітня 33,78 %, восени в листопаді
41,34 %, так у зимовий період це кінець лютого 29,1 %.
Для дослідження було відібрано перепілок різних віком груп: перша
(10–30), друга (60–90) і третя (150–180) діб дослідженнями виявлено, що
в особистих господарствах спостерігали у перепілок першої групи ЕІ 48,6 %
другої та третьої (відповідно 39 та 27,2 %). У птиці віком 10–30 діб ІІ
становила 18,4±0,17, а в 60–90 діб ‒ 14,1±0,16 і 150–180 діб –
6,1±0,1 тис. ооцист/1 г посліду. Також визначено, що в ФГ «Миколай»
у першої групи ЕІ 28,6 % за середньої ІІ 10,6±0,16 тис. ооцист/1 г посліду
і відповідно у другій та третій ЕІ 21,8 % і 11,4 %, за ІІ 19,3±0,4 та
3,45±0,13 тис. ооцист/1 г посліду.
Висновки. Узагальнюючи результати проведених нами досліджень,
слід зазначити, що еймеріоз у перепілок – поширене захворювання, серед
господарств різних форм власності. В особистих господарствах пік інвазії
припадає на жовтень, а у спеціалізованих ‒ на весну.
Вплив пори року і віку на ІІ та ЕІ чітко простежують в особистих
господарствах, де птицю утримують у примітивних умовах порівняно
з промисловим способом ведення птахівництва. У цьому випадку характер
ензоотії частіше визначає не стільки сезонність, скільки технологія
вирощування.
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МАНИФЕСТНОСТЬ КОЖНОАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ
ИНДУЦИРОВАННОЙ MYCOBACTERIUM VACCAE D-19
НА КРОЛИКАХ И ОВЦАХ
Актуальность проблемы. Кролики и овцы являются классическими
лабораторными животными еще со времен Л. Пастера, и их наличие является
обязательным в виварии бактериологической лаборатории. В ветеринарной
фтизиатрии при диагностике MAC-инфекции обычно используются кролики,
но и овцы могут применяться в аллергических исследованиях, так как они
отличается высокой чувствительностью к микобактериальным антигенам.
Организм овец обладает высокой реактогенностью к инфектопатогенам,
поэтому их можно использовать как биоиндикатор микобактериальной
инфекции, особенно в ситуациях с неясными и сомнительными результатами
аллергических исследований на кроликах (Murray P.R., 2005; Литвинов В.И.
и др., 2008; Макарова М.В., 2010; Magee J.G., Ward A.C., 2015;
Калашник Н.В., Завгородний А.И., 2018).
В
лабораторной
практике
аллергической
индикации
микобактериальных антигенов, особенно группы MAC, уделяется
недостаточное
внимание.
При
аллергических
исследованиях
на микобактериальные инфекции возможно применение различной
локализации интракутанного введения специфических аллергенов
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из атипичных микобактерий кроликам и овцам как дополнительной
лабораторной модели.
Кроликам аллергены инъецируют в кожу уха, нижнего века
и подхвостовой складки, при этом статистически достоверный результат
получить удается не всегда, особенно в случае инфицирования атипичными
микобактериями. Наиболее демонстративным принято считать введение
аллергенов в подхвостовую складку.
Овцам микобактериальные антигены вводят в области шеи, бока,
внутренней поверхности бедра, наружной поверхности уха, в подхвостовую
и локтевую складку и под кожу нижнего века (интрапальпебрально).
При этом согласно экспериментальным данным аллергических исследований
на паратуберкулез на овцах с высокой степенью достоверности
и воспроизводимости установлено, что реакция у зараженных животных
проявляется более демонстративно при введении аллергенов под кожу
нижнего века (Popovici P. et al. 1968; Головач О.В., 2004; Завгородний А.И.
и др., 2013; Калашник Н.В., 2018). Учитывая убиквитарность атипичных
микобактерий и то, что они могут обладать биологически активными
потенциями
в
отношении
теплокровных
животных,
индикация
и идентификация микобактериальных антигенов имеет важное значение.
Цель работы: сравнительное исследование и экспериментальная
отработка оптимального метода аллергической индикации атипичных
микобактерий на кроликах и овцах с использование модельного объекта –
M. vaccae D-19 как нативного иммуномодулятора макроорганизма
теплокровных животных.
Материалы и методы. Для биологического исследования
использовали атипичные микобактерии в лаборатории изучения туберкулеза
«ННЦ» ИЭКВМ, а именно: эпизоотическую культуру M. vaccae D-19;
референтные культуры – M. avium ИЭКВМ-УААН, M. intracellulare № 11,
M. scrofulaceum
№ 27.
Штаммы
обладали
типичными
морфотинкториальными,
культуральными,
биохимическими,
антигенными
и биологическим свойствами, характерными для вида. Культуры
микобактерий
поддерживались
на
среде
Левенштейна-Йенсена
с периодичностью пересевов один раз в четыре месяца с последующим
хранением в темноте при 4–6 °C.
Кожноаллергические исследования проводили на кроликах, серой
масти, живой массой 2,5–3,0 кг и на овцах 6–7 месячного возраста
в соответствии с наставлениями к диагностикумам, ППД-туберкулин для
млекопитающих и ААМ, произведенных на Сумской биофабрике.
Результаты исследований. Для сенсибилизации подопытных
животных использовали освеженные штаммы микобактерий: M. vaccae D-19,
M. avium ИЭКВМ-УААН, M. intracellulare № 11, M. scrofulaceum № 27.
Культуры микобактерий выращивали на среде Левенштейна-Йенсена

22

при 37 °C в течение 4 недель. Был получен удовлетворительный рост
бактериального газона, при окраске по Циль-Нильсену в мазках из культур
обнаружили кислотоупорные палочки типичной морфологии, без
посторонней микрофлоры. Приготовили суспензию микобактерий на
стерильном физрастворе с помощью шюттелирования со стеклянными
бусами в концентрации 1 мг/см3.
Подопытных животных заражали общепринятыми методами
подкожно, в паховую область в объеме 1 мг бакмассы микобактерий
соответствующего вида в 1 см3 физраствора. На каждый штамм
использовали по 14 животных. Подопытные животные не проявили
физиологически негативных реакций после инфицирования. Поведенческие
реакции не изменились, поедаемость корма осталась прежней. Через месяц
после инфицирования всех зараженных животных исследовали
симультанной
аллергической
внутрикожной
пробой,
при
этом
ППД-туберкулин для млекопитающих вводили в кожу средней трети шеи,
а ААМ инъецировали в различные части тела. Кроликам аллерген вводили
в кожу уха, нижнего века и подхвостовой складки, а овцам в кожу нижнего
века, подхвостовой складки и внутренней стороны бедра. На каждый тип
введения аллергена использовали по 2 биообъекта.
На инъекции ППД-туберкулина организм инфицированных животных
отвечал слабовыраженной ложноположительной кожноаллергической
реакцией, которая была достоверно менее демонстративна, чем на ААМ.
Толщина кожной складки увеличивалась в диапазоне 1–3 мм, очагов
некроза, гипертензии и болезненности не отмечалось. Организм кроликов
и овец реагировал на введение ППД-туберкулин однотипно.
При введении ААМ организм кроликов отвечал нерегулярными
изменениями в месте инъецирования аллергена. Наиболее демонстративные
реакции отмечали при введении аллергена в подхвостовую складку, во всех
случаях отмечали четко выраженные изменения кожной складки в виде
утолщения до 2–4 мм, отечности, иногда покраснения и болезненности.
Инъекции ААМ в кожу уха давали неясные и несистемные проявления
ответной реакции в виде локального покраснения с незначительным отеком.
В половине случаев местная реакция отсутствовала. Интрапальпебральные
введения ААМ дали аналогичный результат.
Организм овец на введение ААМ отвечал демонстративной
положительной реакцией в виде утолщения кожной складки, отечности,
покраснения и болезненности. Выраженность местного реагирования
варьировала в зависимости от локации введения диагностикума, но во всех
случаях реакции расценивались как позитивные, сомнительных реакций
не было. Наиболее отчетливые результаты кожноаллергического
реагирования были продемонстрированы в случае введения аллергенов в
кожу нижнего века.
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Выводы
1. Организм овец является биоиндикатором антигенов атипичных
микобактерий в кожноаллергических реакциях, при этом метод
интрапальпебрального
введения
аллергенов
является
наиболее
эргономичным и воспроизводимым по сравнению с интракутанной
инъекцией аллергенов в области внутренней поверхности бедра или
в подхвостовую складку.
2. Исследованные штаммы атипичных микобактерий M. vaccae D-19,
M. avium ИЭКВМ-УААН, M. intracellulare № 11, M. scrofulaceum № 27
индуцировали аналогичные по манифестности ответные кожные реакции
гиперчувствительности замедленного типа.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СОБАК БАБЕЗИОЗОМ (ПИРОПЛАЗМОЗОМ)
В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
За последние годы значительно возрос научный интерес
исследователей к современному собаководству в связи с расширением
породного состава и широким использованием собак в народном хозяйстве и
в частности в оперативно-розыскной работе. К сожалению, болезни собак
различной этиологии ‒ инфекционной, инвазионной и незаразной ‒ нанося
значительный экономический ущерб служебному собаководству и частным
владельцам собак [1]. До сих пор многие аспекты эпизоотического
проявления заразных болезней собак еще недостаточно изучены
и объяснены. К числу таких заразных болезней собак в условиях
Костанайской области относится бабезиоз (пироплазмоз) ‒ паразитарное
маляриеподобное заболевание крови животных и человека. Это заболевание
вызывается паразитом Piroplasmacanis, с учетом современных взглядов его
стали именовать Babesiacanis, а саму болезнь – бабезиоз собак,
сопровождается высокой температурой, желтушностью и анемичностью
слизистых оболочек, гемоглобинурией, атонией кишечника, учащенным
сердцебиением [2].
Целью нашей работы стало изучение распространения бабезиоза среди
собак в Костанайской области с определением показателей экстенсивности
и интенсивности инвазии.
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Материалы и методы исследований. Работа выполнялась на базе
кафедры ветеринарной медицины КГУ имени А. Байтурсынова. Для
изучения распространения бабезиоза среди собак были взяты данные
ветеринарных учреждений Костанайской области за последние 5 лет.
С диагнозом «бабезиоз» было зарегистрировано 2527 собак разного возраста,
пола, пород и условий содержания. При постановке диагноза ‒ бабезиоз
собак учитывали данные анамнеза, сезонность заболевания, клинические
симптомы и результаты проведения гемоскопии тонкого мазка из
периферической крови, окрашенных по Романовскому-Гимза. Динамику
бабезиоза устанавливали по результатам расчета экстенсивности инвазии
(ЭИ ‒ процент зараженных животных по отношению к общему количеству
обследованных в каждый месяц года), и интенсивности паразитемии
(определяли путем изучения эритроцитов на наличие в них паразитов
в 100 полях зрения и выражали в процентах) [3; 4].
Результаты исследований. По данным наших исследований,
экстенсивность инвазии в течение последних 5 лет изменялась следующим
образом: пик ЭИ отмечался в 2016 году (41,69 %), наименьший показатель
ЭИ – в 2014 году (28,24 %). Снижение количества животных с диагнозом
бабезиоз в 2014 году связано, по нашему мнению, с неблагоприятными
погодными условиями для развития клещей. Среднегодовой показатель
заболеваемости собак бабезиозом составил 31,43 % в 2013 году, 28,24 %
в 2014 году, 39,93 % в 2015 году, 41,69 % в 2016 году и 39,03 % в 2017 году.
Экстенсивность инвазии за период с 2013 по 2017 годы увеличилась
в 1,3 раза. Это связано не только с изменением климатических условий,
но и уменьшением борьбы с иксодовыми клещами на выгульных площадках.
В Костанайской области бабезиоз собак, по нашим исследованиям,
регистрируется во все сезоны, однако массовые случаи заболевания
наблюдаются в весенне-летний (апрель-июнь) и летне-осенний (августоктябрь) периоды.
Анализ сезонной динамики бабезиоза показал, что наибольший
процент экстенсивности инвазии приходится на сентябрь и составляет
75,68 %, В остальные месяцы ЭИ удерживается приблизительно на одном
уровне, соответственно октябрь – 64,83 %, апрель – 51,51 %, май –51,77 %,
август – 41,29 % и июнь – 30,39 % месяцы. Пик осенней экстенсивности
инвазии пришелся на сентябрь месяц ‒ 75,68 %, пик весенней
экстенсивности инвазии пришелся на май месяц –51,77 %. В летне-осенний
период всех пяти лет количество заболевших собак больше, что связано, понашему мнению, с активным выездом людей со своими питомцами на
природу. В январе месяце встречались единичные случаи бабезиоза,
экстенсивность инвазии составила 0,81 %. В декабре, феврале и марте всех
пяти лет зарегистрированных случаев не обнаружено.
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Вторым показателем при изучении зараженности собак бабезиозом
является уровень интенсивности инвазии. За 2013–2017 годы заболевание
у животных протекало с различной интенсивностью инвазии. Так, ИИ более
50 % отмечается у 5 собак в октябре месяце, с ИИ 40‒50 % было
у 18 животных в августе, у 12 собак в мае, 4 заболевших собаки было
в апреле месяце. Количество животных с ИИ 30‒40 % выявлено в сентябре,
октябре, мае, августе, апреле и июне, соответственно 39, 30, 20, 17, 6
и 4 собаки. ИИ в 20-30 % встречалась в сентябре у 125 собак, в мае
у 78 собак, в августе у 55 собак, в апреле у 52 собак, в октябре у 49 собак,
в июне у 6 и в ноябре у 1 собаки. ИИ с 10-20 %была в сентябре, октябре,
августе, мае, апреле, июне, июле и ноябре месяцах – 187, 128, 104, 85, 69, 36,
21 и 1 собака соответственно. Животных с ИИ 5-10 % выявлено в сентябре –
136 случай, октябре – 96 случаев, апреле – 77 случаев, май – 71 случай,
август ‒ 48 случаев, июнь – 46, июль – 11, ноябрь – 1 случай. ИИ 1‒5 % была
в сентябре – 260 случаев, октябре – 191 случай, августе – 107 случай, мае –
99 случаев, апреле ‒ 96 случаев, июнь – 80, июль – 40, ноябрь – 13 случаев
и в январе – 3 случая заболеваний собак. Мы также можем отметить, что
прослеживаются два пика инвазии различной интенсивности. За все пять лет
у наибольшего количества собак (884 животных) ИИ была 1‒5 %, на втором
месте по численности (631 животное) ИИ составляет 10‒20 %, и на третьем
месте у 486 собак ИИ 5‒10 %. С увеличением ИИ количество зараженных
животных уменьшается. Наименьшее количество животных (5 собак) отмечено
с ИИ более 50 %, что связано с большим процентом гибели животных при
такой зараженности до момента обращения в лечебные учреждения.
Выводы. Проведенные нами исследования по изучению зараженности
бабезиозом собак в Костанайской области в период с 2013 по 2017 годы
позволили сделать следующие выводы:
- в связи с климатическими условиями ЭИ с 2013 по 2017 годы
увеличилась в 1,3 раза;
- пик осенней экстенсивности инвазии пришелся на сентябрь ‒
75,68 %, пик весенней экстенсивности инвазии пришелся на май ‒ 51,77 %.
Зимой регистрируются спорадические случаи 0,81 %, летом в июле месяце
наблюдается снижение процента заболевших собак 11,09 %;
- при бабезиозе собак у 35 % животных ИИ составляет 1‒5 %,
у 25 % животных ИИ составляет 10‒20 %, 19 % собак имеют ИИ 5‒10 %,
у 14% собак ИИ равна 20‒30 %, у 4 % собак ИИ равна 30‒40 % и остальные
3 % животных ИИ была более 40 %.
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ВПЛИВ ВОДОРОЗЧИННОЇ ФОРМИ α-ТОКОФЕРОЛАЦЕТАТУ
НА МЕТАБОЛІЗМ ТЕПЛОКРОВНИХ ТВАРИН
Токоферол об’єднує ряд ненасичених спиртів-токоферолів, з яких
найбільш активним є альфа-токоферол.
Токофероли – прозорі маслянисті рідини, добре розчинні в жирах
(оліях, маслах) та жиророзчинниках, стійкі до нагрівання, але швидко
руйнуються під дією ультрафіолетового випромінювання (И.Ю. АверкоАнтонович, 2002; В.Б. Спиричев, 2004). Нерозчинність токоферолів у воді
ускладнює і обмежує їх безпосереднє використання. Тому в цій роботі
вивчали вплив водорозчинної форми α-токоферолацетату, одержаної
за допомогою міцелярних полімерних носіїв, на клінічний стан і живу масу
тіла лабораторних тварин.
Крім того, необхідно зазначити, що вітамін Е у водорозчинній формі
підтримує належне поглинання і використання ліпідів, позитивно впливає на
печінку, кишечник, підшлункову залозу та підтримує оптимальне
функціонування імунної системи. Вітамін Е – один із найбільш важливих
антиоксидантів для організму (В.Б. Спиричев, 2004; Е.М. Шаповалова, 2007).
Антиоксиданти захищають здорові клітини від окиснення і пошкодження
вільними радикалами. Вільні радикали є необхідними для енергетичного
метаболізму та імунної функції, проте надмірна кількість вільних радикалів,
які можуть пошкоджувати здорові клітини, особливо клітинні мембрани
ліпідів і білків. Вітамін Е – особливо цінний антиоксидант у клітинних
мембранах, де він запобігає окисненню ненасичених жирних кислот шляхом
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поглинання вільних радикалів. Це допомагає стабілізувати і захистити
клітинні мембрани еритроцитів тощо, чутливих до окиснення (И.Ю. АверкоАнтонович, 2002; Л.В. Деримедведь, 2002; А.Г. Гилман, 2006; Р. Марри,
1993).
Матеріали і методи. Матеріалом для проведення дослідження
слугували нелінійні лабораторні миші, віком 45 діб, диблок-кополімер (ДБК)
МОПЕО-b-ПАК (ПАNa) на основі метоксиполіетиленоксиду (МОПЕО)
та поліакрилової кислоти (ПАК).
Диблок-кополімер (ДБК) МОПЕО-b-ПАК (ПАNa) на основі
метоксиполіетиленоксиду (МОПЕО) та поліакрилової кислоти (ПАК) було
одержано методом радикальної блок-кополімеризації ПАК з МОПЕГ
(Мv=5 кДа), ініційованої йонами Се. Відновником виступала кінцева
гідроксильна група основного ланцюга МОПЕГ.
Взаємодія хімічно комплементарних блоків (МОПЕО та ПАК)
з утворенням ІнтраПК у макромолекулах блок-кополімерів реалізується
лише в межах низьких рН (малих α), де більша частина –СООН– груп ПАК
неіонізована.
Схему самозбірки макромолекул ДБК у міцелярні структури, залежно
від рН розчину наведено на рис. 1.

Міцели ДБКПАК
(pH ≤ 4)

Частково зруйновані ІнтраПК
(4 < pH < 6)

Окремі макромолекули ДБКПАNa
(pH ≥ 6)

Рис. 1. Схема самозбірки молекул ДБК у міцелярних структурах,
залежно від рН розчину

Для проведення досліду було сформовано дві контрольні і дві дослідні
групи по 10 тварин у кожній. Першій контрольній групі не застосовували
препарат, а другій – задавали жиророзчинний вітамін Е з більш високою
концентрацією С1. Першій дослідній групі диблок-кополімер (ДБК)
МОПЕО-b-ПАК (ПАNa) на основі метоксиполіетиленоксиду (МОПЕО)
та поліакрилової кислоти (ПАК), а другій дослідній групі – з різницею
концентрацій С1/C2=24.
Усім лабораторним тваринам згодовували корм для гризунів, тварини
мали вільний доступ до водопровідної питної води. Проводили клінічні
дослідження та зважування тварин.
Результати дослідження. Упродовж досліду проводили клінічні
дослідження контрольних та дослідних груп мишей. Під час визначення
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габітусу тварини мали жвавий темперамент, середню вгодованість,
положення тіла у просторі – природне. Апетит добрий, напування вільне
досхочу. Уже через місяць від початку досліду у дослідних груп
лабораторних тварин спостерігали відмінності щодо стану шерстного
покриву: шерсть густа, добре прилягає до тіла, блискуча, міцно зафіксована
в шкірі. У контрольних груп лабораторних тварин, яким не застосовували
або застосовували чистий препарат без полімерної оболонки шерстний
покрив – дещо тьмяний.
Результати змін живої маси тіла мишей за застосування диблоккополімеру (ДБК) МОПЕО-b-ПАК (ПАNa) на основі МОПЕО та ПАК
наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Результати зміни живої маси мишей під час випоювання
диблок-кополімеру (ДБК) МОПЕО-b-ПАК (ПАNa)
на основі МОПЕО та ПАК протягом досліду, (M ± m) (n=10)
Показники
Жива маса тіла на
початку досліду, г
Жива маса тіла
через 1 місяць, г
Жива маса тіла
через два місяці
досліду, г
Жива маса тіла
в кінці досліду, г
(через 3 міс.)

Перша
контрольна

Групи мишей
Друга
Перша
контрольна
дослідна

Друга
дослідна

21,6±0,72

20,9±0,82

22,6±0,82 *▲

23,0±1,23*▲

26,5±0,92

26,4±1,36

28,7±0,62*▲

28,0±1,23*▲

31,3±3,69

32,2±0,51

33,4±0,51*▲

33,7±1,02*▲

33,5±0,92

33,9±0,51

34,6±0,82*▲

34,6±1,03*▲

Примітка: рівень вірогідності різниці з контролем,
де * – Р < 0,05 відносно першої групи
▲
– Р < 0,05 відносно другої групи

Дані, наведені в табл. 1, свідчать про те, що для досліду обрано мишей
практично з ідентичною живою масою тіла. Через один місяць випоювання
вітаміну миші першої дослідної групи мали на 8,3 %, другої – на 5,7 %
більшу масу тіла, порівняно з першою контрольною групою, а, порівняно
з другою контрольною групою, миші першої дослідної групи мала вищу
масу тіла на 8,7 %,другої – на 6,1 %, відповідно.
Через 2 місяці випоювання вітаміну миші першої дослідної групи мали
на 6,7 %, другої – 7,7 % вищу масу тіла, порівняно з першою контрольною
групою, а, порівняно з другою контрольною групою, миші першої дослідної
групи мали на 3,7 %, другої – на 4,7 % вищу масу тіла.
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Через 3 місяці досліджень миші першої та другої дослідних груп
збільшили масу тіла на 3,3 %, порівняно з першою контрольною групою,
а, порівняно з другою контрольною групою, миші першої і другої дослідної
групи мали вищу живу масу тіла на 2,1 %.
Отже, в результаті проведених досліджень випоювання лабораторним
тваринам вітаміну Е у водорозчинній формі концентрованого та в зниженій
у 24 рази концентрації, отримані практично однакові показники щодо обміну
речовин і приросту живої маси.
Після закінчення досліду ми виконали відбір проб крові для одержання
сироватки та проведення біохімічних досліджень, результати яких наведено
в табл. 2.
Таблиця 2
Біохімічні показники сироватки крові мишей через 90 діб досліду
Показники
АЛТ, Од/л
АСТ, Од/л
Лужна
фосфатаза, Од/л
Загальний
білірубін,
мкмоль/л
Загальний білок,
Г/л
Глюкоза,
ммоль/л
Амілаза, Од/л
Креатинін
ммоль/л,
Сечовина,
ммоль/л

Перша
контрольна
119±0,21

Друга
контрольна
110,3±3,29

159±4,01

Групи

Перша
дослідна
89±2,88*▲

Друга
дослідна
104,7±3,08*▲

146,7±5,04

118,4±3,49*▲

139,5±9,56*▲

113±8,12

107±6,99

76,33±0,72*▲

97±1,23*▲

16±0,72

12±0,51

11,67±0,51*▲

10,67±0,31*▲

60,9±0,99

59,37±0,68

62,67±0,64*▲

62,67±0,03*▲

7,1±0,05

8,9±0,12

8,9±0,15*▲

8,97±0,17*▲

4506±36,17

2698±9,66

2986±23,84*▲

3299±116,4*▲

40±1,03

17,33±0,72

21,67±2,36*▲

25±3,39*▲

19±0,69

7,83±0,28

9,6±0,65*▲

10,47±1,09*▲

Примітка: рівень вірогідності різниці з контролем,
де * – Р < 0,05 відносно першої групи
▲
– Р < 0,05 відносно другої групи

За результатами досліджень, наведених у табл. 2, встановлено,
що співвідношення АСТ:АЛТ становить 1,33, що відповідає нормі як
у контрольних, так і в дослідних групах. Показник лужної фосфатази
в сироватці крові знизився у мишей першої дослідної групи на 32,5 %, другої
– на 14 %, порівняно з першою контрольною групою, а, порівняно з другою
контрольною групою – на 28,7 % і 9,3 %, відповідно, що свідчить про
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поліпшення функціонування печінки та стан кісткової тканини. Вміст
загального білірубіну знизився у мишей першої дослідної групи на 27,1 %,
другої – на 33,3 %, порівняно з першою контрольною групою, а, порівняно
з другою контрольною групою – на 27,5 % і 11,1 %, відповідно, це свідчить
про поліпшення жовчовидільної функції. Вміст загального білка знизився
у мишей першої та другої дослідних груп на 2,1 %, порівняно з першою
контрольною групою, а, порівняно з другою контрольною групою – на 5,6 %,
відповідно, що вказує на підвищення фільтрувальної здатності печінки та
нирок. Вміст амілази знизився у мишей першої дослідної групи на 33,7 %,
другої – на 26,8 %, порівняно з першою контрольною групою, а, порівняно
з другою контрольною групою – на 10,7 % і 22,5 %, відповідно, про
поліпшення функціонування нирок у мишей дослідних груп свідчить
знищення вмісту амілази. Вміст глюкози підвищився у мишей першої
дослідної групи на 25,4 %, другої – на 26,3 %, порівняно з першою
контрольною групою. Проте миші першої дослідної групи мали однаковий
показник вмісту глюкози з другою контрольною, а, другої дослідної – 0,07 %
вищий, що свідчить, що перед декапітацією тварин витримували на голодній
дієті. Дещо дискусійні отримані дані щодо креатиніну та сечовини проте
вони в усіх групах, попри значні відмінності були в межах фізіологічної
норми.
Отже, отримані результати свідчать, що за умов застосування
водорозчинної форми вітаміну Е у сироватці крові виявили, що вміст
креатиніну знизився у мишей першої дослідної групи мали на 45,8 %,
другої – на 37,5 %, порівняно з першою контрольною групою, а, порівняно
з другою контрольною у мишей 1-ї дослідної групи креатинін підвищився –
на 25 %, другої на – 44,3 %, що свідчить про незначне порушення ниркової
фільтрації. Вміст сечовини знизився у мишей першої дослідної групи на
49,3 %, другої – на 44,9 %, порівняно з першою контрольною групою,
а, порівняно з другою контрольною групою сечовина підвищилась у мишей
першої дослідної групи – на 22,6 %, другої на – 2,64 % свідчить про незначне
зниження видільної функції нирок.
Висновки
Випоювання лабораторним тваринам диблок-кополімеру (ДБК)
МОПЕО-b-ПАК(ПАNa) на основі метоксиполієтиленоксиду (МОПЕО) та
поліакрилової кислоти (ПАК) дало змогу знизити його концентрацію більше,
ніж у двадцять чотири рази, а жива маса тіла мишей через 3 місяці
випоювання вітаміну Е у водорозчинній формі навіть незначно підвищилася,
порівняно з контролем.
Отримані результати біохімічних показників сироватки крові мишей,
яким випоювали диблок-кополімеру (ДБК) МОПЕО-b-ПАК(ПАNa) на основі
(МОПЕО) та (ПАК), свідчать про функціонування організму дослідних
тварин у межах фізіологічної норми.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У ПОСТЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД
У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Продовольча безпека – якісна характеристика динамічного стану
відкритої соціально-економічної системи, базовий критерій ефективності
державної стратегії якісного продовольчого забезпечення, реалізації
національних інтересів, підтримки дієздатності суб’єктів господарювання,
збереження системи життєзабезпечення населення та необхідна умова
функціонування національної економіки в режимі розширеного відтворення.
Завдання продовольчої безпеки стосується збереження суверенності,
незалежності держави й пов’язані з правом власності українського народу на
землю. Підвищення продовольчої безпеки гарантує охорону здоров’я та
збільшення тривалості життя [11].
Як наголошують вчені [1‒10; 14], одне з пріоритетних завдань сучасної
науки і практики є обмеження потрапляння в їжу людини продуктів
харчування, які містять токсичні елементи, пестициди, мікотоксини,
антибіотики, радіонукліди та інші шкідливі речовини. У рішенні цієї
проблеми важливою складовою є отримання безпечних продуктів
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тваринництва і рослинництва. У зв’язку з цим збільшується необхідність
моніторингових досліджень з виявлення сільськогосподарських зон
з підвищеним рівнем забрудненості продукції тваринництва та
рослинництва, вивчення трансформації небезпечних забруднювачів
у ланцюзі: ґрунт ‒ рослини ‒ тварини ‒ продукція; розробки більш сучасних
методів їх індикації, удосконалення нормативної та методичної бази
проведення досліджень; створення та удосконалення системи контролю
якості сільськогосподарської продукції і проведення комплексних
заходів, які забезпечать охорону здоров’я населення, екологічну
безпеку навколишнього середовища і ветеринарне благополуччя
тваринництва [3; 8; 11‒13]. На думку учених, використання комплексу
заходів з моніторингу та контролю токсичних речовин у біологічних
об’єктах дозволить мінімізувати накопичення основних екотоксикантів
у кормах і продукції тваринництва, що сприятиме отриманню безпечних
продуктів харчування і охорони здоров’я населення.
Беручи до уваги вищезазначене, метою наших досліджень було:
визначити за результатами моніторингових та власних досліджень актуальні
проблеми якості та безпечності харчових продуктів у Рівненській області.
Матеріалом наших досліджень була звітна документація Рівненської
Регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів (РРДЛДПСС), державних
лабораторій ветсанекспертизи господарчих ринків м. Рівне та Рівненської
області; зразки м’ясних та молочних продуктів, лісових ягід та грибів.
Питому активність стронцію-90 в кормах, харчовій продукції та сировині
визначали спектрометрично з пробопідготовкою (фізичне концентрування
шляхом висушування і озолення) на Бета-спектрометричному комплексі
«Прогрес»
(Гамма-Плюс).
Дослідження
з
визначення
питомої
137
активності Cs і стронцію-90 у зразках молока, м’яса та кормів
з господарств та сіл «жорсткого» контролю північних районів області
проводять у стійловий та пасовищний періоди спектрометричним методом.
Проби для моніторингових спектрометричних досліджень доставляють
у радіологічний відділ РРДЛДПСС згідно з «Графіком по відбору проб»
радіологом Сарненської МДЛ (міжнародна державна лабораторія)
Держпродспоживслужби. Радіологічний контроль об’єктів ветнагляду
в північних районах області охоплює: радіометричні дослідження молока,
м’яса, кормів та ін. з господарств та від індивідуальних власників із
Сарненського, Дубровицького, Зарічнянського районів. Дослідження:
статистичні, органолептичні, радіологічні за вимогами нормативної
документації.
Результати досліджень. Аналіз звітної документації показав, що
за 2017 рік у РРДЛДПСС проведено 388 спектрометричних досліджень
на вміст цезію-137 з господарств та приватного сектору області:

33

кормів – 55 проб; молока – 322 проби, з них 5 проб ‒ вище допустимих
рівнів (мінімальна активність з перевищенням 137Cs становить – 107 Бк/кг,
а максимальна – 197 Бк/кг). М’яса досліджено 6 проб; грибів – 5 зразків,
з них 4 проби з підвищеним умістом радіонуклідів 137Cs (мінімальна
активність з перевищенням у свіжих грибах становить – 706 Бк/кг,
максимальна в свіжих – 877 Бк/кг, а в сухих грибах – 3785 Бк/кг). Середня
забрудненість грубих кормів становить – 27 Бк/кг, соковитих – 15 Бк/кг;
коренеплодів – 3,6 Бк/кг; концкормів – 4 Бк/кг; молока – 19 Бк/л.
На вміст стронцію-90 в об’єктах ветнагляду забруднених районів
досліджено вибірково: корми – 35 проб; молоко – 17 проб; м’ясо – 3 проби;
кістки ВРХ – 2 проби; всього 57 проб, вище ДР не було виявлено. Порівняно
з минулим роком питома активність як цезію-137, так і стронцію-90 дещо
зменшилася. Молоко вище допустимих рівнів виявлено в Зарічнянському
і Дубровицькому районах, гриби – в Дубровицькому районі. Радіологічний
відділ РРДЛДПСС здійснював велику роботу з радіологічного контролю
харчової продукції та продовольчої сировини: проведено 3116 досліджень,
з них на питому активність цезію в харчовій продукції та продовольчій
сировині – 1558, стронцію – 1558, вище ДР не виявлено.
Проведений радіологічний контроль об’єктів ветнагляду в північних
районах області: радіометричні дослідження молока, м’яса, кормів та інших
об’єктів ветнагляду з господарств та від індивідуальних власників
із Сарненського, Дубровицького, Зарічнянського районів радіологом
Сарненської МДЛ Держпродспоживслужби у 2017 році показав, що
з 354 проб кормів, 46 зразків фруктів та овочів, 369 проб молока, 15 проб –
грибів та ягід лише 2 проби сухих грибів перевищували ДР (мінімальна
активність з перевищенням становить – 2787 Бк/кг, а максимальна –
4193 Бк/кг. Порівняно з минулим роком забрудненість молока, кормів в
індивідуальному секторі дещо зменшилася. Прижиттєво на вміст
радіонуклідів у м’язах тварин досліджено 460 голів ВРХ.
Державні лабораторії ВСЕ на господарчих ринках провели
145740 досліджень на вміст цезію-137, з них 66 проб ‒ вище допустимих
рівнів (ягоди та гриби), мінімальна активність у свіжих ягодах та грибах
з перевищенням становить – 589 Бк/кг, в сухих – 2566 Бк/кг, максимальна
активність у свіжих ягодах та грибах – 4000 Бк/кг, а в сухих – 4762 Бк/кг.
Висновки
1. Державні лабораторії ветсанекспертизи господарчих ринків
Рівненської області і Рівненської регіональної державної лабораторії
Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів проводять велику роботу в плані недопущення до реалізації
недоброякісної та шкідливої харчової продукції.
2. Гарантом безпеки харчової продукції в постчорнобильський період
в Україні залишається система моніторингових досліджень.
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4. Питома активність лісових грибів та ягід у потерпілих районах
Рівненської області залишається на високому рівні; організація
раціонального використання природних ресурсів, безпечне споживання дарів
лісу – нагальна проблема сьогодення.
5. З метою радіаційного захисту населення потерпілих районів
Рівненської області необхідно посилити радіологічний контроль у ДЛВСЕ
на ринках та проводити інформацію людей про радіологічний стан довкілля,
радіоактивне забруднення харчових продуктів і методи зменшення
вмісту 137Cs до нормативних вимог.
6. Для усунення ризику небезпеки споживача харчової продукції
необхідно
удосконалювати
систему
контролю
сировини,
яку
використовують для виготовлення продуктів, за показниками безпеки на всіх
етапах виробництва.
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ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ СВИНЕЙ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ
ЩОДО АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ
У рамках співпраці між Продовольчою та сільськогосподарською
організацією ООН (FAO) та трьома університетами, зокрема із Сумським
національним аграрним університетом, за підтримки Європейського банку
реконструкції та розвитку (ЄБРР) та сприяння Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у період
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з травня 2017 р. по листопад 2018 р. було впроваджено проєкт технічної
допомоги «Підвищення обізнаності про африканську чуму свиней в Україні:
ІІ етап».
Метою проєкту було моніторинг присутності вірусу африканської
чуми свиней у продуктах забою свиней, що вирощувалися в приватних
домогосподарствах усіх областей України. Для цього територію країни
розділили на три частини, збір і реєстрацію зразків матеріалу закріплено
за трьома університетами.
Завданнями, які постали перед Сумським НАУ були:
- сформувати робочу групу з-поміж студентів та викладачів;
- навчити членів робочої групи процедур відбору зразків, їх
маркування, опису, транспортування та написання протоколів досліджень;
- організувати відрядження для збору зразків для тестування
відповідно до чинного законодавства України;
- зібрати на місцевих продовольчих ринках України щонайменше
700 зразків, не більше 20 зразків з кожного району;
- узгодити графік тестування зразків та умови співпраці із Сумською
лабораторією Державної служби України з питань харчових продуктів
та захисту споживачів;
- сприяти студентам, які є членами проєктної команди, брати участь
у дослідженнях з використанням ПЛР-РЧ;
- у співпраці з експертами ФАО обговорити розробку та реалізацію
рекомендацій щодо вдосконалення навчального плану університету зі
спеціальності «ветеринарна медицина» курсів лабораторного діагностування
і епізоотології та написання магістерських робіт, присвячених АЧС.
Для участі в проєкті було сформовано робочу групу з-поміж
викладачів та студентів факультету ветеринарної медицини Сумського НАУ,
що пройшли курс «Лабораторна діагностика АЧС» на платформі
дистанційного навчання «Ветеринарний простір» (http://edu.vet.ua/),
розробленій
національним
консультантом
ФАО
В.В. Поліщуком.
Передумовою допуску до роботи було успішне складання підсумкового
тесту.
Учасники пройшли курс практичного навчання під керівництвом
національних консультантів ФАО щодо відбору зразків та реєстрації їх
локації в базі геоінформаційної системи взаємного інформування
та моніторингу африканської чуми свиней.
Були відпрацьовані практично навички користування мобільним
додатком EpiCollect 5 – інструментом для збору даних, який дозволяє
збирати та подавати геотеги форм даних (разом з фотографіями)
на центральний веб-сайт ресурсу для їх подальшого використання для
географічної візуалізації за допомогою Google Maps. На кожну пробу в базі
даних через мобільний додаток EpiCollect 5 заносили відомості про ЗВО,
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викладача – керівника групи, представника регіональної лабораторії, який
відбирав проби разом зі студентами, область, район та назва ринку,
на території яких відібрано зразок, ПІБ лікаря-ветсанексперта ринку,
координати місця відбору зразка (широта та довгота, які визначала
автоматично функція update location), номер і фото позначки придатності
на туші, дату відбору і номер зразка, фото ветеринарної довідки чи
ветсвідоцтва, область, район, населений пункт та координати місця
походження туші та фото сейф-пакета з пробою.
На карті, яку виводять на комп’ютері в будь-який час у процесі відбору
проб, зображено кількість і географічну локацію місць відбору зразків
робочими групами трьох університетів, які брали участь у проєкті:
Сумського національного аграрного університету, Житомирського
агроекологічного університету та Одеського державного аграрного
університету.
Команда Сумського НАУ відібрала і зареєструвала 1009 зразків
біоматеріалу.
Графік відбору та доставки зразків продукції тваринної продукції для
дослідження на африканську чуму свиней затвердила Державна служба
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Прибуття робочої групи до лабораторії ветеринарно-санітарної
експертизи відбувалося за присутності відповідального працівника після
узгодження з представниками місцевих управлінь Держпродспоживслужби
України, закріпленими для забезпечення виконання завдань проєкту.
До роботи допускали студентів та викладачів із затвердженого списку,
які пройшли інструктаж з техніки безпеки та були перевдягнені у спецодяг:
групу комплектували засобами індивідуального захисту (халати, бахіли,
рукавички) та інструментами й матеріалами для відбору, пакування
та тимчасового зберігання зразків біологічного матеріалу (контейнер,
сейф-пакет, пінцети, скальпелі, вата, дезінфектант).
Експертизу свинотуш проводили студенти під безпосереднім наглядом
та контролем лікаря ветсанексперта ринку після клеймування туши
(що свідчить про завершення процедури аналізу ‒ придатність продукції
до споживання і право продажу на цьому ринку). Після огляду туші
відбирали біоматеріал: лімфатичні вузли та селезінку (рис. 1).
Перед відбором кожного зразка куратор у присутності уповноваженої
особи, лікаря ринку і студентів фотографує ветеринарну довідку чи
ветеринарне свідоцтво, відбиток позначки придатності (клейма), а після
відбору зразка та герметизації (закриття сейф-пакета) – фотографує, ще й
сейф-пакет з унікальним ідентифікатором.
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Рис. 1. Експертиза свинотуш

Проби доставляли у лабораторію у день відбору або наступного дня,
зберігаючи за температури від 2 до 8 °С, для подальшого зберігання
за температури не вище мінус 68 °С – до накопичення необхідної для
дослідження кількості зразків.
У вірусологічному відділі Сумської регіональної державної
лабораторії Держпродспоживслужби було відкрито сектор молекулярногенетичних досліджень та встановлено необхідне обладнання для
діагностування АЧС методом ПЛР у реальному часі, на якому проводили
дослідження відібраного матеріалу.
В основі методу лежить виділення в досліджуваній пробі нуклеїнових
кислот та ампліфікація специфічної ділянки ДНК віруса АЧС під час
використання праймерів і синтезу комплементарних ланцюгів ДНК
за допомогою ферменту Тaq-полімерази. Детекція продуктів ампліфікації
здійснюється шляхом вимірювання флуоресценції фотооптичною системою
ампліфікатора.
Оскільки результати моніторингових досліджень були засекреченими,
ми не маємо можливості відобразити епізоотичну карту виявлених випадків
африканської чуми свиней, проте, практичним втіленням набутого досвіду
стали зміни у програмі дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби»,
де запропоновано вивчення геоінформаційної системи взаємного
інформування та моніторингу на прикладі африканської чуми свиней як
інструменту епізоотологічного нагляду для контролю особливо небезпечних
(у т. ч. транскордонних) інфекцій.
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Харківська державна зооветеринарна академія
ВИВЧЕННЯ КЛІНІКО-ЕПІЗООТОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ СВИНЕЙ
ЗА АСОЦІЙОВАНОЇ ЦИРКОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
У ГОСПОДАРСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Актуальність проблеми. Завдяки здійсненню систематичних планових
протиепізоотичних заходів щодо боротьби із захворюваннями тварин
у нашій країні ліквідовано безліч загрозливих інфекцій. Однак, ціла низка
інфекційних хвороб в окремих регіонах завдають відчутних економічних
збитків. Підвищена епізоотична небезпека існує для свиногосподарств
з інтенсивним веденням тваринництва, де на обмеженій території
концентрується велика кількість одного виду поголів’я. Так у великих
спеціалізованих господарствах з’явилися нові, ті, що раніше
не реєструвалися хвороби, проти яких традиційні методи боротьби
виявилися неефективними. Особливо небезпечними є асоційовані інфекції,
які впливають на відтворення поголів’я. До таких відносять цирковірусну
інфекцію свиней (ЦВІС). Недостатні знання щодо природи ЦВІС та
недооцінювання її значення для свинарства призвели до її небувалого
поширення в останнє десятиріччя.
ЦВІС відносять до одної з основних асоціативних хвороб, що
формують групу репродуктивно-неонатальних інфекцій свиней (РНІС). Саме
такі асоціації суттєво гальмують розвиток вітчизняного свинарства,
особливо племінного. Як окрему нозологічну одиницю, ЦВІС офіційно
не реєструють, проте з 2007 року у ветеринарній звітності Харківської
обласної з’явилися згадки про ЦВІС, як можливу причину змішаних віруснобактеріальних інфекцій підсисних та відлучених поросят у 10‒17 % випадків
у багатьох господарствах регіону.
Метою наших досліджень було детальне вивчення епізоотичної
ситуації щодо поширення асоційованої цирковірусної інфекції свиней та
вивчення впливу її збудника на біохімічні показники крові у хворих тварин.
Результати дослідження. Роботу виконували з 2018 по 2019 рр. на базі
кафедри епізоотології та ветеринарного менеджменту Харківської державної
зооветеринарної академії, а також у господарствах Харківської області.
Згідно з отриманими у 2018–2019 pp. даних визначено, що ЦВІС проявлялась
як у вигляді мультисистемного синдрому виснаження у кількості 42,1 %
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випадків, так і у вигляді шкірно-нефротичного синдрому підсвинків
у кількості 57,9 % випадків. До 2018 року домінуючою клінічною формою
ЦВІС був синдром виснаження (PMWS), який спостерігався у 75‒90 %
випадків. З 2018 року шкірно-нирковий синдром підсвинків у господарстві
став домінуючим (рис. 1).
За результатами вірусологічних і бактеріологічних лабораторних
досліджень установлено, що ЦВІС як моноінфекція не реєструвалася ‒
її збудник обов’язково виявляли у асоціаціях з іншими інфекційними
агентами: парвовірусом свиней (54,5 %), РРСС (18,2 %), з ентеробактеріями
(9,5 %), вірусом хвороби Ауєскі (4,6 %), стрептококозом та іншими (13,2 %).
25
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PMWS — синдром
мультисистемного
виснаження

15

PDNS — шкірно-нирковий
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Рис. 1. Динаміка клінічних форм ЦВІС у 2018-2019 рр.:
PMWS ‒ синдром мультисистемного виснаження;
PDNS ‒ шкірно-нирковий синдром

Спостерігаючи за проявом клінічних ознак, виявлено, що шкіряні
прояви ЦВІС домінують у стаціонарних осередках, де вже гострий перебіг
із синдромом мультисистемного виснаження вже йшов на спад. У перебігу
клінічно-епізоотологічних досліджень ЦВІС у свиногосподарствах ми
звернули увагу на присутність за ЦВІС, крім синдромокомплексів PMWS
та PDNS, симптомів, пов’язаних з розладами центральної нервової системи.
Пригніченість (загальний симптом ураження головного мозку), колові рухи
(ознака ураження мозочку), неадекватне реагування на дотик (ознака
менінгіту) ми спостерігали не менш, ніж у 10 % всіх клінічних випадків.
Водночас різке відставання хворих поросят у розвитку з високою
вірогідністю (через раптовість і неухильне наростання прояву симптому до
певної межі) може бути причиною ураження центрів гормональної регуляції
росту у гіпоталамічній ділянці мозку свині. Цей клінічний симптом є чи
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не найголовнішою ознакою ЦВІС. Крім того, у сисунів з уражених ЦВІС
гнізд у 15 % випадків ми спостерігали ознаки тремору, що також вказує
ураження центральної нервової системи за умов спонтанної епізоотії.
Лабораторні дослідження крові на біохімічні показники проводили в перші
вісім діб з моменту захворювання поросят (табл. 1).
Аналізуючи результати біохімічних показників крові, потрібно
зазначити про підвищення вмісту білірубіну в досліджуваних групах
порівняно з контрольними. Вивчення вмісту сечовини в крові досліджуваних
поросят показало його зростання в дослідних групах порівняно
з контрольними. Достовірна відмінність показників у хворих тварин
порівняно з контролем у другій групі становила на 59,8 % (Р<0,05), у третій
групі – на 75,2 %(Р<0,01), у четвертій групі – на 157,2 % (Р<0,001).
Таблиця 1
Біохімічні показники крові при ЦВІС в асоціації РРСС та ПВІС (n=25)
Показники

I гр. –
45–50 дн.
70,93±2,13
Загальний білок, г/л
52,81±3,04**
26,45±1,72
Альбуміни, г/л
21,14±1,63*
4,32±0,51
Глюкоза, ммоль/л
3,68±0,24
3,42±0,73
Кальцій загальний,
ммоль/л
3,1±0,56
2,21±0,24
Фосфор неорг.,
ммоль/л
2,05±0,21
4,35±0,73
Білірубін
загальний, ммоль/л
7,62±1,35*
5,37±0,82
Сечовина, ммоль/л
6,71±0,13
74,32±4,13
Креатинін, ммоль/л
86,48±5,21

Групи тварин
II гр. –
III гр. –
IV гр. –
70–75 дн.
90–95 дн.
115–120 дн.
72,42±2,72
73,07±1,08
77,14±2,69
53,48±3,21**
54,76±2,49** 55,48±3,15***
28,52±2,73
30,74±1,42
31,16±3,79
20,96±2,34*
22,24±1,57***
24,32±2,06
3,86±0,32
4,67±0,53
5,02±0,26
3,24±0,18
3,16±0,76
3,29±0,09***
3,64±0,08
3,62±0,07
3,69±0,42
3,0±0,36
3,6±0,17
3,67±0,05
2,58±0,04
2,74±0,08
2,7±0,09
2,5±0,18
2,6±0,05
2,71±0,13
5,02±0,47
5,83±0,28
6,42±0,14
11,84±0,93***
14,03±1,46*** 12,75±1,89**
5,78±0,53
6,12±0,38
6,07±0,92
9,24±1,26*
10,72±1,35** 15,61±2,08***
92,03±3,46
94,67±4,16
106,73±7,24
157,49±6,04*** 172,32±5,31*** 165,82±6,05***

Примітка: чисельник – здорові тварини (контроль), знаменник – хворі тварини (дослід).
*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 порівняно з контрольною групою.

Зниження кількості загального білка і зміни вмісту загального
білірубіну в крові хворих тварин у бік підвищення свідчать про пригнічення
білковосинтетичної активності печінки. Упродовж усіх етапів дослідження
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спостерігали достовірне підвищення вмісту сечовини і креатиніну у хворих
тварин, що свідчить про порушення процесів клубочкової фільтрації
в нирках і наявності запальних процесів.
Висновки
1. Цирковірусна інфекція свиней у господарствах Харківського регіону
проявляється як у вигляді мультисистемного синдрому виснаження, так
і у вигляді шкірно-нефротичного синдрому підсвинків.
2. Збудник ЦВІС, як правило, виявляли в асоціаціях з іншими
інфекційними агентами: парвовірусом свиней, вірусом репродуктивнореспіраторного свиней (РРСС), з ентеробактеріями, вірусом хвороби Ауєскі,
стрептококозом та іншими.
3. Зміни біохімічних показників крові за асоційованої інфекції ЦВІС
можна опосередковано використовувати у комплексному діагностуванні
захворювання.
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АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Актуальність напряму досліджень. Африканська чума ‒ особливо
небезпечна висококонтагіозна хвороба свиней, що характеризується
лихоманкою, значними геморагіями і ціанозом шкіри, важким дистрофічним
і некротичним ураженням клітин ретикулоендотеліальної системи,
внутрішніх органів і високою летальністю. Тривалий час африканську чуму
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реєстрували тільки в державах Африки, але з 1957 р. вона поширилася
в країнах Європи, на Кубі та в Бразилії. На території України перший
випадок африканської чуми свиней було зареєстровано в 2012 році.
Африканська чума завдає величезної шкоди, яка складається з витрат на
ліквідацію (знищення) всіх свиней неблагополучної території і проведення
досить радикальних ветеринарно-санітарних і карантинних заходів.
Так, з часу поширення захворювання економіка України втратила вже
не один млрд грн через спалахи африканської чуми свиней. Захворювання
передається за прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі
свинини, харчові відходи, механічно (транспортними засобами, під час
переміщення людей і тварин) і кліщами. У первинних осередках за
африканської чуми у домашніх свиней загибель досягає 100 %.
На сьогоднішній день в Україні склалася досить складна ситуація
щодо поширення африканської чуми свиней, оскільки ні вакцини, ні протидії
цьому захворюванню у світі наразі не існує, оскільки вакцинація
атенуйованими штамами вірусу чуми лише спричинює у свиней хронічну
інфекцію та тривале вірусоносійство, тому проблема африканської чуми
свиней є дуже актуальною на сьогодні і привертає увагу усіх фахівцівпрактиків ветеринарної медицини та науковців.
Ми провели епізоотологічний моніторинг цього захворювання з метою
вивчення його поширення, можливих причин спалаху, шляхів ліквідації
і подальшого недопущення на території Хмельницької області. В роботі
використовували
та
опрацьовували
дані
звітності
управління
Держпродспоживслужби Хмельницької області та експертні висновки
Хмельницької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини.
Як показали результати наших досліджень, перший випадок
африканської чуми свиней у Хмельницькій області було зареєстровано
в травні 2016 року, це був 5-й випадок африканської чуми в Україні за
2016 рік. Всього в Хмельницькій області в період з 2016-го по 2019 рік
включно було зафіксовано вісім випадків африканської чуми свиней,
знищено понад 22000 свиней, отримано збитків понад 35 млн гривень.
Зареєстровані випадки африканської чуми свиней
у Хмельницькій області за 2016–2019 роки
№
з/п

Роки

Кількість
випадків

1

2016

5

2
3
4

2017
2018
2019

1
1
1

Таблиця 1

Назва району, населеного пункту
Дунаєвецький район, смт Летичів, смт Нова Ушиця,
Старокостянтинівський р-н, смт Полонне
Теофіпольський р-н
Чемеровецький р-н
Чемеровецький р-н
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Як бачимо з даних табл. 1, в 2016 році у Хмельницькій області було
зареєстровано 5 випадків захворювання свиней на африканську чуму. Три
випадки захворювання було виявлено в приватних дворогосподарствах
у с. Гірчична Дунаєвецького району, смт Летичів та смт Нова Ушиця. Ще
два випадки було зареєстровано у спеціалізованих свиногосподарствах
у с. Воронківці Старокостянтинівського району ТОВ «Подільський бекон» та
смт Полонне ТОВ «Маяк». У 2017 році було зареєстровано спалах
африканської чуми свиней у філії «Рідний край» ПрАТ «Зернопродукт НХП»
Теофіпольського району. У 2018 році було зафіксовано ще один випадок
африканської чуми свиней у приватному секторі с. Почапинці
Чемеровецького району. У 2019 році в цьому самому районі знову стався
спалах африканської чуми свиней у квітні місяці в ТОВ «Оболонь Агро»
(с. Почапинці).
Щодо вивчення сезонності прояву африканської чуми свиней на
Хмельниччині, то за досить незначною кількістю випадків вивести
об’єктивну динаміку було досить складно, проте, ми проаналізували
зазначені випадки хвороби в контексті сезонності (табл. 2).
Таблиця 2

Зареєстровані випадки африканської чуми свиней
у Хмельницькій області по сезонах року за 2016–2019 роки
Пора року

Осінь

Зима

Весна

Літо

Всього

Кількість
випадків

5

1

2

-

8

Як бачимо з даних табл. 2, переважну кількість спалахів африканської
чуми свиней (п’ять) було зареєстровано восени, два ‒ навесні і лише один ‒
взимку, влітку не було зареєстровано жодного випадку, хоча більшість
дослідників реєстрували максимальну кількість спалахів африканської чуми
свиней саме в літній період. Беручи до уваги незначну кількість випадків
хвороби впродовж останніх чотирьох років, ми не можемо достовірно
пов’язати таку динаміку з особливостями ландшафту чи кліматичними
умовами цього регіону.
Діагноз на африканську чуму в усіх випадках ставився комплексно
з урахуванням анамнестичних даних, результатів патолого-анатомічного
розтину і лабораторних досліджень. До отримання цих лабораторних
досліджень заходи проводили згідно з чинною Інструкцією щодо
профілактики та боротьби з африканською чумою свиней. У кожному
з випадків у день отримання звіту про позитивні результати лабораторних
досліджень проводилися засідання місцевих ДНПК, на яких визначали
і затверджували межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду,
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затверджували плани заходів з ліквідації захворювання, відповідальні за їх
виконання, в зонах захисту припиняли роботу ринків, проводили перевірки
закладів харчування, магазинів з реалізації м’яса і м’ясної продукції тощо.
Як відомо, значне епізоотичне значення в поширенні африканської
чуми свиней мають дикі кабани. Щодо випадків африканської чуми серед
диких кабанів, протягом цього періоду в мисливських угіддях і в лісових
масивах Хмельницької області загиблих диких кабанів не виявляли, випадків
захворювання свиней на африканську чуму внаслідок контактів з дикими
кабанами також не було. В області вирішено питання щодо врегулювання
відстрілу тварин на території національного парку «Подільські Товтри»,
збільшено ліміт на відстріл диких свиней. У патологічному матеріалі від
добутих диких кабанів, який було доставлено у регіональну лабораторію
ветеринарної медицини, збудника АЧС не було виявлено.
Але, незважаючи на своєчасність проведених заходів щодо ліквідації
африканської чуми свиней мали місце і деякі недоліки, а саме: недостатність
сил і засобів для ліквідації захворювання на місцевому рівні, недостатність
резервів матеріалів, необхідних для спалювання свиней, спеціальної техніки,
недостатність механізмів впливу на власників свинарських господарств, які
не дотримують чинних ветеринарно-санітарних вимог, власне, ігнорують
виконання заходів з переведення підпорядкованих об’єктів у «закритий
режим», стихійна торгівля живими тваринами та сировиною, подвірний
забій та реалізація свиней тощо.
Висновок. З огляду на вищесказане, можна констатувати, що
в Хмельницькій області за останні роки африканська чума свиней не набула
значного поширення порівняно з іншими областями України, особливо
південних регіонів. Проте, з метою подальшого недопущення випадків
африканської чуми свиней необхідно терміново підвищити матеріальнотехнічне забезпечення державних установ, які беруть участь у ліквідації
захворювання (достатня наявність паливомастильних матеріалів, техніки,
обладнання тощо), налагодити дієвий контроль за переміщенням вантажів,
які можуть містити збудника африканської чуми і бути потенційно
небезпечними, ширше вести роз’яснювальну роботу серед населення про
необхідність чітко дотримуватися ветеринарно-санітарних вимог щодо
утримання свиней та їх реалізації. Населення має чітко усвідомлювати
основні заходи біобезпеки за загрози виникнення африканської чуми свиней,
а ветеринарні фахівці враховувати досвід світових практик мінімізації
ризиків поширення хвороби. І лише завдяки чітко спланованим спільним
зусиллям як з боку власників тварин, керівників підприємств, так і фахівців
ветеринарної медицини можна буде досягнути епізоотичного благополуччя
щодо африканської чуми свиней не лише в області, а й в Україні загалом.
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МОРФОЛОГИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
ЖЕЛУДКА КРОЛИКА
Lymphatic system – segment of vascular system in which composition unite
transport ways of a lymph – capillaries, sine, vessels, also at animals lymphatic
hearts and lymphatic organs that was constructed of a lymphatic fabric. Lymph
nodes are organs in which end the lymphatic vessels that going from organ and
systems of organs. The form of nodes first of all depends on position of these
organs concerning blood vessels, presence of areolar tissue in which nodes lie.
We have divided visceral lymph nodes into following groups: stomachic lymph
nodes, cardinal lymph nodes, splenic lymph nodes, stomachic-epiploic lymph
nodes.
Лимфатическая система организма принимает участие во всех
жизненных процессах. Нет ни одной области биологии, медицины,
ветеринарии, которая не была бы заинтересована в решении вопросов ее
строения и взаимосвязи между собой ее отдельных компонентов. Целью
исследования было выявление регионарных лимфатических узлов желудка
кролика.
Результаты исследования. Висцеральные лимфатические узлы мы
подразделили на следующие группы: желудочные, кардиальные,
селезеночные, левые желудочно-сальниковые, правые желудочные,
привратниковые и правые желудочно-сальниковые лимфатические узлы.
Было установлено, что возле желудка, имеющего вентральную и дорсальную
брыжейки в виде малого сальника у малой кривизны, и желудочноободочной связки – у большой кривизны, располагается несколько групп
лимфатических узлов. Они концентрируются возле отходящих от чревной
артерии кровеносных сосудов, обеспечивающих кровоснабжение желудка.
Левые желудочные лимфатические узлы кролика находятся возле
желудочной артерии и ее ветвей. Мы выделили две самостоятельные группы
левых желудочных лимфатических узлов – узлы, находящиеся в желудочноподжелудочной связке, и узлы, лежащие непосредственно на малой кривизне
желудка. Далее мы обнаружили третью группу узлов – левые желудочные
лимфатические узлы, которые расположены у кардиальной части желудка
и окружают ее со всех сторон, а также кардиальные узлы. Все вместе они
образуют лимфатическое кольцо кардии.
Желудочно-поджелудочные
лимфатические
узлы
являются
постоянными. 3–4 таких узла располагаются между листками желудочноподжелудочной складки брюшины. У 85 % случаев эти узлы лежат возле
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подвижного участка желудочной артерии, находящейся в этой связке.
В 15 % случаев желудочно-поджелудочные лимфатические узлы
располагаются левее и каудальнее левой желудочной артерии, ближе
к заднему листку желудочно-поджелудочной складки. Размеры этих узлов
колеблются от 1,5х1,5 до 5,5х25 мм. В своих исследованиях мы наблюдали,
что количество их у самцов больше, но размеры меньше, чем у самок.
В 50 % случаев у исследованных животных желудочно-поджелудочные
лимфатические узлы имели овальную форму, в 15 % – сегментарную, в 10 %
– округлую, 15 % – лентовидную, 6 % – бобовидную, в 3 % –
веретенообразную.
Выносящие лимфатические сосуды желудочно-поджелудочных узлов
заканчиваются чаще в чревных, поджелудочных или селезеночных
лимфатических узлах, реже – в печеночных или же в узлах, расположенных
у начала левой желудочной артерии. У 50 % случаев выносящие
лимфатические сосуды заканчивались в вышеперечисленных узлах, более
40 % – одновременно в двух группах и около 5 % – в трех группах узлов.
Левые желудочные лимфатические узлы малой кривизны лежат возле
дорсального края желудка между листками малого сальника, а также на
краниальной и каудальной стенках желудка около соответствующих ветвей
левой желудочной артерии. Количество лимфатических узлов малой
кривизны колеблется от 3 до 20, а размеры их варьируют от 05х0,5 до
0,7х0,25,5 мм. Форма лимфатических узлов малой кривизны разная:
овальная у 45 %, округлая – у 20 %, сегментарная – у 15 %, лентовидная –
у 9%, веретенообразная – у 7 % и бобовидная – у 4 % случаев.
Мы выделили три подгруппы левых желудочных лимфатических узлов
малой кривизны:
а) краниальные узлы, расположенные по ходу передней продольной
ветви левой желудочной артерии на дорсальной поверхности желудка вдоль
его малой кривизны;
б) каудальные узлы, лежащие вдоль каудальной продольной ветви
левой желудочной артерии на каудальной поверхности желудка, вдоль его
малой кривизны;
в) средние узлы, находящиеся на малой кривизне желудка между
листками малого сальника. В лимфатических узлах малой кривизны
заканчиваются лимфатические сосуды, несущие лимфу от краниальной
и каудальной поверхностей тела и пилорической части желудка.
Кардиальные лимфатические узлы являются непостоянными и
встречаются в 97 % случаев в количестве от 1 до 9, в 50 % – от 1 до 4.
Размеры их варьируют от 0,5х0,5 до 12х20,5 мм. Кардиальные
лимфатические узлы, располагающиеся на краниальной поверхности
кардиальной части желудка мы обозначили как краниальные лимфатические
узлы. Они встречались в 75 % случаев и всегда лежали под брюшиной.
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Их количество колебалось от 1 до 10 (чаще от 1 до 5), а размеры варьировали
от 0,5х0,5 до 10х18,5 мм.
Слева от кардии желудка находятся левые кардиальные
лимфатические узлы. Их количество колеблется от 1 до 6, а встречаются они
в 72 % случаев. Размеры левых кардиальных лимфатических узлов
колеблются от 0,5х0,5 до 7,5х18,5 мм. Нами установлено, что одновременно
все три группы кардиальных лимфатических узлов встречаются только
в 20% случаев, а одна группа – в 30 % случаев. К этим узлам идут
лимфатические сосуды от дна желудка, а также от кардиальной и каудальной
стенок кардиальной его части. Выносящие лимфатические сосуды
кардиальных
узлов
заканчиваются
в
латеральных
аортальных
лимфатических узлах и в различных группах левых желудочных
лимфатических узлов. Мы наблюдали наличие прямых лимфопроводящих
путей, которые соединяют кардиальные и латеральные аортальные
лимфатические узлы, выносящие лимфатические сосуды которых впадают
непосредственно в начальную часть грудного протока.
Селезеночные лимфатические узлы расположены в области ворот
селезенки и в толще желудочно-селезеночной связки, причем в 40 % случаев
они обнаруживаются только в воротах селезенки, а в 8 % – только
в желудочно-селезеночной связке. Узлы больших размеров лежат обычно
возле конечных ветвей селезеночной артерии в воротах селезенки.
Селезеночные узлы небольших размеров находятся преимущественно
в желудочно-селезеночной связке, на пути лимфатических сосудов, идущих
от желудка к воротам селезенки. В 96 % случаев в селезеночных узлах
заканчиваются лимфатические сосуды, идущие от левой половины тела
и дна желудка и в 65 % – выносящие сосуды левых желудочно-сальниковых
лимфатических узлов.
Левые желудочно-сальниковые лимфатические узлы расположены
слева на большой кривизне желудка между листками желудочно-ободочной
связки. Мы назвали их нижними левыми желудочными узлами. Эти узлы
являются непостоянными и встречаются в 70 % случаев. Количество их
колеблется от 1 до 15, в 50 % – от 1 до 5, а размеры варьируют от 0,5х0,5 до
6х14 мм. У 85 % животных левые желудочно-сальниковые лимфатические
узлы имеют овальную или округлую форму, у 15 % – веретенообразную,
бобовидную или лентовидную и только в 1 % – сегментарную форму.
Находясь между листками желудочно-ободочной связки, эти узлы в 40 %
случаев располагаются вдоль левой желудочно-сальниковой артерии
и в 5 % – в толще связки между артерией и большой кривизной желудка.
Правые желудочные лимфатические узлы, расположенные вдоль
правой желудочной артерии, мы обозначили как правые желудочные
лимфатические узлы. Они встречаются только 35% случаев и находятся
рядом с правой желудочной артерией в печеночно-желудочной связке над
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привратником желудка. Количество их колеблется от 1 до 3, а размеры
варьируют от 1,5х2 до 5х10 мм. Правые желудочные лимфатические узлы
чаще овальной или округлой формы. Их приносящие лимфатические сосуды
идут от пилорической части желудка. Выносящие лимфатические сосуды
в 85% случаев заканчиваются в печеночных лимфатических узлах, у 15 %
случаев – в лимфатических узлах малой кривизны желудка. Лимфатические
узлы, лежащие вдоль большой кривизны желудка возле правой желудочносальниковой артерии, правильнее выделять в самостоятельную группу, так
как прямого отношения к привратнику они не имеют.
Подпривратниковые лимфатические узлы находятся в правом
конечном отделе желудочно-ободочной связки, которая примыкает к
дорсальной части двенадцатиперстной кишки. Они встречаются в 95 %
случаев. Количество их колеблется в пределах от 1 до 5 (в 70 % от 1 до 2),
а размеры варьируют от 1х1 до 10–18 мм. Среди них преобладают узлы
овальной и округлой формы, значительно реже встречаются узлы
сегментарной, бобовидной, лентовидной и веретенообразной формы.
Лимфатические сосуды привратника желудка заканчиваются
в запривратниковых лимфатических узлах. Выносящие лимфатические
сосуды запривратниковых лимфатических узлов чаще всего идут влево по
краниальной поверхности головки поджелудочной железы, вдоль нижнего
края ее тела, а затем, поднимаясь вверх на уровне сальникового бугра,
заканчиваются в узлах, расположенных возле чревного ствола, селезеночной
и левой желудочной артерий.
Приносящие
лимфатические
сосуды
предпривратниковых
лимфатических узлов в 5 % случаев идут только от правых желудочносальниковых узлов, а на остальных препаратах от краниальной и каудальной
стенок привратника желудка. Наряду с этим нами отмечено впадение этих
сосудов в 2 % случаев только в лимфатические узлы, лежащие в брыжейке
поперечной ободочной кишки. Установлено также впадение выносящих
лимфатических сосудов подпривратниковых лимфатических узлов
в дорсальные брыжеечные (в 4% случаев) и сальниковые лимфатические
узлы (в 2 % случаев).
Выводы. Таким образом, левые желудочно-сальниковые и
селезеночные лимфатические узлы, и их лимфатические сосуды
представляют собой лимфатический путь, по которому лимфа от левой части
желудка направляется к селезеночным лимфатическим узлам. Кардиальные
лимфатические узлы являются непостоянными, а желудочно-поджелудочные
– постоянными узлами. Они располагаются между двумя листками
желудочно-поджелудочной складки брюшины. Существование в желудочноободочной связке лимфатических сосудов, следующих от привратниковых
лимфатических узлов к дорсальным брыжеечным, лежащим у начала
краниальной брыжеечной артерии, и к поясничным лимфатическим узлам,
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говорит о наличии передне-краниального лимфопроводящего пути от
привратника и правой половины большой кривизны желудка к поясничным
лимфатическим узлам, находящимся ниже поджелудочной железы.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ПАРВОВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ
СОБАК В УМОВАХ ВЕТЕРИНАРНИХ КЛІНІК ТОВ «БІОЦЕНТР»
м. ПОЛТАВА
Актуальність проблеми. Парвовірусний ентерит собак – гостре,
контагіозне, інфекційне захворювання, що супроводжується блювотою
з домішками жовчі й проносом, зневодненням організму, швидкою
загибеллю.
Парвовірусний
ентерит
на
сьогоднішній
день
є одним
з найпоширеніших інфекційних захворювань собак, що призводить до
значних економічних та моральних втрат. Загальні економічні збитки від
парвовірозу складаються з затрат від загибелі й вибракування тварин
у службовому собаківництві та витрат на проведення профілактичних,
протиепізоотичних і лікувальних заходів [1; 3; 4].
Аналізуючи дані журналів реєстрації хворих тварин у ветеринарних
клініках ТОВ «Біоцентр» за 2015‒2018 роки, можна зробити висновок, що
м. Полтава є неблагополучним щодо парвовірусного ентериту собак.
Діагностують захворювання, переважно на підставі епізоотологічних
даних, клінічних ознак і результатів лабораторних досліджень [2; 5].
Мета роботи ‒ вивчити епізоотологічні дані парвовірусного ентериту
собак в умовах м. Полтава й розробити нову ефективну схему лікування
хворих тварин.
Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводили в період
2015–2018 років на базі ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» м. Полтава.
Для вивчення парвовірусного ентериту собак використовували такі
методи: епізоотологічний, клінічний, статистичний.
Для визначення ефективності різних схем лікування парвовірозу ми
сформували дві групи клінічно хворих цуценят різних порід, віком
2‒9 місяців, по 15 голів у кожній. Для дослідження особливостей клінічного
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прояву захворювання в різні вікові періоди, кожну з груп, у свою чергу,
поділили на три вікові підгрупи:
- перша підгрупа – 5 собак віком від 2 до 4 місяців;
- друга підгрупа – 5 собак віком від 4 до 6 місяців;
- третя підгрупа – 5 собак віком від 6 до 9 місяців.
Лікування собак зі застосуванням базової схеми ґрунтувалося на
застосуванні дієти, антибіотикотерапії й регідратації організму. Під час
лікування собак з використанням дослідної схеми основну увагу приділяли
регідратації, стимуляції імунітету, дотриманню голодної дієти. З цією метою
застосовували біологічні й фармакологічні речовини (колоїдні й
кристалоподібні розчини, імуностимулятори, антибіотики та ін.) згідно
з рекомендаціями і настановами їх застосування.
Для поповнення втраченої рідини проводили крапельну інфузію
сольових і декстранових розчинів. Використовували розчин Рінгера,
фізіологічний розчин натрію хлориду, реополіглюкін, 5 % розчин глюкози –
внутрішньовенно щодня. З метою усунення блювоти й регуляції моторики
кишечника вводили церукал у дозі 1,0–2,0 см3 внутрішньовенно до
припинення блювання. Для підвищення опірності організму й поліпшення
процесів обміну речовин застосовували катозал, гамавіт та веракол у дозах
1,0–1,5 см3 внутрішньовенно один раз на добу, щодня, до одужання. Також
вводили 5 % розчин аскорбінової кислоти в дозі 0,5–1,0 см3
внутрішньовенно протягом 3‒5 діб а також РБС-кінг у дозі 1,0 мл
внутрішньом’язево один раз на добу протягом 3‒5 діб.
Антибіотик Фармазін-50 вводили підшкірно у дозі 1 мл на 10 кг один
раз на добу протягом 5 діб. Внутрішньом’язево вводили полівалентну
сироватку
«Гіскан-5»
проти
чуми
м’ясоїдних,
парвовірусного,
коронавірусного ентеритів та аденовірусних інфекцій собак згідно
з настановою із застосування два дні поспіль.
Для запобігання кров’яного проносу, або у разі його наявності,
використовували етамзілат у дозі 0,5–1,0 см3 внутрішньом’язево.
Протягом лікування хворим тваринам застосовували очисну клізму із
відварів трави ромашки й кори дуба 3–4 рази на добу в перші три дні
захворювання, паралельно призначали голодну дієту.
Результати досліджень. Для порівняльного оцінювання ефективності
схем лікування використовували дві групи тварин (контрольна і дослідна).
У контрольній групі ми застосовували базову схему лікування,
а у дослідній – схему, запропоновану нами. Результати лікування наведено
в табл. 1.
З отриманих результатів випливає, що схема лікування парвовірусного
ентериту собак, яку ми запропонували, ефективніша за базову методику,
збереженість тварин значно вища, період виражених клінічних ознак
коротший.
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Таблиця 1
Порівняльне оцінювання терапевтичних схем лікування
парвовірусного ентериту собак
Група тварин

Вік тварин, міс.

Кількість тварин

Терапевтична схема

1

2–4

5

9±0,9

5

100,0

0

0

5,5±0,8

1

20,0

4

80,0

2

4–6

5

8±0,7

3

60,0

2

40,0

4,5±0,9

0

0

5

100,0

3

6–9

5

7±1,2

2

40,0

3

60,0

3,5±1,1

0

0

5

100,0

базова
загинуло
перебіг
твадіб
рин

дослідна
одужало

%

тварин

%

загинуло
перебіг
твадіб
рин

одужало

%

тварин

%

Висновок. Схема лікування парвовірусного ентериту собак, яку ми
запропонували, є більш ефективною порівняно з базовою методикою.
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ХЛАМІДІЙНІ ІНФЕКЦІЇ РИБ
Бактерії
порядку
Chlamydiales
‒
грамнегативні,
облігатні
внутрішньоклітинні бактерії, з особливим двофазним циклом розвитку, які
викликають захворювання як у людей, так і у тварин [1]. Раніше вважалося,
що хламідійні види викликають, здебільшого захворювання ссавців і птахів,
та з розвитком молекулярних методик досліджень вони були ідентифіковані
в широкому колі господарів, зокрема тих, що існують у водному середовищі,
понад 400 видів господарів задокументовано в усьому світі [2]. На
сьогоднішній день, захворювання риб, пов’язаних з хламідійними
інфекціями, було виявлено у більш ніж 90 видів прісноводних і морських
риб по всьому світу, в тім числі як дикі види, так і ті, що є об’єктом
аквакультури [3–5].
Епітеліоцистоз (epitheliocystis) – захворювання зябер та шкіри риби,
яке характеризується наявністю специфічних «включень» в епітеліальних
клітинах зябер. Хворіє частіше всього молодняк, клінічними проявами
можуть бути респіраторний дистрес, кволість. Висока летальність
не характерна, але існують випадки повного знищення молодих аквакультур
[6]. Вперше вищезазначене захворювання було зареєстроване як
«Мукофілеоз» («mucophilosis») і було описано у карпа (Cyprinus carpio) ще
в 1920 році, а назва епітеліоцистоз (epitheliocystis), зявилася дещо пізніше,
в 1969 році. У більшості випадків, епітеліоцистоз у риб, особливо
у вільноживучих видів, має хронічний перебіг і не є життєво небезпечним
захворюванням, може проявлятися гіпертрофією та запаленням епітеліальної
тканини зябер та шкіри і затримкою росту риб [7]. Були описані випадки,
коли запалення поширювалося на інші види тканин, спричинюючи тяжкі
респіраторні порушення і загибель риби. В описі цього захворювання
в популяції риб з високим рівнем смертності (до 100 %) крім
вищезазначених клінічних проявів, хвороба проявлялася екзофтальмом,
випадінням кришталика, помутнінням рогівки ока і сліпотою, також
виразками шкіри і аномаліями хребта. Спочатку вважалося, що один і той
самий етіологічний агент спричинив епітеліоцистоз у всіх видів риб, але вже
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в 1977 році було визнано, що ці бактерії демонструють високий ступінь
специфічності господаря [8].
Серед хламідієподібних бактерій, асоційованих з епітеліоцистозом,
такі:
Ca. Clavochlamydia
salmonicola,
Ca. Piscichlamydia
salmonis,
Ca. Parilichlamydia
carangidicola,
Ca. Actinochlamydia
clariae,
Ca. Similichlamydia laticola, Ca. Similichlamydia labri, Ca. Similichlamydia
latridicola, Сa. Renichlamydia lutjani, Syngnamydia venezia, Neochlamydiaподібні.
Candidatus Piscichlamydia salmonis був першим патогеном, якого
всебічно описали як причину епітеліоцистозу, у фермерському
атлантичному лососеві (лосось атлантичний, сьомга, лосось озерний
(Salmo salar) – риба родини лососевих з роду лосось, який поширений
у річках, що впадають у північну частину Атлантичного океану, у Білому
і Баренцевому морях.) Лосось (Salmo salar), розводить людина, в тому числі
і в Україні) [9]. Piscichlamydia salmonis виявлявся й в інших видів родини
лососевих, зокрема у пструга струмкового (Salmo trutta) [10].
Представники родини Ca. Piscichlamydiaceae можуть бути причиною
захворювання білого амура (Ctenopharyngodon idella) (цінної промислової
риби родини коропових, що є об’єктом аквакультури), карася сріблястого
(Carassius auratus) (риби родини коропових (Cyprinidae), ареал якого
охоплює басейни Дунаю, Дніпра, Прута, Волги, Сирдар’ї та Амудар’ї,
сибірських річок та озер водойми Китаю та Кореї) та карася китайського, або
золотої рибки, або карася золотистого (Carassius auratus) (прісноводної риби
з родини Коропових, однієї з перших одомашнених риб) [4; 11].
Ca. Cl. salmonicola виявлено у різних видів атлантичного лосося
(Salmo salar) і коричневої форелі (Salmo trutta) (коричнева форель, пструг
струмковий, форель струмкова ‒ вид надзвичайно цінної риби з родини
лососевих), в Україні пструга струмкового розводять у гірських річках
Карпат ще з часів Радянського союзу. Наявність прохолодних, чистих
і прозорих вод зі швидкою течією й кам’янистим дном є у верхів’ях Пруту,
Черемошу, Серету, Стрию, Дністра та його притоків Свічі і Лімниці, у Тисі,
Тересві, Тереблі, Ріці, а також у гірських річках Криму зумовлює поширення
пструга струмкового в українських водоймах. Не тільки Ca Cl. salmonicola,
але й P. salmonis пов’язують з захворюванням зябер коричневої форелі
(Salmo trutta).
P. Carangidicola патогенний для жовтохвосту (лат. Seriola
quinqueradiata) ‒ вид морських теплолюбних риб з родини Ставрид, що
мешкає у відкритих й прибережних водах Східної Азії, S. laticola ‒ патоген
австралійського латексу (баррамуди, білого морського окуня Lates calcarifer)
‒ риби родини латових (Latidae) ряду окунеподібних з ареалом
від Персидского заливу до Індокитаю та Австралії). Ca. P. carangidicola ‒
патоген серіоли золотистої (Seriola lalandi), морської риби, родини
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ставридових, роду серіоли. Мешкає в тропічних помірно теплих водах
Індийского, Тихого і Атлантичного океанів. Ca. S. labri ‒ спричинює
епітеліоцистоз у губана райдужного (Labrus bergylt) поширеного у східній
Атлантиці (Ca. S. latridicola ‒ виділений у смугастого тасманійського
трубача (Latris lineata) ‒ об’єкта риболовства, поширеного у водах Нової
Зеландії та близько східних берегів Австралії. A. clariae є причиною
епітеліоцистозу африканского кларієвого сома (Clarias gariepinus) ‒
«північноафриканських сом», «йорданський кларій», «мармуровий сом».
Цей вид риб поширений в Африці, в басейні річки Іордан, південній і
південно-східній Азії.
Щодо S. venezia, то її пов’язують з епітеліоцистозом трубкороту
(Syngnathus typhle) (інша назва іглиця довгорила ‒ ареал трубко роту
в північно-східній Атлантиці від Норвегії, Балтики та Британських островів
аж до Марокко. Крім того, природній ареал охоплює Середземне, Чорне і
Азовське море) [12]. Також є повідомлення про Neochlamydia-подібну
бактерію, яка викликає еппітеліоцистоз у Палії арктичної (Salvelinus alpinus),
ареал якої кільцем охоплює все полярне коло.
Висновок. Серед всіх цих видів хламідіє-споріднених організмів,
асоційованих з епітеліоцистозом, можна виділити лише Ca. Clavochlamydia
salmonicola, Piscichlamydia salmonis та Syngnamydia venezia, господарі яких
розповсюджені на території України, і лише лише Ca. Clavochlamydia
salmоnicola та Piscichlamydia salmonis - асоційовані з епителіоцистозом
у комерційно важливих видів аквакультури України.
Донедавна в Україні не існувало способу індикації та ідентифікації
хламідіє-споріднених організмів, пов’язаних з епітеліоцистозом риб, проте
на сьогодні така можливість з’явилася. Автори розробили тести, що
дозволяють Ca. Cl. salmоnicola, P. salmonis методом ПЛР, що після апробації
на клінічному матеріалі можуть бути використані вченими для широкого
моніторингу, уточнення діагнозу, бути введеними в практику лабораторій
ветеринарної медицини та використовуватись іхтіопатологами в рамках
програм оздоровлення рибних господарств [13].
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СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНА ЕКСПЕРТИЗА М’ЯСА ЗАБІЙНИХ
ТВАРИН ЗА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО ФАЛЬСИФІКАЦІЇ
Для забезпечення отримання споживачами безпечної та якісної м’ясної
сировини необхідно розробляти нові експресні методи щодо їх належного
контролю. Особливо актуальними є напрями досліджень щодо розробки
експресних методів, які дають змогу об’єктивно оцінити безпечність та
якість м’яса забійних тварин та птиці під час зберігання та реалізації або
використання для виробництва м’ясопродуктів [1]. У світовій науці
і практиці застосовують найчутливіші методи визначення безпечності та
якості м’ясної сировини у магазинах, супермаркетах, оптових базах,
на агропромислових ринках за реалізації м’яса забійних тварин та птиці [2].
Надто часто можна виявити фальсифікацію м’яса під час обробки його
різними мийно-дезінфекційними засобами: розчинами формаліну, хлору,
пероксиду водню, оцтовою кислотою, калієм перманганатом тощо для
довготривалого зберігання та усунення ознак псування [3].
М’ясо забійних тварин за органолептичними, біохімічними
показниками має відповідати свіжому ступеню та бути отримане від
здорових тварин. Для визначення фальсифікації м’яса забійних тварин за
обробки їх розчином формаліну, хлору, пероксидом водню, оцтовою
кислотою, калієм перманганатом були розроблені експресні методи.
Суть методу визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці
за обробки їх розчином формаліну полягає у використанні суміші
концентрованих азотної та сірчаної кислот та утворенні жовто-бурого або
фіолетово-червоного кольору.
Суть методу визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці
за обробки розчином хлору полягає у встановленні наявності або відсутності
синього кольору за послідовного додавання до м’ясо-водної витяжки
розчинів йодистого калію, водорозчинного крохмалю та концентрованої
хлорводневої кислоти.
Суть методу визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці
за обробки розчином пероксиду водню полягає у встановленні наявності або
відсутності світло-синього кольору за використання концентрованої сірчаної
кислоти та йодисто-калієвого крохмалю.
Суть методу визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці
за обробки розчином оцтової кислоти полягає у встановленні наявності або
відсутності рожевого кольору за використання розчину натрію гідроксиду
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з масовою концентрацією 0,1 моль/дм3 та індикатору спиртового розчину
фенолфталеїну з масовою концентрацією 1 %.
Суть методу визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці
за обробки розчином калію перманганату полягає у встановленні наявності
або відсутності слаборожевого кольору за використання розчину сірчаної
кислоти з масовою концентрацією 0,5 моль/дм3 у кількості 0,4–0,5 см.
Вірогідність результатів досліджень за якісними показниками
встановлення фальсифікації м’яса забійних тварин мийно-дезінфекційними
засобами становила від 99,4 до 99,9 %.
Розроблені запатентовані експресні методи дають можливість
встановити фальсифікацію м’яса забійних тварин за обробки різними
хімічними реагентами. Такі методи можна використовувати під час
визначення безпечності та якості м’яса забійних тварин під час зберігання
і реалізації у виробничих лабораторіях на потужностях з виробництва та
переробки м’яса, супермаркетах, магазинах, оптових базах, у державних
лабораторіях ветеринарної медицини та у лабораторіях ветеринарносанітарної експертизи на агропромислових ринках для запобігання
фальсифікації і вилучення з обігу такої м’ясної продукції.
Висновки
1. Запропоновані експресні методи дають можливість визначити
безпечність м’яса забійних тварин та птиці за їх фальсифікації розчинами
формаліну, хлору, пероксиду водню, оцтової кислоти, калію перманганату
у концентрації їх нанесення до 0,02−0,05 %.
2. У разі проведення судово-ветеринарної експертизи на встановлення
фальсифікації м’яса забійних тварин за обробки хімічними реагентами
застосовувати розроблені експресні методи у виробничих лабораторіях
потужностей із переробки м’яса, на забійних підприємствах та
підприємствах із реалізації та зберігання м’яса, у державних лабораторіях
ветеринарної медицини і у лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи
на агропромислових ринках.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ
МЕТОДІВ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГЕНІВ
АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У SALMONELLA SPP МЕТОДОМ
З метою забезпечення глобального здоров'я людства, продовольчої
безпеки та благополуччя тварин у розвинутих країнах (ЄС, США, Канада,
Японія
тощо)
запроваджено
програми
моніторингу
антибіотикорезистентності мікроорганізмів – потенційних збудників
захворювань. Ефективність антимікробних препаратів, як лікарських засобів
для людей і тварин, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, має
тенденцію до зниження через поширення серед мікроорганізмів феномену
антибіотикорезистентності. Антимікробна резистентність – явище, відоме
з початку масового використання антибіотиків, що з кожним роком зростає.
Першочерговою умовою виникнення популяцій резистентних до
антибіотиків мікроорганізмів є безконтрольне застосування антимікробних
препаратів: у гуманній та ветеринарній медицині; у тваринництві
(як стимуляторів росту); у рослинництві (як засоби боротьби та
профілактики хвороб рослин); у харчовій промисловості (під час
консервування різних харчових продуктів). Особливого значення набуває
швидке поширення мультирезистентних бактерій, які проявляють стійкість
до практично усіх класів антимікробних речовин.
Сальмонельоз ‒ це найбільш поширене інфекційне захворювання
сільськогосподарських, свійських і диких тварин, а також птиці. Джерелами
інфекції можуть бути хворі на сальмонельоз тварини та здорові
бактеріоносії, які виділяють збудника в навколишнє середовище тривалий
час. Збудники сальмонельозу належть до роду Salmonella родини
Enterobacteriaceae. За останні 30 років у більшості країн світу спостерігають
стрімке збільшення числа виявлення сальмонел у сільськогосподарської
птиці і, в першу чергу, у курей. Зростання захворюваності на сальмонельоз
призводить до більшого використання антимікробних препаратів, що в свою
чергу сприяє швидшому набуттю антимікробних властивостей у сальмонел.
Тому сьогодні дуже актуальним є визначення антибіотикорезистентності
у сальмонел не тільки з метою призначення відповідних антимікробних
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препаратів, а й з метою моніторингу за появою нових штамів із
полірезистентними властивостями.
Значний
поштовх
у
дослідженні
антибіотикорезистентності
мікроорганізмів став можливий завдяки розвитку молекулярно-генетичних
методів дослідження, зокрема полімеразної ланцюгової реакції та
секвенування ДНК. Методи, що мають за основу аналіз ДНК, безперечно є
значно швидшими і точнішими за класичні методи визначення
резистентності до антимікробних препаратів. Крім того, застосування
молекулярно-генетичних методів дозволяє з’ясовувати молекулярні
механізми антибіотикорезистентності, що в свою чергу є необхідною
умовою для розробки нових антибактеріальних препаратів.
Нині розроблено та апробовано значну кількість праймерів для
ідентифікації різних генів, що кодують стійкість до різних класів
антимікробних речовин, як методом класичної ПЛР, так і методом ПЛР
у реальному часі.
Метою наших досліджень було провести аналіз літератури щодо
ідентифікованих генів, які обумовлюють антибіотикорезистентність до
різних класів антимікробних речовин у ентеробактерій та здійснити пошук
праймерів для їх детекції. За допомогою вибраних праймерів дослідити
полірезистентні штами Salmonella spp, що були виділені в Україні.
Під час аналізу літератури ми вибрали 5 пар праймерів для
ідентифікації генів антибіотикорезистентності в ентеробактерій до різних
класів протимікробних речовин. Три з них скеровані на виявлення генів, що
детермінують стійкість до різних класів β-лактамаз, зокрема, праймери OXA
до β-лактамаз класу D, які обумовлюють стійкість до оксациліну, а праймери
TOHO1 і CTX-M914 детермінують гени, що відповідають за синтез
β-лактамаз класу A ІІ та IV групи відповідно та обумовлюють стійкість до
цефотаксиму. Праймери Str AB виявлять ген, що забезпечує стійкість до
аміноглікозидів, а праймери tet – стійкість до тетрацикліну. Усі зазначені
гени були ідентифіковані в ентеробактерій, в тому числі і Salmonella spp, що
були виявлені в Європейських країнах і тому ми припустили, що окремі із
них можуть бути виявлені і в штамах, виділених в Україні.
Матеріалом дослідження були полірезистентні штами Salmonella spp,
виділені від загиблих курчат, від качок, телят, від хворої людини, з яєць
птахофабрики від маточного поголів’я, з продуктів харчування (риба,
майонез).
Виокремлення та ідентифікацію культури Salmonella spp проводили
відповідно до ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів
і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella spp.
ДСТУ 4769:2007 Бактеріологічне дослідження патологічного матеріалу від
тварин. Методи виявлення сальмонел.
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Ідентифікацію генів, які обумовлюють стійкість до різних класів
протимікробних речовин, проводили методом ПЛР із детекцією результатів
шляхом розділення в агарозному гелі.
Загалом було досліджено 18 штамів Salmonella spp виділених із різних
об’єктів упродовж 2010‒2019 року. Зазначені мікроорганізми були
полірезистентними, в тому числі і до антибіотиків, стійкість яких
обумовлюють гени, які були предметом дослідження. Результати
дослідження наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Результати дослідження штамів Salmonella spp на наявність генів,
що обумовлюють стійкість до окремих антимікробних речовин

Назва штаму

Результати дослідження щодо виявлення генів
антибіотикорезистентності
OXA

CTX-M
group II

CTX-M
group IV

Str AB

Tet A

Salmonella gallinarum Sg -2018/1

-

-

-

-

-

Salmonella gallinarum Sg -2018/2

-

-

-

-

-

Salmonella gallinarum Sg -2018/3

-

-

-

-

-

Salmonella gallinarum Sg -2018/4

-

-

-

-

-

Salmonella gallinarum Sg -2018/5

-

-

-

-

-

Salmonella gallinarum Sg -2018/6

-

-

-

-

-

Salmonella gallinarum Sg -2018/7

-

-

-

-

-

Salmonella gallinarum Sg -2018/8

-

-

-

-

-

S. muenchen (Е) (від людини)

-

-

-

-

-

S. enteritidis (W) (майонез)

-

-

-

-

-

S. virchow (Q) (труп курки)

-

-

-

-

-

S. enteritidis (H) (труп курки)

-

+

-

-

-

S. dublin (G) (труп теляти)

-

-

-

-

-

S. typhimurium (С) (труп гуски)

-

-

-

-

-

S. virchow(D)(труп качки)

-

-

-

-

-

S. typhimurium (F) (від людини)

-

-

-

-

-

S. pullorum (A) (труп курки)

-

-

-

-

-

S. Рідкісних видів (F-67+) (B), (риба)

-

-

-

-

-
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Як бачимо із представлених даних, тільки в одного штаму, а саме
S. Enteritidis, який було виділено із трупа курки, виявлено ген, що
призводить до синтезу β-лактамаз класу A ІІ групи та обумовлює стійкість
до цефотаксиму.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Як результат
дослідження 18 полірезистентних штамів Salmonella spp, виділених в Україні
за допомого праймерів, які ідентифікують гени, що обумовлюють стійкість
до окремих антитимікробних речовин та зустрічаються в ентеробактерій,
виділених в інших країнах, виявили тільки один штам (S. Enteritidis) із
геном, що відповідає за синтез β-лактамаз класу A ІІ групи. Подальші
дослідження будуть зосереджені на молекулярно-генетичному аналізі
досліджуваних штамів Salmonella spp із залученням інших праймерів для
детекції генів антибіотикорезистентності та за можливості повногеномним
секвенуванням окремих ізолятів.
УДК 619:616.99-039:[338.434:339.9] (045)
ЖУКОВСЬКИЙ М.О., асистент кафедри епізоотології та організації
ветеринарної справи
Національній університет біоресурсів і природокористування України
nfvm@ukr.net
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ФІНАНСУВАННЯ
ПРОТИЕПІЗООТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЗА ЕМЕРДЖЕНТНИХ
ХВОРОБ ТВАРИН
На сьогодні в окремих регіонах країни виникають вогнища
захворювань тварин на африканську чуму свиней, туберкульоз, лейкоз,
бруцельоз та інші хвороби, небезпечні для людей і тварин. Існує також
реальна загроза занесення з-за кордону збудників особливо небезпечних
хвороб тварин, наприклад ящуру. Недостатньо дослідженими залишаються
питання державного регулювання ефективності та фінансування
протиепізоотичних заходів, а головне, не розроблено альтернативних
механізмів фінансування збитків отриманих власниками тварин у разі
знищення поголів’я. Залишаються гострими питання відшкодовування втрат
від знищення тварин власникам.
У багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні фінансування
протиепізоотичних заходів та відшкодування власникам тварин у разі
виникнення епізоотій здійснюють виключно за рахунок коштів державного
бюджету і є, таким чином, повністю залежним від стану наповнення
бюджету, фінансового благополуччя країни, наявності коштів, рівня
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фінансування служби ветеринарної медицини та в часи економічних криз
і дефіциту бюджету є не дуже надійними джерелом.
Слід зазначити, що в країнах ЄС коштів на проведення
протиепізоотичних заходів, недопущення занесення збудників особливо
небезпечних хвороб тварин та ліквідацію спалахів хвороб тварин не
шкодують. Не потрібно далеко ходити, досить взяти наших найближчих
сусідів. Так, Польща у 2017 виділила 27 млн євро на будівництво паркану на
кордоні з Україною і Білоруссю для захисту від поширення африканської
чуми свиней. Румунія витратила у 2004‒2005 роках на ліквідацію спалаху
пташиного грипу 50 млн євро. Що вже казати про більш заможні країни
Європейського Союзу, де у 2016 році тільки на профілактику туберкульозу
було витрачено майже 63 млн євро. Загалом по ЄС фонд фінансування
протиепізоотичних заходів від десяти найбільш поширених хвороб тварин
і птиці у 2015 році становив 147,317 млн євро, у 2016 р. – 156,523 млн євро,
а у 2017 р. – 149,790 млн євро.
Поступово ситуація починає поліпшуватись і у нас, так у 2017 році
фінансування протиепізоотичних заходів уже становило 113,65 млн грн
(31,43 % потреби). У 2018 році для виконання плану протиепізоотичних
заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин
в Україні виділено 687,195 млн грн, рекордна сума для нашої країни.
На поточний 2019 рік передбачено фінансування у розмірі 678 млн грн.
На діагностичні дослідження передбачено 119,05 млн грн, у тому числі
діагностування туберкульозу, бруцельозу та сапу; на лікувальнопрофілактичні заходи спрямовано 537,28 млн грн (сибірка, КЧС,
хв. Ньюкасла), парентеральну імунізацію домашніх тварин та пероральну
імунізацію диких м’ясоїдних тварин проти сказу. Передбачено створення
резервного фонду вакцин проти ящуру та заразного вузликового дерматиту
ВРХ, відповідно 500 тис. доз і 150 тис. доз. Ще 22,1 млн грн будуть
використані на придбання дезінфекційних та інсектоакарицидних засобів.
Аналіз даних щодо співвідношення бюджетних витрат на здійснення
протиепізоотичних заходів із вартістю української продукції тваринництва в
ринкових цінах за період 2013‒2016 роки включно свідчить, що обсяг
фінансування становив усього 0,06 %. Для порівняння слід зауважити, що
відповідний показник в Євросоюзі становить 0,74%, в Австралії – 0,74 %,
у Канаді – 0,37 %, Ісландії – 1,66 %, Ізраїлі – 0,66 %, Японії – 0,45 %,
Республіці Корея – 0,44 %, Мексиці – 0,48 %, Норвегії – 1,97 %, Новій
Зеландії – 1,12 %, Туреччині – 0,18 %, США – 0,86 %. Тобто, рівень
виробництва продукції тваринництва у нас непоганий, а от захист і витрати
на ветеринарне обслуговування бажають кращого.
Інший аспект проблематики це механізм фінансування ліквідації
спалахів епізоотій, компенсацій власникам тварин за емерджентних ситуацій
та міра відповідальності сторін. Прозоре, надійне, справедливе та швидке
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відшкодування є важливим для раннього повідомлення про підозру на
епізоотію та для ефективної співпраці власників тварин з державною
службою під час боротьби з хворобою. У багатьох країнах відшкодування за
вимушений забій тварин затверджене на рівні 70 %, водночас
в Європейському Союзі, як правило, забезпечують 100 % відшкодування на
втрату тварин.
Крім того, в країнах ЄС існує окремою статтею витрат на
протиепізоотичні заходи фінансування небайдужих громадян. І, на відміну
від України, відсоток реєстрації випадків АЧС у дикій фауні значно вищий
завдяки саме громадянам, оскільки передбачено матеріальну винагороду
людям, які знаходять мертвих свиней у лісі. Якщо людина сфотографувала
труп, привела на місце ветеринарного лікаря, який відібрав проби, направив
до лабораторії, утилізував залишки тварини, то може отримати винагороду
у розмірі від 50 до 100 євро залежно від країни ЄС. Такий простий захід
дозволяє досить ефективно проводити моніторинг дикої фауни.
У Польщі, свого часу, власники господарств не зовсім правильно
рахували витрати на вирощування свиней. Звичайно, основним показником
витрат є вартість кормів, які становлять у собівартості понад 75 %.
При цьому кошти на «ветеринарні витрати» ‒ лише на рівні 4 %. І як показує
практика, власники за оптимізації витрат часто намагались урізати
фінансування ветеринарних заходів (профілактику інфекційних хвороб,
дезінфекцію тощо). При цьому «так звана економія» часто призводила до
спалахів інфекційних хвороб та падежу тварин, що призводило до значно
більших збитків, ніж зекономлені відсотки на утримання свиней. Тому
останні десять років у Польщі популярна така концепція: досягти вищої
ефективності свинарства через збереження здоров’я тварини. Тобто самі
власники тварин знайшли резерви для збільшення фінансування
ветеринарних заходів, дотримання на тваринницькій фермі усіх правил
біологічної безпеки, розширили список інфекційних хвороб, проти яких
проводиться профілактичне щеплення і все це без зниження рентабельності.
Дійсно, правду кажуть: було б бажання, а можливості завжди знайдуться.
У Німеччині та Нідерландах існує декілька джерел фінансування
протиепізоотичних заходів та компенсацій за епізоотій:
- фінансування за рахунок бюджету Європейського Союзу;
- фінансування за рахунок коштів державного бюджету;
- спільні фонди державно-приватного фінансування законодавчо
закріплені;
- фонди обов'язкового страхування;
- фонди добровільного страхування;
- схеми, що не закріплені законодавчо;
- різні добровільні фонди.
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Зрозуміло, що фінансування з боку ЄС та державного бюджету буде
присутнє в будь-якому випадку, але майже всі власники тварин
користуються фондами державно-приватного фінансування. Наразі
у Німеччині, Бельгії та Нідерландах в усіх землях створено протиепізоотичні
каси, правовий механізм функціонування яких прописаний у Законі «Про
здоров’я тварин». Протиепізоотична каса – це суспільна державна установа,
яка бере на себе відшкодування власникам тварин, збір членських внесків та
фінансування протиепізоотичних заходів. Від власників тварин, що
користуються послугами таких установ, потрібно виконання таких вимог:
- достовірна інформація про кількість тварин;
- правильна та своєчасна сплата внесків;
- чітке дотримання вимог законодавства, у разі значних порушень
законодавства і вимог вони втрачають право на компенсацію, якщо незначне
порушення – часткова компенсація.
Власники тварин повинні один раз на рік сплачувати внески залежно
від виду тварин. Ця сума буде різною і залежить від країни та регіону, але
слід зазначити, що протягом останніх років сума внесків завдяки стабільній
епізоотичній ситуації постійно зменшується.
Висновки
Рівень фінансування протиепізоотичних заходів за останні три роки в
Україні значно зріс, але це лише початок переходу до дієвої
і ефективної системи фінансування протиепізоотичних заходів, тому досвід
інших країн, зокрема Німеччини, Бельгії та Нідерландів, є досить дієвою
альтернативою.
Протиепізоотичні каси або фонди є перевіреними та добре
функціонуючими організаціями, які у випадку виникнення епізоотій
забезпечують ефективне знищення та відшкодування власникам, а в період
епізоотичного благополуччя проводять планові протиепізоотичні заходи.
Вони користуються досить високим рівнем довіри серед власників тварин та
бізнесу. Фінансування відбувається через внески, які сплачуються щорічно,
та через участь у витратах з боку німецьких федеральних земель та
Європейського Союзу. Солідарний характер каси стимулює спільну
відповідальність власників тварин щодо профілактики епізоотій. Завдяки
протиепізоотичним касам розвантажується державний бюджет, бо без
їхнього існування німецькі федеральні землі були б вимушені компенсувати
100 % середньої ціни тварини за рахунок власного бюджету.
Також слід звернути увагу на підхід польських колег, що змусить
тваринницькі комплекси, великі господарства за рахунок власних резервів
збільшити видатки на ветеринарні заходи.
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АНАЛІЗ ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ Й ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТВАРИН
У МІСТІ ДНІПРО
Інфекційні хвороби – це розлади здоров’я тварин у вигляді хвороби,
які спричинюють збудники – віруси, різноманітні бактерії, найпростіші,
паразитичні гриби, гельмінти та продукти їх життєдіяльності (екзотоксини,
ендотоксини), патогенні білки ‒ здатні передаватися від заражених
організмів здоровим і схильні до масового поширення. Кожна інфекційна
хвороба має свого специфічного збудника, який характеризується здатністю
викликати хворобу, що забезпечується утворенням шкідливих організму
екзо- та ендотоксинів.
Ступінь небезпеки інфекційних хвороб і загроза занесення їх у країну
залежить від низки чинників, зокрема: наявності достовірних відомостей про
хворобу, місця її локалізації сьогодні, характер зв’язків із цими територіями,
особливості патогена, спектр його агресивності, тропізм, стійкість в
навколишньому середовищі, механізм передання, швидкість, можливість
поширення, складність діагностування, наявність інструментів протидії,
готовності Компетентного органу та ветеринарної служби зокрема –
протистояти виклику [1; 5].
Серед тварин циркулює безліч мікроорганізмів, зокрема збудників
небезпечних інфекційних хвороб. В Україні щорічно за допомогою до
фахівців ветеринарної медицини звертаються клієнти з хворими на
інфекційні хвороби тваринами [1‒3; 6‒8].
Ми проаналізували дані амбулаторних журналів та статистичних
звітів, що ведуть ветеринарні фахівці в умовах державної лікарні
ветеринарної медицини окремих районів міста Дніпро.
Під час виконання цього завдання використано статистичні методи
досліджень.
Аналіз епізоотичної ситуації у місті Дніпро показав, що було
зареєстровано поодинокі випадки сказу у лисиць, які намагалися вступити
у контакт з домашніми тваринами. У зв’язку з цим спалахом всі собаки міста
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були піддані примусовим щепленням, але не всі власники з уважністю
ставляться до цієї проблеми, тому не вважають це за потрібне.
У літню пору року, а також восени та навесні часто реєструють чуму
м’ясоїдних, парвовірусну інфекцію, аденовірусні інфекції, лептоспіроз,
особливо у собак, які мають прямий або опосередкований контакт
з гризунами.
За
даними
лабораторних
журналів
клінік,
під
час
гельмінтокопрологічних досліджень зареєстровано такі захворювання собак,
як гетерофіоз, аляріоз, теніїдози, токсаскаридоз.
Надзвичайну небезпеку для здоров’я собак та людей мають випадки
дирофіляріозу, поширення якого пов’язане з укусами комарів.
За останні роки спостерігається зростання чисельності пасовищних
кліщів – переносників кровопаразитарних хвороб тварин, які розмножуються
в лісах, посадках, садках тощо.
За даними амбулаторних журналів клінік ветеринарної медицини,
спостерігається велика кількість випадків захворювання на бабезіоз,
хламідіоз та гемобартенельоз собак [2‒4, 6‒8].
Серед хвороб шкіри зустрічалися дерматити різного генезу, піодермії,
екземи, трихофітія, мікроспорія, саркоптоз та демодекоз [8].
Отримані дані свідчать про те, що показники захворюваності та
поширеності хвороб серед тварин, зокрема інфекційної етіології,
залишаються достатньо високими, що свідчить про необхідність
удосконалення системи надання ветеринарної допомоги.
Тому в державних лікарнях ветеринарної медицини плани
ветеринарних заходів спрямовано на раціональне використання
матеріальних ресурсів, робочої сили, забезпечення високого економічного
ефекту.
У вказаних установах розробляють поточні плани на рік або квартал.
Вони є основним плановим документом, зокрема заходи профілактики,
діагностування та ліквідації інфекційних, інвазійних, внутрішніх хвороб
тварин.
Щорічно планують та проводять діагностичні дослідження:
- великої рогатої худоби на лейкоз, туберкульоз, бруцельоз, мастит;
- дрібної рогатої худоби – на бруцельоз;
- профілактичні щеплення та обробку великої та дрібної рогатої
худоби проти сибірки; свиней – проти чуми та аскарозу; коней – проти
сибірки; птиці – проти хвороби Ньюкасла та аскаридіозу; собак – проти
сказу; кролів – проти міксоматозу та геморагічної септицемії.
Плани протиепізоотичних заходів та профілактики заразних
захворювань виконують у повному обсязі, що підтверджує звітна
ветеринарна документація.
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Завдяки висококваліфікованій роботі фахівців державної служби
ветеринарної медицини впродовж останніх років у місті Дніпро не було
зареєстровано проявів і масового поширення інфекційних хвороб тварин та
не було проведено карантинних заходів щодо їх запобігання.
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ІНФЕКІЙНІ ХВОРОБИ ТВАРИН ЯК СВІТОВА
ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
Сучасні умови розвитку тваринництва потребують чіткої орієнтації на
особливості розвитку та перебігу інфекційних захворювань, знання основних
законів взаємодії мікро- і макроорганізмів, загальних напрямів боротьби та
профілактики інфекційних хвороб. Інтенсивне поширення багатьох
інфекційних хвороб потребує вивчення закономірностей інфекційного
процесу, який виникає і поширюється в конкретних умовах життя
суспільства.
У наукових сучасних установах ветеринарного профілю продовжують
удосконалювати систему моніторингу та вивчення закономірностей
епізоотичного процесу за особливо небезпечних захворювань за методами
молекулярної епізоотології з використанням інформаційно-комп’ютерних
технологій, удосконаленням діагностичних засобів на основі молекулярногенетичних досліджень і впровадження експрес-методів індикації та
ідентифікації патогенів. На цій основі науково обґрунтовують програми
поетапної ліквідації у країні найбільш поширених інфекційних хвороб
тварин; проводять науково-методичний супровід моніторингу збудників
токсикоінфекцій у сировині та продуктах тваринництва та вивчення
чинників їх антибіотикорезистентності. Незважаючи на певні успіхи
у науковому забезпеченні ветеринарного супроводу тваринництва в Україні,
залишаються невирішеними питання ризик-аналізу та діагностування
везикулярних хвороб, рикетсіозів, арбовірусних захворювань, блутангу,
а в останні роки африканської чуми свиней, нодулярного дерматиту та
деяких інших.
Як ніколи державі та суспільству зараз потрібні нові ідеї, перспективні
проєкти, експертні оцінювання і зважені прогнози. Сьогодні країна не
стільки бореться з минулим, скільки творить своє майбутнє. Розвиток науки,
ефективне використання результатів наукової діяльності, впровадження
новітніх технологій ‒ основа економічного зростання держави.
На сьогоднішній день найбільшу загрозу для сталого розвитку
тваринництва, забезпечення людей якісними, безпечними продуктами
харчування та продовольчої безпеки у світі та Україні представляють
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зокрема інфекційні захворювання, а особливо транскордонні емерджентні
хвороби: африканська чума свиней, нодулярний дерматит ВРХ, блутанг.
За останні декілька років епізоотичну ситуацію в Україні можна
охарактеризувати як достатньо складну, а за деякими інфекційними
захворюваннями ‒ критичною. Доказом тому є поширення низки особливо
небезпечних захворювань, таких як африканська чума свиней, блутанг.
На сьогодні АЧС становить найбільшу загрозу для розвитку свинарства
з унеможливленням міжнародної торгівлі держави на світових ринках.
Основними складовими економічних збитків внаслідок появи та поширення
АЧС є різке зменшення поголів’я свиней внаслідок захворювання та загибелі
тварин, а також необхідності виконання суворих ветеринарно-санітарних
заходів
щодо
викорінення
хвороби;
зменшення
чисельності
свиногосподарств та обсягів виробництва продукції свинарства; заборона
виробництва, переробки та експорту продукції тваринництва; економічні
збитки пов’язані з карантином і профілактичними заходами.
На жаль, в Україні на сьогодні більше половини всього поголів’я
свиней та птиці утримується в селянських і фермерських господарствах, а не
у великих промислових комплексах. Зазначені дрібнотоварні, фермерські та
індивідуальні присадибні господарства мають надзвичайно низький рівень
біологічної безпеки.
Одним з найбільш ефективних механізмів контролю інфекційних
захворювань є створення надійної системи лабораторного діагностування
і реагування за інфекційних хвороб, у тому числі емерджентних. Ці процеси
мають ураховувати такі важливі аспекти, як лабораторна біобезпека та
біозахист, оцінювання та управління біологічними ризиками тощо.
Необхідно зазначити, що роботу щодо мінімізації біоризиків в Україні вже
розпочато.
З метою підвищення рівня та якості лабораторного діагностування
найбільш поширених захворювань сільськогосподарських тварин та птиці є
необхідність розробки сучасної технології контролю за поширенням
інфекційних захворювань з урахуванням результатів філогеографічних
досліджень.
Заразні хвороби тварин через високий ступінь смертності, важкі
соціально-економічні наслідки, схильність до швидкого й раптового
поширення посідають особливе місце в системі запобігання транскордонним
хворобам тварин, рослин і шкідників як надзвичайно важливих з точки зору
економічної, торговельної та продовольчої безпеки для значної кількості
країн, внаслідок здатності до швидкого поширення, сягаючи масштабів
ензоотії і потребують міжнародної співпраці в питаннях контролю та
управління процесом протидії, зокрема їх викорінення.
Необхідно проводити послідовну систему заходів щодо протидії та
запобігання ймовірним контактам людей, що обслуговують господарства та
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свійських тварин та птиці, із дикими тваринами, природними вірусоносіями.
Окрім того, з метою мінімізації цієї групи ризиків мають бути суттєво
посилені заходи щодо ізолювання тваринницьких приміщень для
запобігання контактам із дикою фауною.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ
ПРОТИ ВАРОАТОЗУ
Будь-який препарат, призначений для боротьби з кліщем-паразитом,
має бути ефективним і нешкідливим для бджіл та розплоду на різних стадіях
розвитку. Крім того, цей препарат не має впливати на нормальну поведінку
бджіл і, разом з тим, має знищувати якомога більше кліщів. Противароатозні
препарати мають бути нешкідливі для людини, прості у застосуванні, а кліщі
не мають до них звикати. Багато пилоподібних препаратів, зокрема
подрібнений квітковий пилок, відповідають цим вимогам. Тому ми
поставили мету: вивчити ефективність застосування подрібненого обніжжя
проти вароатозу.
Згідно із завданнями досліджень було сформовано дві групи
бджолиних сімей-аналогів. Бджолині родини однієї групи обробляли
традиційним противароатозним засобом − біпіном, іншої − дослідної −
подрібненим бджолиним обніжжям (квітковим пилком). У бджолиних сім’ях
обох груп було виявлено закліщеність, витрати корму, сила та ослаблення
сімей, кількість печатного розплоду, зимостійкість, медова, воскова та
прополісна продуктивність. Також було відібрано зразки меду і прополісу
і визначено вміст пилкових зерен у медові та вміст механічних домішок
у прополісі.
Восени ми виявили фінальну закліщеність бджолиних сімей та
закліщеність після обробки бджолиних сімей біпіном та пилком (рис. 1).
Ефективність дії пилку на кліща вароа виявилася не меншою, ніж біпіну.
Між середніми значеннями закліщеності бджолиних сімей, оброблених
біпіном і пилком, немає достовірної різниці. Після обох обробок
закліщеність родин зменшилась у 3 рази і становила у середньому
6,8–7 кліщів на 100 особин.
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Закліщеність, кількість кліщів
на 100 особинах
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Рис. 1. Закліщеність бджолиних сімей (n=5)

Ми виявили такі показники, як витрати корму, силу та ослаблення
сімей, кількість печатного розплоду та зимостійкість (табл. 1), бо саме за
ними можна робити висновок про результати зимівлі бджіл. Порівняльний
аналіз одержаних даних свідчить про те, що за всіма визначеними
показниками бджолині сім'ї дослідної та контрольної груп не відрізнялися.
У середньому за зиму бджолині родини використали 8,6–8,7 кг корму.
На день весняної ревізії у бджолиних сім’ях було 7,4–7,6 вуличок. За зиму
вони зменшилися приблизно на 1 вуличку. Кількість печатного розплоду
була у середньому 5 сотень комірок. Зимостійкість у контролі і досліді
становила 100 %.
Результати зимівлі бджолиних сімей (M±m, n=5)

Таблиця 1

Противароатозний засіб
Показник

Біпін
(контроль)

Квітковий пилок
(дослід)

Витрати корму, кг

8,6±0,27

8,7±0,23

Сила сімей, вулички

7,4±0,32

7,6±0,26

Ослаблення сімей, вулички

0,9±0,08

1,0±0,08

Кількість печатного розплоду,
сотні комірок

5,0±1,10

5,0±1,04

100

100

Зимостійкість, %

73

Висока продуктивність бджолиних сімей − кінцева мета проведення
будь-яких заходів на пасіці. Ми визначили медову, воскову та прополісну
продуктивність (табл. 2). Як показують результати досліджень, продуктивність
бджолиних сімей за медом, прополісом і стільниками однакова. За сезон
бджолині родини зібрали у середньому приблизно 17 кг меду, 66,6 та 72,5 г
прополісу і відбудували майже 8 стільників.
Таблиця 2

Продуктивність бджолиних сімей (M±m, n=5)

Противароатозний засіб
Показник

Біпін
(контроль)

Пилок
(дослід)

Медова продуктивність, кг

17,2±0,97

17,0±0,75

Кількість відбудованих стільників, шт

7,8±0,37

8,0±0,32

Прополісна продуктивність, г

66,5±6,20

72,5±9,84

Використання подрібненого квіткового пилку як противароатозний
засіб могло призвести до збільшення вмісту механічних домішок у прополісі
та пилкових зерен у медові. Тому нами були визначені ці показники (табл. 3).
Показники якості меду та прополісу (M±m, n=5)

Таблиця 3

Противароатозний засіб
Показник

Біпін
(контроль)

Пилок
(дослід)

Вміст механічних домішок у прополісі, %

3,7±0,31

4,7±0,15

Вміст пилкових зерен у медові, шт

274±23,8

406±15,8

У медові, одержаному від бджолиних сімей, яких обробляли
подрібненим обніжжям, уміст пилкових зерен у 1,5 раза більший (р≤0,01),
ніж у тих, котрі було оброблено біпіном. Така сама закономірність
спостерігається і для прополісу. Вміст механічних домішок від цих сімей
у 1,3 раза більший (р≤0,05). Мед і прополіс за визначеними показниками
не перевищує встановлені державним стандартом норми.
Отже, з метою одержання екологічно чистих продуктів бджільництва
у боротьбі з вароатозом доцільно використовувати подрібнене бджолине
обніжжя.
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ЗАСТОСУВАННЯ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В ЕПІЗООТОЛОГІЇ
Більше ста років минуло з часу математичного відкриття геометричних
об’єктів з дробовим виміром, яке за своїм значенням співставне з відкриттям
неевклідової геометрії. Знання неевклідової геометрії дозволили Альберту
Ейнштейну сформувати теорію відносності. У 1872 р. німецький математик
Вейерштрас навів приклад неперервної функції, яка ніде не має похідної,
за цим прикладом стали відомі рекурентні об’єкти (в математиці ‒ множини)
з химерними властивостями: множина Кантора (1884), крива Пеано (1890),
множина Коха (1904), множина Серпінського (1915) [3; 4; 5; 6; 7]. На відміну
від топологічної розмірності, яка завжди є цілим числом, нова, на той час,
геометрія сформувала дробовий вимір простору ‒ між точкою і прямою
(від 0 до 1), між прямою і площиною (від 1 до 2), між площиною і простором
(від 2 до 3) з’явилися математичні об’єкти, які принесли користь математиці
та іншим наукам. Німецький математик Ф. Хаусдорф та польський
математик А.С. Безикович незалежно дослідили вказані об’єкти і отримали
для них дробне значення геометричної розмірності. Подальші дослідження
багатьох математиків систематизували знання щодо «химер» з дробною
розмірністю, зокрема наукоємкими були роботи французьких математиків
Г. Жуліа (1924) та П. Фату (1926). У 1954 р. у «Proceedings of the London
Mathematical Society» була опублікована стаття Д. Марстранда «Деякі
основні геометричні властивості плоских множин дробових розмірів»,
на підготовку якої вплинув той самий А.С. Безикович [1; 2; 6].
Наступний, із застосуванням інформаційних технологій, етап
дослідження самоподібних множин з дробною розмірністю очолив
талановитий французький математик Бенуа Мандельброт. У 1975 р.
Мандельброт продовжив дослідження множин Жуліа та Фату через
півстоліття і ввів термін «фрактал» ‒ множини, яка має розмірність
Хаусдорфа-Безиковича більшу топологічної розмірності (box dimention).
У напрямі дослідження фракталів у 1978 році Р. Бруксом та П. Мательским
за допомогою комп’ютера таку множину було візуалізовано, її дослідили
математики А. Дуаді та Д. Хаббард. З огляду на значення отриманого
результату А. Дуаді назвав досліджену множину на честь самого
Мандельброта [5‒7; 17]. Треба надати належне ‒ Мандельброт також навів
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приклади множин, які не є фракталами, а отже існують явища, до яких
застосовувати фрактальний аналіз не варто.
На відміну від математичних об’єктів, які мають нескінченні довжини,
площі та об’єми, існують природні об’єкти, які таких властивостей не мають,
але мають спільні з математичними фракталами властивості самоподібності,
називають квазіфракталами.
Мандельброт не обмежив поняття фрактала тільки сферою математики
‒ він, що ще важливіше, зазначив, що багато різноманітних природних і
культурних явищ є фрактальними. На його думку, фрактальний аналіз
полягає в тому, що багато складних і нерегулярних явищ, які традиційно
вважаються випадковими, химерними або занадто складними для опису,
насправді, є складним малюнком і можуть бути описані досить простими
алгоритмами, що втілюють принципи самоподібності та дробної розмірності.
Технічне визначення фрактала Мандельброта складне для більшості
епізоотологів, тому на початку ознайомлення його варто замінити на просте
та доступне. Фрактал ‒ це множина зі самоподібною геометрією та дробовим
виміром. Це речення здається дивним, але кожну окрему властивість
фрактала легко зрозуміти. У роботах [6; 7; 12] розглянуто властивості
самоподібних множин з дробовою розмірністю та обґрунтовано визначення
фрактала.
У 1975 р. М.Г. Таршисом у співавторстві з В.М. Константиновим було
видано книгу «Математические методы в эпизоотологии», яка описувала
застосування
статистичних
та
інформаційно-логічних
методів
в епізоотології. У вказаній роботі є посилання на інші, корисні для
епізоотологів, книги, зокрема на класичну роботу Н. Бейлина «Математика
в биологии и медицине», глава 9 якої присвячена теорії епідемій
(С. 202‒233). Формально, у 1975 р. математичні моделі епізоотології були
розширені Бенуа Мандельбротом, а епізоотологи отримали додатковий
інструмент математичного моделювання ‒ фрактальний.
За довгий період епізоотичних досліджень багато фрактальних явищ
помилково трактувалися так, ніби вони були нефрактальними. У таких
випадках закономірності, як правило, аналізували за допомогою звичайних
статистичних методів та робили припущення, що величини нормально
розподілені (гауссові). Додатково, самоподібність фракталів дозволила
вирішити важливу проблему ‒ описати епізоотологічні та інваріантні щодо
масштабів загальні явища.
На стадії діагностування фрактальні оцінювання шляхом обробки
зображення без втрати часу дозволяють зробити припущення про збудника.
У книзі Pan Ming Huang, J. M. Bollag, Nicola Senesi «Interactions between Soil
Particles and Microorganisms: Impact on the Terrestrial Ecosystem» наводяться
приклади фрактальних розмірів (методом box counting) ґрунтових
мікроорганізмів та деяких патогенних бактерій на агарі за t = 37 °C:
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Salmonella typhimurium, D1 = 1.73-1.80; Salmonella anatum, D1 = 1.77-1.79;
Escherichia coli, D1 = 1.77-1.81; Serratia marcescens, D1 = 1.72-1.85; Klebsiella
pneumoniae, D1 = 1.80; Citrobacter freundii, D1 = 1.79; Proteus mirabilis,
D1 = 1.76; Bacillus subtilis, D1 = 1.73 ±0.02 тощо.
У роботі S Tanga., Y. Ma, I.M. Sebastine «The fractal nature of
Escherichia coli» демонструють, що флокульовані з хітозаном E.coli мають
фрактальну природу, оскільки їх фрактальні розміри D1 = 1,07±0,06,
D2 = 1,70±0,08, і D3 = 2,14±0,04 відрізняються від значень відповідних
евклідових об’єктів. Фрактальне оцінювання для одного мікроорганізму за
різних умов має різні значення (Escherichia coli, D1 = 1.77‒1.81 та
D1 = 1,07±0,06). Тому практичне застосування фрактальних оцінювань не
відкидає застосування класичних методів діагностування та потребує
додаткового доопрацювання їх математичної моделі, формування потужної
бази даних на основі дослідження й узагальнення фрактальних оцінок
шляхом урахування: комбінації мікроорганізмів, різних умов, середовищ
тощо [8; 9].
Поведінка тварин має фрактальні властивості у просторі та часі, про
що свідчать роботи [10‒17]. Подальша розробка застосування теорії
перколяції (від анг. percolation ‒ проcочування), а саме перколяція епізоотії,
з урахуванням робіт [18‒21], дозволить отримати ще один математичний
метод.
Література
1. Marstrand J. M. Some Fundamental Geometrical Properties of Plane Sets
of Fractional Dimensions, 1954. URL : https://doi.org/10.1112/plms/s3-4.1.257.
2. Bandt C., Falconer K., Zähle M. Fractal Geometry and Stochastics V,
2015, Springer.
3. Функція Веєрштраса. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Функція
Веєрштраса.
4. JSXGraph Wiki, Nowhere differentiable continuous function. URL :
http://jsxgraph.uni-bayreuth.de/wiki/index.php/Nowhere_differentiable_
continuous_function.
5. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы (The Fractal
Geometry of Nature, 1975). Ижевск : ИКИ, 2010. 656 с.
6. Турбин А. Ф., Працевитый Н. В. Фрактальные множества, функции,
распределения. Київ, 1992.
7. Кроновер Р. М. Фракталы и хаос в динамических системах ; пер.
с англ., доп. А .А. Потапова. Москва : Техносфера, 2006. ISBN 5-94836-068-7.
8. Huang P. M., Bollag J. M., Senesi N. Interactions between Soil Particles
and Microorganisms: Impact on the Terrestrial Ecosystem, 2002, John Wiley and
Sons. Ltd, ISBN: 978-0-471-60790-8, February 2002, 584 Pages.

77

9. Tang S., Ma Y., Sebastine I. M., The fractal nature of Escherichia coli
biological flocs, Colloids Surf B Biointerfaces, 2001 Mar; 20(3): 211-218, DOI:
10.1016/s0927-7765(00)00179-x.
10. Alados C. L. Fractal structure of sequential behaviour patterns: an
indicator of stress. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0003347296900408.
11. Macіntosh A. J., Alados C. L., Huffman M. A. Fractal analysis of
behaviour in a wild primate: behavioural complexity in health and disease, (201110-07) // Journal of the Royal Society Interface. 8(63): 1497–1509.
doi:10.1098/rsif.2011.0049.
12. Temporal fractals in seabird foraging behaviour: diving through the
scales of time / Macіntosh A. J. [and other] (December 2013). Scientific
Reports. 3 (1): 1884. doi:10.1038/srep01884.
13. Fractal analysis of the ambulation pattern of Japanese quail, 2009 /
Kembro J. M. [and other]. British Poultry Science, 50:2, 161‒170. URL :
https://doi.org/10.1080/00071660802710116/
14. Detrended fluctuation analysis of behavioural responses to mild acute
stressors in domestic hens / Rutherford K. [and other] (September 2003). Applied
Animal Behaviour Science. 83 (2): 125–139. doi:10.1016/S0168-1591(03)00115-1.
15. Levy flights and random searches / Raposo E. P. [and other] // Journal
of Physics (2009-10-30), Mathematical and Theoretical. 42 (43): 434003.,
doi:10.1088/1751-8113/42/43/434003. ISSN 1751-8113.
16. Levy flights search patterns of biological organisms / Viswanathan G.M.
[and other] //. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 295 (1–2):
85–88. doi:10.1016/S0378-4371(01)00057-7.
17. Фракталы и мультифракталы в биоэкологии / Галашвили Д.Б. [и
др.]. Нижний Новгород : Изд-во Нижегородского ун-та, 2013, 370 с., ISBN
978-5-91326-246-2, (9.3.1. Распространение инфекции, С. 279‒280).
18. Федер Е. Фракталы. Москва : Мир, 1994. Глава 7 : Протекание.
С. 108‒150.
19. Cardy J. L., Grassberger P. Epidemic models and percolation // Journal
of Physics A: Mathematical and General, Volume 18, Number 6.
URL : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0305-4470/18/6/001.
20. Cox J.T., Gurreti R. Limit theorems for the spread of epidemics and
forest
fires,
URL :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
030441498890083X.
21. Ren-Shi Nie. Yong Ding Research on the nonlinear spherical
percolation model with quadratic pressure gradient and its percolation
characteristics. URL : https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/
journal/paperinformation.aspx?paperid=1369.

78

УДК 619:616.98:616-031.8 (045)
ЯНЕНКО У.М., канд. вет. наук, завідувач відділу молекулярно-біологічних,
вірусологічних та імунологічних досліджень
ДНУ «Державний центр інноваційних біотехнологій»;
ulyanakuzyk@ukr.net
КОС’ЯНЧУК Н.І., канд. вет. наук, доцент кафедри гігієни тварин
та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька;
СОРОКІНА Н.Г., кан. вет. наук, доцент кафедри епізоотології та
організації ветеринарної справи
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ninaiva2@ukr.net
nsorokina26@gmail.com
БОТУЛІЗМ – НЕБЕЗПЕЧНА ТОКСИКОІНФЕКЦІЯ
В останні роки збільшилася кількість повідомлень про випадки
отруєння людей неякісними продуктами харчування. Однією з причин таких
отруєнь є ботулінічний токсин.
Ботулізм ‒ гостре токсико-інфекційне захворювання людей та тварин,
пов’язане із вживанням в їжу продуктів, що містять Clostridium botulinum або
ботулінічний токсин. Clostridium botulinum – анаероб, природне місце
локалізації якого шлунково-кишковий тракт людини, тварин і риб;
у зовнішнє середовище потрапляє з випорожненнями. Є дві форми існування
збудника: вегетативна та спорова.
Вегетативні форми нестійкі: кип’ятіння знищує їх за 10–15 хв.
Концентрація солі більше 15 % та цукру вище 50 % пригнічує розмноження
збудника. Завдяки спороутворенню збудник ботулізму в процесі еволюції
пристосувався до виживання у несприятливих умовах навколишнього
середовища та зберіг спадкову інформацію. Спори Clostridium botulinum
стійкі до багатьох бактерицидних речовин: 20 %-ий розчин формаліну
знешкоджує їх за 24 години; етиловий спирт – за 2 місяці; 10 %-а НСl
знищує їх лише через 1-у годину. Спори залишаються життєздатними після
4–5-годинного кип’ятіння, тривалий час зберігаються за 18 % концентрації
кухонної солі, проявляють стійкість до заморожування, висушування
та ультрафіолетового опромінення, і у такому стані можуть знаходитися
сотнями років, що і є їх головною загрозою.
За сприятливих умов (відсутність кисню, аутоліз клітини) спори
переходять у вегетативну форму і збудник набуває своїх летальних проявів:
виділяє токсин, що існує у вигляді протоксину та токсину. Протоксин
потрапляє з їжею до шлунка, під дією трипсину та панкреатину
перетворюється в ботулінічний токсин і вже в активному стані всмоктується
в кишківнику.
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Ботулінічний токсин є одним з найсильніших у природі складним
білком, синтезованим живим організмом. На 30‒40 % подібний до
тетанотоксину, він має дещо схожий з ним механізм дії на живий організм.
Смертельна доза для людини становить 0,3 мкг.
Токсин Clostridium botulinum термолабільний: руйнується за
кип’ятіння впродовж 10–15 хв., а за 80°C – 30 хв.; стійкий до дії пепсину та
трипсину. Токсин всмоктується в шлунково-кишковому тракті, через
ентероцити, потрапляє в кров, вражає ядра довгастого мозку та викликає
судинні розлади. Це є причиною крововиливів, застою і тромбозу капілярів.
Ботулінічний токсин блокує мотонейрони спинного й довгастого мозку,
периферійні мотонейрони, припиняє передання імпульсу від нервового
закінчення до м’язів, що і призводить до розвитку паралітичного синдрому,
спричиняє розслаблення мускулатури, зниження м’язового тонусу, внаслідок
чого настає асфіксія та смерть.
Люди заражаються ботулізмом у разі вживання продуктів харчування,
що контаміновані життєздатними клостридіями або їх спорами. Це можливо
за умов виготовлення продуктів з порушенням технологічного процесу
виробництва За даними ВООЗ, саме консервовані або ферментовані
в домашніх умовах харчові продукти є основним джерелом харчового
ботулізму. Ботулінічний токсин діагностують у таких харчових продуктах:
консервованих овочах (зелена квасоля, шпинат, буряк); у консервованому
тунці, у в’яленій, солоній, копченій рибі; у м’ясних продуктах (шинка,
сосиски, ковбаса). Є випадки, коли ботулінічний токсин виявляють
у продуктах промислового виробництва, а саме, у вакуумних упаковках.
Зараження тварин відбувається в разі вживання неякісного рослинного
корму та м’ясного фаршу, а також через хворих гризунів.
Чинники передання збудника – інфіковані корми; м’ясо забитих
тварин, туші яких пролежали нерозібраними кілька годин; трупи гризунів,
у кишківнику яких унаслідок анаеробних умов відбулося накопичення
токсину, м’ясні консерви для годівлі собак та котів.
Результати досліджень
Дослідження проводили державні лабораторії ветеринарної медицини
України з 2014 по 2018 роки. Ботулізм серед людей за останні 5 років
зареєстровано в 19 областях України: Закарпатській, Львівській, Волинській,
Івано-Франківській,
Чернівецькій,
Тернопільській,
Житомирській,
Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській, Кіровоградській,
Полтавській, Сумській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій.
За даними МОЗ у 2014 р., на ботулізм захворіли 178 людей, з яких
9 померло. Впродовж 2015 року захворіло 139 осіб, з яких шестеро людей
померло. У 2016 році налічувалося 119 випадків, серед яких 12 – летальних.
Натомість, у 2017 році зафіксовано 112 випадків харчових отруєнь,
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викликаних ботулізмом, 11 з яких смертельні. За 2018 рік в Україні
зареєстровано 97 постраждалих від ботулізму, померло – 8.
За офіційними даними за 5 років було зареєстровано 645 людей,
хворих на ботулізм. Померло 46, що становить 7,1 % від загальної кількості
захворілих.
Найбільша кількість людей захворіла через вживання рибної продукції.
Також причиною зараження були м’ясні, овочеві й грибні консерви.
Заражені харчові продукти здебільшого виготовлені в домашніх умовах,
у місцях несанкціонованої торгівлі та невідомого походження.
Фахівці державних лабораторій ветеринарної медицини щороку
досліджують матеріал від хворих та загиблих тварин. Харчові продукти й
корми також аналізують на наявність збудника ботулізму та ботулінічного
токсину.
Упродовж 2018 року державні лабораторії ветеринарної медицини
України дослідили 1710 зразків для виявлення збудника ботулізму та його
токсину, а саме: 661 (38,6 %) консервів рибних та м’ясо-рослинних:
38 зразків риби сушеної та в’яленої – 2,2 %; риби свіжої 1 зразок – 0,06 %;
ікри замороженої, 2 зразки – 0,1 %; м’яса у вакуумній упаковці 1 зразок –
0,1 %, 947 зразків кормів для тварин – 55,4 % та 61 зразок патологічного
матеріалу, що становило 3,6 % від загальної кількості зразків харчової
продукції, кормів та патологічного матеріалу. Позитивних результатів
виявлено не було. Згідно з проведеними дослідженнями та розслідуваннями
за минулі роки найчастіше Cl. botulinum виділяли із непатраної в’яленої
прісноводної риби, виготовленої приватними особами із недотриманням
технологічного процесу та санітарно-гігієнічних вимог.
За 2014–2016 роки дослідженню підлягали: консерви рибні та м’ясорослинні, корми та патологічний матеріал. У 2017 р. внаслідок збільшення
кількості випадків ботулізму серед людей до вищевказаних досліджень
додали рибу сушену, в’ялену, напівфабрикати у вакуумній упаковці.
З 2018 року крім зазначених дослідних об’єктів досліджували свіжу
та морожену рибу. Найбільший відсоток досліджуваного матеріалу
відведено кормам для тварин, консервам рибним і м’ясо-рослинним.
За 5 років державні лабораторії ветеринарної медицини України
дослідили 9954 зразків різних видів матеріалу: консервів рибних та м’ясорослинних – 2309, що становить 23,2 % від загальної кількості дослідженого
матеріалу, риби сушеної/в’яленої 76 (1,8 %), м’яса у вакуумній
упаковці 3 (0,03 %); риби свіжої 1 (0,01 %), ікри мороженої 2 зразки (0,02 %);
кормів для тварин 6828 (68,6 %) та патологічного матеріалу 635 (6,4 %)
зразків. Виявлено 7 позитивних випадків із них: 2 з патологічного матеріалу
від коней та 5 з риби сушеної/в’яленої, що становило 0,07 % від загальної
кількості дослідженого матеріалу.
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Недивлячись на одержаний фахівцями ветеринарної медицини
незначний відсоток позитивів, аналіз даних щодо ботуліністичної
токсикоінфекції серед людей та результати проведених досліджень
у державних лабораторіях ветеринарної медицини України та ДНДІЛДВСЕ
свідчать, що питання ботулізму потребує вирішення. На території України
необхідно впровадження інформаційно-роз’яснювальної роботи серед
населення, а в разі виникнення захворювання ‒ застосування своєчасних
ефективних діагностичних та лікувальних заходів.
Висновки. Внаслідок зростання кількості летальних випадків серед
населення України питання ботулізму набуває актуальності. За останніх
5 років було зареєстровано 645 людей з діагнозом ботулізм, 46 випадків із
них закінчилися летально, що становить 7,1 % від загальної кількості
захворілих.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК
ТА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТАМІВ САЛЬМОНЕЛ,
ІЗОЛЬОВАНИХ ВІД ПТИЦІ І ТЕЛЯТ
З метою розробки ефективних вітчизняних препаратів для
профілактики сальмонельозів тварин нами у роботах було досліджено
30 ізолятів сальмонел, отриманих із різних колекцій, в тому числі й
виділених нами із епізоотичних вогнищ сальмонельозу. Із цієї колекції було
відібрано шість штамів сальмонел як перспективні виробничі штами для
конструювання вакцинних препаратів проти сальмонельозу та як контрольні
з метою вивчення імуногенних властивостей вакцин.
Результати досліджень та їх обговорення. З метою відбору
перспективних штамів, які можна було б у подальшому використати як
виробничо-контрольні штами, було проведено низку бактеріологічних
досліджень. Всі 30 штамів сальмонел, які ми мали у своєму розпорядженні,
висівали на МПБ, МПА і КЛД. Інкубували за температури 37±0,5 °С
протягом 14–18 год. Вивчали характер росту, морфологічні ознаки (форма,
розміри. розташування, рухливість), тинкторіальні властивості (фарбування
за Грамом), основні ферментативні властивості та антигенну структуру.
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Таблиця 1
Умовні позначення, антигенна структура та походження
відібраних штамів сальмонел
Вид
тварин

Коли і ким
виділено

S. enteritidis,
IVM–1ea

РА на склі із:
Н-моноО-компвалентними
лекс1-а
2-а
ними
фаза фаза
O9
g, m 1, 7
1, 9, 12

Труп
перепела

12.08.2010 р.,
Івченко В.М.

S. typhimurium,
ОРВ–2ta
S. typhimurium,
ОРВ–3tb
S. dublin,
ОРВ–4d
S. gallinarum,
DVD-5g
S. infantis,
SOM–6ia

О4
(1, 4,12)
О4
(1, 4,12)
O9
1, 9, 12
O9
1, 9, 12
О6
(6, 7)

Труп
курчати
Труп
теляти
Труп
теляти
Труп
курчати
Труп
курчати

21.03.2011 р.
Бойко О.П.
28.08.2013 р.,
Бойко О.П.
08.09.2014 р.,
Бойко О.П.
14.02.2012 р.
Древаль Д.В.
21.01.2014 р.,
Сень О.М.

Вид та умовне
позначення
штаму

і

1, 2

і

1, 2

g, p

–

–

–

r

1, 5

Походження штаму
Установа,
звідки отримано
штам
Кафедра ЛД ІПД
Білоцерківського
НАУ
ДУ «Волинська
РДЛВМ»
ДУ «Волинська
РДЛВМ»
ДУ «Волинська
РДЛВМ»
ЦВД ТОВ
«Біотестлаб»
ВБВ ТОВ
«Біотестлаб»

З даних, наведених у табл. 1, бачимо, що штами S. typhimurium, які
виділені із різних джерел, мають однакову антигенну структуру.
Водночас S. dublin, S. enteritidis і S. gallinarum, які мають різне
походження, мають ідентичні О-антигенні детермінанти (1, 9, 12). Цей факт
можна використати під час конструювання вакцинних препаратів проти
сальмонельозу птиці. Так, використовуючи штам S. enteritidis як вакцинний,
можна за допомогою перехресного імунітету домагатися захисту
імунізованої птиці і від інфікування S. gallinarum.
Таблиця 2
Морфологічно-тинкторіальна характеристика
та культуральні властивості відібраних штамів сальмонел
Штами
сальмонел
1
S. enteritidis,
IVM–1eа

Будова,
фарбування,
рухливість

2
Палички дрібні
поліморфні,
грамнегативні,
рухливі
S. typhimurium, Палички дрібні
ОРВ–2ta
поліморфні,
грамнегативні,
рухливі

Характеристика росту через
4–6 год
24 год інкубації;
інкубації
вигляд, форма і розмір колоній на:
на МПБ
МПА
КЛД
3
4
5
Рівномірна
Гладкі, блискучі, Гладкі, злегка
інтенсивна
злегка випуклі з випуклі,
каламуть, без рівними краями, блискучі, чорні
осаду
2–4 мм
Рівномірна
Гладкі, блискучі, Гладкі, злегка
інтенсивна
злегка випуклі з випуклі,
каламуть, без рівними краями, блискучі, чорні
осаду
2–4 мм
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1
2
S. typhimurium, Палички дрібні
ОРВ–3tb
поліморфні,
грамнегативні,
рухливі
S. dublin,
Дрібні
ОРВ–4d
поліморфні,
грамнегативні,
рухливі
S. gallinarum,
Палички дрібні
DVD-5g
поліморфні,
грамнегативні,
нерухливі
S. infantis,
Палички дрібні
SOM–6iа
поліморфні,
грамнегативні,
рухливі

3
Рівномірна
інтенсивна
каламуть, без
осаду
Рівномірна
інтенсивна
каламуть, без
осаду
Рівномірна
інтенсивна
каламуть, без
осаду
Рівномірна
інтенсивна
каламуть, без
осаду

4
Гладкі, блискучі,
злегка випуклі з
рівними краями,
2–4 мм
Гладкі, блискучі,
злегка випуклі з
рівними краями,
2–4 мм
Гладкі, блискучі,
злегка випуклі з
рівними краями,
2–4 мм
Гладкі, блискучі,
злегка випуклі з
рівними краями,
2–4 мм

5
Гладкі, злегка
випуклі,
блискучі, чорні
Гладкі, злегка
випуклі,
блискучі, чорні
Гладкі, злегка
випуклі,
блискучі,
слабочорні
Гладкі, злегка
випуклі,
блискучі, чорні

З наведених даних бачимо, що всі штами сальмонел подібні між собою
за морфологічними ознаками – розмірами і формою паличок, і за
тинкторіальними властивостями – всі штами не фарбуються за Грамом,
тобто вони є грамнегативними; всі штами за винятком S. gallinarum рухливі,
що є типовим для цих видів сальмонел.
Всі штами проявили швидкий ріст на МПБ. Вже на 4-ій годині
інкубації за температури 37±0,5 °С добре помітна рівномірна каламуть
бульйону, яка з кожною наступною годиною стає все інтенсивнішою;
на 6–8-ій годині інкубації починає формуватися ледь помітний осад. Плівки
і пристінкового не було виявлено.
На КЛД всі відібрані штами сальмонел формували круглі випуклі
гладкі з рівними краями чорні колонії, під якими середовище теж
зафарбовувалося у чорний колір, за винятком штаму S. Gallinarum.
Біохімічні властивості відібраних штамів сальмонел
Показники

1
Сірководень
Індол
Засвоєння
цитрату
Реакція з
метиловим
червоним

Таблиця 3

Штами сальмонел
S. enteritidis
IVM–1eа

S. typhimurium
ОРВ–2ta

S. typhimurium
ОРВ–3tb

S. dublin
ОРВ–4d

2
+
–
±

3
+
–
±

4
+
–
±

5
+
–
±

6
±
–
–

7
+
–
+

+

+

+

+

+

+
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S. gallinarum S. infantis
DVD-5g
SOM–6iа

1
Реакція
ФогесПроскауера
Глюкоза
Лактоза
Манніт
Сахароза
Мальтоза
Ксилоза
Дульцит
Желатина

2
–

3
–

4
–

5
–

6
–

7
–

К+, Г+
–
+
–
+
±
±
–

К+, Г+
–
+
–
+
±
+
–

К+, Г+
–
+
–
+
±
+
–

К+, Г+
–
+
–
+
±
±
–

К+, Г+
–
+
–
+
±
+
–

К+, Г+
–
+
–
+
±
±
–

Примітка: + – позитивна реакція; – – негативна реакція; ± – слабо виражена
реакція.

З наведених у табл. 3 даних бачимо, що відібрані штами сальмонел
мають типові для сальмонел біохімічні властивості. Всі вони ферментують
глюкозу з утворенням кислоти і газу, розщеплюють до кислоти мальтозу
і манніт, не ферментують лактозу і сахарозу, не гідролізують желатину,
утворюють сірководень і не утворюють індолу, дають позитивну реакцію
з метиловим червоним і негативну реакцію Фогес-Проскауера, слабо
засвоюють солі лимонної кислоти.
Таблиця 4
Вірулентні та антигенні властивості відібраних штамів сальмонел
Штами
сальмонел
S. enteritidis IVM–1eа
S. typhimurium ОРВ–2ta
S. typhimurium ОРВ–3tb
S. dublin ОРВ–4d
S. gallinarum DVD–5g
S. infantis SOM–6ia

Мінімальна смертельна доза
(LDm) для білих мишей,
в КОУ/гол
1×109
1×107
1×105
1×104
0
0

Титри аглютинінів (n=3)
min – max

(M±m)

1:80–1:320
1:80–1:320
1:160–1:640
1:160–1:320
1:40–1:160
1:80–1:320

1:160±96
1:192±82
1:256±154
1:192±51
1:72±43
1:144±77

З даних, наведених у табл. 4, бачимо, що найвищою патогенністю для
білих мишей володіли штами S. dublin ОРВ–4d (смертельна доза 1000 м/т)
і S. typhimurium ОРВ–3tb (смертельна доза 10000 м/т); обидва штами виділені
від телят у час спалаху сальмонельозу. Штам S. typhimurium ОРВ–2tа, який
був ізольований від трупа курчати, яке загинуло від сальмонельозу, теж
володів порівняно високою вірулентністю – смерть білих мишей наступала
від дози у 10 млн м/т. Штам S. enteritidis IVM–1ea мав слабо виражену
вірулентність – смерть білих мишей спричиняла лише доза в 1 млрд м/т.
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Штами S. gallinarum DVD–5g і S. infantis SOM–6ia виявилися
не патогенними для білих мишей.
Аналізуючи результати антигенної активності відібраних штамів, слід
відзначити, що найвищу активність проявили штами S. typhimurium ОРВ–3tb
(1:256±154), S. dublin ОРВ–4d (1:192±51), S. typhimurium ОРВ–2tа (1:192±82);
дещо нижчу активність – S. enteritidis IVM–1eа (1:160±96) та S. infantis SOM–
6iа (1:144±77); найменшою антигенною активністю володів штам
S. gallinarum DVD–5g (1:72±43).
Висновки
1. Всі відібрані штами мають характерні для сальмонел морфологічні
ознаки, тинкторіальні та біохімічні властивості і відповідно для кожного
виду сальмонел типову антигенну структуру.
2. Чотири із відібраних штамів сальмонел, зокрема S. dublin ОРВ–4d,
S. typhimurium ОРВ–3ta, S. typhimurium ОРВ–3tb і S. enteritidis IVM–1ea є в
різному ступені вірулентними для білих мишей, тоді як штами S. gallinarum
DVD–5g і S. infantis SOM–6ia виявилися не вірулентними.
3. Між ступенем вірулентності штамів та їх антигенною активністю є
певний взаємозв’язок – що вища вірулентність досліджуваного штаму
сальмонел, то вища його антигенна активність.
4. Що більш віддалений термін від дати виділення штаму
з епізоотичного вогнища сальмонельозу, то менша його вірулентність, тобто
тривале зберігання музейних штамів сальмонел веде до зниження
вірулентності або й до повної її втрати.
УДК 619:614.9.35 9 (045)
ВЕРХОЛЮК М.М., аспірант;
ПЕЛЕНЬО Р.А., д. вет. наук, науковий керівник
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
andriyovich30@ukr.net
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТЕЇНОВОГО ІНДЕКСУ КИСЛОТНОГО
МИЙНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНОГО ЗАСОБУ «МІЛКОДЕЗ»
Мийно-дезінфекційні засоби в процесі використання контактують як
з мікроорганізмами на поверхнях доїльного обладнання, так із
забрудненнями різного за хімічним складом походження. Взаємодія з
органічними та неорганічними речовинами призводить до зниження
дезінфекційної дії засобів. Саме тому було вивчено показник зниження
дезінфекційного ефекту або протеїновий індекс кислотного мийнодезінфекційного засобу «Мілкодез», який визначають співвідношенням
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бактерицидного розведення засобу без протеїну до бактерицидного
розведення засобу з протеїном. Як протеїн використано високомолекулярний
протеїн інактивованої сироватки крові великої рогатої худоби.
Результати досліджень протеїнового індексу засобу «Мілкодез»
за наявності протеїнів сироватки крові великої рогатої худоби наведено
в табл. 1. З аналізу даних, які представлені у вказаній таблиці бачимо, що
у присутності протеїну бактерицидна дія кислотного мийно-дезінфекційного
засобу «Мілкодез» на тест-культуру S. aureus ATCC 25923 знижувалася
у 1,9 раза упродовж 2 і 5 хв. та у 5,45 раза − упродовж 15 хв. Бактерицидна
дія кислотного засобу «Мілкодез» на тест-культуру E. сoli 055К59 №3912/41
у присутності протеїну знижувалася у 3,84 раза за експозиції розчину
протягом 2 і 15 хвилин та у 5,37 раза − протягом 5 хвилин. Упродовж
5 і 15 хвилин дії розчину кислотного засобу на тест-культуру P. aeruginosa
27/99 в присутності протеїну сироватки крові великої рогатої худоби
бактерицидна дія знижувалася у 3,84 раза, а протягом 2 хвилин − у 5,3 раза.
Таблиця 1
Протеїновий індекс засобу «Мілкодез» за наявності протеїнів
сироватки крові великої рогатої худоби, n = 5
Мікроорганізми

S. aureus

E. coli

P. aeruginosa

Експозиція, хв.
2
5
15
2
5
15
2
5
15

Бактерицидна дія засобу
за розведення
без протеїну
з протеїном
1:268,8
1:137,2
1:376,5
1:192,8
1:1466,3
1:268,8
1:737,9
1:192,8
1:2024,8
1:376,5
1:2834,7
1:737,9
1:7778,4
1:1466,3
1:7778,4
1:2024,8
1:7778,4
1:2024,8

Протеїновий
індекс
1,95±0,11
1,95±0,12
5,45±0,33
3,82±0,28
5,37±0,34
3,84±0,27
5,30±0,32
3,84±0,25
3,84±0,24

У виробничих умовах на поверхнях доїльного обладнання крім
мікроорганізмів та інших органічних забруднень присутні також органічні
залишки молока. Тому було вивчено бактерицидну дію кислотного мийнодезінфекційного засобу «Мілкодез» у присутності протеїнів молока. Для
цього використовували пастеризоване знежирене молоко коров’яче.
Результати досліджень протеїнового індексу засобу «Мілкодез» за наявності
протеїнів молока великої рогатої худоби наведено в табл. 2. З даних,
наведених у нижче представленій таблиці, бачимо, що у присутності
молочних протеїнів бактерицидна дія кислотного мийно-дезінфекційного
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засобу «Мілкодез» на тест-культури мікроорганізмів знижується у декілька
разів відносно дії засобу у присутності протеїну крові (табл. 1). Так,
бактерицидна дія кислотного засобу на тест-культури S. aureus ATCC 25923
у присутності молочних протеїнів була меншою у 2 рази за експозиції
2 і 5 хв та у 1,4 раза − за експозиції 15 хв, відносно дії за наявності протеїну
крові.
Таблиця 2
Протеїновий індекс засобу «Мілкодез» за наявності протеїнів
молока великої рогатої худоби, n = 5
Мікроорганізми

S. aureus

E. coli

P. aeruginosa

Експозиція, хв.
2
5
15
2
5
15
2
5
15

Бактерицидна дія засобу за
розведення
без протеїну
з протеїном
1:268,8
1:70
1:376,5
1:98
1:1466,3
1:192,8
1:737,9
1:70
1:2024,8
1:98
1:2834,7
1:268,8
1:7778,4
1:376,5
1:7778,4
1:527,1
1:7778,4
1:737,9

Протеїновий
індекс
3,84±0,24
3,84±0,26
7,60±0,44
10,54±0,68
20,66±1,37
10,54±0,67
20,66±1,33
14,75±0,94
10,54±0,66

Бактерицидна дія створеного кислотного мийно-дезінфекційного
засобу «Мілкодез» у присутності молочних протеїнів на тест-культуру E. coli
055К59 №3912/41 зменшувалася у 2,7 раза за експозиції 2 і 15 хв і у 3,8 раза
за експозиції 5 хвилин, ніж у присутності протеїну крові. Подібно
зменшувалася бактерицидна дія розчину кислотного засобу і на тесткультури P. aeruginosa 27/99 і нижчою вона була у 3,8 раза за експозиції
2 і 5 хвилин та у 2,7 раза − за експозиції 15 хвилин.
Отже, з результатів дослідження бачимо, що протеїновий індекс
кислотного мийно-дезінфекційного засобу «Мілкодез» у присутності
молочних протеїнів на тест-культури S. aureus ATCC 25923 був у 1,6 раза
більший, на E. сoli 055К59 №3912/41 − в 3,2 раза і на P. aeruginosa 27/99 −
у 3,5 раза, порівняно з протеїновим індексом за наявності протеїну крові
великої рогатої худоби. Ці результати підтверджують те, що молочні
протеїни знижують бактерицидну дію кислотного засобу від 1,4 до 3,8 раза
більше, ніж білок крові.
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ДО 100-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ЕПІЗООТОЛОГІЇ
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ НУБіП УКРАЇНИ
Кафедра епізоотології та організації ветеринарної справи заснована
у 1920 році і зустрічає свій столітній ювілей плідними здобутками на
навчальній і науковій ниві і впевнено дивиться у майбутнє
(http://nubip.edu.ua/node/1178). Історія створення кафедри епізоотології та
організації ветеринарної справи бере свій початок зі створення на початку
ХХ ст. ветеринарного факультету у складі Київського політехнічного
інституту. У 1921 році ветеринарний факультет виділився в самостійний
Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут (КВЗІ). Першим завідувачем
кафедри був професор Дмитро Єлисейович Калкатін, який працював під
керівництвом першого ректора КВЗІ, відомого професора Київського та
Варшавського університетів Володимира Карловича Ліндемана.
Професор Д.Є. Калкатін написав перший підручник з епізоотології
українською викладовою мовою, який було видано в 1931 р. під назвою
«Патологія і терапія інфекційних хвороб з епізоотологією». Цікавим фактом
є те, що на сторінках журналу «Записки Київського ветеринарнозоотехнічного інституту» разом з науковими працями професора
Калкатіна Д. Є. та інших науковців друкувались праці відомого математика,
академіка Михайла Пилиповича Кравчука. У 1931 р. професора
Калкатіна Д.Є. було заарештовано НКВС СРСР за звинуваченням
у приналежності до контрреволюційної організації ветеринарів
і бактеріологів. Судова трійка винесла йому вирок ‒ розстріл, який був
замінений на 10 років концтаборів. Після 1931 р. епізоотологію в різний час
викладали:
Сандомирський Я. С.,
проф. Упоров В.І.,
співробітники
військово-ветеринарної лабораторії, Київського військового округу ‒
військовий ветлікар першого рангу Посредник Ф. І., військовий ветлікар,
доктор наук, професор, генерал-майор ветеринарної служби Лактіонов
Адріан Митрофанович (1905‒1991) та інші.
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З 1933 р. завідувачем кафедри епізоотології працював професор
Гогель Л.С., доцентом кафедри був К.П. Почечуєв. З 1935 р. посаду доцента
кафедри, а з 1937 р. завідувача кафедри, обіймав О.С. Коротич.
У період з вересня 1941 по 1944 роки кафедра епізоотології разом
з ветеринарним інститутом перебувала в евакуації в м. Свердловську
і очолював кафедру доцент Дмитрієв К.І., який був автором кількох розділів
посібника «В помощь войсковому ветврачу» (1942 р.) та «Военноветеринарный справочник» (1942 р.) тощо. З 1945 р. керівництво кафедрою
епізоотології в м. Києві знову здійснював доцент О.С. Коротич. Викладання
дисципліни епізоотології в цей час проводили доценти К.І. Дмитрієв,
асистенти К.О. Настенко та М.І. Горбань. Допоміжний персонал кафедри
складали:
ординатор
Л.П. Погрібняк,
лаборанти
А.Г. Колесник
і М.Ф. Гацанюк, ветсанітар М.У. Жук.
У 1949 р. завідувачем кафедри було призначено професора
Скоморохова О.Л. (школа академіка С.М. Вишелеського), а в 1952 р. ‒
доцента К.О. Настенко. У 1954 р. на завідування кафедрою було обрано
професора Щербину О.К., досить знаний фахівець у галузі хвороб риб, який
у подальшому очолював кафедру епізоотології до 1968 року. У цей період на
кафедрі працювали доцент Дмитрієв К.І., доцент Настенко К.О., асистент,
а з 1959 р. доцент Горбань М.І. та з 1967 p. асистент В. П. Литвин.
Ординатором кафедри з 1955 р. працювали Довгич М.О. та Степенко М.Ф.,
ст. лаборантом Павлова Л.Ф. та Шабельник М.Я., ветсанітаром М.У. Жук.
З 1985 року завідував кафедрою епізоотології та інфекційних хвороб
доктор ветеринарних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР
Литвин Володимир Петрович. У 1987 р. він отримав диплом Лауреата
державної премії Української РСР в галузі науки і техніки за цикл робіт
«Розробка наукових основ використання бактерій та лікувальнопрофілактичних засобів, створення на цій основі препарату «Бактерин-СЛ»,
організація його випуску та широкомасштабного застосування». У 1998 р.
Указом Президента України Л.Д. Кучми Литвину В.П. було присвоєно
почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
У лютому 2002 року на базі кафедри епізоотології та організації
ветеринарної справи було організовано кафедру організації, економіки та
маркетингу у ветеринарній медицині, яку очолив її перший завідувач доктор
ветеринарних наук, професор, академік УААН Володимир Олександрович
Бусол. У 2016 році Указом Президента України П.О. Порошенка за значний
особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва, вагомі трудові
досягнення, багаторічну самовіддану працю В.О. Буслу присвоєно почесне
звання «Заслужений діяч науки і техніки».
З вересня 2004 р. кафедру епізоотології та інфекційних хвороб очолив
кандидат ветеринарних наук, доцент Віктор Петрович Постой. З листопада
2007 року по березень 2009 року виконувачем обов’язків завідувача кафедри
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епізоотології та інфекційних хвороб була доктор ветеринарних наук,
професор Тетяна Василівна Мазур.
У березні 2009 р. до кафедри епізоотології та інфекційних хвороб було
приєднано кафедру організації, економіки та маркетингу у ветеринарній
медицині. Кафедра отримала назву епізоотології та організації ветеринарної
справи і очолив кафедру доктор ветеринарних наук, професор Недосєков
Віталій Володимирович ‒ лауреат премії Уряду Російської Федерації в галузі
науки і техніки (2001).
У наш час навчальну, науково-дослідну роботу на кафедрі здійснюють
професор Недосєков В.В., доценти Поліщук В.В., Литвиненко В.М.,
Ситник В.А., Сорокіна Н.Г., Мельник В.В., Шевчук В.М., Мартинюк О.Г.,
асистент М.О. Жуковський.
Напрями наукової діяльності кафедри: аналіз і методологія наукових
досліджень; діагностика і профілактика небезпечних хвороб тварин (сказ,
лептоспіроз, сибірка та ін.); формування наукової школи рабіологістів;
моніторинг інфекційних захворювань, створення основи ветеринарної
епідеміології та популяризації іноземних напрямів сучасної ветеринарної
епідеміології; здоров’я і добробут тварин.
Кафедра епізоотології та організації ветеринарної справи має низку
наукових напрямів, об’єднаних у програму ліквідації та профілактики
інфекційних хвороб тварин, значний доробок із питань профілактики
гострих
шлунково-кишкових
хвороб,
хвороб
органів
дихання
новонароджених тварин та розробки схем лікування. Кафедра активно
займається вивченням питань сказу тварин в Україні, зокрема розробкою
системи епізоотологічного нагляду та контролю сказу. Вказану систему
розроблятимуть та вдосконалюватимуть з метою її адаптації до вивчення та
нагляду за найважливішими інфекційними хворобами, спільними для людей
та тварин. Співробітники кафедри плідно працюють над вирішенням
актуальних проблем ветеринарної медицини, розробкою концептуальних
підходів до вивчення рушійних сил епізоотичного процесу за інфекційних
і інвазійних хвороб та методичних підходів щодо проведення
протиепізоотичних заходів, мають значні доробки з питань профілактики та
лікування гострих шлунково-кишкових і респіраторних хвороб
у новонароджених тварин, а також організації та проведення
протиепізоотичних заходів за інфекційних захворювань тварин. У 2015 р.
було розроблено електронний інформаційний ресурс: «Африканська чума
свиней» (www.asf.vet.ua). Плідна педагогічна праця та наукові здобутки
кафедри за останні два десятки років відображені у 3 підручниках, 9 книгах,
17 монографіях, 5 посібниках, 19 авторських свідоцтвах і патентах та понад
1000 статей і тез доповідей.
Освітній процес на кафедрі базують на проведенні лекційних,
лабораторних та практичних занять, виконання студентами курсових та
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магістерських робіт, проведенні конференцій, круглих столів, семінарів,
зустрічей з провідними фахівцями-практиками. В останні роки
пріоритетними завданнями науково-педагогічних працівників стали
підготовка фахівців за магістерськими програмами, а також перепідготовка
та підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини. При кафедрі
функціонують аспірантура і докторантура за спеціальністю 16.00.03 –
«Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та
імунологія». Заняття в навчальних аудиторіях, науково-дослідних
лабораторіях
та
безпосередньо
на
підприємствах
проводять
висококваліфіковані фахівці, доценти та професори. Для проведення
лабораторно-практичних
занять
використовують
науково-дослідну
лабораторію «Епізоотології та інфекційних хвороб». Практичну підготовку
майбутніх фахівців здійснюють у виробничих умовах під час виїзних занять
у навчально-дослідних господарствах університету.
За період 2016–2019 років кафедрою епізоотології та організації
ветеринарної справи НУБіП у співпраці з працівниками Державної установи
«Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», кафедри
епізоотології та ветеринарного менеджменту Харківської державної
зооветеринарної академії, кафедри епізоотології Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології Житомирського
агроекологічного університету та Державного науково-дослідного інституту
з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
розроблено 2 підручники, 4 онлайн-курси та 4 електронні посібники
(Інфекційні хвороби собак і котів, 2016; Інфекційні хвороби коней, 2017;
Інфекційні хвороби птахів, 2018; Вірусні хвороби свиней, 2019;
http://nmcbook.com.ua).
При кафедрі функціонують наукові студентські гуртки: «Епізоотологія
і інфекційні хвороби», «Організація ветеринарної справи», в яких всі
бажаючі студенти мають можливість поглибити свої знання та проводити
науково-дослідну роботу.
Для бакалаврів на кафедрі читаються дисципліни: епізоотологія та
інфекційні хвороби; організація і економіка ветеринарної справи;
менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині. Для освітньої
спеціальності «Магістр» читають дисципліни, що є спільними для усіх
програм: інформаційні технології у ветеринарній медицині; ветеринарні
превентивні технології забезпечення здоров’я тварин; превентивні технології
забезпечення здоров’я продуктивних тварин; превентивні технології
забезпечення здоров’я коней; превентивні технології забезпечення здоров’я
дрібних домашніх та екзотичних тварин; ветеринарне забезпечення
скотарства, вівчарства та козівництва; превентивні ветеринарні технології
заразних хвороб жуйних; ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів;
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превентивні ветеринарні технології заразних хвороб собак і котів;
ветеринарне забезпечення свинарства; превентивні ветеринарні технології
заразних хвороб свиней; інформаційні технології у ветеринарній медицині.
Колектив кафедри бере активну участь у міжнародних науковопрактичних конференціях, а також організовує заходи, присвячені
Всесвітньому дню боротьби зі сказом. Метою проведення цих конференції є
підвищення інформативності щодо проблеми сказу в Україні та світі,
інтенсивність поширення та наслідки зараження сказом для людей та тварин.
Співробітники кафедри надають консультативну допомогу низці
тваринницьких господарств нашої держави, науковцям та фахівцям
ветеринарної медицини інших установ як в Україні, так і за її межами.
Інформують про ветеринарні наукові досягнення кафедри шляхом участі
науково-педагогічних працівників у конференціях, семінарах, з’їздах,
конгресах та курсах підвищення кваліфікації.
УДК 619:636.09:616.98 (045)
ПЕРОЦЬКА Л.В., канд. вет. наук
Одеський державний аграрний університет
perotskaya@ukr.net
МОНІТОРИНГ ПРОЦЕСУ ВНЕСЕННЯ ІНВАЗИВНОГО ВИДУ
CANIS АUREUS В КОЛА ЦИРКУЛЯЦІЇ ЗБУДНИКА СКАЗУ
В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї
Cучасні осередки сказу в Північно-Західному Причорномор’ї набули
завершеності та стійкої активності з кінця ХХ сторіччя. Починаючи з
1999 року і до теперішнього часу, сказ у природі не просто утримує
стабільно високу активність, але і проявляє тенденцію до активації та
поширення на свійських тварин, тобто до іррадіації осередків [1, 2].
Цілі дослідження. Невідома екологічна причинність такої стійкості
осередків інфекції, яка первинно вражає і регулює виключно стан популяцій
хижаків родини псових. При цьому первинні фази активації осередків
безперечно пов’язані зі сплеском чисельності Vulpes vulpes, який виник на
фоні досить довготривалого періоду високої чисельності польових гризунів
та відсутності пресу мисливського вилучення лисиці, що мало місце в 90-х
роках минулого століття [3, 4]. Починаючи з 1991‒1993 рр. у регіоні набуло
розвитку досить неочікуване явище відновлення популяції вовка Canis lupus.
У міру зростання популяції вовка, ці тварини все частіше стали
«долучатися» до епізоотії сказу, а з 2003 року набули особливого значення
провідного резервуарного об’єкта, що разом із лисицею забезпечував
персистенцію та природну циркуляцію збудника сказу [5].
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Наприкінці ХХ ст. зафіксовано перші випадки проникнення
у Північно-Західне Причорномор’я суто балкано-малоазійського виду –
шакала Canis aureus, що вірогідно було зумовлено явищами загальноєвропейської кліматичної дестабілізації та процесами глобального
потепління. Перші випадки виявлення шакала мали місце в придунайських
районах Одеської області ще в 1996‒2003 рр., а в 2008‒2012 рр.
представники виду вже набули поширення в Північному Причорномор’ї –
від устя Дунаю до Криму, де відбулося згуртування з тваринами, що
мігрували на захід уздовж азовського узбережжя з Кубано-Кавказької
ділянки цілісного євразійсько-північно-африканського ареалу. Перший
шакал, випадково впольований у Миколаївській області в 2001 році, був
досліджений на сказ з негативним результатом. Але, надалі, особливо
з 2012 р. частка шакала в структурі диких тварин, досліджених на сказ,
неухильно зростала.
Метою цієї роботи став детальний аналіз процесу внесення
Canis aureus в кола циркуляції збудника сказу в Північно-Західному
Причорномор’ї.
Перші випадки прояву сказу в шакала на території Північно-Західного
Причорномор’я зафіксовано в 2009‒2012 рр., але лабораторно підтверджено
в Херсонській та Миколаївській областях лише в 2019 р. Натомість,
в Одеській області сказ у тварин цього виду реєструють щороку, починаючи
з 2015 р. (табл. 1).
Таблиця 1
Кількість зареєстрованих випадків сказу в Canis aureus на території
Північно-Західного Причорномор’я
Області
регіону
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Разом

2015
2
2

2016
2
2

Роки
2017
1
1

2018
3
3

2019
1
1
1
3

Всього
9
1
1
11

У видовій структурі лабораторно обстежених тварин на сказ за період з
2012 до 2018 рр. шакалу належить 3,9 %.
Упродовж останніх 5 років популяція шакала різко збільшує свою
чисельність і загалом демонструє тенденцію до стрімкого розширення
новоствореної ділянки ареалу в Північно-Західному Причорномор’ї. При
цьому щільність шакала в регіоні сягнула рівнів, за яких можлива активна
ензоотична, суто внутрішньовидова циркуляція вірусу сказу в межах
місцевої популяції та зворотної міграції збудника на первинні резервуарні
види – лисицю та вовка.
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За певних прогностичних очікувань ускладнення ситуації, реальний
спалах сказу, що був ініційований та підтриманий виключно шакалом, виник
уже влітку 2019 р. в умовах різкого зростання чисельності виду за рахунок
молодняку [9]. Упродовж літа було встановлено 18 випадків сказу шакала на
території від устя Дунаю до Перекопу, в т.ч. на Кінбурні, у Пониззі Дніпра,
у Побужжі, у Подністров’ї.
Аналіз фактичного матеріалу щодо ландшафтно-стаціальної,
біоценотичної та епізоотичної структури цих проявів сказу свідчить, що
вони чітко «прив’язані» до плавнево-річкових та заплавних біотопів, які є
місцями існування шакала. Цілком вірогідно, що резервуари сказу,
підтримувані теріофауною водно-болотних територій Півдня України
набувають значення первинно-головного резервуара вказаного збудника,
з якого відбувається винесення інфекту на польові біотопи за сезонних
міжстаціальних міграцій їх теплокровних носіїв.
Висновки
1. Завдяки внесенню шакала в епізоотичний процес сказу активність
осередків у зоні водно-болотних угідь стабільно висока. При цьому найбільш
небезпечними в епідемічному відношенні є ділянки території
інтразонального ландшафту, де перетинаються межі осередків різних
екотипів (степових, лісових, заплавних, плавневих тощо) з оптимальними
умовами для одночасного існування чисельних популяцій різноманітних
степових, польових і лісових видів – потенційних хазяїв збудника.
2. Міжстаціальна та міжвидова міграція збудника між хижаками
забезпечує постійне функціонування полігостальних і полівекторних
осередків з високим рівнем активності, штами збудника в яких набувають
високої вірулентності та здатності до поширення на свійських тварин.
Перспективи подальших досліджень полягають у більш детальному
вивченні еколого-епізоотичної ролі шакала, який набуває значення одного
з основних резервуарних видів у природних осередках сказу.
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Центр безпечності харчових продуктів, м. Київ
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ МАХОВОГО ПІРʼЯ КРИЖНЯ
Крижень або дика качка (Anas platyrhynchos) є видом птахів родини
Качкові (Anatidae), ряду Гусеподібні (Anseriformes), від яких шляхом
штучної селекції виведено більшість сучасних порід свійських качок.
Було досліджено махове пір’я першого порядку та його дорсальне
і вентральне підтримувальне пір’я. Як зазначали у попередніх своїх роботах,
пір’я, яке дорсально та вентрально прикриває або підтримує все літальне
пір’я, називаємо підтримувальним. Підтримувальне пір’я за розміром та
послідовністю налягання на літальне пір’я є більшим, середнім та меншим.
І зовнішнє, і внутрішнє опахала махових пір’їн першого порядку,
розміщених на дистальному кінці кисті мають складну форму.
Проксимальна частина їх є значно ширшою, ніж дистальна. Кут
відгалуження гілок зовнішнього опахала становить 17–20º, а внутрішнього –
близько 35–40º. Неоднаковим є й кут відгалуження дистальних та
проксимальних борідок від гілок махового пір’я. Так для дистальних борідок
він становить 45–50º, а для проксимальних – 25–30º. Проксимальні борідки
прямі, закінчуються довгими гострими шипиками. Дистальні борідки
хвилястої форми, мають численні гачечки, вієчки та шипики.
Дорсальна поверхня махового пір’я Крижня має строкатий сірокоричневий колір, вентральна – майже зовсім не пігментована і має
однорідний світло-сірий колір. Вентральні гребені гілок махового пір’я
першого порядку дикої качки, як і інших представників ряду Гусеподібні,
довгі, загнуті каудально і налягають на такі самі гребені сусідніх
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(дистальних) гілок, утворюючи на вентральній поверхні пір’їни суцільну
плівку.
Дорсальне підтримувальне пір’я Крижня темносірого кольору,
а вентральне – майже повністю біле. Очин дорсального більшого
підтримувального пір’я довгий, товстий. Очин вентрального більшого
підтримувального пір’я значно коротший, тонкий. Всі морфометричні
параметри досліджуваного літального пір’я Крижня представлені у табл. 1.
Таблиця 1
Морфометричні параметри літального пірʼя Крижня (міn–маx., М±m)

Різновиди літального
пір’я

Махове пір’я
першого порядку
Дорсальне більше
підтримувальне
пір’я махового
пірця першого
порядку
Вентральне більше
підтримувальне
пір’я махового
пір’я першого
порядку

Довжина
стрижня
пір’їни, мм

Довжина
очина
пір’їни,
мм

Відносна довжина
очина, %

120,0–170,0
153,3±5,44
64,0–85,0
75,7±2,35

40,0–47,0
43,6±0,77
20,0–25,0
23,4±0,53

28,44

40,0–65,0
57,8±3,31

3,0–9,0
6,4±0,67

11,07

30,91

Співвідношення
ширини зовнішнього та
внутрішнього
опахала

Ширина
зовнінього
опахала,
мм

Ширина
внутрішнього
опахала,
мм

2,0–5,0
4,0±0,35
2,0–4,0
2,7±0,22

8,0–16,0
12,5±0,74
3,0–5,0
4,1±0,25

1:3,1

3,0–6,0
9,1±0,25

8,0–14,0
11,1±0,62

1:1,2

1:1,5

Специфічні форма та розміри вентральних гребенів гілок махового
пір’я першого порядку дикої качки, як і інших представників ряду
Гусеподібні, що сприяють утворенню на вентральній поверхні махового
пір’я першого порядку суцільної плівки, на нашу думку зумовлені тим, що ці
види птахів, злітаючи з поверхні води, з певною силою вдаряють об її
поверхню саме маховим пір’ям першого порядку, яке розміщене на кінці
крила. Наявність на вентральній поверхні такого пір’я суцільної плівки не
дає можливості воді потрапляти у товщу опахала пір’їни.
Ми вважаємо, що менші довжина і товщина очина вентрального
підтримувального пір’я порівняно з дорсальним підтримувальним пір’ям
зумовлені тим, що під час польоту сила тиску на махове пір’я першого
порядку та інші різновиди основного літального пір’я у дорсальному напрямі
значно перевищує силу тиску у протилежному, вентральному напрямі.
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ПРОФЕСОР Д.Є. КАЛКАТІН ‒ АВТОР ПЕРШОГО ПІДРУЧНИКА
З ЕПІЗООТОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Історичний освітньо-науковий аспект контролю інфекційних хвороб
тварин в Україні пов’язаний із заснуванням Українського товариства
ветеринарних лікарів у період Української революції 1917‒1921 років та
першими спробами створити в м. Києві Ветеринарний Інститут. Початок
формування київської епізоотологічної школи детально описано академіком
А.К. Скороходьком у статті «З історії Київського ВетеринарноЗоотехнічного Інституту», яку було надруковано в 1924 р. у першому томі
«Записок Київського Ветеринарно-Зоотехнічного Інституту».
У період УНР та гетьманату стояло сформоване академіками
В.І. Вернадським та А. Ю. Кримським завдання щодо виховання «кадру»
української професури українською мовою. З початком більшовицького
періоду керівництво КВЗІ продовжило виконувати вказане завдання попри
сукупну складність життєвого періоду, про що Редакційно-видавнича комісія
«Записок КВЗІ» під керівництвом А.К. Скороходька писала: «Так званих
«об’єктивних» обставин, не сприяючих нашій праці, є занадто багато:
і недостача наукових робітників високої кваліфікації, і брак засобів для
вдосконалення та докінчення багатьох дослідів, і скрутне загальне
матеріальне становище сучасних видавництв ‒ ці і ще інші гальма прикро
перешкоджають відповідному розвиткові молодих українських науковонавчальних закладів».
Організаційна Комісія, активним працівником якої був професор
В.К. Ліндеман, 27 січня 1921 р. під час підготовки пропозиції щодо
створення вищого ветеринарного закладу освіти в м. Києві в умовах
відсутності готового складу професорів ветеринарів, особливо за умови
знання викладачами української мови, запропонувала створити Інститут
Професорських Стипендіатів. У складний для КВЗІ період Товариство
ветеринарних лікарів м. Києва підтримало створення вказаного вишу
та запропонувало представників до складу професорських стипендіатів.
Досвідчений ветеринарний лікар Д.Є. Калкатін увійшов до складу
професорських стипендіатів з курсу епізоотології. Так серед інших кафедр
КВЗІ розпочалось формування кафедри епізоотології, з вимогою до яких
«Записки КВЗІ» мовлять так: «Кожна катедра вищої школи, кожна
спеціальна лабораторія і кабінет ‒ мусять бути експериментальними

98

установами і джерелом наукового досвіду». Ветеринарний лікар
Д.Є. Калкатін виконав програму професорських стипендіатів з курсу
епізоотології і став професором. Професор Д.Є. Калкатін очолив кафедру
епіозоотології КВЗІ, і його роботи складають основу наукових та навчальнометодичних праць сучасної кафедри епізоотології та організації
ветеринарної
справи
Національного
університету
біоресурсів
і природокористування України.
Творча спадщина професора Д.Є. Калкатіна складається з наукових,
науково-популярних, енциклопедичних та освітньо-наукових праць.
У першому томі «Записок Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту»,
який вийшов друком у 1924 р., подано дві наукові статті професора
Д.Є. Калкатіна: «Біологічний метод тітрування супроти-телійових імунсироваток in vitro» та «До питання про довготривалість активности імунсироватки». На сторінках «Записок КВЗІ» ми бачимо роботи
А. Корсунського, А. Скороходька, В. Устьянцева та інших. Про науковий
рівень «Записок Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту» свідчить
і той факт, що в цьому виданні в різні роки було опубліковано роботи
відомого українського математика, академіка М.П. Кравчука: «Про
алгебричну теорему додавання», «Замітка про рівняння Briot et Bouquet»
(1924); «До теорії кореляції» (1925); «Про кореляцію» (1926). Праці
академіка М.П. Кравчука, які надруковано в «Записках Київського
ветеринарно-зоотехнічного інституту», по суті, започаткували в Україні
математичні методи в епізоотології та біоматематику. У 1926 р. у «Записках
КВЗІ» надруковано ще одну статтю професора Д.Є. Калкатіна ‒ «Дозування
телійових вакцин і ускладнення після телійових вакцинувань». Дослідникам
творчості професора Д.Є. Калкатіна треба врахувати, що, наприклад
у роботах [1‒4, 8], його прізвище пишеться, як «Калкатин», а в деяких
дослідженнях помилково вказують ініціали, замість Д.Є. пишуть «Д.О.».
Популяризаторська діяльність професора Д.Є. Калкатіна багата
результатами, у сфері епізоотології нам відомо 14 його науково-популярних
праць: 1) «Як охороняти худобу від хвороб» (1927); 2) «Пошесті, що
переходять з тварин на людей», (1927); 3) «Телій», (1928); 4) «Сухоти на
тваринах», (1928); 5) «Залозиця», (1928); 6) «Шиляк на худобі», (1929);
7) «Пошесті на птиці», (1929); 8) «Сап», (1929); 8) «Шиляк на худобі»,
(1930); 10) «Що робити, щоб не хворіла худоба», (1930); 11) «Як охороняти
коні від сапу», (1931); 12) «Жовна на худобі», (1931); 13) «Боротьба проти
телію», (1931). Книги «Пошесті на птиці» та «Сухоти на тваринах» було
перевидано у 1930 році. Книги «Телій», «Залозиця» та «Пошесті на свинях та
як попередити їх» було перевидано двічі (1929 та 1930). Про рік першого
видання «Пошесті на свинях та як попередити їх» нам не відомо.
У 1930 р. в Україні тиражем 10000 примірників побачила світ
«Популярна ветеринарна енциклопедія: наукове видання», серед її авторів
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Боровський В.В.,
Гімельрейх П.І.,
Калкатін Д.Є.,
Корсунський О.М.,
Пересада З.Д., Руденко О.І., Скороходько А.К., Стеллецький В.І. та
Туркевич К.І.. Професору Д.Є. Калкатіну належить такі статті цієї
енциклопедії: 1) «Хвороби тварин заразливі (мікробні)», С. 283‒329,
2) «Ветеринарні закони. Обов’язки ветеринарного лікаря і права та обов’язки
власника тварин», 383 с; 3) «Як худобу й птицю переганяти гоном та
перевозити залізницею і водою», 389 с.; 4) «Як перевозити залізницями
сирові тваринні продукти: м’ясо, биту птицю, сало, шкури, кістки, рога,
вовну, пір’я тощо», 392 с.; 5) «Як улаштовувати ярмаркові майдани, базари
і заїзні двори та як їх доглядати», 396 с.; 6) «Як улаштовувати
скотомогильники і як за них дбати», 397 с.; 7) «Як знезаражувати
(дезінфікувати) хлів, обору, гній, речі, корми, воду, пасовиська», 399 с.
У статті «Хвороби тварин заразливі (мікробні)» Популярної
ветеринарної енциклопедії професор Д.Є. Калкатін описав такі хвороби:
телій (сибірка, кров), злосливий набряк, шиляк (газовий набряк), пошесті на
свинях, пошесті на народженцях, інфлюенца на конях, пошесна олегнелегениця на конях, чума на собаках (шат), віспа, слинівка (слини, ракотиця,
плямка, ящур), залозиці (залози, мит), пошесна олегне-легениця на вел. рог.
худобі, прямець (правець), сказ, горбковиця (сухоти, туберкульоза), жовни,
сап (носатизна), пошесна пасокожильниця, пошесне скидання, лісова хороба
(кривава сеча), припускна паралічна блинда.
У 1931 р. професора Д.Є. Калкатіна було заарештовано НКВС за
звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації
ветеринарів і бактеріологів. Всього по зазначеній справі було засуджено
17 осіб, у тому числі 6 осіб з Харківського Інституту наукової та практичної
ветеринарії: професор Н.Д. Агаллі (директор інституту), Б.І. Обухівський,
Г.А. Кудрявцев, Я.Е. Василець, П.П. Вишневський, П.М. Козелкин. Їх було
засуджено до розстрілу, який був замінений ув’язненням на 10 років
у таборах.
Наближається 100-річчя створення Київського ВетеринарноЗоотехнічного Інституту і, з метою відновлення історичної справедливості,
треба зазначити ‒ історичний освітньо-науковий аспект контролю
інфекційних хвороб тварин в Україні тісно пов’язаний з професором
Д.Є. Калкатіним, автором першого підручника з епізоотології українською
мовою «Патологія і терапія інфекційних хвороб з епізоотологією» (1931),
на якому виховано не одне покоління ветеринарних лікарів України.
Перелік робіт професора Д.Є. Калкатіна за період 1924‒1931 рр.
1. Калкатін Д. Є. Біологічний метод тітрування супрти-телійових імунсироваток in vitro // Записки Київського ветеринарно-зоотехнічного
інституту. Т. І. Рік I ‒ 1924. Київ : Друкарня київської філії книгоспілки,
С. 33‒39.
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2. Калкатін Д. Є. До питання про довготривалість активности імунсироватки // Записки Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту. Т. І.
Рік I ‒ 1924, Київ : Друкарня київської філії книгоспілки, С. 40‒48.
3. Калкатін Д. Є. Дозування телійових вакцин і ускладнення після
телійових вакцинувань // Записки Київського ветеринарно-зоотехнічного
інституту. Т. ІV. Рік III ‒ 1926. 22 с.
4. Калкатін Д. Є. Як охороняти худобу від хвороб // Б-ка сільського
господаря. Харків : Книгоспілка, 1927. 44 с.
5. Калкатін Д. Є. Пошесті, що переходять з тварин на людей. (Вібл.
Комісія філії сільсько-господ. Наук Коміт. України зредагувала та до друку
ухвалила). Харків : Радянський селянин, 1927. 122 с.
6. Калкатін Д. Є. Телій. Харків : Радянський селянин, 1928. 38 с.
7. Калкатін Д. Є. Сухоти на тваринах. Харків : Радянський селянин,
1928. 40 с.
8. Калкатин Д. Є. Залозиця. Харків : Радянський селянин, 1928, 39 с.
9. Калкатін Д. Є. Шиляк на худобі. Харків : Радянський селянин,
Видання 2, 1929, 32 с.
10. Калкатін Д. Є. Телій. Харків : Радянський селянин, Видання 2,
1929. 38 с.
11. Калкатин Д. Є. Пошесті на свинях та як попередити їх. Харків :
Радянський селянин, Видання 2, 1929, 64 с.
12. Калкатин Д. Є. Пошесті на птиці. Харків : Радянський селянин,
Видання 2, 1929. 32 с.
13. Калкатин Д. Є. Залозиця. Харків : Радянський селянин, Видання 2,
1929. 40 с.
14. Калкатин Д. Є. Сап. Харків : Радянський селянин, Видання 2, 1929.
36 с.
15. Калкатін Д. Є. Шиляк на худобі. Харків : Радянський селянин,
Видання 3, 1930. 3 с.
16. Калкатін Д. Є. Телій. Харків : Радянський селянин, Видання 3,
1930, 38 с.
17. Популярна ветеринарна енциклопедія / В. В. Боровський,
П. І. Гімельрейх,
Д. Є. Калкатін,
О. М. Корсунський,
З. Д. Пересада,
О. І. Руденко, А. К. Скороходько, В. І. Стеллецький, К. І. Туркевич : наук.
видання. Харків : Радянський селянин, 1930. 416 с.
18. Калкатін Д. Є. Що робити, щоб не хворіла худоба. Харків :
Радянський селянин, Видання 3, 1930, 96 с.
19. Калкатін Д.Є. Пошесті на птиці. Харків : Радянський селянин,
Видання 3, 1930, 32 с.
20. Калкатін Д. Є. Сухоти на тваринах. Харків : Радянський селянин,
Видання 3, 1930. 40 с.
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21. Калкатін Д. Є. Залозиця. Харків : Радянський селянин, Видання 3,
1930. 34 с.
22. Калкатін Д. Є. Пошесті на свинях та як попередити їх. Харків :
Радянський селянин, Видання 3. 1930. 63 с.
23. Калкатін Д. Є. Як охороняти коні від сапу. Харків :
Держсільгоспвидав, 1931. 37 с.
24. Калкатін Д. Є. Жовна на худобі. Харків : Держсільгоспвидав, 1931,
29 с.
25. Калкатін Д. Є. Боротьба проти телію. Харків : Держсільгоспвидав,
1931. 36 с.
26. Калкатін Д. Є. Патологія і терапія інфекційних хвороб з
епізоотологією (с.-г. група НАУКМЕТОДСЕКТОРА НКО УСРР ухвалила, як
підручник по ветеринарних вишах). Харків : Держсільгоспвидав, 1931. 329 с.
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ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ КОНТРОЛЮ ЗА ТВАРИННИЦЬКОЮ
ПРОДУКЦІЄЮ
В Україні продовжують упроваджувати європейську модель контролю
за якістю і безпечністю продукції тваринництва. Це пояснюється не тільки її
значенням для збереження здоров’я людства, але і розвитком держави як
члена світового співтовариства.
Експерти звертають увагу на низьку якість зазначеної продукції. Крім
того, потребують аналізу форми державного контролю за якістю продукції
тваринництва.
Тому
запровадження
загальнодержавної
системи
ідентифікації та реєстрації тварин необхідно як для контролю за поголів’ям
та здоров’ям худоби, так і для контролю якості та безпеки м’яса і молока.
Правове регулювання питань ідентифікації та реєстрації тварин
здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про
ветеринарну медицину», «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» та
інших нормативно-правових актів у цій сфері.
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Найбільшої уваги потребує відповідність ідентифікації тварин вимогам
нормативно-правових актів України та ЄС під час експорту-імпорту тварин
та внутрішньоторговельних операцій; виробництва, переробки, закупівлі,
зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції.
Кінцевою метою запровадження ідентифікації тварин є створення
в Україні належної системи моніторингу та маркування тваринницької
продукції, що сприятимете забезпеченню населення України безпечними
м’ясо-молочними продуктами, отриманню достовірної інформації про умови
їх виробництва, підвищенню довіри споживача до якості продукції.
На сьогодні проблема безпечності молочної сировини набуває особливого
значення, оскільки дотримання українськими товаровиробниками
міжнародних
вимог
дозволить
виготовляти
безпечний
та
конкурентоспроможний харчовий продукт.
Для того щоб отримати молоко екстра ґатунку необхідно не просто
модернізувати тваринницькі ферми, але й дотримуватися належних практик
виробництва: належної гігієнічної практики (good hygiene practice, GHP);
належної сільськогосподарської практики (good agriculture practice, GAP);
належної виробничої практики (good manufacturing practice, GMP) належної
практики довкілля (good environmental practice, GEP) і т. інше.
Господарства з виробництва молока, як оператори ринку харчових
продуктів, зобов’язані дотримуватися загальних та спеціальних санітарногігієнічних вимог до первинного виробництва.
Згідно із Законом України «Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР,
ст. 40. «Загальні вимоги до операторів ринку, які здійснюють первинне
виробництво та ведення записів щодо забезпечення безпечності харчових
продуктів», зазначено вимоги до первинного виробництва, перевезення,
зберігання та іншого поводження з первинною продукцією в місці її
виробництва. Потужності, на яких здійснюється лише первинне виробництво
та / або зберігання молока в місці його первинного виробництва підлягають
державній реєстрації, яку здійснюють компетентні органи шляхом внесення
відповідної інформації до реєстру і присвоєнням реєстраційного номера.
Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України «Про затвердження вимог до безпечності та якості молока
і молочних продуктів» від 12.03.2019 № 118, що зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 07.06.2019 за № 593/33564, вказані вимоги до
безпечності та якості молока і молочних продуктів і затверджені цим
наказом, застосовуються до операторів ринку молока та молочних продуктів,
що здійснюють експорт або заявили компетентному органу про готовність
до здійснення такого експорту, з дня набрання чинності цим наказом. До всіх
інших операторів ринку молока та молочних продуктів вимоги до
безпечності та якості молока і молочних продуктів, затверджених цим
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наказом, застосовуються з 01 січня 2022 року з урахуванням термінів та
допустимих рівнів критеріїв.
Відповідно до Закону України «Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18 травня
2017 р. № 2042-VIII, ст. 18 зазначено, що заходи державного контролю
здійснюються без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім
аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою
забезпечення ефективності державного контролю. Аудит постійно діючих
процедур, заснованих на принципах НАССР, проводиться за умови
повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за три робочі дні до
здійснення такого заходу.
Виробники молока відповідають за виконання вимог законодавства
про безпечність харчових продуктів у межах діяльності, яку вони
здійснюють: «Господарства, де утримуються тварини, що використовуються
для виробництва сирого молока та/або молозива, підлягають державному
контролю з метою перевірки дотримання операторами ринку гігієнічних
вимог, установлених законодавством про харчові продукти. У разі виявлення
порушення гігієнічних вимог державний ветеринарний інспектор вживає
заходів, спрямованих на впровадження оператором ринку коригувальних
дій».
Також господарства мають здійснювати заходи чи забезпечити умови,
що передбачені у ст. 40 цього Закону, а саме: «Оператор ринку зобов’язаний
розробити та впровадити процедури періодичної перевірки сирого молока
для визначення рівня загального бактеріологічного забруднення та/або
кількості соматичних клітин. Якщо за результатами такої перевірки
виявляється невідповідність, оператор ринку має негайно повідомити про це
компетентний орган і протягом трьох місяців з дати такого повідомлення
зазначену невідповідність не усунуто, відправлення сирого молока
з відповідного господарства забороняється». Така заборона застосовується
до моменту надання оператором ринку компетентному органу
підтвердження усунення невідповідності. Мінімальну періодичність
перевірки сирого молока визначено також наказом Мінагрополітики
№ 118/2019, а саме для рівня загального бактеріологічного забруднення
(ЗБЗ) – двічі на місяць, а кількості соматичних клітин (КСМ) – один раз на
місяць. Якщо за цей час виробничі процеси з гігієни виробництва молока
і здоров’я вимені корів і не відповідність ЗБЗ і КСМ не усунено,
то компетентні органи тимчасово припиняють обіг молока у порядку,
передбаченому ст. 67 Закону України № 2042 «рішення про тимчасове
припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів».
Законом України «Про корми» зазначено настанови з належної
практики виробництва кормів (ст. 28), які містять інформацію про
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небезпечні чинники, що виникають під час первинного виробництва кормів
та рекомендації щодо їх контролю, зокрема контролю забруднення
мікотоксинами, важкими металами, радіоактивними речовинами тощо.
Належна практика виробництва кормів охоплює процедури та практичні
заходи для забезпечення умов гігієни під час виробництва, пакування,
зберігання та транспортування кормів.
План державного моніторингу кормів, кормових добавок та преміксів
розроблений відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину»
з урахуванням принципів, викладених у Директиві Ради Європи 95/53 від
25.11.1995 року, Розпорядження ЄС 882/2004 року «Про офіційний контроль
для гарантування відповідності кормів вимогам законодавства, санітарії та
благополуччя тварин».
Важливу роль у вирішенні питань благополуччя тварин на світовому
рівні відіграє Міжнародне епізоотичне бюро. Завдання МЕБ –
«Профілактика поширень хвороб у світі» – було скориговане четвертим
Стратегічним планом 2006/2010 року до «Покращення здоров’я тварин
у світі».
Крім інших важливих завдань МЕБ, згідно з мандатом СОТ, відповідає
за розробку й поширення стандартів здоров’я тварин щодо безпеки
міжнародної торгівлі тваринами і продуктами тваринництва. У випадках, які
не передбачені рекомендаціями МЕБ або коли країна наполягає на
використанні більш жорстких санітарних норм, її заходи щодо забезпечення
здоров’я тварин мають гарантуватися на аналізі ризику імпорту, описаному
в Санітарному кодексі наземних тварин.
УДК 371.314.6:636.09 (045)
ЦАРЕНКО Т.М., доцент кафедри епізоотології та інфекційних хвороб
Білоцерківський національний аграрний університет
ШЛЯХИ НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНИХ
ТА КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УПРОДОВЖ
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ЕПІЗООТОЛОГІЇ
Завданням закладів вищої освіти ветеринарного профілю є підготовка
фахівців ветеринарної медицини відповідно, зокрема, національного
стандарту вищої освіти 211 «Ветеринарна медицина». Враховуючи
важливість європейської інтеграції України, набувають значення європейські
стандарти якості ветеринарної освіти, які регулюють директиви ЄС,
узагальнені у стандартах Європейської асоціації закладів ветеринарної
освіти (European Association of Establishments for Veterinary Education –
EAEVE) афілійований членом якої з 1 лютого 2019 року є Факультет
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ветеринарної медицини БНАУ. Асоціація розробляє стандарти ветеринарної
освіти для європейського освітнього простору та акредитує освітні програми
за вимогами, викладеними у Керівництві з проходження акредитації (Manual
of Standard Operating Procedure), який є базовим документом Європейської
системи оцінювання ветеринарної освіти (European System of Evaluation of
Veterinary Training – ESEVT).
Компетентності Першого Дня (Day One Competences), які є
інтегральним описом знань, навичок, здібностей та відношення фахівця до
виконання професійних обов’язків на момент завершення навчання, містять
компоненти, які стосуються забезпечення епізоотичного благополуччя та
досягнення завдань Концепції Єдиного Здоров’я, які в свою чергу тісно
пов’язані з комунікативними компетентностями ветеринарних фахівців.
Метою роботи був аналіз міжнародних та національних стандартів
якості ветеринарної освіти щодо вимог до набуття студентами відповідних
компетенцій з епізоотології та Ветеринарного Громадського Здоров’я
з урахуванням Концепції Єдиного Здоров’я, встановлення ролі
комунікативних компетенцій, апробація методичних підходів навчання
студентів під час екстра-муральної практики та факультативної діяльності.
Проаналізувавши Компетентності Першого Дня (SOP ESEVT, 2019)
та Матрицю відповідності визначених Стандартом вищої освіти
211 «Ветеринарна медицина» компетентностей дескрипторам НРК
(СВО – 211 «Ветеринарна медицина», 2019), ми встановили, що обидва
документа подібно описують компетентності фахівця ветеринарної
медицини у галузі епізоотології та Ветеринарного Громадського Здоров’я,
які він має досягнути протягом навчання, зокрема це пункти 1.36 та 2.10
Компетентностей Першого Дня та пункти 12 і 13 Матриці відповідності …
Стандарту 211, яка об’єднує опис знань, умінь, комунікацій та
відповідальності і автономності випускника. Але слід звернути увагу, що
виконання спеціальних компетентностей лікаря ветеринарної медицини
неможливе без інших компетентностей – ефективної комунікації та
розуміння ролі усіх зацікавлених осіб у ефективному виконанні
протиепізоотичних заходів. Такі компетентності описані у пунктах 1.4, 1.6,
1.10, 1.11 та 2.11 Компетентностей Першого Дня та визначають
компетентності випускника в ефективній комунікації з клієнтами,
державними
службами,
колегами,
ефективній
роботі
у
мультидисциплінарній команді, здатності розуміти та робити власний внесок
у систему Громадського Здоров’я на основі Концепції Єдиного Здоров’я.
Подібні компетентності описані у пунктах 10 та 19 Матриці відповідності …
Стандарту 211, хоча у документі згадують зоонози та екологічно залежні
хвороби саме поняттям «Єдиного Здоров’я» у стандарті відсутнє.
Силабус курсу «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин»
ФВМ БНАУ враховує набуття студентами компетентностей, передбачених
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європейським та національним стандартами освіти. Одне з методичних
завдань, яке потрібно вирішувати протягом вивчення курсу, – це
забезпечення опанування студентами не тільки спеціальних знань та навичок
з планування та виконання протиепізоотичних заходів, а ще і набуття
комунікативних компетенцій, навичок роботи у мультидисциплінарній
команді, оцінювання і врахування інтересів стейкхолдерів з метою
максимальної ефективності заходів. Слід ураховувати, що саме практична
самостійна робота студентів найкраще відповідає поставленим методичним
завданням, але автономна діяльність студента не буде ефективною без
попередньої теоретичної підготовки.
Однією з актуальних проблем ветеринарної медицини, яка стосується
концепції «Єдиного Здоров’я», є контроль епізоотичної ситуації зі сказу.
Найефективнішою профілактикою сказу серед домашніх м’ясоїдних тварин є
їх імунізація, яка є обов’язковою та здійснюється коштом державного
бюджету. Залучаючи студентів до виконання планових державних
антирабічних протиепізоотичних заходів під час клінічної практики,
можливо сформувати у них бажані комунікативні компетентності. Студенти
були поділені на групи по 4-5 осіб. Упродовж підготовки планових
антирабічних щеплень на території міста Біла Церква студентам було
поставлено завдання з аналізу кола стейкхолдерів, оцінювання їх інтересів та
зацікавленості у антирабічних заходах, прогнозуванні ризиків та наслідків
спалаху сказу на території міста, розрахунку економічного тягаря для усіх
стейкхолдерів, збору фактичної інформації щодо зоонозного потенціалу
сказу та кількості випадків сказу серед тварин і людей в Україні та місті
за останні 5 років (актуальна інформація), в тому числі і про статистику
смертності людей від сказу у Світі та Україні та створення друкованих
інформаційних матеріалів.
Наступним завданням для груп студентів було проведення
інформаційної компанії щодо профілактики сказу у місті. У співпраці із
Білоцерківською міською державною лікарнею ветеринарної медицини
студенти як стажери, протягом 1-2 днів провели інформаційну компанію
з підготовки до безкоштовних антирабічних щеплень на закріплених
за кожною групою вулицях міста. Компанія охоплювала роздавання
інформаційних флаєрів, спілкування з власниками тварин про епізоотичну
ситуацію і ризики спалаху сказу, переконування їх у потребі зробити
тваринам щеплення проти сказу, поширення інформації про важливість
і безпечність щеплень та місце і час їх проведення. Наступним завданням
було безпосереднє виконання профілактичних щеплень. Всі етапи практики
відбувалися під керівництвом викладача, роль якого полягала
у консультуванні студентів та фокусуванні їх уваги на важливих аспектах
діяльності.
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Розвиток комунікативних компетентностей студентів можливий через
їх добровільну участь у Зоозахисній Волонтерській Ініціативі ФВМ БНАУ,
члени якої беруть участь у заходах з контролю популяції безпритульних
собак та епізоотичного благополуччя. Така діяльність дозволяє ефективно
набувати навичок з роботи у мультидисциплінарній команді та роботи
у нестандартних ситуаціях. Студентів-волонтерів залучають до спільних
заходів Департаменту благоустрою та екології муніципалітету та Міської
державної лікарні ветеринарної медицини, отримують практичні навички
громадської та ветеринарної діяльності, навчаються лідерству та
відповідальності. До спільної роботи залучають громадські організації та
міжнародні благодійні фонди, зокрема Four Paws International.
Організація навчання студентів з елементами самостійної роботи під
час реального виконання протиепізоотичних заходів, уникнення обмеження
участі студентів тільки виконанням щеплень, а навпаки, забезпечення
їх участі у всіх ланках процесу, зокрема аналіз, планування, комунікацію
та безпосереднє виконання заходів з оцінюванням результату, стимулювання
їх творчої активності та фокусування уваги на досягненні мети було
ефективним шляхом до опанування студентами потрібних компетентностей.
Висновки
Побудова освітнього процесу має охоплювати доступність навчальних
теоретичних матеріалів, створення зрозумілого та практично-орієнтованого
освітнього середовища, використання практичного навчання студентів для
досягнення спеціальних та комунікативних компетентностей. Важливою є
співпраця з установами ветеринарної і гуманної медицини та
муніципальними органами для створення можливостей практичного
навчання студентів із забезпечення Громадського Здоров’я. Участь студентів
у реальних заходах формує у них навички відповідальності, в тому числі,
за результати навчання.
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ВПЛИВ СПІРОХЕТ НА ПРОТЕЇНОВІ ФРАКЦІЇ,
ЛЕЙКОГРАМУ ТА КЛІТИННИЙ ІМУНІТЕТ КРОЛІВ
Інтенсивний розвиток кролівництва в Україні стримує низький рівень
виходу кроленят і їх збереженість. Схильність до захворювань, особливо
маточного поголів’я, зумовлено, в першу чергу, зниженою резистентністю
організму кролів, яка залежить від кількості окролів на рік, умов утримання,
годівлі та різних інфекційних і інвазійних захворювань, одним з яких є
спірохетоз, що реєструється у деяких кролівничих господарствах
європейських держав, Америці та Азії, де спостерігали епізоотії з великим
відсотком захворюваності (до 90 %) [1, 2]. До початку імпорту поголів’я
кролів цю хворобу на території України не реєстрували протягом останніх
50 років, спалах спірохетозу в країні, за нашими даними, відбувся впродовж
2016‒2018 років [3, 4]. Збудник – спірохета Treponema cuniculi (Spirochaeta
cuniculi), клас Spirochaetae. У наукових статтях це захворювання висвічували
під різними назвами, як: «сифіліс кролів», «спонтанний спірохетоз кролів»,
«заразна статева хвороба кролів». Спірохета найчастіше паразитує на
слизовій оболонці статевих органів та дистальній частині прямої кишки
гризунів, призводить до запалення, яке триває декілька місяців. Хворі
тварини в цей час є не придатними для відтворення, що призводить до
економічних збитків у господарствах [5‒7].
У зв’язку з цим метою наших досліджень було вивчити вплив
збудника спірохетозу на протеїнові фракції, лейкограму та клітинний
імунітет кролів.
Роботу виконували впродовж 2016–2019 рр. Для дослідження
використали кролів-самців 3‒4-місячного віку, масою тіла 3,5–4,0 кг
каліфорнійської породи, відібраних за принципом аналогів у кролівничих
господарствах: ТОВ «Олбест» Дніпропетровської області, «Відрадне»
Запоріжської області та ТОВ «Кроликофф Плюс» Черкаської області.
З метою визначення рівня ураженості кролів Treponema cuniculi,
їх екскременти досліджували за методом Мак-Мастера та поділили на дві
групи: здорові тварини (контрольна група) та хворі тварини (дослідна група).
Біохімічні дослідження сироватки крові проводили з використанням наборів
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реактивів
фірми
«Філісіт-Діагностика»
(Україна,
м. Дніпро).
Спектрофотометричним методом у сироватці крові тварин визначали: вміст
загального протеїну біуретовим методом, альбумінів – з індикатором
бромкрезоловим зеленим, глобулінів (розрахунковий показник) дорівнює
різниці загального протеїну та альбумінів, глобулінові фракції – методом
осадження. Кількість Т- і В-лімфоцитів визначали методом спонтанного
розеткоутворення з еритроцитами барана [8].
У дослідних тварин у фекаліях знайдено Treponema cuniculi,
спіралеподібний паразит завдовжки від 7 до 30 мкм (рис. 1).
Установлено, що інтенсивність інвазії у кролів, хворих на спірохетоз,
становила 1960,00±247,81 збудників в 1 г фекалій.
У крові хворих тварин уміст загального протеїну, який представлено
у табл. 1, достовірно знизився в 1,17 раза (p<0,01) за рахунок альбумінової
фракції, яка знизилась на 9,14 % (р<0,01) порівняно зі здоровими тваринами.
Низький уміст альбуміну на тлі зростання глобуліну (в 1,26 раза, р<0,01)
в крові хворих кролів може вказувати на порушення білокутворювальної
функції печінки через пошкодження її паренхіми. Між глобуліновими
фракціями встановлено достовірне збільшення концентрації α1-, β- і
γ-глобулінів відповідно в 2,60 раза (p<0,001), 1,91 раза (p<0,01) і 1,31 раза
(p<0,01) у хворих кролів, водночас рівень α2-глобулінів у них – істотно
не змінився. Підвищення α1-глобулінів ймовірно пов’язано з гострим
запальним процесом у статевих шляхах і патологією печінки. Оскільки
до складу γ-глобулінів переважно входять імуноглобуліни, підвищення їх
умісту в сироватці крові можна пояснити стимулюванням синтезу чинників
неспецифічної резистентності.

Рис. 1. Treponema cuniculi
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Протеїнові фракції крові кролів за впливу збудника
Treponema cuniculi (М ± m)

Таблиця 1

Групи тварин
Здорові (контроль), n=37
Хворі (дослід), n=35
Загальний білок, г/л
70,60±1,48
60,18±3,58**
Альбуміни, %
64,16±1,70
55,02±2,30**
Глобуліни, %
35,84±1,70
44,98±2,30**
α1, %
2,58±0,27
6,71±0,78***
Глобулінові
α2, %
4,85±0,66
4,48±0,54
фракції
β, %
4,54±0,49
8,69±1,12**
γ, %
19,20±1,42
25,09±1,43**
Примітка: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,01 ‒ порівняно із здоровими тваринами
Показники

За паразитування збудника Treponema cuniculi в організмі кролів
відбуваються збільшення лейкоцитів на 21,24 % (p<0,05) та певні зміни
морфологічних показників крові (табл. 2).
Таблиця 2
Лейкоцитарна формула крові кролів та показники клітинного імунітету
за впливу збудника Treponema cuniculi, М ± m
Показники
Лейкоцити, Г/л
Сегментоядерні
нейтрофіли, %
Паличкоядерні
нейтрофіли, %
Еозінофіли, %
Моноцити, %
Базофіли, %
Лімфоцити, %
Т-лімфоцити,%
В-лімфоцити, %
О-лімфоцити, %

Групи тварин
Здорові (контроль), n=37
Хворі (дослід), n=35
5,79±0,38
7,02±0,28*
27,68±1,73

24,45±1,45

4,18±0,28

5,20±0,88

5,75±0,54
5,21±0,48
2,93±0,46
54,25±2,04
58,00±1,98
15,52±0,32
26,48±2,06

5,15±0,62
3,75±0,32*
1,10±0,19***
60,30±2,21*
61,36±1,40
30,57±0,92***
8,07±1,12***

Примітка:*p<0,05;**p<0,01; ***p<0,001 ‒ порівняно із здоровими тваринами

У лейкоцитарній формулі у хворих кролів відзначили відносний
лімфоцитоз (збільшення кількості лімфоцитів на 6,03 % (p<0,05) порівняно
зі здоровими). Важливим критерієм, що визначає тяжкість інфекції та
прогноз захворювання, є якість нейтрофільного зсуву лейкограми. У тварин
за паразитування збудника Treponema cuniculi спостерігали тенденцію
зниження рівня сегментоядерних нейтрофілів на 3,23 %, на фоні росту
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відсотка паличкоядерних нейтрофілів на 1,02 %. Слабкий зсув формули
нейтрофілів ліворуч, на нашу думку, свідчить про легкий перебіг
захворювання. Аналізуючи отримані дані, зазначили, що відсотки
базофільних гранулоцитів та моноцитів у хворих кролів були відповідно
нижчими від контролю в 2,66 раза (p<0,001) та 1,39 раза (p<0,05). Моноцити
більшу частину життя проводять у тканинах, будучи тканинними
макрофагами, а базофіли, за функціональною активністю, відповідають
тучним клітинам, а за тривалого навантаження на імунітет його ресурси
поступово виснажились, і ці лейкоцити, на нашу думку, почали вироблятися
в недостатніх кількостях.
Отже, отримані дані свідчать про глибокі фізіологічні порушення,
пов’язані зі змінами морфологічного складу крові кролів за паразитування
збудника Treponema cuniculi.
Спірохетоз у кролів-самців спричинив істотні зміни у популяцій
лімфоцитів. Встановлено, що у крові хворих кролів спостерігали збільшення
лімфоцитів, переважно через збільшення відсотка В-лімфоцитів в 1,97 раза
(p<0,001) на фоні достовірно низького відсотка О-лімфоцитів в 3,28 раза
(p<0,001), порівняно зі здоровими. Такий перерозподіл популяцій
лімфоцитів свідчить про імунну відповідь за паразитування спірохет.
Висновки. Загалом отримані результати досліджень показали,
що за впливу збудника Treponema cuniculi у крові кролів порівняно
зі здоровими спостерігали високі показники глобуліну (в 1,26 раза, р<0,01)
за рахунок α1-, β- і γ-глобулінів відповідно в 2,60 раза (p<0,001), 1,91 раза
(p<0,01) і 1,31 раза (p<0,01), лейкоцитів на 21,24 % (p<0,05), лімфоцитів
на 6,03 % (p<0,05) особливо В-лімфоцитів в 1,97 раза (p<0,001). При цьому
у хворих кролів були відповідно нижчими від контролю показники
загального протеїну в 1,17 раза (p<0,01) за рахунок альбумінової фракції
на 9,14 % (р<0,01), базофільних гранулоцитів в 2,66 раза (p<0,001),
моноцитів 1,39 раза (p<0,05) та О-лімфоцитів у 3,28 раза (p<0,001).
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КОСТЮК В.К., д-р вет. наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ З ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Упродовж 2018–2019 років було прийнято низку постанов Кабінету
Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, які були
обговорені і узгоджені з іншими міністерствами й відомствами, щодо
атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного
кваліфікаційного іспиту – далі ЄДКІ. Метою цих постанов є «… розроблення
єдиного підходу до проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього
ступеня магістра за окремими спеціальностями, що мають загальнодержавне
значення». До таких спеціальностей, серед інших, віднесено й обидві
спеціальності галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» – 211 «Ветеринарна
медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». У зв’язку
з цим перед фахівцями галузі постало питання розробити систему
уніфікованих завдань, які б дозволили об’єктивно оцінити готовність
випускників закладів вищої освіти виконувати комплекс дій та процедур, що
засвідчують наявність у них компетенцій, передбачених Стандартами вищої
освіти України відповідних освітніх ступенів.
Очевидно, що найбільш уніфікованими й об’єктивними є тестові
завдання. Як відомо, надійність і об’єктивність тестової перевірки знань,
умінь чи компетентностей зростає зі збільшенням довжини (обсягу) тесту.
Ще перед початком роботи над складанням будь-яких тестових завдань
необхідно чітко уявити собі їх основні елементи, якими є:
- інструкція має стисло, чіткою і зрозуміло роз’яснити тому, хто
проходить тестовий контроль, як необхідно працювати із завданням;

113

- власне саме завдання, яке має бути зрозумілим, логічно викладеним,
максимально лаконічним, не містити зайвих висловлювань, дискусійних
запитань чи тверджень, громіздких формулювань, не вимагати складних
розрахунків, що потребують допомоги калькулятора чи інших додаткових
засобів;
- варіанти відповідей, які разом з правильними мають містити й
неправильні відповіді або дистрактори, які мають бути однорідними,
подібними за зовнішніми ознаками, структурою, стилістикою тощо, зокрема,
подібною має бути й довжина правильних та неправильних відповідей.
Не бажано використовувати фрази на кшталт «немає жодної правильної
відповіді», «усі відповіді правильні», «інколи …», «ймовірно …» тощо;
- критерії оцінювання, які мають бути єдиними для всіх тестових
завдань та відомими як для екзаменаторів, так і для екзаменованих.
Певною особливістю ЄДКІ є те, що цей іспит складається не на знання
тої чи іншої дисципліни, а на здатність вирішувати ту чи іншу проблемну
ситуацію, зв’язану з професійною діяльністю, застосовуючи знання, уміння
та компетентності всіх нормативних дисциплін навчального плану
підготовки. На мою думку, яка багато у чому збігається з думкою багатьох
моїх колег, для перевірки рівня професійної підготовки майбутнього лікаря
ветеринарної медицини найбільш доцільним є використання ситуаційних
завдань. Останні являють собою стислий опис передісторії життя пацієнта.
Зазвичай така передісторія є власне анамнезом (від грец. anamnesko –
пригадувати), який містить сукупність відомостей про пацієнта і розвиток
захворювання. Ці відомості фахівець ветеринарної медицини отримує під
час опитування особи, що є господарем пацієнта, знає пацієнта або доглядає
за ним. Такі відомості необхідні для діагностування і прогнозування
хвороби, а також вибору оптимальних методів лікування і профілактики.
Ситуаційне завдання може мати й вигляд певної виробничої ситуації, що
призвела чи може призвести до виникнення тої чи іншої проблеми, зв’язаної
з професійною діяльністю.
Заздалегідь необхідно передбачити певну технічну особливість такого
тестування, яка полягає у тому, що кожне наступне запитання має з’являтися
на моніторі комп’ютера після відповіді екзаменованого на попереднє. Після
того, як екзаменований дав відповідь на запитання і готовий давати відповідь
на наступне та отримав його, він не матиме можливості змінити відповідь
на попереднє запитання, про що має бути проінформований на початку
тестування.
Після ознайомлення екзаменованого зі суттю ситуаційного завдання,
у якому описано час, місце, певні причини виникнення проблем зі здоров’ям
пацієнта тощо, логічним постає питання попереднього діагностування
хвороби, яке може звучати на кшталт: «Укажіть попередній діагноз
хвороби», а далі у дужках вказати: («правильна відповідь одна» або
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«правильних відповідей 2 (3, 4)»). Після кожного запитання розробники
тестового завдання пропонують орієнтовно 5–8 відповідей, серед яких
екзаменована особа має вказати обумовлену у запитанні кількість
відповідей, що, на її думку, є правильними. Наступним логічним запитанням
до ситуаційного завдання з ветеринарної медицини може (можуть) бути
запитання: «Укажіть, які із запропонованих методів клінічних
(лабораторних) досліджень потрібно провести для остаточного
діагностування». У разі потреби здійснення лабораторних досліджень може
стояти питання: «Укажіть, який біологічний матеріал потрібно відібрати для
лабораторних досліджень та як його відбирати, пакувати, фіксувати
і пересилати проби». Далі можуть бути запитання на кшталт: «Укажіть, який
(які) із запропонованих методів лікування цього захворювання ви
запропонуєте», «Укажіть, який прогноз за такого захворювання», «Укажіть,
який (які) методи утримування (годівлі) тварини за такого захворювання ви
рекомендуєте», «Укажіть, чи підлягають (як підлягають) використанню
продукти забою у разі такого захворювання», «Укажіть, які
патоморфологічні зміни можна спостерігати у разі загибелі тварини за
такого захворювання», «Укажіть, які із запропонованих заходів утримання
(годівлі тощо) ви рекомендуєте з метою профілактики такого
захворювання». У разі ситуаційних завдань із заразної етіології можуть
стояти питання на кшталт: «Укажіть, які із запропонованих заходів ви
рекомендуєте для захисту тварин і людей від цього захворювання,
збереження довкілля від забруднення відходами хворих цим захворюванням
тварин» тощо.
Звичайно за різних захворювань ця схема може мати свої особливості.
Можливо деякі із запропонованих запитань будуть зайвими чи нелогічними,
можливо їх потрібно дещо перефразувати, можливо виникне потреба
у збільшенні їх кількості. Все залежить від кожного конкретного
ситуаційного завдання, але запитання та відповіді мають максимально
охоплювати весь основний комплекс дій, необхідних для профілактики
заразних та незаразних хвороб тварин, лікування хворих тварин
та забезпечення їх здоров’я і добробуту, захисту населення від хвороб,
спільних для тварин і людей, проведення судово-ветеринарної експертизи,
збереження довкілля тощо.
Таким чином, даючи відповіді на одне ситуаційне завдання,
екзаменований може набрати близько 25–30 балів. Якщо іспит буде
складатися з 3–4 ситуаційних завдань, які обов’язково мають охоплювати як
заразну, так і незаразну патологію, екзаменований, за умови обрання
правильних відповідей, набирає 100 балів. За певної уніфікації завдань
можна досягти саме такої кількості балів, а це дозволить максимально
об’єктивно і правильно визначити рівень професійної підготовки
екзаменованої особи.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГІС У ЕПІЗООТОЛОГІЇ
Географічна інформаційна система (ГІС) визначається як
«комп’ютерна система збору, редагування, інтеграції, візуалізації та аналізу
просторово-часових даних» (Esri, 2012).
Основні сфери застосування ГІС у епізоотології можуть містити
моніторинг, нагляд за хворобами, аналіз ризиків, моделювання та
прогнозування поширення хвороб. Технології ГІС можуть суттєво
підвищити
якість
та
ефективність
планування
й
проведення
протиепізоотичних заходів, оскільки визначають основні зв’язки між даними
щодо захворюваності популяції певного виду тварин та їх географічним
положенням (С. Robertson, 2017).
Проте, хоча ГІС демонструють велику перспективу в дослідженні
хвороб, їх повний потенціал не буде реалізований доти, поки не будуть
розроблені системи нагляду за захворюваннями в реальному часі, які
дозволять поширити дані про геолокацію збудників хвороб та просторовочасові закономірності їх розповсюдження (Stevens R., 2010).
Метою наших досліджень було встановлення переваг застосування
геоінформаційних технологій (ГІС) у епізоотології.
Матеріали і методи: використано публікації вітчизняних та
зарубіжних учених стосовно цієї проблематики.
Результати. Наявність все більш зручного програмного забезпечення
зробила просторовий аналіз більш доступним для епізоотологів та інших
дослідників. Більшість досягнень відбулися стосовно функціональності та
різноманітності програмного забезпечення ГІС, тоді як просторовий
статистичний аналіз все ще потребує використання цілої низки програмних
засобів, багато з яких потребують певного рівня знань з програмування.
Вільно доступні онлайн-інструменти для картографування, такі як Google
Earth та Microsoft Virtual Earth, зробили описове інтерактивне відображення
доступним для всіх, хто має доступ до Інтернету. Так, наприклад,
Продовольча та сільськогосподарська організація при ООН (ФАО)
забезпечує інтерактивну систему онлайн-картографування, а Глобальний
атлас виробництва продукції тваринництва (GLiPHA) фокусується
на широкому спектрі даних про виробництво та охорону тваринництва для
всіх країн світу (Clements et al., 2002).
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Однак, існує суттєва відмінність картографування від програмного
забезпечення ГІС. Перший створює лише карти і, як правило, має обмежений
функціонал введення даних, тоді як останній забезпечує цілий спектр
функцій, які можна широко класифікувати на введення, управління, аналіз,
моделювання, прогнозування та представлення даних (Pfeiffer і Hugh Jones
2002).
Приклади відображення програмних пакетів містять Microsoft
MapPoint, безкоштовне програмне забезпечення ArcExplorer та EpiMap, що
входить до програмного пакету для публічного домену EpiInfo. Програмне
забезпечення GIS містить ArcGIS від ESRI (найпоширеніший комерційний
програмний пакет), програмне забезпечення IDRISI від Clark Labs, додаток
з відкритим доступом GRASS та найбільш поширений програмний пакет
у вільному доступі – крос-платформенна геоінформаційна система ‒
«Quantum GIS» (QGIS). (Mahesh K., 2017, Gatrell A., 2009, Pfeiffer D., 2008,
Поліщук В.В., 2005).
Дані, зібрані з метою епізоотологічних досліджень, зазвичай,
зосереджуються на інформації про випадки захворювання кожної тварини.
Якщо будуть встановлені місця географічних координат, крім класичного
аналізу чинників ризику, можливо встановити просторову картину
епізоотичної проблеми. Наявність географічного посилання на кожний
випадок захворювання, по-перше, дозволяє проводити аналізи, що містять
географічні зв’язки між випадками та їх атрибутами, по-друге, додаткові
дані атрибутів можуть бути отримані шляхом пов'язування інших
геореференційних даних (Haining 2003).
Більшість сучасних програм ГІС може обробляти як векторні, так
і растрові джерела даних. Вектори представляють форми просторових ознак
на основі впорядкованого набору координат, пов’язаних з потенційно
множинними значеннями атрибутів. Вони особливо підходять для опису
об’єктів, таких як точки, лінії чи полігони. Точки можуть визначати,
наприклад, географічне розташування заражених тварин. Лінії можуть
представляти лінійні ознаки, такі як дороги та річки. Полігони
використовуються для визначення суміжних зон, що мають спільну
характеристику, наприклад, адміністративні райони або райони певної флори
чи фауни, що знаходяться в тому самому місці. За допомогою просторових
даних, що зберігаються у векторному форматі, можна виконувати
геометричні обчислення, такі як довжина та площа. Вектори використовують
для визначення, наприклад, розташування заражених стад, а також
адміністративних меж. Растрові дані представляють суцільну поверхню
фігур, зазвичай, квадратів або прямокутників. При цьому, форми приймають
значення таким чином, що на всій площі є безперервна поверхня значень.
Усі типи даних об’єктів мають пов’язані атрибути. Наприклад, дані
атрибутів для згаданого вище місця локалізацію точок полягають у тому,
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що їх відносять до зараженої тварини і можуть мати інші ознаки, такі як вид
тварини, тип захворювання та дату захворювання та ін. Постійні поля, для
класичного картографування, зазвичай, мають лише один атрибут.
Ключовою перевагою ГІС є можливість введення просторових запитів.
У QGIS більш складні запити можна проводити за допомогою калькулятора
відкритого поля та за допомогою плагінів, таких як Ftools для векторних
даних та GdalTools для растрових даних. Наприклад, ветеринарам часто
потрібно мати можливість порівнювати кількість відбору проб у різних
районах.
Додатковою перевагою ГІС перед нерухомими носіями стандартного
картографування є те, що він добре підходить для візуалізації динамічних
просторових моделей (тобто там, де просторовий розподіл інформації про
події змінюється в часі). Програмні протоколи для обміну даними, такі як
Open Data Connectivity Connectivity (ODBC), пропонують засоби,
за допомогою яких ГІС може долучатися до бази даних «на льоту» та
витягувати інформацію для відображення. Цей варіант особливо корисний
у надзвичайних ситуаціях, де інформація про події, записана в центральну
базу даних, може відображатися користувачам у режимі реального часу
(Miranda M.L., 2013, Pfeiffer D., 2008).
Динамічна візуалізація також може бути виконана ретроспективно.
За допомогою ретроспективного аналізу може бути створено збірку карт, що
показують просторовий розподіл подій захворювання, визначених
у послідовних часових межах. Таку збірку карт можна потім переглядати
послідовно, що дозволяє оцінити як часовий, так і просторовий розподіл
захворювання. Цей захід особливо корисний для донесення результатів
аналізів до нетехнічної аудиторії. Електронні формати знову є корисними
в цьому плані, оскільки анімовані прогнози можуть надати «серії фільму»
про те, як змінюється просторовий розподіл хвороби за часом (Thulke et al.,
2000).
Очікується, що такі типи аналізів, що пов’язують простір, час та рух
патогенів через простір та час, стануть більш звичними, оскільки системи
регулярно впроваджують для запису такої детальної інформації,
а комп’ютерне програмне забезпечення та обладнання стають більш
потужними. Тому надзвичайно важливо, щоб епізоотолог враховував
просторові зв’язки під час дослідження інфекції чи захворювання,
а особливо під час планування протиепізоотичних заходів (WHO, 2014).
Висновки
Отже, провівши аналіз літературних джерел, встановили, що ГІС,
на відміну від стандартних методів картографування, має низку переваг і дає
можливість працювати з місткими базами даних, ураховувати декілька
атрибутів одночасно, застосовувати просторові запити, ідентифікували
регіони, час і простір експозиції, візуалізувати динамічні просторові моделі,
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дозволяє створювати анімовані мапи в ретроспективі, проводити
моделювання епізоотичного процесу та сприяє ефективному моніторингу
і нагляду за поширенням хвороб.
Література
1. Colin Robertson. (2017) Towards a geocomputational landscape
epidemiology: surveillance, modelling, and interventions // GeoJournal 82:2,
Р. 397‒414. Online publication date: 30-Nov-2015.
2. Esri (2012) What is GIS? : ESRI, Redlands, California.
3. Gatrell A. C., Elliott S. J. Geographies of Health : An Introduction, 2-nd
edition. Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2009.
4. Haining R. Spatial Data Analysis : Theory and Practice. Cambridge
University Press, Cambridge, 2003. URL : http://dx.doi.org/10.1017/
CBO9780511754944.
5. Mahesh Kumar Jat, Shuchi Mala. Application of GIS and Space-Time
Scan Statistic for Vector Born Disease Clustering. Proceedings of the 10-th
International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ‒
ICEGOV '17, 329-338, 2017.
6. Putting chronic disease on the map: building GIS capacity in state and
local health departments. Preventing Chronic Disease / M. L. Miranda,
М. Casper, J. Tootoo [et al] 2013;10 (120321). URL : http://dx.doi.org/
10.5888/pcd10.120321.
7. Spatial Analysis in Epidemiology, 9–16. doi:10.1093/acprof:oso/
9780198509882.003.0002 / Pfeiffer D. U., Robinson T. P., Stevenson M.,
Stevens K. B., Rogers D. J., & Clements, A. C. A. (2008). Spatial data.
8. Geographical Information Systems (GIS) in Palliative Care: A Systematic
Review (unpublished literature review) / R. Stevens, S. H. Ahmedzai, N. Ahmed,
[et al]. University of Sheffield, Sheffield, UK, 2010.
9. From pattern to practice: a scaling-down strategy for spatially explicit
modelling illustrated by the spread and control of rabies / C. Staubach,
L. Tischendorf, С. Wissel. & Jeltsch, F. Ecological Modelling, 2000.
Р. 117, 179–202.
10. World Health Organization (WHO). Health Topics: Epidemiology,
2014. Available from. URL : http://www.who.int/topics/epidemiology/ en/. Last
accessed 17 March 2017.
11. Поліщук В. В. Стан та перспективи використання ГІС
у ветеринарній медицині // Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту. Київ, 2005.
Вип. 89. С. 315–320.

119

УДК 619:616.98:578.831.11:616-084 (045)
ШЕВЧЕНКО Н.І., аспірант;
НЕДОСЄКОВ В.В., д-р вет. наук, професор, науковий керівник
Національний університет біоресурсів і природокористування України
nshevchenko2727@gmail.com
СТАН ІНФЕКЦІЙНОЇ БУРСАЛЬНОЇ ХВОРОБИ ПТИЦІ В УКРАЇНІ
Інфекційна бурсальна хвороба (ІБХ), або хвороба Гамборо –
висококонтагіозне вірусне захворювання курчат у віці 2‒15 тижнів, що
характеризується
ураженням
фабрицієвої
сумки,
нирок,
внутрішньом’язовими крововиливами та діареєю. Хвороба протікає
у субклінічній та гострій формі з вираженою клінічною картиною і високою
смертністю птиці, створюючи серйозну загрозу для промислового
птахівництва як м’ясного, так і яєчного напрямів.
Крім прямих економічних утрат, зниження продуктивності,
вимушеного вибракування птиці, це захворювання становить серйозну
небезпеку внаслідок імуносупресивної дії вірусу на організм хворої птиці
Вперше хворобу зареєстровано в 1957 р. у США, штаті Делавер,
в районі Гамборо, звідки і отримала свою першу назву. Вперше описав
клінічну картину та патолого-анатомічні зміни американець Cosgrove A.S.
у 1962 році. На той час уже в більшості регіонів США була напружена
епізоотична ситуація. Клінічна картина захворювання під час його першого
опису в США була схожою на випадки захворювання в багатьох країнах
світу протягом 1960-х та 1970-х років. Прояв захворювання протягом
наступних років перейшов із клінічного у субклінічний. Починаючи
з 1985 року, у США виявлено імунодепресивну форму захворювання.
Водночас у Західній Європі та Африці реєстрували високовірулентну форму.
У 1985–1987 рр. спочатку в Бельгії і Нідерландах, а згодом і в інших
країнах зареєстровано спалахи захворювання у вакцинованої птиці, які
показали, що епізоотична ситуація значно ускладнилась.
До кінця 90-х рр. минулого століття спалахи інфекційного бурситу,
спричинені високовірулентними штамами, зареєстровано практично в усіх
країнах Європи, Азії, Південної Америки.
Аналіз епізоотичних спалахів ІБХ на птахогосподарствах різних
географічних регіонів дає підставу припускати, що джерело інфекції має
різне походження. Гострі спалахи хвороби наприкінці 80-х і на початку 90-х
майже одночасного спостерігали в птахогосподарствах Великої Британії,
країнах Центральної Європи і Близького Сходу, Азії, Південної Америки,
в Китаї, Японії, Індії. Слід звернути увагу, що на відміну від спалахів ІБХ
в європейських та інших країнах, де захворювання проявлялось
у вакцинованої птиці, в Україні у всіх випадках початкові спалахи
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спостерігали у нещеплених птиці, оскільки вакцинацію поголів’я
на птахофабриках планово не проводили. Це було пов’язано з тим, що
у попередні роки хвороба Гамборо клінічно майже не проявлялась,
відповідно були відсутні методи діагностування і профілактики, а фахівці
птахогосподарств не мали досвіду боротьби з хворобою.
Нині інфекційна бурсальна хвороба поширена в більшості країн світу
з розвинутим птахівництвом, у різних кліматичних зонах і різних за
напрямом птахівницьких господарствах.
В Україні хвороба Гамборо з’явилася наприкінці 80-х – початку
90-х рр. минулого століття. Вперше на території України ІБХ зареєстровано
в Одеській області у 1991 році. Інфекція супроводжувалась значною
загибеллю птиці (від 30 до 80 %). Протягом року хвороба охопила всі
птахогосподарства Одеської області.
У 1991‒92 рр. ІБХ поширилась у стадах комерційної птиці в Україні
(з високим рівнем захворюваності і загибелі).
У 1993 р. це захворювання зареєстровано у Луганській області, яке
поширилося і в приватних господарствах. З 1994‒1995 рр. у різних районах
області в приватних підсобних господарствах громадян почала
реєструватися хвороба Гамборо, яка перебігала гостро і супроводжувалась
відходом 60‒80 % курчат віком до 70 днів. Перебіг інфекції
супроводжувався такими патолого-анатомічними змінами: ураження бурси
Фабриціуса та численні крововиливи на грудних і стегнових м’язах.
Загибель курчат у віці 40‒90 днів коливалася від 10 до 40 %. Під час
проведення дослідження був виділений високовірулентний штам вірусу ІБХ,
який викликав 100 % смертність заражених курячих ембріонів протягом
30 годин.
У 1999 році перший випадок захворювання було зареєстровано
на Червонопрапорній птахофабриці. Можливою причиною виникнення
захворювання могла бути зміна постачальника курчат, яких було завезено із
Донецької області. При цьому господарства не врахували інформацію
ветеринарних фахівців про можливе занесення збудника ІБХ із зони
підвищеного використання «гарячої» вакцини зі штаму БГ. Як відомо, таку
вакцину застосовують в явному вогнищі інфекції, і тому мати виробничі
зв’язки ці господарства можуть тільки з аналогічними за епізоотичними
обставинами. Завезені курчата захворіли на 5-й день після їх вакцинації
в 17-денному віці. Для динаміки відходу були характерні високий рівень
смертності протягом 7-10 днів і такий самий швидкий її спад.
Більшість дослідників дотримуються думки, що збудник цього
захворювання занесений на територію нашої держави із птицею з Угорщини
та інших країн Європи. Вважається, що сплеск ІБХ у цей період пов’язаний з
початком масового ввезення птиці з-за кордону та відсутністю системи
профілактики хвороби.
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У період з 1991 по 2000 рр. практично всі птахівничі господарства
України потерпали від ІБХ. Однак, у другій половині 90-х років
застосування для профілактики IБX живих вакцин із штамів 228-Е та БГ
дозволило дещо стабілізувати ситуацію.
У 2000 році вже було затверджено «Інструкцію про заходи
з профілактики та боротьби з ІБХ (хвороба Гамборо) та низку інших
документів, які визначили шляхи вирішення проблеми ІБХ в Україні.
Впродовж 2010‒2011 років зафіксовано спалахи ІБХ на птахофабриках АР
Крим та Донецької області серед курчат 28‒38-добового віку. У 2012 році
виокремлено польовий ізолят на одній з птахофабрик Харківської області.
З метою встановлення поширення вірусу ІБХ Центр ветеринарної
діагностики проаналізував 20126 зразків сироватки крові, відібраних від
курей, вік яких становив від 1 до 506 днів. Антитіла до вірусу ІБХ виявляли
у 83 господарствах із 20 областей України. За результатами серологічного
моніторингу, який провів Центр ветеринарної діагностики у період з 2014 по
2016 роки, відсоток позитивних зразків у різних областях був дуже високим
та коливався від 82,5 % у Херсонській області до 100 % у Чернігівській
Полтавській та інших областях. Антитіла до вірусу ІБХ виявлено у всіх
досліджуваних вікових груп птахів. Ці дані вказують на значне поширення
вірусу ІБХ в Україні та неблагополучну епізоотичну ситуацію за цим
захворюванням у більшості регіонах.
У 2010‒2011 роках фахівці ННЦ «ІЕКВМ» зафіксували два спалахи
цієї інфекції на птахофабриках Сходу та Півдня України.
Епізоотологічною особливістю ІБХ є стрімке поширення її як серед
птахів одного стада, так і по всьому господарству. Рівень захворюваності
(особливо в тих господарствах, де інфекцію реєстрували вперше) досягає
80‒100 %, і за стислий термін (1‒2 тижнів) інфекція охоплює всю
сприйнятливу птицю на цій території. У період епізоотії захворюваність
і смертність птахів у різних пташниках одного і того самого господарства
може дуже відрізнятися та коливатися від нуля до 40‒100 %. У деяких
випадках в осередку інфекції хвороба може проявлятися субклінічно.
Причини такого явища не з’ясовані. Багато авторів указують на вікові
особливості прояву інфекції. У курчат до 7‒10-добового віку захворювання
перебігає без клінічних ознак та загибелі, проте імуносупресія
у перехворілих курчат у ранньому віці проявляється найбільш виражено.
Курчата, старші 21-денного віку, важче переносять захворювання, але
з менш вираженою імуносупресією. Доросла птиця, хоча і несприйнятлива
до інфекції, може сприяти циркуляції вірусу в господарстві.
Складна епізоотична ситуація як у світі, так і в низці господарств на
території України свідчить про необхідність постійного моніторингу
поширення захворювання та розробки ефективної програми контролю ІБХ.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКІВ
ЗА ЕНТЕРОБАКТЕРІОЗІВ БДЖІЛ
Бджола – незамінний лікар та цілитель для людини. Перспективною та
розвинутою галуззю сільського господарства в Україні є бджільництво, що
окрім меду забезпечує людину цілою низкою інших цінних продуктів, які
мають лікувальні властивості. Сучасні умови бджільництва, зменшення
кількості пасік, погіршення екологічних умов спонукають до дій, скерованих
на підтримку бджолиних сімей, активізацію їх життєздатності та
збереженість у різні періоди продуктивного року. Відомо, що медоносна
бджола є невід’ємним компонентом біогеоценозу планети. Її організм,
відповідно, є біологічним об’єктом, що реагує на вплив різноманітних
зовнішніх чинників: кількість медоносів, їх екологічну чистоту, наявність
інфекційних хвороб на пасіці, якість проведення ветеринарно-санітарних та
зоотехнічних заходів, використання лікувальних препаратів. Знання складу
мікробіоти
бджолиного
кишківника
важливо
для
забезпечення
збалансування мікробного стану кишківника та поліпшення здоров’я
медоносних бджіл. Згідно з останніми працями вітчизняних та іноземних
учених, бактеріальні хвороби бджіл набирають все більшого поширення на
пасіках України, деяких країн Європи та Америки, що завдає бджільництву
значних економічних збитків. На здоров’я медоносних бджолосімей
в Україні та на пасіки, розташовані у всьому світі, впливають численні
біотичні та абіотичні чинники. Одними із найнебезпечніших є інфекційні
хвороби бджіл, сезонні зміни розмірів бджолиних сімей, потреби в якісних
кормах також впливають на здоров’я бджіл.
Встановлено, що в кишківнику бджоли містяться представники
не менше 10 родів бактерій, що належать до родин Enterobacteriaceae:
Klebsiella, Enterobacter, Providencia, Proteus, Citrobacter, Hafnia, Escherichia,
Pantoea, Morganella, Serratia. Аналізуючи дослідження вітчизняних та
зарубіжних учених, слід зазначити, що мало уваги приділяють саме ролі
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мікроорганізмів та мікрофлорі вулика загалом. Водночас зрушення
мікрофлори в бік патогенних представників призводить до захворювання.
Умовно-патогенні збудники проникають у більш глибокі осередки травного
тракту бджіл стають патогенними та спричинюють дисбактеріози. Слід
урахувати, що вони розширили свій діапазон проживання, зокрема
гемолімфу, яєчники, слинні залози тощо. Бактерії чинять патогенний вплив
на організм бджіл, що проявляється різким проносом та загальною слабкістю
бджолиної сім’ї. Якщо не лікувати перші симптоми з літа, то ймовірно, що
сім’я не перезимує. В Україні в останні роки реєструють значну загибель
бджіл у період зимівлі, чого не спостерігали років 10 тому. З’ясовано, що
такий різкий відхід бджіл зимою та весною спостерігається внаслідок
масової дії умовно-патогенної мікрофлори кишківника бджоли за зниженої
резистентності в бджолиних сім’ях. Закон «Про бджільництво» зобов’язує
виробників використовувати лише препарати, внесені в державний реєстр
пестицидів та агрохімікатів, дозволених в Україні. В Україні заборонено
використання антимікробних препаратів у бджільництві (антибіотики та
сульфаніламіди), тому важливим є створення безпечних та ефективних
засобів для боротьби та профілактики виникнення дисбактеріозів у бджіл.
З огляду на зазначене ми поставили за мету ‒ вивчити антагонізм
Ентеронорміну, який містить у своєму складі бактерії роду Enterococcus
faecalis, бактерії роду Lactobacillus salivarius та бактерії Bacillus subtilis, щодо
патогенних штамів ентеробактерій медоносних бджіл, які було виокремлено.
Методика і матеріали для дослідження. Дослідження проводили на
культурі патогенних ентеробактерій, виокремленій з різних пасік
Житомирської,
Хмельницької
та
Київської
областей.
Культуру
ентеробактерій зберігають у холодильнику за t 5‒7 °С і пересівають
глибинним методом з інтервалом в 30 діб на середовище АМХ (Агар
Мюллера-Хінтона) та агар МРС (Ман, Рогоза, Шарп). Препарат
«Ентеронормін» готували за інструкцією: до 40 г сухої речовини
«Ентеронорміну» додавали 200 см3 водного розчину «Йодіс + Селен»,
витримували 18 годин за t 24‒26 °С. Препарат застосовували в концентрації
відповідно до настанови щодо застосування.
Дослідження проводили за допомогою дисків, які власноруч
обробляли препаратом «Ентеронормін» у різних концентраціях, а саме:
нативний розчин, розчин, розведений цукровим сиропом у концентрації 1:2
та чистий диск, який виступав контролем у цьому дослідженні. Експозиція
просочення дисків становила 20 хв, після чого диски підсушували на
фільтрувальному папері протягом 15 хв.
У чашку Петрі вносили по 1 мл бактеріальних суспензій та по 20 мл
середовища АМХ та МРС, після чого коловими рухами розмішували
вмістиме чашок до однорідності. Після застигання середовищ на
горизонтальній поверхні столу на поверхню викладали диски просочені
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препаратом «Ентеронормін» за часовою стрілкою: чистий диск, нативний
препарат, препарат у розведенні із цукровим сиропом. Дослідження
проводили на п’яти чашках Петрі для кожної культури та середовища,
за якими спостерігали три доби.
Результати дослідження. Під час обстеження неблагополучних пасік
було відібрано та досліджено змиви з вуликів уражених бджолосімей. Після
комплексу мікробіологічних досліджень було виявлено у хворих сім’ях
патогенні ентеробактерії.
Результати проведених нами досліджень щодо дії препарату
«Ентеронормін» на ентеробактерію, виокремлену з організму бджіл in vitro
пердставлено в табл. 1.
Таблиця 1
Зони росту та антагонізму препарату «Ентеронормін» на середовищах
АМХ та МРС з культурою ентеробактерії (n=5)

З.р

З.а
0,34±0,04

0.24±0,06

Третя доба
Е.натив Е.+Ц.С.

0,56±0,025

0.24±0,08

З.р З.а

0,5±0,035

З.а

0.38±0,035

З.р

0,34±0,04

З.а

0,64±0,05

0,12 ±0,026

З.р

0,56±0,025

З.р З.а. З.р. З.а. З.р. З.а.

З.

0,24±0,012

З.р.

0.52±0,026

Перша доба
Е.натив. Е.+Ц.С.

0,25± 0,025

Третя доба
Е.натив. Е.+Ц.С.

0,5 ±0,045

Перша доба
Е.натив. Е.+Ц.С.

0,5±0,025

M±m

Середовище МРС

0,58±0,08

Середовище АМХ

Примітка: Е.натив. ‒ «Ентеронормін» нативний;
Е.+Ц.С. – «Ентеронормін»+50 % розчин цукрового сиропу;
З.р. – радіус зони росту, см;
З.а. ‒ радіус зони антагонізму, см

З даних табл. 1 бачимо, що на першу добу зона росту нативного
«Ентеронорміну» на середовищі АМХ становила 0,5±0,025 см із зоною
антагонізму 0,12±0,026 см, а зона росту «Ентеронорміну» із цукровим
сиропом була подібною і становила 0,5±0,045 см, однак зона антагонізму
була вдвічі більшою і становила 0,25±0,025 см. На третю добу зона росту
нативного «Ентеронорміну» зросла до 0,52 см, а зона росту «Ентеронорміну»
із цукровим сиропом зросла на 0,12 см із зоною антагонізму до 0,34±0,04 см.
Водночас бачимо, що на першу добу зона росту нативного
«Ентеронорміну» на середовищі МРС становила 0,56±0,025 см із зоною
антагонізму 0,38±0,035 см. При цьому зона росту «Ентеронорміну» із
цукровим сиропом була подібною і становила 0,5±0,035 см, а зона
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антагонізму становила 0,24±0,08 см. На третю добу зона росту нативного
«Ентеронорміну» не змінилась, а зона росту «Ентеронорміну» із цукровим
сиропом зросла до 0,58±0,08 см. Зона антагонізму «Ентеронорміну»
із цукровим сиропом зросла до 0,34±0,04 см, що на 0,1 см більше порівняно
із нативним «Ентеронорміном».
Отже, антагонізм «Ентеронорміну» до досліджуваних ентеробактерій
яскраво виражений за використання дисків на середовищі МРС, що
пояснюємо високою концентрацією лактобактерій «Ентеронорміну»
і безпосереднім контактом лактобактерій з досліджуваними патогенними
ентеробактеріями бджіл.
Антагоністичну дію «Ентеронорміну» пояснюємо підвищенням
концентрації лактобактерій в середовищі, які в кишківнику бджоли за
збільшення концентрації стримують
розвиток умовно-патогенних
ентеробактерій. Отже, зважаючи на вищеописане, можна стверджувати про
активно виражену антагоністичну дію препарату «Ентеронормін» щодо
досліджуваних ентеробактерій.
Висновки
1. Лабораторними дослідженнями виявлено антагонізм пробіотику
«Ентеронормін» щодо патогенних ентеробактерій бджіл.
2. За застосування методу просочених дисків на середовищах АМХ
та МРС дія «Ентеронорміну» на культуру патогенних ентеробактерій
починається вже на 24 годину і має яскравий прояв через 48 годин після
контакту препарату з досліджуваною культурою.
3. Вивчення антагонізму «Ентеронорміну» щодо ентеробактерій бджіл
доцільно проводити на середовищі МРС.
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X-LINKED SEVERE COMBINED IMMUNODEFICIENCY IN DOG
(CANIS LUPUS FAMILIARIS)
Severe combined immunodeficiency linked to the X chromosome is caused
by a mutation in the IL2RG gene. This gene is responsible for the γ chain encoding
for the cytokine receptor subunit. It manifests itself in a clinical and pathological
way, because there is a disturbed cellular and humoral response. Different
methods of treatment have been implemented, including gene therapies or bone
marrow transplants.
The aim of the study was to identify links between IL2RG function and
other proteins and to design molecular tests in a domestic dog identifying carriers
of mutant IL2RG alleles.
The following bioinformatics programs were used in the research:
BLAST 2.9.0. and STRING v. 11.0.
The conducted biophysical analyzes indicate the presence of close links
between the functions of IL2RG and some proteins: IL2, IL15, IL4, IL15RA, IL4,
IL2RA, JAK3, CSF2RB, IL7. In addition, a high homology percentage of the
IL2RG gene of the domestic dog was found relative to other mammalian species.
Molecular assays were designed to identify mutations in the IL2RG gene sequence
using the appropriate restriction enzymes. In the case of the TCCC deletion,
the BglII enzyme was proposed in basset hound, and in the case of the C insertion
in cardigan welsh corgi, the use of the FauI enzyme was proposed.
Comparison of mutated and non-mutated sequences in both breeds showed
a slight difference in sequence (homology over 99%). It can be concluded that
small differences in the correct and mutated sequences cause huge dysfunctions in
the body that can lead to its death. Therefore, identification of mutant IL2RG
allele carriers should be mandatory for all individuals of both breeds – basset
hound and cardigan welsh corgi.
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BENEFITS OF THE PRESENCE OF THE WOLF (CANIS LUPUS)
IN THE ECOSYSTEM
The wolf is a species that occurs naturally (not as an invasive species) in
Poland and Ukraine. It is a predator that stands at the top of the trophic pyramid of
natural ecosystems in both countries. In Poland, the wolf has been protected in
part of Poland since 1995, and since 1998 it has been protected throughout the
country. The decision to make such a decision was due to the positive role of these
predators in maintaining ecological balance in forests. In contrast, in Ukraine, in
accordance with the Act «On Hunting and Hunting Farm», adopted in 2000, the
wolf was included in the list of «predatory and harmful» animals whose
extermination is allowed at any time of the year, without quantitative limits,
anywhere (also in national parks).
The aim of the literature research was to analyze the impact of the presence
of the wolf on various elements of the ecosystem.
Wolves provide a range of ecosystem services, of which the most important
are those related to their predation. By hunting different species of ungulates, they
positively affect the size and structure of their prey populations. Excessive
numbers of large ungulates have a negative impact on forest biodiversity through
the spread of bite-resistant species and the withdrawal of more sensitive plant
species. The growth of many tree species is also impeded, and thus the number of
insects as well as birds and small mammals that are sensitive to changes in the
plant structure of the undergrowth is reduced. In addition, an increase in the
number of large herbivorous mammals is observed in all ecosystems, contributing
to the damage caused by these species in agriculture and forestry. Wolves, by
reducing the number of deer, roe deer and wild boar, contribute to reducing
damage in crops, in addition by individual selection among their prey. In areas of
wolves occurrence, ungulate populations reach lower densities and animals feed
shorter and more evenly, they are also more vigilant. This is particularly important
in the case of commercial forests, where excessive foraging in forest crops causes
millions of losses in forest management. It is also worth mentioning that the
remains of wolf victims are an important source of food for other animal species,
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including bears, birds of prey, ravens, badgers and small predators. Access to
carcass allows many species to survive in harsh conditions.
The presented changes that can be made by the presence or absence of a
wolf (Canis lupus) in the ecosystem show the huge impact of this species on the
processes, role and functioning of the entire system. We believe that the correct
approach to species conservation is not just about protecting individuals of a given
species, in order to preserve their gene pool, but all elements of the ecosystem
should be protected.
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HOMOZYGOSITY FOR THE T-BOX GENE IN THE POLISH HUNTING
SPANIEL BREED
The polish hunting spaniel originates from 19th/20th century Poland and is
related to breeds such as springer spaniel, cocker spaniel, sussex spaniel and field
spaniel. In the 1980s Krzywiński started a breeding program aimed at restoring the
polish hunting spaniel population based on dogs of the old Polish hunting spaniel
type. In 2016 preliminary breed standard was introduced and the Initial Breeding
Book opened thanks to the efforts of the breeders and The Polish Kennel Club
(PKC). Although not yet acknowledged by FCI, it belongs to the 8th Group:
retrievers, flushing dogs and water dogs; Section 2: flushing dogs. It has been bred
for labor and looks (medium-sized, compact physique with relatively thick limb
bones, drooping ears, straight, long tail). Anury and brachyury mutations
accounting for the lack of tail and short tail respectively are found in cocker
spaniel. This happens due to C295G mutation in the first exon of T-box gene
(autosomal dominant inheritance) – lethal in homozygote.
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The goal of the research was to create genotypes of sires and females from
the initial book of the polish hunting spaniel and to identify carriers of C295G
mutation in 1st exon of T-box gene.
The DNA was isolated from hair roots of 60 individuals. The 702 bp PCR
product was cut with Eco91I restriction enzyme, then separated in 12 %
polyacrylamide gel electrophoresis and stained with silver nitrate. The T-box gene
sequence fragments of 191 bp and 511 bp length were obtained, which suggests
that all analyzed dogs were recessively homozygous, so all of them were
genetically conditioned to have a long tail that complies with the breed standard.
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SEXUAL DIMORPHISM ABNORMALITIES IN JAPANESE QUAIL
(COTURNIX JAPONICA) FEMALES
At the age of 6–8 weeks the Japanese quail reproductive system is fully
developed and in females is ready to produce first egg. In some special artificial
conditions it is possible even earlier. Sexual dimorphism in Japanese quail with
standard plumage colour manifests itself through faster body weight gain in
females and clear differences between males and females in feathers colour. This
enable unambiguous identification of the sex of sexually immature individuals at
the age of about three weeks. In some cases little delay in sex manifestation by
morphology or behaviour can be observed.
In this study we observed 3 not related individuals differing in external
morphology from males and females in the whole raised generation accounted
760 Japanese quails. All quails were kept in group cages in the same
environmental condition. Age differences not exceeded 2 weeks. At the age of
8 months these 3 ND (not determined sex) quails were dissected and
measurements of the reproductive system taken. All 3 birds from ND group had
secondary sexual characteristics disorders. In their case single oviduct and ovary
was present, showing evident hypoplasia compared to mature females. Both
organs were immature, typical in size for 2-3 weeks old quails. The reproductive
system weight was on average of 0.23 g (SD = 0.14 g), and the total length of the
oviduct 6.50 cm (SD = 1.00 cm). This results were compared to 6 females (not
related) randomly chosen from this herd and dissected at the same age. They all
had a correctly developed organs and the measurement results were respectively
6.92 g (SD = 4.58) and 32.75 cm (SD = 3.17).

130

Preliminary assessment of the reproductive system morphology enabled
further research targeting necessary for a more complete characterization of degree
and causes of abnormal development of sexual characteristics.
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DIFFICULTIES IN WOLF (CANIS LUPUS) MONITORING
IN POLAND
The purpose of nature monitoring is to obtain information on changes in the
state of selected elements of living nature occurring over time based on cyclical
observation. By obtaining research results developed on the basis
of a representative number of trials, they can be effectively used in taking
appropriate protective measures, as they will provide reliable and proper diagnosis
of the state of the environment (state of the population).
The aim of this research was the literature studies conducted to identify
difficulties in monitoring of wolf (Canis lupus) in Poland.
Monitoring of the wolf, due to the specifics of the species, is in fact
extremely difficult to perform, both nationally and locally. Due to the lack of
legislative arrangements clearly specifying the methods of the species monitoring
and the units designated to carry them out, there is currently insufficient
information on the actual number of the species in the country and its individual
regions. Difficulties in wolf monitoring, however, are both technical and logistic,
as well as social. The wolf is a species whose presence in the ecosystem is
strongly marked and extremely important. This predator is one of the species for
which human presence and the development of infrastructure are particularly
dangerous because they deprive him of natural habitats, limit the possibilities of
migration and, as a result, threaten the stability of the population. Habitat
fragmentation, dynamic development of road infrastructure and growth of human
settlements have meant that large predators are constantly exposed to human
contact. As a result, conflicts with wolves occur more often. Wild ungulates,
which are the natural and most common food of wolves, are also the main target
of hunters, for whom the presence of wolves in hunting circuits (and the
associated with this reduced number of ungulates that can be hunted) is a big
problem. Another obstacle encountered in determining numbers of wolves is
poaching. Illegal killing of wolves, despite their strict protection, is still a huge
problem. Unlike car accidents involving species and possible reduction hunts, the
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number of individuals killed illegally is not known. In addition to social reasons,
monitoring of wolves is difficult due to the complicated methods of obtaining data
that are recommended by government.
For monitoring to be effective, all of its elements must function perfectly.
For example, to do winter tracking on the same day in most inventory areas
in a given region, you need a huge amount of equipment and a lot of people.
In addition, in climatic conditions prevailing in Poland, it is simply impossible to
carry out tracking in the similar period of time in all forest complexes where
wolves occur. This means, that the recommendation of wolf monitoring should be
evaluated and corrected.
It is recommended:
1. Implementation of common standards for monitoring wolf populations
with neighboring countries, allowing for reliable assessment of the number
(number of family groups), dynamics and trends in cross-border population
development.
2. The use of a combination of simple field methods (registration and
mapping clues and other traces of the presence of wolves from the latest research
techniques) such as: photo and video traps, DNA analysis, GPS GSM telemetry.
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THE IMPACT OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON THE POPULATION
OF LARGE PREDATORY MAMMALS
The intensive development of linear infrastructure (roads, railways) has
a huge impact on the natural environment. This has particular negative effects on
the population of large predatory mammals (lynx, wolf and brown bear), whose
habitat requirements are much more complicated than for other species.
The aim of the literature research carried out by the author was to describe
the impact of linear infrastructure on the population of large predatory mammals.
The biggest threats resulting from the intensive development of linear
infrastructure include fragmentation and isolation of habitats, loss of habitats as a
result of the impact of road and rail construction and exploitation, and animal
mortality on the roads.
Large predatory mammals are animals with high space requirements and
migrating over long distances. The development of linear infrastructure, without
building the appropriate number and construction of animal crossings, causes
population isolation and inability to migrate, and thus limits gene flow and
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adversely affects the genetic variability of the population, and in extreme cases
can even lead to extinction of local animal populations.
Inadequate design of road infrastructure has a particularly negative impact
on juvenile wolves during dispersion, and in the case of local roads on individuals
undergoing daily migrations associated with the use of the territory.
Population isolation resulting from habitat fragmentation is particularly
dangerous in the case of lynx, for which the ability to migrate and connect
individuals of several subpopulations is crucial for the survival of the species in
Poland. Ensuring the continuity of species-appropriate habitats and protecting
migration corridors are essential for the development of the lynx population.
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VARIATION IN THE WOLVES (CANIS LUPUS) DIET DEPENDING
ON THEIR HABITAT IN DIFFERENT REGIONS OF POLAND
The diet composition of wolves living in Poland is quite well known.
Analysis of wolf diet is very important when planning conservation tasks for
a species in protected areas. In addition to thorough knowledge of indicators such
as number of animals, distribution and demographic parameters of the population,
it should also be based on a thorough examination of the food preferences of the
species, so that it is possible to properly manage not only population of wolf, but
also its prey.
The aim of the literature research was to analyze information on the wolves
diet depending on their habitat in different regions of Poland.
It has been shown that wild ungulates – mainly red deer (Cervus elaphus),
roe deer (Capreolus capreolus) and wild boar (Sus scrofa) have the largest share
in the wolf diet.
In central Poland, the share of roe deer in the wolf diet was over 42.8 %,
and red deer 22.2 %, while fallow deer (Dama dama), brown hare (Lepus
europeus) and Eurasian beaver (Castor fiber) accounted for a small share in food
biomass, respectively: 2.7 %, 2.5% and 1.4 %. Wolves are more eager to choose
the youngest age class from the living red deer population, which may indicate
selective impact. This predator also helps to control red deer populations, because
the pressure on the cubs has the greatest impact on reproduction of the entire
population. Research conducted by scientists from the Mammal Research Institute
of the Polish Academy of Sciences in Białowieża indicates that one wolf eats
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around forty ungulates throughout the year, the majority being red deer. Wild
boars constituted a fairly serious share in the diet of wolves in Central Poland
(about 20%), Białowieża Forest (8 %) and Western Poland (12 %), while
negligible in the Bieszczady Mountains (1%).
Locally a large part of wolves prey can be other species, such as a beaver
(Castor fiber). Depending on the region of the country, this species accounts for 5
to 25 % of the wolf's diet. In the regions of north-western Poland, beavers
constituted 5.6 % of adult individuals diet, and in puppies as much as 19.8 %. For
adults, the most important food sources were roe deer (45.0 %) and red deer
(37.8 %), and in the diet of puppies large ungulates accounted for 76.3 %.
The presence of elk (Alces alces) was also noted in the analysed faeces of
wolves in the country. Where wolves have stable populations in forests and their
main food is ungulates, there is no problem with preying on livestock. The
problem begins when the population grows and the wolves begin to migrate to
other forest complexes or when they establish their territory outside the forest.
Then the wolves victims are also farm animals, mainly sheep and cows, which
constitute a negligible percentage (2–3 %) of their diet, but in some regions of
Poland, e.g. western and central Poland, dogs and cats can constitute about 1 % of
the wolf's food biomass.
Wolves show a change in diet composition both in seasonal terms and in
different years. These changes may be related to differences in the population
dynamics and condition of their prey. Human activity can also affect wolf diet.
Hunting pressure and fragmentation of habitats (which is also affecting the
population of ungulate) affects the diet habits of predators.
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TRICHINELLA SPIRALIS AS A FACTOR CAUSING TRICHINOSIS
Trichinella spiralis is a species of parasitic nematode belonging to the
Trichnellidae family. This nematode causes a disease called trichinosis, which is
characterized by a severe course and sometimes ends in death. It is considered to
be one of the most dangerous human parasites.
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The goal of literature research was to find the most effective methods to
identify and prevent the spread of trichinosis.
The life cycle of this parasite is characterised by the appearance of usually
two different hosts. In the organism of the ultimate host, which can be both human
and animal, one can distinguish between intestinal, migratory and muscular forms.
This nematode is classified as a group of polyxenic parasites, i.e. those that may
occur in various carnivorous or omnivorous mammals (e.g. domestic pig, wild
boar, fox, bear, wolf, rat or human).
Infection occurs through the ingestion of meat from the host animal and in
humans, through the consumption of meat preparations containing invasive
Trichinella larvae that have undergone insufficient heat treatment. In a temperate
climate, it can be wild boar, sheep, pig, koan, rabbit or goat meat. The
invasiveness of the larval forms is only possible after the action of the digestive
enzymes in the stomach on the larvae, which cause the digestion of the areola and
the escape of the larvae into the gastrointestinal tract. After colonization of the
mucous membrane of the small intestine, fertilisation takes place, after which the
female can give birth to up to 1500 live larvae, which then enter the host
cardiovascular or lymphatic system, from where they enter the striated muscles via
blood or lymph. In the muscle fibre, the larvae form cysts. Some of them die,
while others remain capable of causing parasitic invasions for up to 50 years.
Survival larvae can cause serious disorders in the body, such as loss of appetite,
diarrhoea, and in critical cases can lead to the death of the host.
Detection of Trichinella spiralis in raw meat is a relatively easy but time
consuming process. Among others, blood tests are performed – pay attention to
the high activity of muscle enzymes and the amount of eosinophils; serological
examination – the yare the basis of the method and consist in performing an
ELISA test, whose task is to detect antibodies directed against trichinella antigens
(the earliest IgM and IgA antibodies are detected); muscle histopathology (muscle
biopsy) – it should be done about ten days after infection, as the larvae must
arrive; allergic skin tests.
In the European Union, it is compulsory to test marketed meat from
domestic pigs, horses and wild animals, e. g. bears, walruses, crocodiles and game
birds. Such testing is carried out by digesting aggregate samples using a magnetic
stirrer method or equivalent method as defined in Implementing Regulation (EU)
2015/1375 of 10 August 2015. In Poland, it is also possible to test wild boar meat
for personal consumption using a compressor method. Prevention of Trichinella
infection consists in: avoiding eating meat that has not been previously examined,
the complete elimination of meat carcasses in which Trichinella larvae have been
revealed, avoiding eating uncooked and insufficiently fried meat, effectively
eliminating all possible sources of infection.
In addition to the above-mentioned methods, GIS methods can also be used
to analyze the risk of T. spiralis infection, which can help to identify farms that
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may be at high risk of infection in e.g. pigs from reservoir hosts. Targeted
management and prevention programs should be established in high risk areas.
The use of GIS tools could also help scientists conveniently locate transmission
outbreaks to investigate the measures necessary to prevent infection of pigs bred
outside. The identification of such outbreaks would provide an opportunity to
investigate the transmission between wild animals and pigs in agricultural
ecosystems and variables affecting transmission, such as climate, size of the pig
farm, herd size and exposure of pigs.
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THE USE OF JAPANESE QUAIL IN BIOMEDICAL RESEARCH
Japanese quail is currently used, not only in the meat and laying direction,
but also as a model experimental animal, due to: small body size, rapid growth and
early sexual maturity, short generation interval and relatively high laying in
comparison with other poultry species, as well as the ease of breeding in both farm
and laboratory conditions, compared to the chicken or turkey, and the availability
of transgenic lines. Japanese quail is also used, among others in biochemical,
embryological, microbiological, immunological, physiological and nutritional
studies, as well as in molecular and population genetics studies. Diploid number of
chromosomes (n=78) in Japanese quail and domestic chicken and fully sequenced
genomes of both species (domestic chicken genome GCA_000002315.3;
GCA_002798355.1;
Japanese
quail
genome:
GCA_001577835.1;
GCA_000511605.2)
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov)
enable
comparative
cytogenetic / karyotype as well as molecular analysis.
The purpose of this literature research was to analyze the possibility of
using Japanese quail in biomedical research.
So far, the sequenced nuclear genome of Japanese quail has 927 657 Mbp,
mitochondrial genome – 16 697 nt, GC content is 41, 37 %. In addition,
20,441 genes and 39,088 proteins were found in this genus. Both embryos and
adult Japanese quails are widely used in the study of vertebrate physiology and
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human diseases. Thanks to research on embryos, the process of myogenesis,
vasculogenesis, angiogenesis, skeletal development, wound healing, as well as
virology and teratology have been thoroughly studied. The quail embryo has been
found to be an excellent model for research related to fetal alcohol syndrome.
Sixteen-day-old Japanese quail embryos were used to study the effect of
microgravity on embryonic development.
Adult Japanese quail was utilized as a model for many age-related human
diseases, both in terms of the immune system, endocrinology, the study of
mechanisms underlying the development of vascular lesions, atherosclerosis and
hypercholesterolemia, and reproductive biology. Research on photoperiodism,
24-hour control of brain function, sex hormone levels and reproductive activity
was also conducted. Japanese quail is also used to study the toxicity of chemical
compounds on reproduction and the effects of environmental pollution that disturb
the functioning of the endocrine system.
Biomedical research results indicate that Japanese quail is a suitable animal
model for the following human diseases: amyloidosis, atherosclerosis,
chondrodystrophy, diabetes insipidus, dwarfism, albinism, glaucoma, Pompe
disease, hyperlipidemia, neuropathy, micropelia, myotonic dystrophy,
osteoporosis, trimethylaminuria.
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PRACTICAL APPLICATION OF THERMOVISION
IN THE ASSESSMENT OF WILDLIFE POPULATIONS
Thermal imaging is a technique for observing and recording infrared
images. It is one of the methods of diagnosis of objects consisting in the
measurement of infrared radiation emitted by individual elements of these objects.
The effect of such measurement is a visible image of the temperature distribution
on the surface of the object measured called a thermogram. Despite the
widespread use of the term thermovision is a conventional name, which has its
source in the trade name of the first thermovision camera. The correct name of this
field should be thermography, which is a method of non-contact imaging and
recording in the form of thermographs of temperature distribution on objects,
using infrared radiation detection – IR. Due to the possibility of non-contact
research, this method, called by some thermovision, and by others thermography,
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is increasingly used in veterinary medicine, zootechnics, biology and other fields
of science related to animal research.
In the case of farm animals and various species of deers in captivity,
thermovision is primarily used to detect injuries, diagnose diseases, even before
the onset of their clinical symptoms, as well as to detect fever and pregnancy. Due
to the specific nature of the lifestyle of wild animals and their lack of habituation
to humans, thermovision can be used in the broadly understood monitoring of the
wild animal population.
The simplest possible application of thermovision to wild animals seems to
be the possibility of detecting animals in the natural environment, identifying their
location and estimating the population size. In addition, previous studies have
shown that the temperature of the cervid eye measured with thermal imaging is
correlated with the rectal temperature, which provides a basis for contactless
determination of the body temperature of animals on the basis of eye temperature
measurements. The research also allowed to illustrate the distribution of
temperatures during antler formation in cervids. This variation can be used by
breeders or hunters to correctly determine the development of antlers.
The analysis of the available literature indicates that thermovision is a
completely safe and non-invasive research and diagnostic method. It can be
widely used in breeding practice in farm animals, accompanying humans and wild
as well as kept in captivity (e. g. zoological gardens). Any action leading to the
improvement of animal welfare during observation and diagnostics is particularly
valuable.
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ETIOLOGY OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE AND ITS OCCURRENCE
IN THE WILD ANIMAL POPULATION
Foot-and-mouth disease – FMD is an acute and highly contagious disease of
cloven-hoofed animals characterized by high fever and blisters filled with serous
fluid. These blisters are located on the mucous membranes, as well as in the hoof
crown, on the skin of the udder and teats. Mortality of this disease in juveniles is
estimated at 20 % of all diseased individuals, while in adults at 2 %. In Europe, the
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most common suspected cases of foot-and-mouth disease were in reindeer, roe
deer and wild boar. However, since 2011, the occurrence of clinical foot-andmouth disease in wild animals has not been diagnosed.
The purpose of this literature research was to analyze etiology of foot-andmouth disease and its occurrence in the wild animal population.
Foot-and-mouth disease is caused by Aphthovirus belonging to the
Picornaviridae family. There are seven virus antigen serotypes (A, O, C, SAT1,
SAT2, SAT3, ASIA1), all of which may cause foot-and-mouth disease in wildlife.
Specific prophylaxis is difficult to apply due to the lack of cross-resistance in
infections with particular serotypes. The virus multiplies in the place of infection,
where primary blisters are formed, from where it enters the blood through the
lymph, which causes the development of viral load. Through the blood, further
internal organs are infected, including the heart and skeletal muscles, which leads
to their degeneration. At the end of the viremia period, blisters burst and heal
without leaving scars, unless there is a bacterial infection, resulting in ulcers and
erosions in the place where blisters occur. During the incubation period, all
cloven-hoofed animals may infect other animals. There are four main infection
gates (respiratory system, conjunctivitis, gastrointestinal tract and damaged
hairless skin) and the disease is spread through the contact of sick animals with
healthy animals and through the contact of healthy animals with environments
contaminated with excretions and excretions containing foot-and-mouth disease
virus.
Diagnosis of the disease is carried out on the basis of serum test with
ELISA, complement fixation test or serum neutralisation test. Molecular biology
methods such as Polymerase Chain Reaction (PCR) are also used to identify the
virus.
Foot-and-mouth disease is a disease which is controlled ex officio in
European countries. If the disease is detected, the entire herd and, if possible, all
animals in the outbreak are slaughtered. In some countries, in addition to the
elimination of already infected animals, another method of preventing foot-andmouth disease is used, which consists in vaccination and subsequent elimination
of the affected animals. Sometimes a combination of the two methods is also used.
Foot-and-mouth disease as a zoonotic disease is very rare in humans.
However, the occurrence of this disease in both farmed and wild animals is a very
high risk. Currently, foot-and-mouth disease is considered to be one of the most
dangerous animal diseases, and its occurrence is connected with huge economic
losses resulting from the need to eliminate the herd and animals resident in the
outbreak of the disease, but also because trade in animals and products of zoonotic
origin is detained.
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EXPANDING AGGLOMERATIONS AND ENVIRONMENTAL
POLLUTION AS A RISK FOR WILD ANIMALS ON THE EXAMPLE
OF BEMOWO FOREST
Bemowo Forest (BF) is partially sited in the buffer zone of Kampinos
National Park (KNP) and the urban agglomeration of Warsaw. At the border with
BF, there are the biggest “garbage mountain” in Europe and the compost facility –
Radiowo. In addition, its borders are close to streets with heavy traffic and local
Warsaw-Babice airport utilized by the Warsaw Aero Club and Polish Air Rescue.
In BF we can distinguish protected areas, including two nature reserves and
habitats of rare plant, mammal and birds species. Meadows and forests near the
garbage dump constitute an ecological corridor between BF and KNP, ensuring
continuity of habitats for species such as moose, for which BF itself is too small as
an area for the functioning of an independent population.
By decision of the Mazowiecki Provincial Inspector of Environmental
Protection, the compost facility in Radiowo was officially closed on 10.09.2018.
However, so called «waste recycling installations» and «installations for the
treatment of waste from selective collection» were created instead of mechanicalbiological waste treatment installations and strong odor persists.
To identify mammal species and their frequency utilization of forest areas
located within urban agglomeration of Warsaw a variety of methods, such as
regular field inspections alongside marked transects and camera traps mounted on
the animal migration paths were used. Observations were conducted in the
wooded areas of north-west part of the BF for 30 consecutive days in the summer.
During inspections we additionally investigated the odour nuisance and collected
the faeces for heavy metal (Cd, Pb) concentrations analysis using atomic emission
spectrometry.
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The most frequently recorded species were red foxes (Vulpes vulpes), and
roe deers (Capreolus capreolus) – about 33 % each. Wild boars (Sus scrofa) were
the only species recorded with their offspring. During preparation of boars
droppings for chemical analysis we found a pieces of plastic inside two probes.
The mean Pb level was 14.05±9.99 mg/kg in this omnivorous species. Moreover,
in 7 out of 9 analyzed samples Cd exceeded the level of 1 mg/kg reaching the
average level of 1.85±1.01 mg/kg.
Preliminary results allow to conclude that the possibility of biodiversity
preservation in BF is extremely dependent on the urbanization intensification in
this region, the growing human pressure and the diverse use of BF area by people,
and requires regular monitoring of this forest, with particular attention to large
mammals.
Supported by «Żywiec-Zdrój» S.A., grant competition «Inicjatywy Po
Stronie Natury Edycja 2018».
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RABIES – PREVENTION STRATEGY IN POLAND AND UKRAINE
Rabies is a zoonotic viral disease in which the occurrence of clinical
symptoms is almost synonymous with the death of a sick individual, and this is
most often due to the failure of the circulatory and respiratory systems. Despite the
prevention, this disease still occurs in more than 150 countries around the world.
Currently, despite the availability of effective vaccines and intensive efforts to
control rabies in domestic and wild animals, more than 55,000 people die every
year from this disease, of which more than half are children. About 95 % of all
deaths are recorded in Asian and African countries. Rabies is caused by
neurotropic viruses of the genus Lyssavirus, family Rhabdoviridae. After entering
the body, rabies virus replicates in myocytes, and after a few to several weeks it
binds to local nerve endings and through the peripheral nerves migrates to the
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central nervous system, where it replicates to form the so-called Negri bodies.
Then it spreads to the salivary glands, cornea, taste buds, skin, and other organs.
The aim of the literature research was to analyze preventive measures
against the spread of rabies in Poland and Ukraine.
The most common cause of infection in humans is a deep bite or scratch by
a sick animal. Dogs, cats and wild animals play a key role in rabies transmission.
Transmission of an infectious agent may also occur when the infectious material,
mainly saliva, is in direct contact with the mucosa or a fresh skin wound.
Foxes (V. vulpes) are the main reservoir of rabies in Poland, and therefore
control strategies among wild animals focus on individuals of this species.
The rabies control program in Poland among wild animals involving alimony
vaccinations was started in 1993. The effectiveness of the activities was enormous.
In 1992 there were 3084 cases of rabies among foxes, while in 2009 only 8 such
cases (according to the Veterinary Institute in Puławy). All current oral vaccines
contain modified or recombinant live viruses. Vaccination of wild animals with
meat vaccines is very effective, which is widely used throughout Europe. Thanks
to this, in European countries, the fight against rabies was won and thus protection
of wolves in Poland was ensured.
According to the State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine, the
number of rabies cases in Ukraine has increased over the last 15 years (especially
sharply in 1996–2007). The main reason was the mass creation of landfills with
farm meat waste, as well as an increase in the number of homeless dogs and
a significant number of foxes (about 75,000 units), which primarily spread rabies.
In 2012, funds for rabies of wild animals were budgeted for only 5 oblasts and not
for Ukraine as a whole, which, due to animal migration, did not solve the problem
at all. In 2012, in order to protect its countries against the penetration of rabies
from Ukraine, the European Union allocated in its budget for Ukraine 1 million
EUR to vaccinate wild animals in border regions. The rabies vaccine was used in
the Lugansk region and the number of cases of wild rabies infection decreased
from 103 to 1 and in the Volyn region from 120 to 6. Unfortunately, it is not used
in all oblasts in Ukraine, which is the main cause of rabies cases.
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