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НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

Репродуктологія: 

- конструктивне висвітлення освітньо-наукових аспектів щодо стану 

та перспектив відтворення тварин й подальшого розвитку галузі 

тваринництва; 

- актуальні проблеми підготовки фахівців з питань репродуктології; 

- стан кісткового метаболізму у корів на різних етапах 

репродуктивного циклу; 

- використання препаратів для профілактики післяродової патології 

корів та підвищення життєздатності новонароджених телят; 

- інновації у мамології тварин; 

- діагностика абортів інфекційної етіології у корів; 

- лабораторні випробування препаратів для відтворення тварин. 

 

Біобезпека: 

- висвітлення освітньо-наукових аспектів щодо біобезпеки та 

біозахисту, прийнятих у світовій практиці; 

- аспекти біоетики, благополуччя тварин та професійної етики в 

освітній програмі підготовки фахівця зі спеціальності 211 «Ветеринарна 

медицина»; 

- принципи виявлення, аналізу та прогнозування біозагроз, 

спрямованих на запобігання можливим негативним наслідкам для живих 

систем; 

- біобезпека в мисливському господарстві, зменшення ризиків 

поширення АЧС; 

- основні аспекти забезпечення благополуччя галузі бджільництва 

України; 

- концепція «Єдине здоров’я» та проблема зоонозів, освітній та 

практичний аспект, інструменти зовнішньої оцінки в рамках підходу 

«Єдиного здоров’я». 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ VITAPOL®ПУЛЬВІC 

ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПІСЛЯРОДОВОЇ ПАТОЛОГІЇ КОРІВ 

І ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ 

 

Питання профілактики післяродової патології корів, отримання та 

збереження життєздатних телят належать до найбільш актуальних у 

скотарстві, що багато в чому визначають його ефективність. Ця проблема є 

досить широко висвітленою та все ж таки залишається невирішеною, що 

пов’язано з низькою терапевтичною та економічною ефективністю, 

трудомісткістю чи біобезпечністю препаратів.  

Порушення репродуктивної здатності самок великої рогатої худоби 

може бути зумовлене багатьма впливами, однак, переважно пов’язане з 

аліментарно-дефіцитними чинниками. Найбільш часто це може виникати в 

період вагітності, коли відбувається не лише розвиток та формування плода, 

а й підготовка організму корови до отелення, закладається фундамент 

подальшої молочної продуктивності. Це час так званої «транзитної фази», 

тобто переходу від пізньої тільності до ранньої лактації, коли обмін речовин 

у корів зазнає колосальних адаптаційних перетворень та змін. 

Підтвердження цьому ми знайшли у результатах дослідження 

біохімічних та гематологічних показників корів, що належать молочно-

виробничому комплексу «Єкатеринославський» Дніпровського району 

Дніпропетровської області. Зокрема, порівняно з нормою, було виявлено 

знижений уміст загального білка, вітаміну Е, Купруму, білкових фракцій А1 

та А2 і збільшений уміст альбумінів, глобулінів, ACT та загальних 

ліпопротеїдів, показників білкового коефіцієнта, індексу де Рітіса, білкової 

фракції Б, середньої маси гемоглобіну в еритроциті. 

Виходячи з вищенаведеного, ми розглянули можливість використання 

препарату VITAPOL®пульвіc для профілактики післяродової патології корів і 

підвищення життєздатності новонароджених телят. Це препарат на основі 

природного торфу і являє собою сполуки гумінових і фульвових кислот. 

mailto:skliarov.p.m@dsau.dp.ua
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У його складі містяться мінерали, вітаміни, аміно- та жирні кислоти, 

природні полісахариди, пептиди, стерини, гормони, поліфеноли та кетони з 

підгрупами, зокрема флавоноїди, флавони, флавіни, катехіни та ін. – загалом 

близько 70 компонентів. 

Комплекс гумінових і фульвових кислот, що міститься у препараті, має 

високу біодоступність. Гумінові кислоти прискорюють обмінні та 

окиснювально-відновлювальні процеси, активно зв’язують вільні радикали. 

Поліпшується газообмін у тканинах, збільшується швидкість вільно-

радикального окислення. 

Прискорення процесів метаболізму насамперед позначається на зміні 

показників крові. Гумінові кислоти стимулюють кровотворну функцію, 

внаслідок чого збільшується кількість формених елементів крові 

(еритроцитів, лейкоцитів), підвищується рівень гемоглобіну. Спостерігається 

збільшення вмісту в крові Т- і Б-лімфоцитів, бактерицидної і лізоцимної 

активності крові і фагоцитарної активності нейрофілів. 

Крім цього, гумінові кислоти пригнічують ріст патогенних бактерій у 

шлунково-кишковому тракті, поліпшують перетравлення білка і засвоєння 

кальцію, мікроелементів, поживних речовин, утворюють плівку на слизовій 

оболонці шлунково-кишкового тракту, що захищає організм від інфекцій і 

токсинів. 

Дію гумінових кислот можна пояснити високими адсорбційними 

властивостями, що сприяють знешкодженню токсинів у шлунково-

кишковому тракті, поліпшенню травлення і засвоєнню кормів, які не тільки 

доповнюють раціон тварин елементами живлення, а й є активаторами 

обмінних процесів, комплексно й позитивно впливаючи на весь організм. 

Фульвові кислоти мають здатність вступати в реакцію з мінералами і 

розбивають їх на частинки іонного розміру, утворюючи фульвати – 

найменші з можливих форм мінералів. Низька молекулярна маса забезпечує 

проникність фульвових кислот через клітинну мембрану, тому вона 

доставляє мікроелементи та інші поживні речовини прямо всередину 

клітини. Доставивши до клітини мінерали та поживні речовини, фульвові 

кислоти віддають їх, після чого зв’язують важкі метали з радіоактивними 

речовинами, і виводять їх з клітини. 

Фульвові кислоти мають бактерицидну дію на умовно патогенну 

мікрофлору – кишкову паличку, золотистий стафілокок, протей, синьогнійну 

паличку та інші. При цьому фульвові кислоти не пригнічують корисну 

мікрофлору і не викликають резистентність (стійкість) патогенних 

мікроорганізмів. 

Загалом введення комплексу гумінових та супутніх їм фульвових 

кислот до раціону тварин стимулює приріст живої маси, продуктивність, 

підвищує захисні сили організму і забезпечує отримання нормативної 
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продукції на фоні забруднення навколишнього середовища важкими 

металами.  

Дослідній групі корів препарат VITAPOL®пульвіc застосовували 

перорально з кормом, щодня, за 21 добу до прогнозованого отелення та 

протягом 21 доби після родів у дозі 100 г / гол. / добу. У контрольній групі 

препарат не використовували.  

До післяродової патології корів відносили затримку посліду, метрит та 

кетоз, а неонатальної – телят із незадовільним клінічним станом і низьким 

потенціалом розвитку (гіпотрофіків). 

Результати досліджень наведено у табл. 1. 

Як свідчать одержані дані, за застосування препарату 

VITAPOL®пульвіc післяродову патологію зареєстровано у 12,5 % корів, що 

на 13,8 % більше порівняно з контролем. При цьому у контрольній групі 

виявлено 18,6 % телят із незадовільним клінічним станом і низьким 

потенціалом розвитку (гіпотрофіків) або на 11,1 % більше, ніж у дослідній.  

 

Таблиця 1 

Ефективність використання препарату VITAPOL®пульвіc 

для профілактики післяродової та неонатальної патології 
 

Патологія 
Контроль,  

n/% 

Дослід,  

n/% 

±,  

% 

Післяродова  38 / 26,3 5 / 12,5 -13,8 

Неонатальна 29 / 18,6 3 / 7,5 -11,1 

 

Отже, використання препарату VITAPOL®пульвіс забезпечує 

зниження захворюваності корів на післяродову патологію і підвищення 

життєздатності новонароджених телят. 

 

 

УДК 619:616-092-08 (045) 

Сергій КЕРНИЧНИЙ, канд. вет. наук, доцент; 

Тамара БЕТЛІНСЬКА, асистент 

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» 

serhii.kernychnyi@gmail.com 

 

КЛЮЧОВІ МЕХАНІЗМИ ПАТОГЕНЕЗУ 

І КЛІНІЧНОГО ПРОЯВУ ГЕСТОЗУ КОРІВ 

 

Гестоз є однією із актуальних проблем сучасного молочного 

скотарства. Сьогодні багато питань, пов’язаних з гестозом у людей і тварин, 

залишаються до кінця не з’ясованими та дискусійними. Більшість 

дослідників схиляються до думки, що це є патологічний процес із розвитком 

mailto:serhii.kernychnyi@gmail.com
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синдрому, що виникає внаслідок порушення адаптації як результат зрушень 

компенсаторно-захисних механізмів організму матері (LaMarca et al., 2016). 

Останні дослідження в гуманній та ветеринарній медицині 

переконливо доводять, що з початку вагітності в організмі відбуваються 

зміни в імунній регуляції. Доведено активну роль плацентогенезу та 

розвитку гестозу Т-лімфоцитів, натуральних кілерів, NKT-лімфоцитів, 

дендритних кліток і плацентарних макрофагів (Zhelavskyi et al., 2022). Все 

більшого значення набуває вивчення функціонального стану 

імунокомпетентних клітин та визначення імунологічних дисфункцій 

гравідарної патології (Zhelavskyi, Kernychnyi, 2021). 

Гестоз корів – це метаболічне захворювання вагітних тварин, яке 

зазвичай виникає на останніх місяцях вагітності. Доведено, що найчастіше 

патологія проявляється у корів м’ясних порід, що виношують двійню, тварин 

вище середньої вгодованості чи виснажених. Клінічні ознаки проявляються 

на тлі негативного енергетичного балансу, що супроводжується 

гіпоглікемією, посилений катаболізмом ліпідів, проявом кетонемії та 

кетонурії. 

Дослідження вчених підтверджують важливе значення в розвитку 

патології вагітності фетоплацентарного комплексу. Потреби плода в глюкозі 

особливо критичні в останні тижні вагітності. Дефіцитні енергетичні 

процеси зростають на тлі порушення травлення в передшлунках (і зокрема 

зменшення об’єму рубця). Важливе значення в регуляції рівня глюкози 

відіграє інсулін та інсулінсприйнятливі рецептори клітин. 

Доведено, що наростаюча інсулінорезистенція під час пізньої 

вагітності спричиняє порушення гомеостазу глюкози є важливим тригерним 

чинником пізнього гестозу у корів. 

Клінічні ознаки гестозу корів варіабельні. У корів виникають 

неврологічні ознаки (загальне пригнічення) зниження рухової активності, 

коматозний стан і швидка загибель (упродовж 3-10 діб). Патологія також 

може проявлятися зниженням апетиту (або повною його відсутністю), 

гіпоглікемією, кетонемією, кетонурією. Хворі тварини більше лежать, слабко 

реагують на зовнішні подразники (депресивні), спостерігаються порушення 

координації рухів, порушення зору. З часом тварини гинуть. 

На початкових стадіях хвороби легкого перебігу гестозу клінічні 

ознаки часто залишаються ледь помітними. Хворі тварини стають млявими, 

часто відстають від стада, можуть підходити до годівниць, проте, не 

споживають корму. З часом прогресування хвороби проявляється 

дезорієнтація, тварини відокремлюються від групи, виглядають так, наче 

втратили повністю зір. Часто безцільно блукають по фермі чи навпаки, 

перебувають в одному місці і не реагують у разі наближення інших тварин 

чи людей. У хворих корів відзначають порушення травлення (запори) та 

синдром кольок (скрегіт зубами). На пізніх стадіях захворювання 
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збільшується загальна слабкість, вони важко пересуваються, часто падають 

на землю, можуть весь час лежати. З часом розвивається метаболічний 

ацидоз, тремор різних груп м’язів і судоми. Діагностичні тести на кетонові 

тіла дають позитивну реакцію. Якщо тварині вчасно не надається адекватна 

терапевтична допомога летальний вислід наступає на 3-4 добу. 

Отже, гестоз корів – це актуальна проблема молочного скотарства, що 

завдає значних економічних збитків. Сучасний менеджмент потребує 

запровадження ефективних засобів діагностування і лікування корів, має 

базуватися на розумінні патогенетичних механізмів розвитку гравідарної 

патології. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ СВИНОМАТОК ХВОРИХ 

НА СЕРОЗНИЙ МАСТИТ 

 

Забезпечення достатньої кількості м’яса для потреб населення України 

протягом останніх років відбувається переважно за рахунок свинарства. 

В середньому питома частка свинини в загальному виробництві м’яса нашої 

країни становить 40-50 %. Значні темпи розвитку свинарства зумовлюються, 

перш за все, збільшенням поголів’я, поліпшенням їх продуктивних якостей, 

https://doi.org/10.32718/ujvas5-1.02
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застосуванням сучасних технологій ведення галузі та за рахунок новітніх 

біотехнологічних методів [3, 4, 6, 7]. 

Оскільки кожен підприємець зацікавлений у максимальному прибутку 

від виробництва, то вочевидь, що й застосування для досягнення цієї мети 

досконаліших технологій, новітніх методів поліпшення відтворювальних і 

м’ясних якостей тварин також відповідає його інтересам [1, 2, 5]. 

Методам діагностування, лікування та профілактики захворювань 

молочної залози свиней завжди приділялася велика увага, що знайшло 

відображення в роботах багатьох авторів. 

Однак розробка і удосконалення методів діагностування, лікування та 

профілактики захворювань молочної залози свиней залишаються 

актуальними і нині. 

Враховуючи вищенаведене, метою наших досліджень було вивчення 

ефективності лікувальних заходів за маститу свиноматок. 

Матеріалом для дослідження були клінічно здорові та хворі серозним 

маститом свиноматки великої білої породи різного віку. 

Для визначення терапевтичної ефективності різних методів лікування 

серозного маститу свиноматок ми, в умовах виробництва, провели дослід на 

2-х дослідних і контрольній групах свиноматок (табл. 1). 

Коротку новокаїнову блокаду нервів уражених пакетів молочної залози 

виконували за Логвиновим Д. Д. Для цього шкіру перед і після ін’єкції 

обробляли спиртовим розчином йоду. Пальцями відтискали паренхіму пакета 

донизу, голку вколювали на глибину 2-3 см в канавку на межі між молочним 

пакетом і черевною стінкою та вводили 30-40 см3 0,25 %-ного розчину 

новокаїну, при цьому змінюючи напрям голки в різні боки для рівномірного 

заповнення розчином простору над ураженим пакетом. 

 

Таблиця 1 

Схема досліду з визначення ефективності різних методів лікування 

серозного маститу свиноматок 
 

Група 

тварин 
Кількість тварин 

у групі, голів 
Методика терапії 

Контрольна 15 Кламоксил внутрішньом’язево в дозі 5 см3 

Перша 

дослідна 
15 

Надвимена новокаїнова блокада двічі з інтервалом 

48 годин + мастометрин внутрішньом’язево в дозі 

4 см3 тричі з інтервалом 24 години 

Друга 

дослідна 
15 

Надвимена новокаїнова блокада двічі з інтервалом 

48 годин + компреси з йодглицерином з інтервалом 

24 години до одужання 

 

Результати досліджень. Найкращий терапевтичний ефект було 

отримано в першій дослідній групі. Середній термін одужання за 
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досліджуваний період від застосованого в цій групі методу лікування 

становив 3,6 ± 0,24 доби, що на 2,6 доби менше, порівняно з контрольною 

групою, у тварин якої для лікування застосовували схему введення лише 

кламоксилу. Під час визначення цього показника не враховували тварин, у 

яких запальний процес набув хронічного перебігу. 

Також у першій дослідній групі спостерігали найвищий відсоток 

одужання тварин, який становив 86,7 %. У тварин цієї групи вже через добу 

після застосування лікування спостерігалося поліпшення загального стану 

хворих свиноматок. Уражені молочні пакети ставали менш болючими й 

щільними на дотик, дещо спадав набряк і гіперемія та свиноматки 

спокійніше реагували на процес ссання поросятами, що у свою чергу 

створювало сприятливі умови для поступового відновлення лактації. 

Через дві доби від початку лікування клінічних ознак маститу вже не 

констатували. Порівняно швидкий темп відновлення фізіологічного стану у 

тварин першої дослідної групи позитивно вплинув на показник збереженості 

поросят до відлучення, який становив по групі 75,3 % і був вищим порівняно 

з контрольною групою на 17,4 % та другою дослідною – на 16,1 %. 

Щодо хворих свиноматок другої дослідної групи, то відсоток 

одужання свиноматок у них був нижчим порівняно з першою дослідною 

групою на 13,4 %, але дещо вищим порівняно з контролем – на 6,6 %. 

Середній термін одужання був коротшим на 1,2 доби порівняно з 

контрольними тваринами, але на 1,5 доби довшим порівняно зі 

свиноматками першої дослідної групи. Ми також встановили зниження, 

порівняно з тваринами першої дослідної групи, збереженості поросят, яка 

становить 59,2 %, але, водночас, була на 1,3 % вищою порівняно з 

контрольною групою. 

Як результат проведених досліджень було встановлено, що застосовані 

схеми лікування серозного маститу свиноматок не дають можливості 

вилікувати всіх хворих тварин. Так, у першій дослідній групі серозна форма 

маститу перейшла в хронічну у двох тварин (13,3 %), в другій – у чотирьох 

(26,7 %) свиноматок і в контрольній групі – у п’яти (33,3 %) тварин. 

У подальшому ці тварини було вибракувано внаслідок неефективності їх 

лікування та втрати ними продуктивних якостей. 

Слід зазначити, що і за цими показниками схема лікування свиноматок 

першої дослідної групи була найбільш ефективною порівняно з іншими 

групами. 

Висновок. Лікування свиноматок хворих на серозний мастит зі 

застосуванням для кожного молочного пакета окремо короткої новокаїнової 

блокади нервів з ін’єкцією між черевною стінкою та враженим пакетом 

0,25 % розчину новокаїну в дозі 40 см3 з одночасним введенням 

мастометрину внутрішньом’язево в дозі 4 см3 виявилося найефективнішим 

методом терапії з апробованих. 
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ДЖЕРЕЛА ТА ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

НА СПЕРМУ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН 

 

Сучасні репродуктивні технології, засновані на штучному осіменінні, 

стали незамінною опорою тваринництва. Порівняно з природним 

розведенням штучне осіменіння більш ефективно підвищує генетичну 

цінність тварин, розширюючи використання самців з цінними ознаками та 

знижуючи при цьому ризики передачі статевих інфекцій [3]. Проте успіх 

будь-якої репродуктивної технології багато в чому залежить від вихідної 

якості зразків сперми. 

Численні ендогенні чи екзогенні чинники можуть впливати на якість 

сперми тварин, один з яких – бактеріоспермія, що стала проблемою, до якої 

потрібно ставитися більш серйозно [11]. 

У нормі у здорового самця сам еякулят не містить мікроорганізмів, але 

під час забору сперми контамінація відбувається з крайньої плоті, шерсті, 

шкіри, сечі, фекалій та респіраторних виділень. Забруднення також може 

виникати під час обробки та зберігання сперми, яке може бути отримане не 
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тільки з навколишнього середовища, але й через речовини (особливо 

тваринного походження, таких як яєчний жовток), додані у розчинники для 

сперми; обладнання та матеріали, такі як пляшки для зберігання, які 

перебувають у прямому або непрямому контакті зі спермою [15]. Рідкий азот 

є ефективним кріоконсервантом патогенів і також може бути джерелом 

зараження. Найбільш поширеними видами бактерій, що контамінують 

сперму бугаїв, є: Corynebacterium, Staphylococcus, Micrococcus, Bacillus, 

Escherichia, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Streptococcus, Citrobacter, 

Enterobacter та Stenotrophomonas [9]. 

Мікроорганізми можуть завдати серйозної економічної шкоди через 

зниження якості сперми та можливого поширення патогенів [12]. Забруднена 

сперма може знизити рівень заплідненості, спричинити ранню ембріональну 

смертність, ендометрит, клінічні захворювання у стадах і зараження 

небажаними патогенами [7], а також зменшити розмір приплоду [8]. 

За даними науковців, встановлено, що наявність бактерій у еякуляті 

викликає морфологічні зміни сперміїв, передчасну акросомну реакцію [12], 

аглютинацію, зниження їх рухливості та порушення цілісності мембрани 

[2, 14], зниження тривалості життя сперміїв протягом 48 годин після збору та 

обробки (незалежно від того, чи використовується розріджувач для 

короткострокового, середньострокового або довгострокового використання), 

а також викликає підкислення середовища (pH від 5,7 до 6,4) [1]. Крім того, 

бактерії можуть викликати вироблення антитіл, спрямованих проти 

комплексу глікокаліксу сперміїв [5]. 

Науковці Tvrdá et al. [16] визначили, що наявність бактерій в еякулятах 

баранів впливає на морфологію і функціональний прояв сперміїв, а також на 

окиснювальні властивості еякулятів баранів. Мікроорганізми викликають 

складну реакцію, що призводить, зокрема, до втрати цілісності мембрани та 

ДНК сперміїв. Активні форми кисню, вочевидь, відіграють вирішальну роль 

як посередники імунної відповіді і безпосередньо впливають на структури 

сперми, що беруть участь у процесі запліднення. 

Однак не всі бактерії мають негативний вплив на сперму. Вчені Pasing 

et al. [10] не виявили будь-якого несприятливого впливу мікробної флори на 

якість сперми жеребців. Мікробна флора в їх дослідженні складалася 

переважно з коагулазонегативних стафілококів, альфа-гемолітичних 

стрептококів та коринеформ, з невеликою кількістю потенційно патогенних 

бактерій, таких як Escherichia coli та Pseudomonas aeruginosa. Можливо, 

зберігання сперми жеребця за температури 6 °C могла сприяти відсутності 

шкідливого впливу на сперму. Цей метод зберігання можна пропонувати як 

альтернативу застосуванню антибіотиків у розріджувачах сперми.  

Також науковці провели кількісну оцінку впливу бактерій на якість 

сперми. Для цього до зразків сперми додавали відомі дози культивованих 

бактерій. Haines et al. [4] та Sepúlveda et al. [14] реєстрували погіршення 
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якості сперміїв щодо рухливості та цілісності мембран у спермі свійської 

птиці та спермі кнура, що пов’язане зі збільшенням бактеріального 

навантаження.  

Отже, щоб запобігти бактеріальному зараженню сперми необхідно 

проводити регулярний моніторинг тварин та сперми, заходи біобезпеки для 

зниження забруднення під час відбору, обробки та зберігання сперми [7], 

особливо з урахуванням того, що в останніх дослідженнях науковців 

повідомлено, що протимікробні препарати, які зазвичай використовують у 

спермі тварин для запобігання росту забруднювальних бактерій, мають 

обмежену ефективність [6, 13]. 

Висновок 

Бактеріальне забруднення сперми свійських тварин – часто упущений з 

поля зору, але важливий чинник, що сприяє зниженню життєздатності 

сперміїв. Розуміння впливу наявності бактерій на структурну цілісність та 

функціональну активність сперміїв може допомогти у розробці ефективних 

стратегій запобігання та лікування бактеріоспермії у селекційно-племінній 

роботі. 
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ВПЛИВ ВІТАМІНУ А 

НА ВІДТВОРЕННЯ ДРІБНОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

 

Відтворення тварин – одна з актуальних проблем тваринництва, адже є 

основним чинником, що лімітує ефективність виробництва продукції. Тим 

не менш, рівень відтворення в нашій країні перебуває на низькому рівні. 
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Однією з причин такого становища є недостатня увага до відтворення 

поголів’я, його збереження та раціонального використання. Прояв 

репродуктивної функції в овець і кіз та показники, що її характеризують, є 

тотожними, що сприяє обґрунтуванню й розробленню 78 аналогічних для 

цих видів тварин способів діагностування, профілактики та терапії порушень 

функції відтворення. Важливими напрямами досліджень є питання 

неплідності, анте-, інтра- та постнатальної фізіології й патології, які досить 

повно розкрито в гуманній медицині, натомість у ветеринарній – лише щодо 

ВРХ. Тому вивчення і впровадження нових, більш ефективних способів 

профілактики та лікування ФПН, зокрема овець та кіз, є одними з 

найважливіших завдань сучасного акушерства. Водночас їх покладено в 

основу розроблення способів діагностування, терапії і профілактики 

порушень репродуктивної функції. Одними з найсуттєвіших чинників 

впливу на репродуктивну функцію тварин є аліментарно-дефіцитні і, перш за 

все, недостатність вітаміну А. 

Він чинить стимулювальну дію на окиснювальні процеси в організмі, 

сприяє нормалізації різних видів обміну, бере участь у регуляції трофічних 

процесів і підвищені резистентності організму до інфекції, стимулює ріст і 

розвиток організму, біосинтез білка, глюкопротеїдів, стероїдних гормонів, а 

також має велике значення для відновлення і захисту епітеліальних тканин 

(слизових оболонок органів дихання, травлення, розмноження, вивідних 

протоків залоз), функціонування слизпродукуючих клітин, для 

безпосереднього синтезу мукополісахаридів. 

Від забезпеченості вітаміном А залежить структура ФПК, 

морфологічні й функціональні зміни у статевих та органах регуляції 

репродуктивної функції. За дефіциту вітаміну А епітелій слизових оболонок 

заміщується лусковими клітинами, що не продукують слиз, а також 

затримується ріст і розвиток тварин, уражаються шкіра і слизові оболонки 

травного тракту, дихальної системи, очей, нирок, сечового міхура. 

Вітамін А в організмі вагітних тварин необхідний для плода, що 

розвивається. Під час вагітності потреба у вітаміні А значно зростає. 

Недостатній вміст у раціоні вагітних вітаміну А може призвести до грубих 

порушень обміну речовин у матері й плода, а також виникненню 

різноманітних ускладнень вагітності, слабкості родової діяльності, затримки 

посліду, подальшого розвитку новонароджених. 

Метаболізм вітаміну А й каротину значно залежить від кількісного та 

якісного складу раціону, стану шлунково-кишкового тракту і перетравності 

харчів, фізіологічного і гормонального статусу організму, вживання різних 

фізіологічно активних речовин, віку, статі, пори року, температури 

навколишнього середовища та інших чинників. Аліментарні чинники 

порівняно з іншими чинять найбільш виражено впливають на обмін вітаміну 

А й каротину. Тому гіповітаміноз А в організмі тварин найчастіше 
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реєструють у наприкінці зимово-весняного періоду за недостатнього 

надходження з кормом каротину, який у стінках передшлунків і печінці 

трансформується у вітамін А. Однак перетворення каротину у вітамін А 

гальмується, якщо раціон містить недостатню кількість протеїну. Негативно 

впливають на синтез вітаміну А інсектициди, деякі антибіотики, мінеральні 

добрива, переважно нітрати. 

Також дефіцит вітаміну А порушує структуру і функцію яєчників, 

надниркових залоз, тобто тих органів, які продукують на початку вагітності 

ДЕА материнського походження. Цей стан і є однією з причин зниження 

рівня в організмі ДЕА (попередника естрогенів). Послідовно проведеними 

дослідженнями встановлено, що за А-вітамінної недостатності розвивається 

гіпотрофія надниркових залоз плодів і, як наслідок, зменшується їх 

функціональна активність.  

Порушення репродукції у самок за дефіциту вітаміну А покладено в 

основу рекомендацій щодо нормування А-вітамінного живлення тварин, 

а також зумовлений цим А-авітаміноз призводить до порушення росту плода 

і абортів, народження мертвих, маложиттєздатних або сліпих тварин. 

Водночас додавання ретинолу до раціону за дефіциту вітаміну А запобігає 

порушенням статевої функції. У разі додавання ретиноєвої кислоти до 

раціону самок з дефіцитом вітаміну А вказані порушення у статевих органах 

не зникали, хоча їх ріст відновлювався. На основі цих даних було зроблено 

висновок про відмінності у впливі ретинолу і ретиноєвої кислоти на обмін 

речовин і фізіологічну функцію у тварин. Наявні в печінці овець запаси 

вітаміну А тривалий час забезпечують їх потребу в цьому вітаміні, а 

симптоми А-авітамінозу у них проявляються лише за повного вичерпування 

його запасів. У природних умовах симптоми А-авітамінозу в овець 

спостерігають у разі випасання їх на низькопродуктивних пасовищах у 

посушливих зонах. Загалом запаси вітаміну А у печінці овець під час 

випасання у весняний період на повноцінному пасовищі достатньою мірою 

забезпечують основні фізіологічні функції в їх організмі навіть за тривалого 

дефіциту каротину в раціоні. Вміст вітаміну А у плазмі крові овець залежить 

від вмісту каротину в їх раціоні, наприклад, у разі споживання люцернового 

сіна – 0,32-0,38 мкг/мл. Вміст вітаміну А у плазмі крові овець зменшується 

перед родами, що свідчить про порушення його гомеостазу в організмі у разі 

дії чинників, які покладено в основу вагітності, лактації внаслідок посилення 

транспорту ретинолу від матері до плода, виділення його з молозивом. Вміст 

вітаміну А у плазмі крові новонароджених ягнят становить 0,05-0,06 мкг/мл, 

що зумовлено низьким його вмістом у печінці (1,4 мкг/г). Ці дані свідчать 

про незначне надходження ретинолу з крові овець у кров плодів. Після 

споживання молозива вміст вітаміну А у печінці й плазмі крові ягнят 

підвищується, особливо у разі додавання до раціону вівцематок 

синтетичного вітаміну А. 
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Не зважаючи на вищенаведене, цей напрям досліджено недостатньо, 

особливо в овець і кіз. Що стосується корекції порушень репродуктивної 

функції овець і кіз, дослідження ведуть лише в напрямі синхронізації 

статевої охоти й овуляції, індукції окотів і стимуляції багатопліддя. 

Отже, публікації результатів наукових досліджень стосовно 

діагностування, терапії і профілактики порушень репродуктивної функції в 

овець та кіз, зокрема за дефіциту вітаміну А, вкрай обмежені. 
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ЗАСТОСУВАННЯ БІОГЕННИХ СТИМУЛЯТОРІВ 

ЗА ГІПОФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ У КОРІВ 

 

Гінекологічні хвороби призводять до значних економічних збитків у 

молочному скотарстві. Вони складаються із зниження молочної 

продуктивності, недоотримання приплоду, вибраковування високоцінних 

самок, витрат на діагностування та лікування, багаторазове осіменіння тощо. 

Згідно з повідомленнями провідних вітчизняних і закордонних науковців 

(В. А. Яблонський, С. П. Хомин, Г. Г. Харута, М. В. Косенко та інші) 

причинами виникнення гінекологічних хвороб можуть бути різноманітні 

зовнішні і внутрішні чинники, а також їх комбінації. До розвитку патологій у 

геніталіях здебільшого призводить неповноцінна годівля і брак належного 

моціону, порушення параметрів мікро- і макроклімату, високий рівень 

продуктивності та інші. Гінекологічні хвороби також виникають на фоні 

різноманітних захворювань, порушення обміну речовин, дисфункції системи 

імунного захисту тощо [1-4]. 

Відомо, що пусковим патогенетичним механізмом гінекологічних 

уражень є розлади нейрогуморальних зв’язків гіпоталамо-гіпофізарно-

яєчниково-маткової системи регуляції функції відтворення, що врешті-решт 

призводить до порушення фолікуло- і лютеогенезу в яєчниках. Враховуючи 

складний механізм розвитку дисфункції яєчників та її поліетіологічність, 

лікування цієї патології має охоплювати як специфічні (гормональні та 

гормоноподібні препарати), так і засоби стимулювальної неспецифічної 

терапії, які сприяють відновленню порушених показників гомеостазу хворих 

корів [2-6]. 

Відомо, що білкові сполуки молозива стимулюють імуногенез та 

обмінні процеси в організмі, діючи за принципом неспецифічної 

протеїнотерапії. У ветеринарній гінекології молозиво з успіхом 
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використовують для стимуляції репродуктивної функції самок, 

профілактики акушерської патології та хвороб новонароджених. 

Застосування молозива поряд із загальним тонізуючим впливом на організм, 

проявляє також замісну (гормони, вітаміни, мінерали) та місцеву подразну 

дію [7]. Відомо, що парентеральне введення коровам розчинів препарату 

АСД-ф-2 проявляє фолікулостимулювальний ефект, а також діє як біогенний 

стимулятор [8]. 

Метою цієї роботи було розроблення та визначення ефективності 

різних методів відновлення статевої циклічності у корів з гіпофункцією 

яєчників, що проявлялося анафродизією. Як специфічний засіб лікування 

застосовували препарат «фоллігон» (фірма «Інтервет», Голландія), 

отриманий із сироватки жеребних кобил. 

Матеріал і методи. Роботу виконували в СТОВ «Нефедівське» на 

поголів’ї червоно-рябої української худоби. Для експерименту відібрали 

корів 3-5 років, середньою молочною продуктивністю 3,5-4 тис. л 

з діагнозом гіпофункція яєчників, що проявлялася анафродизією. 

Піддослідних корів розділили на три групи (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Схеми обробки хворих корів 
 

Групи корів 
Стимулювальна терапія 

(дні лікування) 

Фоллігон 

(доза, день введення) 

І Масаж матки і яєчників один раз в 6 днів 16-й – 1000 ОД 

ІІ Масаж матки і яєчників один раз в 6 днів 

1-й – 20 мл молозива п/в 

6-й – 2 5мл молозива п/в 

11-й – 30 мл молозива п/в 

16-й – 1000 ОД 

ІІІ Масаж матки і яєчників один раз в 6 днів  

1-й – 20 мл молозива + 0,8 мл АСД-ф-2 п/в 

6-й – 25 мл молозива + 1 мл АСД-ф-2 п/в 

11-й – 30 мл молозива + 1,2 мл АСД-ф-2 п/в 

16-й – 1000 ОД 

 

Примітка: п/в – паравагінально. 

 

Пацієнтам першої групи тричі проводили ректальний масаж матки і 

яєчників (один раз в 5 днів), а на 16 день ін’єктували 1000 ОД «фоллігону». 

Другій групі окрім масажу геніталіїв тричі паравагінально ін’єктували 

молозиво в наростаючих дозах (20, 25 і 30 мл), після чого вводили 

«фоллігон». Корів третьої групи обробляли аналогічно другій з тією 

різницею, що до молозива додавали препарат АСД-ф-2 

(до концентрації 4 %). 

Результати досліджень. Попередньо було проведено апробацію 

паравагінального введення молозива та його комбінації із препаратом 

АСД-ф-2, налагоджено забір, консервацію, фасування та зберігання 
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молозива. Забір молозива проводили у здорових корів у першу добу після 

родів. Корови були перевірені за інфекційними хворобами, їм було 

проведено усі заплановані щеплення. На жаль, в літературі немає 

повідомлень про довготривале зберігання молозива. Враховуючи те, що 

забір молозива має певні труднощі, а консервування карболовою кислотою 

дозволяє зберігати його лише короткий термін, виникла необхідність 

розробити метод довготривалого зберігання препарату. З цією метою до 

свіжевидоєного за відомими правилами молозива додавали антибіотик 

«енрофлоксацин-100» (1:100), або 4 %-ки препарату АСД-ф-2. Молозиво 

фасували в поліетиленові пакети із «замком» по 30-50 мл, заморожували і 

зберігали в морозильній камері за температури -16-18 °C впродовж 

6-8 місяців. 

Реакцію-відповідь яєчників корів на проведене лікування визначали за 

активацією росту яєчників та індукцією статевої циклічності з подальшою 

овуляцією і утворенням циклюючого жовтого тіла. Трансректальне 

дослідження яєчників та масаж геніталіїв, який проводили одночасно, 

покращував їх кровообіг й живлення. Як свідчать результати клініко-

експериментальних досліджень, доповнення гормонотерапії корів 

«фоллігоном» паравагінальним введенням молозива в середньому на 10 % 

підвищило гонадотропну активність «фоллігону» та заплідненість корів. 

Комбінування молозива та препарату АСД-ф-2 забезпечило найвищий 

лікувальний ефект: спричинило індукцію статевої циклічності додатково у 

18 % корів та на 16 % підвищило заплідненість самок (порівняно з першою 

групою). Це, вочевидь, пов’язано з дією застосованих біогенних 

стимуляторів, які нормалізують та активують обмінні процеси в організмі, 

сприяють розсмоктуванню проліфератів та вогнищ дегенерації, за рахунок 

місцево подразної дії викликають рефлекторні реакції. 

Висновки 

1. Додавання до молозива 4 %-в препарату АСД-ф-2 з подальшим його 

заморожуванням дозволяє зберігати його як біостимулятор впродовж 

6-8 місяців. 

2. Паравагінальне введення молозива та його комбінування з 

препаратом АСД-ф-2 є ефективним, доступним та безпечним методом 

стимулювальної терапії у корів. 

3. Застосування вищевказаних біогенних стимуляторів забезпечує 

вищий гонадотропний ефект «фоллігону», відновлення репродуктивної 

функції неплідних корів та їх заплідненість.  
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IMMUNOLOGICAL MARKERS OF DEVELOPMENT OF PYOMETRA 

IN CATS AND EXPERIENCE OF THERAPEUTIC USED 

AGLEPRISTONE 

 

Introduction. Pyometra is one of the most common reproductive 

pathologies of cats characterized by cystic endometrial hyperplasia, which occurs 

on the background of hormonal shifts and the development of the septic process. 

Cats of all breeds and age groups are susceptible to the disease. The statistics 

convincingly show that pathology occurs due to hormonal imbalances in the body 

of animals and is the result of uncontrolled and inappropriate use of progestogen 

preparations (Verstegen et al., 2008; Pratschke, 2015). 

The clinical systematics of the pyometra is variable, and is mainly 

manifested by depression, anorexia, increased polydipsia, polyuria, abdominal 

enlargement, pain response and vaginal discharge (open-cervix pyometra). 

Nowadays, the main method of treating animals with closed pyometra is to carry 

out a surgical operation (ovariogysterectomy) (Davidson et al., 2015; Shah et al., 

2016). Despite this, in foreign literary sources, cases of successful use of 

conservative treatment methods are increasingly being reported. Thus, one of the 
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effective therapeutic regimens for bitch and cats for open pyometra is the use of 

natural (or synthetic) prostaglandin F2α, the mechanism of action of which is based 

on interaction with plasma mimic receptors of myometrium, the enhancement of 

contractile function of the uterus, and the withdrawal of accumulated exudate. 

Luteolysis also occurs under the action of the drug, which in its turn reduces the 

concentration of progesterone in the body, inhibiting the development of the 

pathological process in the uterus (Silva et al., 2010; Hagman et al., 2011). 

Currently, the arsenal of practitioners is replenished with drugs of the new 

pharmacological group, such as Aglepristone, that is the progesterone receptor 

inhibitor in the uterus. In modern overseas sources, information is available on the 

clinical use of Aglepristone for the treatment of animals with an open-cervix of 

pyometra; however, the complexity of the treatment of small pets having pyometra 

is presented only fragmentally (Küplülü et al., 2011; Hagman et al., 2011; 

Ros et al., 2015).  

Therefore, the aim of our work was to approbate a comprehensive scheme 

of cats therapy having an open-cervix of the pyometra with the use of 

Aglepristone (Alizin® Virbac, France). 

Material and methods 

Clinical and experimental studies were performed on clinically healthy cats 

(control group, n = 14) and on sick animals (experimental group, n = 14) having 

an open-cervix of the pyometra. Animal groups were formed in accordance with 

the principles of group-based analogies, taking into account the breed, age and 

body weight, and the stage of development of the pyometraDiagnosis of the 

pyometra was based on anamnesis, clinical signs, serial laboratory (cytologic, 

microbiologic, hematologic, immunological (Zhelavskij et al., 2017) and 

ultrasonographic studies (Mindray Z6 Vet). 

Results and discussion 

According to the statistics of veterinary reporting, it is found that in the 

Kamyanets-Podilsky and Khmelnytskyi the pyometra is mostly found in cats at the 

age from 3 to 8 years. In the treatment history of 8 animals, the use of progestogen 

preparations was established. Signs of the disease manifested in the metestrus. In a 

detailed clinical study, it was found that in the open-cervix of the pyometra in cats, 

the disease appeared with depression, anorasia, polydipsia, purified urine, 

increased abdominal pain, discharge from the vagina yellowish or greenish with a 

specific smell of mucous-purulent exudate. In animals, pathology was also 

manifested by vomiting and the development of subfebrile fever. In two patients, 

concomitant illness complicated by glomerulonephritis. 

In micropreparations selected from the vaginal mucosa, an increase in the 

number of neutrophilic granulocytes was observed, most of them with signs of 

apoptosis. Changes in functional reactivity of phagocytic cells were noted 

(Zhelavskyi et al., 2017). Among the cellular elements, a significant number of 
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coccus and sticky forms of microorganisms were detected. Microbiological studies 

in the exudate have identified the polymicrobial association (mainly in isolates 

dominated by pathogenic strains of E. coli, Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp. etc.). An antibioticogram was determined in a specialized 

laboratory and the antibiotic susceptibility of isolated microflora to amococillin 

was established. Hematologic studies have shown decrease of hemoglobin content, 

signs of neutrophilic leukocytosis. 

In an ultrasonographic study of patients with a pyometra, an increase in the 

body and horns of the uterus, which was extended by accumulated fluid (anechoic 

visualization), thickening of the organ wall (mainly due to the endometrium) was 

found and a clear pattern of cystic endometrial hyperplasia of the was visualized. 

In a haematological study, an increase in the number of leukocytes 

(33.01 ± 1.27 x 109/L, P < 0.01) and signs of severe neutrophilia (75.88 ± 0.99 %, 

P < 0.01) were observed. Moreover, red cells amount (5.17 ± 0.25 x 1012/L, 

P < 0.05), haemoglobin and haematocrit lever decreased as well. Acute 

inflammatory reaction was accompanied by active migration of phagocytes into 

the area of the pathological process. In microslides taken from the vaginal mucosa, 

an increase in the number of neutrophilic granulocytes was observed 

(26.23 ± 1.03 %, P < 0.01). The inflammatory response was accompanied by a cell 

imbalance with an increase in number of phagocytes (Phag / Epithel 1.14 ± 0.04, 

P < 0.05) and IAN (0.34 ± 0.01, P < 0.01). The pathological process was 

manifested by the growth of cytochemical reactivity neutrophils (NBT 

0.88 ± 0.85 %; P < 0.01) with the highest activity of III. The number of 

neutrophilic granulocytes NETs (61.94 ± 0.89 %) increased on the mucous 

membranes. Endometrial inflammation was also manifested by an exudative 

reaction with active involvement of phagocytic cells in the pathogenic pathology 

area (NETs). 

Recent studies have proven the importance of cellular protective factors for 

local immunity of the animal’s genital organs. studies have shown that neutrophil 

granulocytes are the primary messengers of the inflammatory process. 

Microphages actively migrate from the peripheral bloodstream. The prospect of 

research is the study of the interaction of immunocompetent cells, the role of 

epithelial cells in the implementation of the immune response and the significance 

of apoptosis in the formation of immune homeostasis (Zhelavskyi, 2020). 

Immunohistoric links in providing homeostasis and development of new 

diagnostic regimens and methods of treatment are not investigated enough. The 

task of modern researchers is to study the applied aspects of immunology and to 

develop informative methods of diagnosis and therapy. 

In the dynamics of treatment in animals of the experimental group, for 

2-3 days, intensive excretion of the exudate was noted. Fever, vomiting and 

polydipsia have disappeared, appetite hasrestored. Laboratory studies have 
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established a dynamic decrease in the number of leukocytes and fading reactive 

neutrophilia. Ultrasound study has noted a decrease in the size of the uterus. After 

12-14 days of treatment the exudative reaction ceased completely, the general 

condition and appetite were normalized, main hematological and immunological 

parameters of homeostasis were restored. 

Conclusion 

The cat’s pyometra is a polyoid etiology of reproductive organs that occurs 

in animals of different age groups (from 3 to 8) and occurs as a result of a 

hormonal imbalance characterized by cystoid hyperplasia of the endometrium and 

the development of the inflammatory process involving the polymicrobial strains. 

For the treatment of cats in the open-cervix of the pyometra, it is recommended to 

combine the therapy with the use of Aglepristone (Alizin® Virbac, France) at a 

dose of 10 mg / kg body weight SC, once a day (scheme 1, 2, 7, 14 days of 

treatment), in combination with 2 times a day, and an antibiotic Amoхocillin 15 % 

(INVESA, Spain) at a dose of 15 mg / kg body weight at 48 hours intervals. The 

proposed scheme contributes to the restoration of the functional state of the uterus, 

the extinction of the pathological process and the normalization of the functions of 

all organs and systems. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ УБЕРДЕРМІНУ ЗА МАСТИТУ 

ТА ХВОРОБ ДІЙОК І ШКІРИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ 

 

Ми завершили роботу зі створення йодвісмутвмісного препарату 

трансдермального застосування, вивчено його фізико-хімічні властивості, 

стабільність за тривалого зберігання, місцевоподразнювальну дію, 

перетрируючу здатність, нешкідливість для організму, терапевтичну 

ефективність за маститу (клінічно вираженого та прихованого) лактуючих та 

сухостійних корів і деяких хвороб дійок і шкіри вимені у корів.  

Встановлено, що активний компонент ПІВС (йодвісмутсульфамід) 

здатний не лише долати шкірні покриви, а й досягати паренхіми вимені. 

Автори-розробники ПІВС (Н. І. Полянцев, М. Т. Цупиков та ін.) 

пояснюють це тим, що ПІВС структурований (за допомогою самоскладання) 

в мікрогранули; з іншого боку, до його складу входить гліцерин, маючи 

тропні властивості у присутності води, полегшує його проходження через 

тканинні бар’єри. 

Хоча ПІВС давно атестовано (атестат від 23 січня 2001 року № 520), 

його виробництво для потреб ветеринарії сьогодні не вийшло за межі 

випуску малих партій декількома ветлабораторіями, тим часом як інші 

йодвісмутвмісні препарати (емульсія йодвісмутсульфамід, 

внутрішньоматкові палички метромакс) було поставлено на 

напівпромислове чи промислове виробництво, зокрема, на Харківській 

біофабриці. 

Препарат нового покоління – убердермін є результатом хімічної 

взаємодії полімерйодвісмутсульфаміду (ПІВС) і димексиду, взятих у 

співвідношенні 10:1. Являє собою пастоподібний продукт помаранчевого 

кольору, з ледь вловимим часниковим запахом, гіркувато-в’яжучого смаку. 

Димексиду притаманна унікальна здатність легко долати тканинні бар’єри, 

зокрема цілісну шкіру, капсули суглобів, хрящові елементи, сухожильні 

піхви і т. інше. До цього слід додати високу диспергуючу здатність відносно 

твердих важкорозчинних і нерозчинних інгредієнтів. 

Дослід вивчення фізичної стабільності убердерміну тривав 12 місяців, 

він не виявив істотних змін контрольованих показників (колір, запах, смак, 

консистенція, однорідність, питома маса). 

У дослідах на лабораторних тваринах (кролики, білі миші) убердермін 

у розведенні водою 1:2 зумовлював слабку і короткочасну гіперемію 
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кон’юнктиви, загальний свербіж за підшкірного застосування, який швидко 

зникав. Нашкірні аплікації убердерміну не виявляли подразливої дії 

препарату на паренхіму молочної залози корів; це підтверджено такими 

високочутливими тестами, як підрахунок числа соматичних клітин у молоці, 

титр лізоциму. 

За вивчення шкірно-резорбтивної здатності убердерміну одним з тестів 

був візуальний контроль швидкості його знебарвлення після аплікації; воно 

завершувалося через 1 хв 27 с; це у 2,3 раза швидше порівняно з ПІВС. 

Контроль за транлокацією активних компонентів убердерміну в 

залозисту тканину вимені лактуючих корів ґрунтувався на змінах 

концентрації молекулярного йоду в молоці після нанесення препарату на 

шкірну поверхню цього органу. Як з’ясувалося, вже через 6 годин після його 

аплікації в терапевтичній дозі концентрація йоду в пробах молока зростала 

майже вдвічі, до того ж цей рівень зберігався впродовж наступних 12 год. 

Подальшим кроком було вивчення бактеріостатичної та бактеріцидної 

активності убердерміну, з використанням паспортних штамів мікробів – 

основних збудників маститу. Базою для порівняння слугували дані щодо 

ПІВС, раніше отримані його авторами-розробниками. Убердермін виявляв 

досить високу антибактеріальну активність на всі випробувані штами, але 

переваги перед ПІВС не очевидні. 

За зіставлення терапевтичної ефективності убердерміну і ПІВС за 

катарального і гнійно-катарального маститу у корів, що перебувають у 

передзапускному періоді, простежується деяка перевага убердерміну як за 

відсотком одужання, так і за кратністю застосування препарату. 

Лікування убердерміном (нелактуючих) сухостійних корів із цими 

самими діагнозами забезпечило 100 % одужання, до того ж на курс 

лікування знадобилося всього лише 2-3 аплікації препарату; це вдвічі менше 

порівняно з передзапускним періодом. 

Такі контрастні відмінності ми пояснюємо тим, що за функціонуючого 

вимені утруднено створення і безперервну підтримку в патологічному 

осередку досить високих концентрацій активних компонентів (йод, вісмут, 

сульфамід і т. інше). 

Пошукові досліди щодо застосування убердерміну за хвороб дійок, які 

трапляються часто (обмороження верхівок, забиття і рани, тріщини шкіри 

вим’я) вказують на перспективність глибших і ґрунтовних досліджень у 

зазначеному напрямі. 

Будучи високоефективним та абсолютно безпечним 

хіміотерапевтичним препаратом ветеринарного призначення, убердермін міг 

би знайти широке застосування у хірургічній практиці, до того ж 

найпростішим – аплікаційним способом. Високий лікувальний ефект від 

застосування убердерміну досягнуто за закритих і відкритих механічних 

травм дійок вим’я. 
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За закритих травм, із розмозженням тканин, до закінчення перших 

двох діб терапевтичного курсу спостерігали значне зниження больової 

реакції на пальпацію, зникнення гіперемії шкіри соска, зменшення або 

зникнення набряку тканин дійки. Для повного усунення патологічного 

процесу знадобилося в середньому 5 діб. 

Під час лікування убердерміном інфікованих ран дійки (з переважною 

локалізацією в ділянці верхівки) спостерігали в перші дві доби 

терапевтичного курсу підсихання ранової поверхні, пригнічення розвитку 

гнійного процесу; в наступні дві доби відзначали ріст на поверхні здорових 

грануляцій, утворення рожевого епідермального обідка і ріст епідермального 

шару. Загоєння ран завершувалося через 7-8 діб, без утворення рубця. 
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ПОШИРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПРОЯВУ 

ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СТАТЕВИХ ОРГАНАХ КРОЛИЦЬ 

ЗА СПІРОХЕТОЗУ, МІКСОМАТОЗУ І ПАСТЕРЕЛЬОЗУ 

 

Патологія органів статевої системи кролиць – це група хвороб, що має 

системний чи інфекційний характер [1, 2, 5, 6]. 

Нерідко у кролиць у післяродовому періоді реєструють хвороби 

статевих органів (вульвіт) і молочної залози (мастит), викликані 

інфекційними захворюваннями, які можуть зумовити неплідність або навіть 

загибель. Бактеріальні інфекції та стрептококи передаються навіть під час 

коїтусу. Найбільш небезпечними є спірохетоз, міксоматоз і пастерельоз. 

Хвороби статевих органів викликають й бактеріальні інфекції, збудниками 

яких є стрептококи. Домашні кролики схильні до широкого спектру вірусних 

хвороб [4, 6]. 

Майже всі захворювання статевих органів кролиць можна визначити 

на ранніх стадіях. Регулярний і повний огляд тварин допомагає вчасно 

відстежити патологію та вжити необхідних заходів [3]. 

Мета наших досліджень полягала у проведенні аналізу поширення та 

вивченні особливостей клінічного прояву запальних процесів у геніталіях 

кролиць у разі захворювання інфекційними хворобами. 
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Результати наших досліджень свідчать про те, що серед кролиць 

поширеними є інфекційні хвороби (рис. 1), які зумовлюють специфічні 

запалення у статевих органах, а саме вульвіти та метрити. 

 

 
Рис. 1. Поширення інфекційних хвороб 

з проявом запалення статевих органів у кролиць, % 

 

Класична форма спірохетозу починається з гіперемії і набряку великих 

соромітних губ (фото 1 і 2) з патологічними виділеннями із статевих органів. 

Запальний процес поширюється углиб краніальної частини піхви або на 

слизову оболонку прямої кишки і анусу. Крім того, він охоплює і волосяну 

частину тіла. У цьому разі на задній частині тулуба, поблизу статевих 

органів й анусу, з’являються сірувато-жовті утворення завбільшки від 

головки шпильки до горошини і більші, після видалення яких залишаються 

облисілі ділянки та садна. Як результат закривається статева щілина у самок. 

У хворих самок реєструють метрит, аборт, народження мертвих плодів чи 

загибель новонароджених кроленят. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1 і 2. Ознаки вульвіту за спірохетозу 
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За класичної форми міксоматозу в ділянці репродуктивних органів 

кролиць утворюються складки шкіри та драглисті набряки завбільшки 3-4 см 

(фото 3), що мають злоякісний перебіг і зумовлюють 100 % загибель 

кролиць. 

Пастерельоз – це інфекційне захворювання, що супроводжується 

септицемією за гострого перебігу та маститами й піометрою за підгострого і 

хронічного. Стінки матки хворих кролиць зазвичай розширені, а її 

порожнина наповнюється гноєм (фото 4). 

 

  

Фото 3. Драглисті набряки у кролиці 

за міксоматозу 
Фото 4. Ознаки піометри у кролиці 

за пастерельозу 

 

Пухлини-міксоми найчастіше локалізуються на зовнішніх статевих 

органах та в задньопрохідному отворі. Під час їх розтину виявляється 

слизова рідина. Хворі тварини пригнічені, відмовляються від корму, 

втрачають масу тіла, опускають вуха. Загальна температура тіла у кролиць 

підвищується до 41,5 °C. Загибель настає через 5-10 діб. 

Отже, кролиці схильні до специфічних запальних процесів у 

репродуктивних органах через високе статеве навантаження. Найчастіше 

акушерсько-гінекологічна патологія (вульвіти, метрити, піометра, мастити) 

реєструється за спірохетозу, міксоматозу та пастерельозу і спричинює 

тривалу неплідність та загибель кролиць. 

 

Список бібліографічних посилань 

 

1. Дуда Ю. В., Корейба Л. В. Сезонна і вікова динаміка показників 

інвазованості кролів спірохетозом. Науковий вісник Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького: Серія «Ветеринарні науки» / Львівський національний 

університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. 

2021. Т. 23, № 104. С. 71–76. 



29 

2. Дуда Ю. В., Алексєєва Н. В., Корейба Л. В. Поширення інфекційних 

та інвазійних хвороб у кролів в умовах приватних господарств 

Дніпропетровської області. Актуальні аспекти біології тварин, 

ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи : матеріали 

VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і здобувачів вищої освіти 

(м. Дніпро, 16-17 черв. 2022 р.) / Дніпровський ДАЕУ. Дніпро, 2022. 

С. 62–63. 

3. Добробут кролів та його оцінка / Р. С. Шевчик, Ю. В. Дуда, 

Л. В. Корейба, В. В. Самойлюк. Тваринництво сьогодні : щоміс. наук.-практ. 

журн. 2020. № 7. С. 70–72. 

4. Загальна епізоотологія / Б. М. Ярчук, П. І. Вербицький, В. П. Литвин 

[та ін.] ; за ред. Б. М. Ярчука, Л. Є. Корнієнка. Біла Церква, 2002. 655 с. 

5. Особливості клінічного прояву генітальної форми спірохетозу у 

кролів / Л. В. Корейба, Ю. В. Дуда, Р. С. Шевчик, Я. Вагнер. Теорія і 

практика розвитку вівчарства України в умовах євроінтеграції : матеріали 

V міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю ДДАЕУ 1922-2022 

(м. Дніпро, 20-21 трав. 2021 р.) / Дніпровський ДАЕУ. Дніпро, 2021. 

С. 185–188. 

6. Каришева А. Ф. Спеціальна епізоотологія. Київ : Вища освіта, 2002. 

700 с. 

7. Спірохетоз кролів / М. П. Прус, Ю. В. Дуда, Р. С. Шевчик, 

Л. В. Корейба. Тваринництво сьогодні : щоміс. наук.-практ. журн. 2020. № 6. 

С. 70–72. 

 

 

УДК 636.2.09:618.19-002 (045) 

Юрій ЖУК, канд. вет. наук, доцент кафедри акушерства, гінекології 

та біотехнології відтворення тварин; 

Руслан ЗАРІЦЬКИЙ, аспірант кафедри акушерства, гінекології 

та біотехнології відтворення тварин 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

rus.zar17041995@gmail.com 

 

ПОШИРЕНІСТЬ І ЧУТЛИВІСТЬ ЗБУДНИКІВ МАСТИТУ КОРІВ 

ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ РЕЧОВИН 

НА МОЛОЧНО-ТОВАРНИХ ФЕРМАХ УКРАЇНИ 

 

Актуальність проблеми. Молоко жуйних тварин є традиційною 

сировиною для виробництва низки унікальних за своїм складом молочних 

продуктів. Багато з них можна класифікувати як функціональну їжу в різних 

географічних і соціальних регіонах. Проте нормативні документи 

Європейського Союзу зобов’язують виробників отримувати молоко лише від 
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здорових тварин, щоб підвищити безпеку споживачів. Незважаючи на 

підвищення якості зоотехнічного контролю та поліпшення гігієни 

виробництва молока, мастит залишається найсерйознішою та 

найнебезпечнішою хворобою молочних корів із значним негативним 

економічним впливом. Негативними економічними наслідками клінічного 

або субклінічного маститу є зниження виробництва молока, нижча ціна на 

молоко з високим показником соматичних клітин, підвищення рівня 

вибракування та вища вартість затрат на лікування, яка може досягати 

185 євро за корову. Деякі дослідження показують, що 23 % корів 

вибраковують саме через проблеми зі здоров’ям вимені [1]. 

Терапія корів за маститу – це найпоширеніша причина використання 

антибактеріальних препаратів на молочних фермах [2]. Антибактеріальні 

препарати для лікування тварин за маститу використовують близько 

шістдесяти років і часто призначають без попереднього тесту на 

ідентифікацію збудника та визначення його чутливості, що є досить 

важливою частиною терапії [3]. 

Підвищення стійкості бактерій до антибактеріальних речовин 

становить загрозу як для тварини, так і людини як споживача молочної 

продукції. Тому Всесвітня організація з охорони здоров’я тварин (МЕБ) 

рекомендує за необхідності проводити моніторинг стійкості патогенних 

мікроорганізмів і коменсальних бактерій. Такий моніторинг дає істотну 

інформацію для терапевтичних заходів і водночас показує тенденції 

розвитку бактеріальної резистентності, які можна враховувати під час 

застосування окремих антибактеріальних препаратів на практиці [4, 5]. 

Метою нашої роботи було ідентифікувати збудники, виділені із 

зразків секрету молочної залози корів, та визначити чутливість основних 

збудників маститу до загальновживаних антибактеріальних речовин. 

Матеріали і методи. Бактеріологічне дослідження проводили зі 

зразків секрету молочної залози відібраних від корів, які надходили на 

дослідження у лабораторію бактеріології та патанатомії ТОВ «Центр 

Ветеринарної Діагностики» з різних господарств України. Проби секрету 

вим’я досліджували мікробіологічно стандартними лабораторними методами 

[6]. Секрет молочної залози (приблизно 0,1 мл) наносили петлею на 

поверхню кров’яного агару (середовище на основі агару, збагаченого 5 % 

стерильною овечою кров’ю) (Biocorp, Польща). Бактеріальні чашки 

інкубували в аеробних умовах за 37 °C впродовж 24-48 годин. Після цього 

оцінювали та описували морфологію колонії. Зразки, які давали більше 

трьох видів мікроорганізмів, було визначено як контаміновані. Окремі 

колонії бактерій субкультивували для отримання чистих ізолятів шляхом 

повторного бактеріологічного посіву. Чисті ізоляти ідентифікували за 

допомогою тестів фенотипування, включаючи фарбування за Грамом, 

оксидазний, індольний і каталазний. Ідентифікацію видів бактерій 
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проводили на основі біохімічних профілів за допомогою системи 

API 20E BioMerieux (Франція) та Streptotest 16 Erba Lachema (Чехія). 

Грамнегативні бактерії були ідентифіковані на основі росту на агарі 

Макконкі, індольного та оксидазного тестів. Для культивування дріжджів і 

пліснявих грибків використовували кров’яний агар. Визначення чутливості 

виділених ізолятів до антибактеріальних речовин проводили за допомогою 

диско-дифузійного методу in vitro на агарі Мюлера-Хінтона із застосуванням 

комерційних дисків Condalab (Іспанія).  

Результати досліджень. Під час проведення бактеріологічного 

дослідження 346 зразків секрету молочної залози, відібраного від корів, 

хворих на клінічну та субклінічну форму маститу, виявлено позитивними 

264 проби, 21 проба була з негативним результатом – росту мікроорганізмів 

немає. У 61 зразку секрету вим’я було виявлено контамінацію. Мікробний 

пейзаж виділених збудників виглядав таким чином: Streptoccocus agalactiae 

– було детектовано 77 ізолятів, що становить 24,1 % від загальної кількості, 

Staphylococcus aureus – 59 (18,4 %), Staphylococcus spp. – 33 (10,3 %), 

E. coli 27 (8,4 %), Corynebacterium spp. – 23 (7,2 %), Streptoccocus spp. – 

20 (6,2 %), Streptoccocus  dysgalactiae – 18 (5,6 %), Streptoccocus parauberis – 

14 (4,4 %), Trueperella pyogenes та Bacillus spp. 10 (3,1 %) Streptococcus 

uberis – 7 (2,2 %) ізолятів. 

Виділені культури мікроорганізмів проявили різну чутливість до 

антибактеріальних препаратів, зокрема ізолят Streptoccocus agalactiae 

проявив високу чутливість до Амоксициліну та Амоксициліну з 

клаулановою кислотою, Staphylococcus aureus був чутливим до Гентаміцину, 

Цефтіофуру, Рифампіцину та Клоксациліну, ізолят Staphylococcus spp., до 

Рифампіцину, E. Coli проявила свою чутливість до Цефтіофуру, 

Гентаміцину, Енрофлоксацину і Окситетрацикліну, ізоляти Corynebacterium 

spp. були високочутливими до Гентаміцину, Рифампіцину та Ампіциліну. 

Ізолят Streptoccocus spp. виявив високу чутливість до Цефтіофуру, 

Streptococcus dysgalactiae проявив чутливість до таких антибактеріальних 

речовин як Цефтіофур, Бацитрацин та Клоксацилін, Streptococcus parauberis 

виявився чутливим до Бацитрацину, ізоляти Trueperella pyogenes проявили 

високу чутливість до Амоксициліну, Цефтіофуру, Рифампіцину, а ізоляти 

Bacillus spp. до Енрофлоксацину. Найвищу чутливість Streptococcus uberis 

проявив до Цефтіофуру і Ампіциліну. 

Висновок 

Найбільш поширеними патогенами, які викликають захворюваність 

корів маститом, є Streptococcus agalactiae, який становить 24,1 % і 

Staphylococcus aureus – 18,4 %, від усіх виділених ізолятів, а найвищу 

чутливість виділені ізоляти продемонстрували до таких антибактеріальних 

речовин, як Цефтіофур, Амоксицилін, Гентаміцин та Клоксацилін. 
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ІННОВАЦІЇ У МАМОЛОГІЧНІЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ КОРІВ 

 

Актуальність напряму досліджень. Молочна залоза корів має 

складну будову, яка забезпечує фізіологічні умови функціонування органа, – 

утворення молозива, необхідного для повноцінної життєдіяльності 

новонародженого та підтримання лактації. Проте під дією негативних 

http://btu.kharkov.ua/kontakti/info@btu.kharkov.ua
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екзогенних та ендогенних чинників відбуваються порушення структури 

органа, пов’язані з патологічними процесами. Причиною цих порушень є 

дистрофічні, або запальні процеси та їх ускладнення. Як наслідок 

відзначається зниження функції молочної залози, які негативно впливають 

на якість молока та колострогенез [3-6]. 

Більшість поширених методів діагностування і водночас лікування 

спрямовано на виявлення та ліквідацію клінічних ознак захворювання, що не 

дає можливості завчасно попередити про зміни структури на клітинному 

рівні. Для вирішення такої проблеми доцільним є проведення мамологічної 

диспансеризації [1, 2]. 

Мета. Розробка інноваційних методів діагностування та превенції 

патологічних процесів молочної залози корів. 

Матеріали і методи. Дослідження проведено в умовах кафедри 

ветеринарної хірургії та репродуктології та НВЦ тваринництва і 

рослинництва ДБТУ. Групи тварин складалися з клінічно здорових корів 

української чорно-рябої та української червоно-рябої молочної порід 

3-5 лактації, живою масою 450-550 кг, сухостійного періоду (К1 (n = 5) і 

Д1 (n = 5)) та перший місяць лактації К2 (n = 5) і Д2 (n =5 )). Раціон для корів 

контрольних груп і дослідних груп  був тривало дефіцитним на каротин. 

Інші умови годівлі та утримання – аналогічні.  

Коровам першої дослідної групи (Д1) застосовували препарат 

Каплаестрол+СеО2  інтраабдомінально у дозі 15 мл, тричі з інтервалом 72 год 

на 250-260 добу вагітності, другої (Д2) – Каплаестрол+OV, який вводили 

інтраабдомінально у дозі 15 мл, тричі на 2, 5 і 8 добу після родів. Коровам 

контрольної групи препарати не застосовували. 

Мамологічну диспансеризацію корів проводили за розробленою нами 

схемою, використовуючи комп’ютерну програму диференціальної 

діагностики патологічних процесів у молочній залозі корів сухостійного та 

лактаційного періоду. Дослідження охоплювали: 

- визначення загального клінічного стану тварин; 

- клінічний та морфофункціональний стан молочної залози корів; 

- характеристику секрету вим’я; 

- біохімічне дослідження сироватки крові на вміст загального 

протеїну, каротину, вітаміну А та стану прооксидантно-антиоксидантної 

системи; 

- ультрасонографічне дослідження молочної залози; 

- термографічне дослідження молочної залози. 

Отримані дані вносили в алгоритм комп’ютерної програми. 

Кров для аналізу брали до введення препаратів та через 3 доби після 

останнього застосування Каплаестрол+СеО2 і Каплаестрол+OV. 

Ефективність розроблених препаратів встановлювали за змінами 

показників вмісту у крові загального протеїну, каротину, вітаміну А, 
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динамікою прооксидантно-антиоксидантної системи (вміст малонового 

діальдегіду, відновленого глутатіону (ВГ), активністю каталази (КАТ) і 

супероксиддисмутази (СОД)), концентрацією колостральних 

імуноглобулінів у першій порції молозива та контролю кількості соматичних 

клітин молока наприкінці першого місяця лактації. Крім того, оцінювали 

морфофункціональний стан молочної залози за показниками ультрасонограм 

і термограм. 

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за t-критерієм 

Ст’юдента. 

Основні результати та їх інтерпретація. Після застосування 

препаратів на основі нанобіоматеріалів тваринам (дослідні групи) порівняно 

з контролем відбулося поліпшення клініко-біохімічних показників 

вітамінного та білкового обміну з достовірним зростанням каротину у 

сироватці крові на 78,1 % і 81,1 % (р < 0,001) відповідно, вітаміну А – на 

80 % і 85 % (р < 0,05-0,001), вмісту загального білка – на 0,5 % і 6,3 % 

(р < 0,001), загальних глобулінів – на 13,1 % і 21,3 % (р < 0,001), фракцій β – 

на 25,6 % і 53,7 % (р < 0,001), та γ – на 25 % і 30,5 % (р < 0,001) за зменшення 

альбумінів на 19,9 % та 17,1 % (р < 0,001). 

Активізація антиоксидантної системи і зниження інтенсивності 

процесів перекисного окиснення ліпідів чинить позитивний вплив на 

резистентність організму. За введення препаратів у групах тварин ми 

встановили вірогідне зменшення концентрації МДА як у сироватці крові, так 

і в еритроцитах на 70,7 % і 74,8 % та 19,9 % і 25,9 % (р < 0,001) відповідно. 

Підвищилася активність ензимної групи антиоксидантної системи у 

сироватці крові – КАТ на 49,2 % і 50,8 % (р < 0,001), СОД – на 51,5 % і 59 % 

(р < 0,001) відповідно. В еритроцитах зросла активність КАТ на 43,1 % і 

41,9 % (р < 0,001), ВГ – на 16,3 % і 16,8 % (р < 0,001) відповідно. 

Застосування Каплаестрол+СеО2 позитивно вплинуло на 

колострогенез. Так, у корів першої дослідної групи порівняно з першою 

контрольною достовірно підвищилася концентрація колостральних 

імуноглобулінів у 2,2 раза (р < 0,001). Застосування Каплаестрол+OV 

коровам лактаційного періоду позитивно вплинуло на зменшення кількісті 

соматичних клітин молока на 20,9% (р < 0,05) порівняно з контрольною 

групою. 

Дані ультрасонографічного дослідження свідчать про те, що у корів 

групи Д1 після застосування Каплаестрол+СеО2 відзначалося зменшення 

площі гіперехогенних ділянок в 3,4 раза (р < 0,001) порівняно з групою К1. 

Подібні результати були після застосування Каплаестрол+OV коровам 

лактаційного періоду. Так, у корів групи Д2 зменшення площі 

гіперехогенних відбулося в 3,7 раза (р < 0,05) порівняно з групою К2. 

За термографічного дослідження встановлено, що у корів сухостійного 

періоду з порушеннями прооксидантно-антиоксидантної системи (К1) 
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температурний градієнт молочної залози був меншим протягом всього 

періоду дослідження, середній показник якого, становив 32,3 ± 0,12 °C, що 

на 1,5 °C менше, ніж у корів групи Д1. У корів лактаційного періоду групи 

К1 на термограмах відзначалося підвищення температурного градієнту на 

9,4 % порівняно з групою Д2, що разом із збільшенням соматичних клітин 

молока вказувало на наявність субклінічного маститу. 

Висновок 

Діагностування порушень морфофункціонального стану молочної 

залози корів має бути комплексною та охоплювати інноваційні методи 

дослідження з використанням комп’ютерних програм діагностування 

патологій молочної залози. 

Превенцію патологій молочної залози корів можна досягти з 

використанням препаратів на основі нанобіоматеріалів Каплаестрол+СеО2 і 

Каплаестрол+OV. Ці препарати сприяють зниженню процесів 

вільнорадикального окиснення та підвищенню антиоксидантної системи 

організму тварин і відновленню функції молочної залози корів дородового 

періоду та під час лактації. 
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ПІДВИЩЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СВИНОМАТОК 

ЗА ДІЇ КОМПЛЕКСНОГО ПОЛІВІТАМІННОГО ПРЕПАРАТУ 

«ДЕВІВІТ КОМПЛЕКС» 

 

Відомо, що відтворювальна функція тварин переважно залежить від 

чинників зовнішнього середовища, які опосередковано через гіпоталамо-

гіпофізарну вісь зумовлюють її реалізацію. Тому активізація її 

функціонування в організмі свиноматок у різні періоди репродуктивного 

циклу може сприяти підвищенню їх відтворювальної здатності. На основі 

цієї теоретичної гіпотези розробляється новий напрям стимуляції відтворної 

функції тварин, в основу якого покладено використання препаратів 

вітамінної дії, які, інтенсифікуючи обмінні процеси у нервовій тканині в 

період активного функціонування статевої системи, сприяють овуляції і 

приживленню ембріонів. Для розробки ефективних схем використання 

препаратів вітамінної дії дуже важливим є визначення 

морфофункціональних і біохімічних змін в організмі свиноматок після їх 

введення. Всі морфофункціональні зміни, що відбуваються в організмі 

тварин, відображаються у біохімічному складі крові. Аналіз функціональних 

змін біохімічних показників крові дає можливість визначити інтенсивність 

перебігу цих змін. Крім того, регулювання відтворної функції самиць на 

основі використання біологічних тестів, спрямованих на вивчення 

взаємозв’язку обміну речовин і репродуктивної функції, мають важливе 

практичне значення під час розробки схем застосування нейротропно-

метаболічних препаратів та їх удосконалення. Тому репродуктивні 

показники розглядали як метаболічну характеристику фізіологічного стану 
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свиноматок після осіменіння, під час якого вводили вітамінний препарат 

«Девівіт Комплекс», та його вплив на репродуктивну функцію загалом. 

Мета нашого дослідження полягала у вивченні ін’єкційного впливу 

полівітамінного препарату на відтворювальну функцію свиноматок після 

штучного осіменіння. 

Матеріал і методика досліджень. Для вивчення функціональних змін 

метаболічного стану організму свиноматок великої білої породи за введення 

препарату було сформовано 2 групи по 3 голови у ФГ «Мрія» Рівненського 

району Рівненської області. У групи відбирали свиноматок за 30 діб до 

опоросу. Групи формували зі свиноматок середньої вгодованості за 

принципом пар-аналогів за живою масою, кількістю опоросів. Жива маса 

самиць коливалася в межах 160-180 кг. Свиноматкам дослідної групи 

ін’єкційно вводили препарат «Девівіт Комплекс» в дозі 5 мл за 20 та 10 діб 

до бажаного опоросу. Основними діючими його речовинами є вітамін: 

В1 – 10 мг, В2 – 0,5 мг, В3 – 25 мг, В5 – 35 мг, В6 – 3 мг, В12 – 30 мкг, а 

допоміжними: вода для ін’єкцій та бензиловий спирт. Препарат 

виготовлений ТОВ «ДЕВІЕ» (м. Рівне) згідно з РП: АВ-07069-01-17. 

Контрольним тваринам вводили 20 мл фізіологічного розчину. 

Під час розподілу на групи враховували породу, вік, живу масу, рівень 

вгодованості, походження, попередні продуктивні якості (багатоплідність, 

великоплідність, збереженість поросят, кількість поросят в гнізді) та 

кількість попередніх опоросів. У період поросності було групове утримання 

свиноматок у межах окремих груп. У підсисний період свиноматок 

утримували в індивідуальних станках. Годівлю поросних маток здійснювали 

двічі на добу, лактуючих – тричі на добу. 

Статистичну обробку всіх отриманих результатів проводили на ПК у 

програмі Microsoft Excel. Вірогідність отриманих результатів визначали за 

допомогою критерію t Стьюдента. 

Результати досліджень. Однією із важливих функціональних ознак 

відтворення є заплідненість свиноматок. Цей показник характеризує як 

економічну складову відтворної функції, так і морфофункціональний стан 

статевої системи і загалом підготовленість організму самиці до вагітності. 

Порівняльний аналіз показав, що заплідненість свиноматок після 

ін’єкційного введення полівітамінного препарату «Девівіт Комплекс» 

збільшилася на 9,5 %; Р ≤ 0,001 порівняно з контролем (87,4 ± 2,01 % у 

досліді щодо 79,1 ± 1,06 % у контролі). 

Другою важливою ознакою відтворення самиць є багатоплідність – 

кількість живих новонароджених поросят, що зумовлює валовий вихід 

товарної сировини в кожному опоросі та збереженість – показник, який 

визначають після завершення підсисного періоду на момент відлучення 

поросят від свиноматки. Фізіологічна природа багатоплідності має яскраво 

виражений характер гіпоталамогіпофізарної регуляції, а спадковість є 
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полігенною. Одержані дані свідчать про те, що свиноматки контрольної 

групи поступалися свиням дослідної групи як за багатоплідністю на – 

4,95 %, так і за збереженістю – 2,96 %. 

Наслідком вищої збереженості та багатноплідності у маток дослідної 

групи був найвищий середній показник за кількості поросят у гнізді у 

двомісячному віці – 10,1 ± 0,05 голови (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Репродуктивна функція свиноматок (М ± м; n = 3) 
 

Показник Контрольна група Дослідна група 

Всього новонароджених 

поросят, голів 

11,5 ± 0,09 10,8 ± 0,21* 

Живих (багатоплідність) 10,1 ± 1,63 10,6 ± 2,08 

Збереженість поросят, % 94,6 97,4 

Мертвонароджених, голів 0,6 ± 0,03 0,4 ± 0,13 

Великоплідність, кг 1,24 ± 0,02 1,39 ± 0,01* 

Маса гнізда, гол. 13,8 ± 0,09 15,1 ± 2,05 

Кількість поросят в гнізді, гол. 9,8 ± 0,03 10,1 ± 0,05 
 

*Р ≤ 0,01; **Р  ≤ 0,001 порівняно з контролем 

 

У свиноматок дослідної групи жива маса новонароджених поросят 

(великоплідність) і маса гнізда перевершували (Р ≤ 0,001) контроль на 12,1 і 

9,4 %. 

Отже, результати досліджень свідчать про позитивний вплив 

комплексного полівітамінного препарату «Девівіт Комплекс» у разі 

застосування його свиноматкам перед опоросом на їх відтворювальну 

функцію.  

На підставі отриманих досліджень буде розроблено та запропоновано 

схему застосування вітамінного препарату «Девівіт Комплекс» для 

свиноматок для підвищення відтворювальної здатності, яку буде 

відображено у листівці-вкладці до цього ветеринарного лікарського засобу. 

Висновки 

Отже, застосування свиноматкам вітамінного препарату після 

штучного осіменіння сприяло збільшенню заплідненості, багато- та 

великоплідності свиноматок, а також збереженості поросят в ембріональний 

період.  

У перспективі подальших досліджень планується проведення 

біохімічного аналізу крові свиноматок під час застосування вітамінного 

препарату «Девівіт Комплекс». 

 

 

 



39 

УДК 636.4:616.98:578.831.31 (045) 

Алла ГОНТАРЬ, канд. вет. наук, доцент; 

Раїса СЕВЕРИН, канд. вет. наук, доцент; 

Роман ВОЙТЕНКО, аспірант; 

Євгенія ЛАКТІОНОВА, студентка 

Державний біотехнологічний університет, м. Харків 

hontar.alla@gmail.com 

raisa.severin2018@gmail.com 

voitenko.r.v@gmail.com 

 

ВПЛИВ ВІРУСУ РРСС НА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ 

У СВИНОМАТОК 

 

Для сучасного ведення свинарства в Україні особливе значення має 

вивчення різноманітних чинників, які впливають на його прибутковість. 

З цією метою впроваджують наукові розробки у технологічний процес 

виробництва свинини, що дає змогу отримувати високоякісну продукцію. 

В питаннях репродуктології у свинарстві виробничники та ветеринарні 

фахівці стикаються з проблемами інфекційного характеру. Зазвичай, 

інфекційні захворювання репродуктивного тракту спричинює низка 

мікробіологічних чинників: вірусів, бактерій, хламідій, мікоплазм [2, 4]. 

Асоціації вказаних мікроорганізмів викликають комплекс 

репродуктивно-неонатальних інфекцій свиней. Основними ознаками такого 

комплексу є ураження статевих органів, прояв репродуктивних розладів у 

свиноматок і кнурів, виникнення абортів, прояв синдрому «мастит-метрит-

агалактія», малоплідність, народження мертвонароджених і слабких поросят 

із зниженою життєздатністю. Вірус репродуктивно-респіраторного синдрому 

свиней посідає провідне місце в етіологічній структурі інфекційних 

патогенів, які спричинюють репродуктивні розлади у дорослих свиней [1, 3]. 

Метою роботи було детальне вивчення порушень відтворювальної 

функції у свиней за репродуктино-респіраторного синдрому у господарствах 

різної форми власності в одному із центральних регіонів України. 

Дослідження проводили з 2019 по 2021 рр. на базі кафедри 

епізоотології та мікробіології Державного біотехнологічного університету, 

а також у господарствах Полтавської області. 

Всього обстежено 7 свиногосподарств. Матеріалом досліджень були 

новонароджені поросята, а також дорослі свиноматки. Запроваджували 

серологічні та молекулярно-генетичні методи досліджень. За досліджуваний 

період у господарствах різної форми власності огляду піддано 3600 свиней. 

З них у 25,4 % виявлено інфекційну патологію. Тварин піддавали клінічному 

огляду, при цьому враховували відсоток захворюваності, загибелі поросят, 

кількість абортів та мертвонародженості. 

mailto:hontar.alla@gmail.com
mailto:raisa.severin2018@gmail.com
mailto:voitenko.r.v@gmail.com
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Під час клінічного дослідження та діагностування у 

свиногосподарствах звертали увагу на наявність репродуктивних розладів у 

свиноматок. Результати серологічних досліджень тварин показали наявність 

специфічних антитіл до збудника репродуктивно-респіраторного синдрому 

свиней у кожному господарстві, що дозволило зробити висновок про раннє 

їх інфікування специфічним збудником. Позитивні результати серологічних 

досліджень свідчили про початкову стадію розвитку епізоотичного процесу 

РРСС у чотирьох господарствах Полтавської області. Клінічна фаза розвитку 

інфекції РРСС була вже цілком сформованою серед поросят відлученого 

періоду, титри специфічних антитіл щодо РРСС становили (7,8 + 0,3) log2 і 

маніфестантний прояв починав формуватися серед поросят старшого віку. 

Можливою причиною раннього інфікування була трансплацентарна 

передача вірусу від свиноматок. 

Рівень серопозитивності до збудника репродуктивно-респіраторного 

синдрому свиней серед тварин з технологічної групи ремонтного молодняку 

коливався від 20 % до 60 %. 

Рівень серопозитивності до збудника репродуктивно-респіраторного 

синдрому свиней серед свиноматок коливався від 32 % до 85 %. 

Встановлено, що зі збільшенням віку тварин їх кількість, що позитивно 

реагують, зростала. 

У неблагополучних господарствах прояв РРСС характеризувався 

розладами репродуктивної функції у свиноматок (аборти на 90-109 день 

супоросності, передчасні роди на 110-112 день, наявність мертвонароджених 

і муміфікованих поросят, подовження терміну супоросності до 117-119 днів, 

значний відсоток прохолостів) та респіраторним проявом у поросят і 

дорослого поголів’я. 

Основними умовами, що сприяли стрімкому поширенню РРСС у 

господарствах, було потрапляння в благополучне стадо тварин-вірусоносіїв. 

За спостереженнями ветеринарних фахівців, у господарствах зараження 

сприйнятливих тварин у стаді відбувалося як контактним, так і аеробним 

способом. 

Одним із основних шляхів поширення інфекції, що призвело до 

масового залучення в інфекційний процес свинопоголів’я, розглядали 

поширення збудника за допомогою інфікованої сперми. Це мало місце в 

господарствах, де запроваджено замкнутий цикл виробництва. За останні  

три роки (2019-2021) у господарствах під час циркуляції вірусу РРСС серед 

свинопоголів’я спостерігали швидкоплинне посиніння вух, рила, вульви, 

аборти між 20 і 110 добою супоросності від 10 до 50 %, народження мертвих 

поросят, передчасні або пізні аборти. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення асоціації 

інших патогенів у поєднанні з вірусом РРСС, які спричинюють масові 

репродуктивні розлади у свинарстві. 
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Висновки 

- Суттєве поширення вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому 

свиней в обстежених господарствах Полтавської області серед дорослих 

свиней підтверджено серопозитивністю на рівні 32-85 %. 

- В обстежених свиногосподарствах репродуктивно-респіраторний 

синдром у свиноматок проявлявся абортами на 90-109 день супоросності 

у кількості 38 %, передчасними пологами на 110-112 день – у кількості 15 %, 

наявністю мертвонароджених і муміфікованих поросят у кількості 28 %, 

подовженням терміну супоросності до 117-119 днів у кількості 45 %, 

значним відсотком прохолостів у кількості 28 %. 
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СТАН КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ У КОРІВ 

НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РЕПРОДУКТИВНОГО ЦИКЛУ 

 

Метаболізм кісткової тканини характеризується неперервними і 

взаємопов’язаними процесами фізіологічної регенерації та ремоделювання 

кісткової тканини. Здебільшого це включає резорбцію старої та синтез нової 
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кісткової тканини, спрямований на підтримку високої якості кісткової 

тканини, особливо у високопродуктивних корів, щоб забезпечити кістку 

мінеральними речовинами в післяотельний період та під час лактації. Під час 

таких фізіологічних періодів рівень осторезорбції вочевидь переважатиме 

остеогенез, будь-які порушення в цьому процесі можуть призводити до змін 

у функціональній цілісності кісткової тканини. 

Вагітність і лактація тією чи іншою мірою зумовлюють збільшення 

потреби в кальції і фосфорі, які не можуть достатньо надходити з кормами. 

Внаслідок цього підвищується рівень остеорезорбції кісткової тканини. 

У корів за перші 6-8 неділь лактації скелет втрачає близько 13 % всього 

кальцію. Потреба в кальції для виробництва молока значно впливає на 

кістковий гомеостаз у самок за лактації. 

Сьогодні досить обмежені дослідження щодо вивчення кісткового 

метаболізму у великої рогатої худоби, особливо щодо його стану на різних 

етапах репродуктивного циклу. 

Мета роботи – визначення вмісту основних маркерів кісткового 

метаболізму в сироватці крові корів на різних етапах репродуктивного 

циклу. 

Матеріалом для дослідження були 30 корів української чорно-рябої 

голштинізованої породи СВК «ім. Щорса» Білоцерківського району 

Київської області з продуктивністю 6-7 тис. кг молока, яких залежно від 

фізіологічного стану розділили на такі групи: пік лактації (n = 5); 3-4 міс. 

тільності (n = 5); 5-6 міс. тільності (n = 5); 7-8 міс. тільності (n = 5); 9 міс. 

тільності (n = 5); після розтелу (n = 5).  

Наборами фірми «Вітел» (Харків) у сироватці крові корів визначали 

вміст тартрат-резистентної кислої фосфатази (ТрКФ), активність загальної 

лужної фосфатази (ЗЛФ) та її кісткового ізоферменту (КЛФ) – за 

Вагнером В. К. зі співавторами. 

Таблиця 1 

Вміст основних маркерів кісткового метаболізму в сироватці крові корів 

на різних етапах репродуктивного циклу 
 

Групи тварин ТрКФ, Од/л ЗЛФ, Од/л КЛФ, Од/л 

Пік лактації 33,1 ± 2,1 24,6 ± 3,6 21,1 ± 1,5 

3-4 міс. тіл 33,3 ± 2,1 29,5 ± 2,0 20,8 ± 2,0 

5-6 міс. тіл 34,6 ± 5,7 25,2 ± 2,6 16,0 ± 1,7 

7-8 міс. тіл 15,2 ± 1,4*** 23,6 ± 3,6 13,6 ± 1,6 

9 міс. тіл 27,0 ± 3,1** 34,7 ± 2,9* 6,0 ± 0,8** 

Після розтелу 36,6 ± 3,4* 22,1 ± 1,4** 8,4 ± 0,9 
 

Примітка. Значення р: * – 0,05; ** – 0,01; *** – 0,001; решта – 0,05, порівняно із попереднім 

терміном. 
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Встановлено (табл. 1), що в пік лактації та на 3-4 місяць тільності 

рівень остеорезорбції та кісткоутворення перебуває на досить високому 

рівні. Так, уміст кислої фосфатази досягає рівнів 33,1 ± 2,1 та 33,3 ± 2,1, а 

КЛФ – 21,1 ± 1,5 та 20,8 ± 2,0 од/л, відповідно. 

На 5-6 місяць тільності спостерігали тенденцію до подальшого 

підвищення рівня остеогезорбції. При цьому рівень ТрКФ був у межах 

34,6 ± 5,7. Водночас встановлено вірогідне зниження КЛФ до 16,0 ± 1,7 

(р < 0,05) порівняно із піком лактації. Отже, на 5-6 місяць тільності у тварин 

розвивається посилена остеорезорбція на фоні зниження кісткоутворення. 

У подальшому, на 7-8 місяць тільності, спостерігається зниження 

ТрКФ у 2,3 раза (р < 0,001) порівняно із попереднім терміном дослідження. 

Поряд з цим встановлено, що вміст КЛФ продовжує знижуватися в 1,6 раза 

(р < 0,05) відносно піку лактації, що є свідченням пригнічення процесів 

ремоделювання кісткової тканини, що ймовірно може бути пов’язане з 

посиленою потребою організма плода в мінеральних речовинах та запуском 

корів. 

На 9 місяць тільності спостерігається знову хвиля підвищення вмісту в 

сироватці крові корів ТРКФ в 1,8 раза (р < 0,01) порівняно з попереднім 

терміном дослідження. Поряд з цим рівень КЛФ різко знижується 

в 2,3 (р < 0,01) раза порівняно з 7-8 місяцем тільності. Отже, у цей період 

спостерігається посилення процесів остеорезорбції на фоні зниження 

остеогенезу, що є свідченням ймовірного розвитку фізіологічного 

остеопорозу. Водночас у цей період встановлено максимальне підвищення 

активності загальної лужної фосфатази, ймовірно внаслідок її плацентарного 

ізоферменту. 

Після розтелу активність ТрКФ продовжує підвищуватися та 

становить 36,6 ± 3,4 (р < 0,05), КЛФ залишається практично без змін та 

перебуває на рівні 8,4 ± 0,9 од/л. Отже, післяотельний період 

характеризується подальшим посиленням остеорезорбції на фоні зниження 

остеогенезу, що вказує на поглиблення остеопоротичних процесів. 

Отже, до 3-4 місяця тільності значних змін у ремоделюванні кісткової 

тканини не спостерігається. 

Проте, починаючи з 5-6 місяця тільності, поступово знижуються 

процеси остеогенезу до 9 місяця тільності. Процеси остеорезорбції 

посилюються та досягають свого піку в післяотельний період.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИН 

З МЕТОЮ ЇХ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 

 

Основними завданнями для вітчизняних виробників ветеринарної 

фармацевтичної продукції є: поліпшення якості і розширення асортименту 

ветеринарних лікарських засобів; розширення вітчизняного виробництва 

ветеринарних лікарських засобів з метою збільшення їх частки на 

внутрішньому ринку; посилення контролю з метою унеможливлення 

ввезення на митну територію України, виробництва і реалізації 

фальсифікованої та неякісної фармацевтичної продукції, а також сировини 

для її виготовлення; розширення клінічних випробувань нових лікарських 

засобів і виробів ветеринарного призначення; посилення відповідальності 

виробників та імпортерів за якість лікарських засобів і виробів 

ветеринарного призначення, які постачають для реалізації на внутрішньому 

ринку; спрощення механізму перереєстрації лікарських засобів і виробів 

ветеринарного призначення і вдосконалення порядку маркування 

ветеринарної фармацевтичної продукції. Одним із актуальних питань, 

вказаних вище, залишається розширення доклінічних випробувань нових 

лікарських засобів і виробів ветеринарного призначення, зокрема препаратів 

для відтворення тварин з метою їх державної реєстрації. 

Мета роботи – доклінічне випробування нового вітчизняного 

гонадотропного ветеринарного лікарського препарату у формі розчину для 

ін’єкцій на основі сурфагону (люлеберин ацетату). 
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Лікарський препарат Сурфадев розроблено у вигляді розчину для 

ін’єкцій із складом: 1 мл препарату містить діючу речовину сурфагон 

(люлеберин ацетат) – 0,005 мг (5 мкг) та допоміжні речовини – натрію 

хлорид і воду для ін’єкцій. 

Під час розробки складу та підбору допоміжних речовин як 

референтний препарат обрали препарат Сурфагон-L., розчин для ін’єкцій 

фірми «Ланс-Хим», Бельгія. У процесі фармацевтичного розроблення на базі 

лабораторії з контролю якості, безпечності та реєстрації ветеринарних 

лікарських засобів і кормових добавок ТОВ «ДЕВІЕ» вивчали вплив різних 

фармацевтичних чинників на показники якості готового продукту: фізико-

хімічні характеристики діючих і допоміжних речовин, кількість допоміжних 

речовин, час перемішування розчину, рН розчину, порядок уведення 

компонентів, температурний режим, процес фільтрації, вид пакування, 

розмір і форму кристалів АФІ в готовій лікарській формі, оцінювання 

можливого поліморфізму субстанції бетаметазону люлеберину ацетат, 

стабільність тощо. 

Метою доклінічних досліджень є визначення токсичного впливу і 

терапевтичної ефективності досліджуваної речовини – майбутньої лікарської 

форми, її впливу на основні системи організму, а також встановлення 

можливих побічних ефектів. Упровадження системи правил GLP (належної 

лабораторної практики) в повному обсязі гарантує якість інноваційних 

лікарських ВП, їх високу терапевтичну ефективність. 

Однією з важливих умов виробництва ветеринарних препаратів для 

підвищення запліднюваності маточного поголів’я сільськогосподарських 

тварин є забезпечення якості, в першу чергу, шляхом упровадження 

принципів і правил належних практик. Сьогодні основний рівень вимог 

щодо контролю якості препаратів диктує міжнародний стандарт GLP. За цим 

стандартом здійснюються первинні токсикологічні дослідження і 

фармакологічна оцінка нових лікарських речовин, їх окремих компонентів, 

різних форм нових ВП, які визначають успішний розвиток подальших 

експериментальних, клінічних досліджень та мають вирішальний вплив на 

можливість створення високоефективного конкурентоспроможного, 

малотоксичного безпечного препарату, не здатного викликати побічну дію і 

віддалені наслідки. 

Під час дослідження гострої токсичності препарату «Сурфадев» за 

внутрішньом’язового введення піддослідним тваринам виявлено, що 

встановлення величини середньої летальної дози (ЛД50) препарату 

«Сурфадев» унеможливлюється через відсутність загибелі тварин навіть за 

застосування препарату у дозах, що перевищують 5,0 мл/кг. Ці дані 

дозволяють віднести препарат «Сурфадев», розчин для ІВ з огляду на 

останню класифікацію хімічних речовин за ступенем небезпечності (за 
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ГОСТ 12.1.007.76 «Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги 

нешкідливості») до практично нетоксичних препаратів (V клас).  

Аналіз отриманих даних під час дослідження гострої токсичності 

препарату «Сурфадев» за його внутрішньочеревинного введення 

статевозрілим білим щурам дозволяє віднести препарат з огляду на останню 

класифікацію хімічних речовин за ступенем небезпечності 

(за ГОСТ 435 12.1.007.76 «Шкідливі речовини. Класифікація та загальні 

вимоги нешкідливості») та за класифікацією К. К. Сидорова (1973) до 

відносно нешкідливих препаратів (VI клас), оскільки середня летальна доза 

перевищує 3,0 мл/кг маси тіла тварини за внутрішньочеревинного введення. 

Результати дослідження гострої токсичності препарату «Сурфадев» у 

разі нанесення на шкіру статевозрілим білим щурам дозволили передбачати 

відсутність токсичної дії препарату «Сурфадев» за аплікації його на шкіру 

піддослідним тваринам. За класифікацією небезпечності речовин за 

ступенем дії на організм «Сурфадев» ін’єкційний препарат можна віднести 

до IV класу небезпечності, а за класифікацією токсичності – до практично 

нетоксичних речовин (V клас).  

Під час вивчення токсичності препарату «Сурфадев» лікарської форми 

розчин для ін’єкційного введення за його тривалого застосування одержані 

дані свідчать про відносну нешкідливість потенційного препарату для ВМ і 

дозволяє передбачити, що «Сурфадев» може бути віднесений до 

малонебезпечних речовин, що обґрунтовує доцільність його подальшого 

вивчення та впровадження у практику.  

Отже, розроблений препарат пройшов випробовування у лабораторних 

умовах та тестування на лабораторних тваринах. Після позитивних 

результатів цих доклінічних випробувань цей лікарський засіб допускають 

власне до клінічних досліджень. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН 

МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СОБАК 

 

Про значення гормональних чинників у розвитку патології молочної 

залози у дрібних тварин свідчить той факт, що видалення яєчників знижує 

його ризик, проте ефективність операції залежить від віку тварини, у якому 

вона проведена. Найбільший ефект спостерігається, коли оваріоектомію 
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проводять перед закінченням пубертату, або дещо пізніше (до 2,5-літнього 

віку собаки). Розвиток пухлин молочної залози у самиць собак пов’язаний із 

дією естрогенів, бо проліферація, диференціація та загибель епітелію 

молочної залози у савців перебувають під контролем циклу утворення та 

секреції гормонів яєчників [1, 2, 5]. 

З урахуванням наведеного вважаємо, що моніторинг поширення 

патології молочної залози у дрібних тварин, зокрема пухлин, та вивчення 

ефективності різних схем лікування тварин є актуальним питанням 

ветеринарного акушерства і дасть можливість запропонувати засоби їх 

профілактики [3, 4]. 

Метою роботи було встановити поширення пухлин у дрібних тварин та 

вивчити ефективність патогенетичної терапії лікування доброякісних пухлин 

молочної залози у собак. 

Матеріалом для досліджень були собаки жіночої статі (суки) і кішки 

всіх порід, серед яких спостерігали новоутворення молочної залози. Для 

дослідження використовували клінічні, гістологічні та статистичні дані. 

Встановлено, що новоутворення молочної залози досить поширене 

захворювання дрібних тварин, яке займає 16-28 % від загальної кількості 

обстежених у ветеринарній клініці тварин. 

Починаючи з 2020 року, помітно виражена тенденція до зростання 

випадків з патологією молочної залози, зокрема, новоутворень – від 16,0 % 

у 2020 році до 28,0 % у 2022 році. 

Новоутворення молочних залоз у обстежених тварин, здебільшого, 

були доброякісні та становили 55 %, злоякісні пухлини було діагностовано 

у 45 % сук і кішок (табл. 1). 

Найбільше поширення серед доброякісних уражень молочної залози 

має дисгормональна дисплазія з вираженою проліферацією епітелію – 30,0 % 

випадків, непроліферативна кістозна мастопатія – 5,7 %, доброякісні змішані 

пухлини – 4,6 %, комплексна аденома – 8,6 %, внутрішньопротокові 

папіломи у – 2,5 % тварин. 

 

Таблиця 1 

Доброякісні ураження молочної залози у сук 
 

Види уражень молочної залози % випадків 
Дисгормональна дисплазія з вираженою проліферацією 

епітелію 
30,0 

Непроліферативна кістозна мастопатія 5,7 
Доброякісні змішані пухлини 4,6 
Комплексна аденома 8,6 
Внутрішньопротокові папіломи 2,5 
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Встановлена взаємозалежність між розвитком пухлин молочних залоз, 

наявності несправжньої вагітності і такими захворюваннями репродуктивних 

органів, як ендометрит і піометра: у 86,48 % тварин з новоутвореннями 

молочних залоз спостерігалася несправжня вагітність, у 64,28 % – 

ендометрити різного перебігу і у 32,24 % – піометра. 

Ефективність лікування собак з доброякісними пухлинами молочної 

залози наведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Ефективність патогенетичної терапії під час лікування доброякісних 

пухлин молочних залоз у собак 
 

Показник 

Оперативне видалення 

пухлин методом радикальної 

місцевої ексцизії 

Патогенетична 

терапія 

n % n % 

Кількість тварин 10 100 10 100 

Позитивний лікувальний ефект 7 70,0 9 90,0 

Кількість рецидивів 3 30,0 1 10,0 

Період до рецидивування, міс. 12  18  

 

Лікування сук за доброякісних пухлин молочних залоз шляхом 

застосування патогенетичної терапії дало найвищий позитивний лікувальний 

ефект, оскільки одужало 90,0 % тварин, що на 20,0 % більше, ніж під час 

оперативного втручання, кількість рецидивів під час хірургічного видалення 

пухлин молочних залоз було на 20,0 % більше. 
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ДІАГНОСТИКА АБОРТІВ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У КОРІВ 

 

Аборт у корови – переривання вагітності на стадії плода, між 42 і 

260 днем, з подальшим розсмоктуванням зародка, зігнанням з матки 

мертвого чи недоношеного плода, або ж затриманням у матці мертвого 

плода з подальшою його муміфікацією, мацерацією чи путрифікацією. 

Аборти є серйозним викликом для господарств з утримання великої 

рогатої худоби і спричиняють значні економічні збитки скотарству. 

Встановлення остаточної причини аборту у великої рогатої худоби – важке 

завдання, зважаючи на їх поліетіологічність [1]. 

Заразні аборти можуть викликати віруси, бактерії, гриби та 

найпростіші [2, 3]. Проведені дослідження каліфорнійських учених указують 

на те, що 58 % абортів спричинені інфекціями [1]. 

Своєчасне діагностування причини аборту дозволяє правильно 

організувати профілактичні заходи та не допустити значних економічних 

втрат, пов’язаних із зниженням продуктивності, витратами на корми, 

встановлення діагнозу та лікування. 

Метою дослідження є встановлення причини аборту заразної етіології 

у корів, застосовуючи патологоанатомічний, бактеріологічний, гістологічний 

метод та метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). 

Для дослідження було відібрано 5 зразків. Зразком є абортований плід 

і/або плодова частина плаценти від корови. 

Посів внутрішніх органів абортованого плода – легень, печінки, 

селезінки, шлунка здійснювали на кров’яний агар. Ідентифікацію 

мікроорганізмів проводили методом Matrix Assisted Laser Desorption 

Ionization Time-of-Flight (MALDI-TOF) за допомогою VITEK ® MS 

(«BioMérieux», France) для ідентифікації грампозитивних і грамнегативних 

бактерій, дріжджів і грибів. 

Гістологічні дослідження виконано за загальновизнаною методикою. 

Дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі 

реального часу (ПЛР-РЧ) проводили, використовуючи комерційні тест-

набори. Всі зразки досліджували на 12 збудників заразних хвороб: 

Mycoplasma spp., герпесвірус ВРХ 4 типу (BHV-4), вірус вірусної діареї ВРХ 

(BVDV), герпесвірус ВРХ 1 типу (IBRV), Salmonella spp., Coxiella burnetii, 

mailto:b.nyzhnyk2020@gmail.com
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Neospora caninum, Chlamydophila spp., Campylobacter fetus, Leptospira spp., 

Listeria monocytogenes, Anaplasma phagocytophilum. 

 

Таблиця 1 

Результати лабораторних досліджень плодів 

та плодових частин плацент 
 

Зразки 

Патологоанатомічне 

дослідження 

Бактеріологічне 

дослідження 
Гістологічне дослідження 

Дослідження 

методом ПЛР 

Результати 

№ 1 

Плід та плодова 

частина плаценти 

без видимих змін 

Мікроорганізмів 

не виявлено 

Дифузний міокардит. 

Інтерстиціальний нефрит. 

Осередковий гепатит 

Leptospira spp., 

BHV-4 

№ 2 

Дилатація правого 

шлуночка серця. 

Хронічна застійна 

гіперемія печінки. 

Плацента – без 

видимих змін 

Мікроорганізмів 

не виявлено 

Дифузний міокардит та 

ендокардит.  

Осередковий міозит. 

Осередковий гепатит та 

некрози в печінці. 

Плацентит та некроз 

епітелію слизової оболонки 

плаценти 

BVDV, 

Mycoplasma 

spp. 

№ 3 

Гіперемія та 

крововиливи в 

головному мозку. 

Петехіальні 

крововиливи на 

епікарді, ендокарді, 

нирках, капсулі 

селезінки та 

серозних оболонках 

шлунково-

кишкового тракту. 

Плацента – без 

видимих змін 

Мікроорганізмів 

не виявлено 

Крововиливи в головному 

мозку. 

Осередковий міокардит. 

Осередки некрозу в 

печінці. 

Інтерстиціальний нефрит 
IBRV, 

BVDV 

№ 4 

Гіперемія головного 

мозку.  

Плацента – 

фібринозний 

плацентит 

Acinetobacter 

lwoffi 

Енцефаліт. 

Дифузний міокардит та 

ендокардит. 

Осередковий гепатит. 

Дифузний міозит м’язів 

шиї.  

Фібринозно-некротичний 

плацентит 

Neospora 

caninum, 

Mycoplasma 

spp. 

№ 5 

Плід та плодова 

частина плаценти 

без видимих змін 
Мікроорганізмів 

не виявлено 

Дифузна жирова дистрофія 

печінки 

*РНК/ДНК 

мікроорганізмів 

зазначеного 

спектру не 

виділено 
 

*РНК – рибонуклеїнова кислота, ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота 
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Дослідження проводили в лабораторіях ТОВ «Центр Ветеринарної 

Діагностики», місто Київ. 

На основі аналізу отриманих результатів досліджень, причиною аборту 

є: зразок № 1 – Leptospira spp., зразок № 2 – BVDV, зразок № 3 – змішана 

інфекція BVDV та IBRV, зразок № 4 – змішана інфекція Neospora caninum та 

Acinetobacter lwoffi, зразок № 5 – невизначена неінфекційна етіологія 

(табл. 1). Супутніми інфекційними агентами є BHV-4, Mycoplasma spp. 

Дослідження аборту лише одним методом недостатньо для 

встановлення причетності інфекційного агента до аборту, оскільки є велика 

імовірність контамінації, участі або співучасті інших чинників, які можуть 

викликати аборт. Тому, застосовуючи комплексне діагностування, можемо 

підтвердити або виключити заразну етіологію аборту. 
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підбір маток і плідників, які використовуватимуться для розведення в 

наступних поколіннях [2]. Ефективність прояву всіх фізіологічних функцій 

залежить від збалансованої годівлі плідників і маток, належних умов годівлі, 

утримання та експлуатації тварин [3]. 

Годівля має величезний вплив на організм тварини, його ріст та 

розвиток, є головним чинником, який визначає продуктивність, здоров’я та 

репродуктивні здібності тварин. Цінні якості тварин, створених генетичним 

відбором, не можна зберегти без повноцінної годівлі – унормована годівля, 

за якої тварина на певному рівні продуктивності та фізіологічного стану з 

кормом отримує необхідну кількість енергії, білка, цукрів, інших органічних 

речовин, макро- та мікроелементів, вітамінів відповідно до потреб організму. 

Кількість контрольованих показників під час складання раціонів для великої 

рогатої худоби постійно вдосконалюється [2]. Якщо попередні норми 

враховували шість показників потреби тварин у поживних речовинах 

(кормові одиниці, перетравний білок, сіль, кальцій, фосфор, каротин), то 

сучасні норми для великої рогатої худоби враховують потреби тварин 

відповідно за 24 показниками: кормові одиниці, обмінна енергія, суха 

речовина, сирий і перетравний протеїн, сира клітковина, крохмаль, цукор, 

сирий жир, кухонна сіль, кальцій, фосфор, магній, калій, сірка, залізо, мідь, 

цинк, кобальт, марганець, йод, каротин, вітаміни D та E [4]. 

Організація правильної годівлі тварин ґрунтується на знаннях потреб 

тварин у поживних речовинах та цінності корму в годівлі тварин – складний 

процес взаємодії між організмом тварини та згодовуваними їй кормами. У 

процесі годівлі основні поживні речовини корму впливають на організм 

тварини в комплексі, тому годівля тварин має бути збалансованою за всіма 

поживними речовинами та відповідно до потреб організму. Складаючи 

раціон та готуючи корм, потрібно враховувати вміст і роль кожного із 

показників, щоб задовольнити потребу тварини. Поживні речовини корму 

тварини використовують як джерело енергії та матеріал для утворення нових 

тканин і відкладання запасу поживних речовин, які впливають на 

фізіологічний стан та продуктивність тварини. 

Статева зрілість – ступінь розвитку організму, коли бики здатні 

осіменяти та запліднювати самок, а самки можуть запліднюватися. Час 

виникнення статевої зрілості залежить від породи, статі, умов вирощування, 

годівлі, утримання і клімату та інших причин. У тварин ранньої зрілості 

(м’ясних порід) статева зрілість настає раніше, ніж у пізньозрілих – 

молочних [2]. Недостатня або неповноцінна годівля затримує ріст та 

розвиток організму і призводить до більш пізнього дозрівання тварин. 

В умовах теплого клімату статева зрілість настає раніше, ніж у тварин, 

виведених у холодніших – північних регіонах. Добре вгодовані телиці, які 

перебувають у звичайних умовах, досягають статевої зрілості у віці 

6-9 місяців, а бики – в 7-8 місяців [2]. Тому, щоб уникнути занадто раннього 
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запліднення, з 6-7 місяців биків і телиць утримують окремо один від одного. 

Однак це була б велика помилка, враховуючи що лише вік впливає на 

статеву зрілість биків і телиць. Їх організм ще не досяг такого розвитку, що 

забезпечує нормальну ефективність відтворення, тобто організм ще не досяг 

фізіологічної зрілості. Занадто раннє перше запліднення телиць призводить 

до затримки, відставання їх у рості та розвитку, до патологічних родів, 

приплід народжується слабким, дрібним, організм телиць ослаблений, 

тривалість їх господарського використання зменшується. Затримка з першим 

заплідненням призводить до недоотримання телят та продукції від корів, 

зростають витрати на утримання, виникають проблеми під час подальших 

запліднень. Тому в кожному випадку необхідно встановити оптимальні, 

найбільш сприятливі терміни для початкового статевого використання 

телиць, тобто вміти визначити їх господарську зрілість, яка визначається 

фізіологічною зрілістю – певним віком та живою масою. 

Перше запліднення телиць можливе, коли їх маса досягає 65-75 % від 

маси корів після третього отелення і старших, характерних для цього стада 

чи породи. Для худоби дрібних порід – це 320-360 кг, а для великих – 

360-400 кг. Оптимальний вік першого осіменіння телиць молочних та 

комбінованих порід становить 17-18 місяців, а м’ясних – 14-16 місяців. 

Биків молочних та комбінованих порід починають використовувати 

з 14-17 місяців, а м’ясних – з 12-14 місяців за досягнення живої маси не 

менше 400 кг. Правильна організація статевого використання худоби за 

достатньої годівлі та утримання забезпечить збереження нормальних 

репродуктивних функцій у корів до 14-17, а іноді навіть до 20 років. 

Використання корів до 9-10 років замість 7-8 дозволяє зменшити витрати на 

їх вирощування вдвічі. Водночас необхідно пам’ятати, що середньодобовий 

приріст – 650 г та запліднення у 17-18 місяців – це стандарт для телиць 

молочних та молочно-м’ясних порід [5].  

Правильна організація відтворення сільськогосподарських тварин – 

актуальне питання, безпосередньо пов’язане з продуктивністю у поєднанні з 

іншими чинниками. Для отримання максимальної продуктивності необхідно 

постійно підтримувати високий рівень відтворення стада, щоб забезпечити 

своєчасне плідне осіменіння корів для щорічного виробництва потомства. 

Економіка тваринництва, рівень розведення, тривалість використання тварин 

залежить від стану відтворення стада. 

Короткий період використання високопродуктивних корів та їх високої 

амортизації вимагає щорічного введення в основне стадо до 30 і більше 

відсотків нетелів, що стає неможливим за низької народжуваності телят. Від 

безплідних корів господарство недоотримує до 10 і більше відсотків 

прибутку від можливого річного надою, значна кількість корів 

вибраковується зі стада. 
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Великі кошти витрачаються на утримання та годівлю ялових корів, їх 

лікування та багаторазове осіменіння, що суттєво збільшує собівартість 

продукції. Високі втрати і від невчасного осіменіння ремонтних телиць. 

Оскільки кожен місяць утримання незапліднених телиць після досягнення 

18-місячного віку (відстаючих у розвитку) значно збільшує витрати на їх 

вирощування перед тим, як переводити в групу корів. Збільшення віку 

телиць, часті перегули призводять до функціональних розладів 

репродуктивної системи та зниження запліднень. Вчені довели, що частота 

патологічних родів у віці від 24 до 30 місяців (осіміненних через 15-21 

місяць) є найменшою і помітно збільшується, якщо роди проходять у більш 

ранньому або старшому віці [1]. 

Висновок 

Отже, для сприяння прояву фізіологічних функцій тварин потрібно 

створити міцну кормову базу, умови для утримання та експлуатації тварин, 

дотримуватися оптимальної структури стада. 

Недоліки та помилки у годівлі та утриманні тварин призводять до 

порушення обміну речовин, розладу функцій систем та органів, зниження 

резистентності та імунодефіциту, численного стресу та, як наслідок, до 

високої захворюваності та безпліддя. Потрібно пам’ятати, що не тварини 

мають адаптуватися до технологій, зручних для людей, годівлі та 

експлуатації, а навпаки – людям брати за основу еволюційні фізіологічні 

можливості тварин, їх здатність адаптуватися до запропонованих умов 

існування. 
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ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ЗДОРОВ’Я 

ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДРІБНОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

 

Кожна біогеохімічна зона має певний спектр дефіцитних мінеральних 

елементів у кормах. Корми Закарпаття є лімітуючими за такими біотичними 

макроелементами, як Nа, Р, S, Са та мікроелементами – Zn, Со, І, Сu, Sе, Мn. 

Протягом 2018-2020 років ми вивчали вплив розроблених за різною 

рецептурою мінерально-сольових брикетів-лизунців на обмінні процеси та 

господарські показники ягнят після відлучення і на вирощуванні, а також 

лактуючих вівцематок. 

Враховуючи вміст мінеральних елементів у кормах, воді, а також їх 

біологічну доступність і беручи до уваги потребу різностатевих груп овець у 

мінеральних елементах, та рекомендовані норми їх мінерального живлення 

ми розробили рецептуру та технологію виготовлення мінерально-сольових 

брикетів-лизунців з використанням природних мінералів Закарпаття, 

буферних, індиферентних речовин та лімітуючих макро- та мікроелементів. 

Контроль за забезпеченням тварин мінеральними речовинами має 

особливо велике значення, оскільки захворювання, пов’язані з дефіцитом, 

дисбалансом і токсичністю поширені та наносять значні економічні збитки 

за рахунок зниження продуктивності, відтворювальної здатності і 

резистентності. 

Дослідженнями встановлено, що найбільш інтенсивно обмінні процеси 

перебігають в організмі кітних, лактуючих вівцематок та молодняку за 

інтенсивної технології вирощування. 

Основними компонентами брикетів-лизунців були хлорид та сульфат 

натрію, природні мінерали Закарпаття (алуніт, каолін, бентоніт), 

бікарбонатний буфер, меляса та лімітуючі сполуки мікроелементів. 

Встановлено, що в разі використання мінерально-сольових брикетів-

лизунців ad libitum споживання тваринами різних статево-вікових груп 

кормової добавки коливалося від 11-18 г/гол/добу до 25-36 г/гол/добу 

відповідно, що сприяло поліпшенню обмінних процесів і господарських 

показників тварин. 

Запропонована кормова добавка вдало поєднує в собі всі класи 

вищезгаданих добавок, тому що до її складу входять сполуки лімітуючих 

mailto:pavlina.kerek@gmail.com
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макро- і мікроелементів, які поліпшують метаболічні процеси в організмі, 

меляса як смаковий компонент, а також сірка та селен як імуностимулятори, 

а останній і як сильний антиоксидант.  

За всіх способів введення кормових добавок основне завдання полягає 

в тому, щоб вони були рівномірно змішані з основною кормовою масою. 

Особливо це стосується мікроелементів. Найефективнішим способом 

рівномірного розподілу кормових добавок є попередня підготовка їх у 

рідкому вигляді. 

У дослідженнях встановлено, що згодовування мінерально-сольових 

брикетів-лизунців вівцям різних статево-вікових груп сприяло оптимізації 

живлення тварин за широким спектром мінеральних елементів, при цьому 

спостерігалася тенденція або суттєве підвищення активності трансаміназ та 

концентрації лужної фосфатази після годівлі, що вказує на підвищення 

інтенсивності перебігу метаболічних процесів в організмі ягнят після 

відлучення, на вирощуванні та лактуючих вівцематок на 18,2 %, 23,1 % і 

9,2 % відповідно порівняно з тваринами контрольної групи. 

Економічний ефект від згодовування брикетів-лизунців та зменшення 

витрат кормів на виробництво 1 ц живої маси ягнят після відлучення 

становить 11,2 %, а у ягнят на вирощуванні 10,7 % порівняно з тваринами 

контрольної групи. На кормову добавку мінерально-сольові брикети-лизунці 

«Мінерал-ЖТ» у 2014 році отримано патент України. 
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ЧИ СТАНЕ КЛОНУВАННЯ АКТУАЛЬНИМ У ТВАРИННИЦТВІ? 

 

Початок ХХІ ст. характеризується бурхливим розвитком генної 

інженерії. Поєднання її досягнень з експериментальною ембріологією, 

молекулярною біологією дозволяють сьогодні вводити до геному тварин 

гени з форм, філогенетично віддалених від них, а також проводити обмін 

генами між видами. Завдяки цьому отримують тварин з ознаками, які за 

застосування традиційних методів схрещування і селекції отримати 

неможливо. Нові ембріологічні та молекулярні методи докорінно змінили 

традиційний підхід до розведення тварин. Вони дозволяють вести селекцію 

на рівні генотипу, а не лише фенотипу. Крім того, за допомогою генної 

інженерії розроблено методи, що дозволяють отримувати від тварин 

субстанції, які раніше отримували лише вакцинацією і в обмеженій 

кількості. 
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У тваринництві України одержано вагомі досягнення з використанням 

методів репродуктивної біотехнології. Розробка та інтенсифікація розвитку 

вітчизняних методів сучасної і традиційної репродуктивної біотехнології в 

тваринництві дадуть змогу значно прискорити розмноження цінних і 

створення нових унікальних генотипів, забезпечать істотну інтенсифікацію 

селекційного процесу і підвищення генетичного потенціалу продуктивності 

сільськогосподарських тварин. Розробка біотехнологій клонування та 

отримання генетично реконструйованих у бажаному напрямі тварин дасть 

змогу піднести на якісно новий рівень селекцію сільськогосподарських 

тварин, зокрема, прискорити зміну поколінь, темпи генетичної консолідації 

популяцій, зберегти широкий спектр наявного генофонду тощо, а розробка і 

застосування системи ДНК-маркерів у тваринництві – вирішення актуальних 

завдань з аналізу і паспортизації порід сільськогосподарських тварин. 

Питання виправданості клонування вже десятиліттями зависло у стані 

«лімбо», як з погляду науки, так і моралі. Предметом стурбованості 

науковців є навіть не сам процес клонування. Основне питання полягає в 

результатах цього процесу, які далеко не завжди є передбачуваними. Будь-

яка новітня, надзвичайно перспективна і недостатньо вивчена технологія 

приховує в собі певні ризики.  

Ефективність самого процесу клонування викликає наразі 

обґрунтовані сумніви. Вчені дослідили, що, зазвичай, зі 100 клонованих 

ембріонів виживає всього 10 особин. І це в найкращому з можливих 

варіантів. Навіть якщо сам організм виживе під час народження, то 

ймовірність того, що він досягне зрілості, становить 1 %. 

Як результат операцій з генами нерідко у клонованих тварин 

спостерігають аномалії. І це, на жаль, зовсім не виняток, радше правило. 

Процес клонування часто спричиняє велику вагу тварини під час 

народження, аномальний розмір органів, втрату моторного контролю у 

тварин. Крім того, клоновані тварини мають, зазвичай, коротше життя, ніж 

звичайні. 

З погляду Європейського агентства з безпечності харчових продуктів, 

генетичні операції можуть спричинити суттєві зміни у функціонуванні 

організму навіть за відсутності помітних симптомів. Тобто наслідки 

споживання такої продукції можуть бути прихованими і визначити їх 

шляхом обстеження буде важко. 

Випадкових «вдалих» спроб клонування наразі недостатньо, щоб 

впроваджувати цю технологію на масовому рівні. Зокрема, історія про 

славнозвісну овечку Доллі відома всім, а той факт, що клонувати її вдалося 

після 276 невдалих спроб, – небагатьом.  

Під час клонування організмів фактично відбувається його 

«копіювання». Отже, клонована тварина матиме як усі переваги, так і 

недоліки свого «дубліката». Тобто як результат генетичних операцій ми 
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отримаємо вже дві (чи навіть більше) особини з певними «негативними» 

рисами, притаманними «оригіналу». 

Але все ж таки провадження технології клонування все ще є 

багатообіцяльною і вигідною перспективою для виробників. 

За міжнародними стандартами, продукція з клонованих тварин не 

вважається небезпечною для споживання. Тобто якщо виробник доведе, що 

м’ясо клонованої свинини є ідентичним за безпечністю «звичайному» м’ясу, 

то така продукція може бути допущеною на ринок.  

Наразі розроблено новітні технології клонування, що дозволяють 

мінімізувати вірогідність побічних ефектів як результат операцій з генами. 

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин 

нині не виявлено конкретних нових ризиків, пов’язаних з клонуванням за 

технологією SCNT (технологія перенесення ядер соматичних клітин). 

Крім того, шляхом клонування можна відновити рідкісні види рослин і 

тварин, що наразі перебувають на межі зникнення.  

Позицій стосовно того питання, чи безпечна біотехнологічна 

продукція, безліч. На основі усього масиву наукових теорій і статистичних 

даних щодо цього питання важливо сформулювати власну відповідь. 

Ціна питання – не гонитва за ефективністю чи рентабельністю 

виробництва. Платити за наслідки експериментів з технологією клонування 

чи генною модифікацією доведеться в першу чергу споживачам, котрі 

довіряться запевненням виробника щодо бездоганної якості його 

«клонованого чи генно модифікованого продукту». 
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РЕГІОНАРНА ЙОДОТЕРАПІЯ У КОМПЛЕКСНИХ СХЕМАХ 

ТЕРАПІЇ КОРІВ ЗА ПІСЛЯОТЕЛЬНОГО ЕНДОМЕТРИТУ 

 

Загальновідомо, що у розвитку післяродового ендометриту у корів 

задіяна неспецифічна полімікробна інфекція, тому лікують цю патологію 

обов’язково антибактеріальними засобами широкого спектра дії. 

Антибіотики залишаються найдієвішими антибактерійними засобами, проте, 

мають низку застережень та обмежень щодо застосування продуктивним 

тваринам. Тому надзвичайно актуальним у ветеринарній медицині є питання 

зменшення дози останніх та скорочення терміну лікування дійних корів, що 

може бути досягнуто завдяки раціональному застосуванні антибіотиків. 
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В останні роки як результат нераціонального застосування 

антибіотиків і, як наслідок, поширення резистентних штамів мікроорганізмів 

ефективність більшості традиційних препаратів і способів їх застосування 

різко знизилася. Одним із шляхів боротьби з такими мікробними штамами є 

використання в клінічній практиці сучасних антибіотиків широкого спектра 

дії, їх комбінацій з іншими антимікробними препаратами, пошук та 

оптимізація ефективних методів введення останніх. Йод має значно ширший 

спектр антимікробної дії, ніж більшість інших антисептиків. Він згубно діє 

як на грампозитивні, так і на грамнегативні мікроорганізми, а також 

проявляє активну фунгіцидну та противірусну дію. 

Метою досліджень було розробити та апробувати клінічно 

високоефективний та економічно виправданий метод лікування корів за 

гнійного ендометриту, який ґрунтується на реґіонарних методах введення 

комбінацій лікарських препаратів із врахуванням синергізму їх дії. 

Для клінічних досліджень було сформовано дві групи корів-аналогів 

української чорно-рябої молочної худоби (віком 3,5-5 років, середньої 

вгодованості, масою 450-500 кг, молочною продуктивністю 4,5 тис. кг), 

уражених гострим гнійно-катаральним ендометритом. У першій дослідній 

групі (Д1) корів ми застосовували комплексну схему лікування, яка 

охоплювала застосування антибіотиків тилозину-20 та окситетрацикліну-

200; як утеротонічний засіб використали препарат амірідин-1 %. Ці 

препарати ін’єктували регіонарно: в першу добу – у внутрішню здухвинну 

артерію за І. П. Ліповцевим, через 24 год – у молочну вену, у подальшому – 

паравагінально (авторське свідоцтво за № 85115). Водночас 

внутрішньопіхвово (за можливості – внутрішньоматково) вводили 20-30 мл 

0,5 %-ного олійного розчину йоду (авторське свідоцтво за № 85118). 

Коровам другої дослідної групи (Д2) застосували таке саме лікування, проте, 

додатково у внутрішню здухвинну артерію та інтравенозно вливали водний 

розчин йоду (розчин Люголя): відповідно у дозі 10 та 30 мл на 100 кг 

маси тіла. 

Встановлено, що доповнення запропонованої антибіотикотерапії корів 

за гнійного ендометриту гематотропним введенням розчину Люголя суттєво 

підвищує ефективність антибіотикотерапії. Аналіз клініко-анамнестичних 

даних показав, що вже через 48 год після початку лікування у корів групи Д2 

патологічні виділення із геніталій значно зменшилося у 70 % корів, 

а у 30 % – повністю припинилися, тоді як у Д1 – виділення із геніталій 

припинилися лише у 10 %. Також у корів групи Д2 більш динамічно 

відновлювалися ригідність та величина матки, зростала молочна 

продуктивність, нормалізувалися клінічні та лабораторні показники. Загалом 

запропонована йодотерапія дозволила підвищити ефективність 

запропонованого комплексного лікування корів у середньому на 20 %, 
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на 2,5 доби скоротити термін одужання та на 25 % зменшити загальну дозу 

антибіотиків, витрачених на одну корову. 

Отже, запропоноване реґіонарне введення комбінацій протимікробних 

та утеротонічних препаратів є високоефективним методом терапії корів за 

гнійного ендометриту, що свідчить про перспективність його використання. 
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СИНХРОНІЗАЦІЯ СТАТЕВОЇ ОХОТИ У СВИНОМАТОК 

 

Статевий цикл y свиноматок є стадійним процесом. У ньому виділяють 

три стадії: збудження, гальмування та врівноваження. За ритмічністю прояву 

статевих циклів протягом репродуктивного життя свиноматок прийнято 

відносити до поліциклічних тварин [1, 2]. 

Стадія збудження y свиноматок частіше є синхронною, тобто, коли 

феномени тічки, загальної реакції, охоти та овуляції проявляються 

послідовно, один за одним, y стислий термін (до 48 год), також можуть 

нашаровуватися один на одного та синхронно продовжуватися y часі від 48 

до 177 год, а асинхронні цикли частіше спостерігають y літні місяці [3, 4]. 

У репродуктивному циклі свиноматок підсисний період зумовлює 

інтенсивність їх використання y технологічному процесі. Підсисний період, 

залежно від технології утримання, може коливатися від 21 до 60 діб [5]. 

А після відлучення поросят свиноматки проявляють стадію збудження 

статевого циклу через 3-5 діб. Проте за переведення галузі свинарства на 

промислову основу, широкого застосування технології штучного осіменіння 

та відсутності контакту з кнурами, цілорічного утримання y закритих 

приміщеннях та інші чинники призводять до порушення статевої циклічності 

y свиноматок. Виходячи з наведеного, метою роботи було вивчити 

особливості відтворної функції y свиноматок різних порід та ефективність 

синхронізації статевої охоти. 

Матеріалом для дослідження були свиноматки різних порід, що 

належали ТОВ «Дан-Фарм Україна» Київської області. Ми сформували дві 

групи (дослідна і контрольна), а y кожній групі по три підгрупи різних порід. 

Вплив методів стимуляції (синхронізації) на прояв статевої циклічності та 

заплідненості подано y табл. 1. У першій групі гормональні препарати 

застосовували за загальноприйнятими методиками. У другій групі 
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свиноматкам забезпечували дозований контакт з кнуром-пробником та 

випоювали до одного літра пива на голову. 

Таблиця 1 

Вплив методів синхронізації на прояв статевої циклічності 

та заплідненість свиноматок 
 

Порода Метод синхронізації n 

Проявили 

циклічність 

Стали 

порісними 

Заплідне-

ність 

n % n % % 

Ландрас 

Велика біла 

Дюрок 

PGF2-альфа 

ГСЖК 

12 

12 

12 

11 91,6 9 75,0 81,8 

10 83,3 9 75,0 90,0 

10 83,3 8 66,6 80,0 

Разом  36 31 86,1 26 72,2 83,0 

Ландрас 

Велика біла 

Дюрок 

Кнур-пробник + 

Пиво 

12 

12 

12 

10 83,3 10 83,3 100,0 

10 83,3 9 75,0 90,0 

9 75,0 9 75,0 100,0 

Разом   36 29 80,5 28 77,7 96,5 

 

З даних таблиці бачимо, що статеву циклічність проявили 86,1 % 

(83,3-91,6 %) свиноматок після застосування гормональних препаратів 

упродовж перших п’яти-семи діб, y цей час показники за господарських 

методів становили 80,5 % (75,0-83,3 %). Щодо заплідненості, то вона 

становила 83,0 % (80,0-90,0 %) y свиноматок, яким застосовували гормони. 

Після синхронізації природними методами заплідненість була кращою і 

становила 96,5 % (90,0-100,0 %). 

Отже, синхронізація статевої циклічності y свиноматок гормональними 

препаратами y нашому випадку не дозволяє суттєво підвищити заплідненість 

свиноматок. Зазначене ми можемо пояснити тим, що біологічна (природна) 

синхронізація сприяла кращому фолікулогенезу та імплантації ембріонів. 

Застосування різних схем синхронізації статевої циклічності впливало 

на плодючість свиноматок (табл. 2). 

Таблиця 2 

Плодючість свиноматок після синхронізації статевої циклічності 
 

Порода 
Народилося поросят На одну свиноматку 

перша група (n) друга група (n) перша група (n) друга група (n) 

Ландрас 120 114 13,3 12,7 

Велика біла 115 106 12,8 11,8 

Дюрок 104 113 13,0 12,6 

Середній 

показник 

 

113 

 

111 

 

13,0 

 

12,3 
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З даних цієї таблиці бачимо, що дещо кращими показники плодючості 

були серед свиноматок, яким застосовували гормональну синхронізацію 

статевої циклічності та отримали на 0,7 поросяти більше на одну 

свиноматку. 

Отже, застосування гормональної синхронізації статевої циклічності y 

свиноматок дозволяє отримати на 5,4 % більше поросят проти групи тварин, 

яким застосовували господарські методи. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОВАРІАЛЬНОГО РЕЗЕЗВУ 

ДО СУПЕРОВУЛЯЦІЇ У КОРІВ 

 

Як відомо, відтворна здатність великої рогатої худоби визначає її 

економічну ефективність розведення. Проте однопліддя та тривалий період 

тільності є значною перешкодою для збільшення поголів’я 

високопродуктивних корів. Незважаючи на те, що корови мають 

генеративний потенціал у сотні тисяч яйцеклітин, упродовж господарського 

використання реалізується лише незначна їх кількість. Саме тому завжди є 

актуальним і важливим застосування біотехнологічних методів відтворення 

великої рогатої худоби. Трансплантація ембріонів, отриманих після 

стимуляції суперовуляції, може прискорити відтворення та поліпшити 
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поголів’я великої рогатої худоби [1]. Проте змінна реакція тварини-донора 

на стимуляцію суперовуляції та нестабільні її результати є одним із 

найбільш проблематичних аспектів гормональної обробки [2]. Передбачити 

реакцію яєчників на стимуляцію суперовуляції може допомогти визначення 

рівня антимюллерового гормону (АМГ), що продукується переважно 

клітинами гранульози зростаючих фолікулів [3]. Отже, цей гормон може 

слугувати маркером оваріального резерву. 

Дослідження проводили в умовах ТОВ «Золоті Луки», село Паріївка 

Іллінецького району Вінницької області на клінічно здорових коровах 

української чорно-рябої молочної породи, віком від 4 до 8 років з масою тіла 

600-650 кг. Рівень АМГ визначали у сироватці крові корів, яку отримували 

після забору у вакуумні пробірки з активатором згортання із підхвостової 

вени. Кров відбирали до початку стимуляції суперовуляції. Концентрацію 

АМГ визначали методом імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням 

тест-набору AccuBind® АМГ (Monobind – Лос-Анджелес, США). Для 

реєстрації кількості фолікулів використовували прилад УЗД KX5200. 

Ми встановили пряму залежність між АМГ та кількістю фолікулів на 

яєчниках корів після стимуляції суперовуляції. Зокрема у корів із рівнем 

АМГ нижче 0,10 нг/см3 кількість фолікулів у середньому становила 5, а у 

корів із рівнем АМГ 0,11-0,20 нг/см3 – 16. У тварин із рівнем АМГ понад 

0,20 нг/см3 середня кількість фолікулів була 21. 

Згідно з даними B. M. Guerreiro et al. [4], корови із високим рівнем 

АМГ мають більше фолікулів, що придатні для аспірації та відповідно 

більше отриманих ооциткумулюсних комплексів і в подальшому ембріонів.  

Результатом нашого дослідження є підтвердження прямої залежності 

між рівнем АМГ у плазмі крові та генеративною функцією яєчників корів 

[5]. Отже, АМГ може слугувати критерієм для відбору донорів. 
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ЗА ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЙ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У КОРІВ 

 

Ситуація, яка наразі склалася в агросекторі, є доволі критичною. 

Не виключенням є галузь тваринництва, зокрема молочне скотарство. 

В окремих областях відбулася істотна втрата поголів’я корів у господарствах 

різних виробничих потужностей, відповідно, максимальне збереження 

здоров’я вирощуваного поголів’я набуло надзвичайної актуальності. На тлі 

цього, важливо систематично проводити комплекс заходів щодо збереження 

здоров’я молочної залози, цим самим забезпечуючи підвищення санітарної 

якості молока. 

Навіть вирощування цінного у генетичному відношенні поголів’я корів 

на підприємствах з високим ступенем автоматизації виробничих процесів не 

убезпечує від виникнення патологій молочної залози. Вітчизняні та 

зарубіжні вчені стверджують, що мастит є поліетіологічним захворюванням, 

головними чинниками виникнення якого є механічні, термічні, хімічні та 

біологічні. За повідомленнями вітчизняних дослідників, указані 

захворювання реєструють у близько 65 % корів, тому застосування 

комплексних схем збереження здоров’я молочної залози є заходами, які 

постійно впроваджують та удосконалюють у господарствах. 

Наразі ринок ветеринарних лікарських засобів, які рекомендовані до 

застосування за патологій молочної залози, є досить різноманітним. 

Проблема постачання окремих позицій імпортних препаратів частково 

компенсується застосуванням вітчизняних, проте значна кількість потужних 

виробників молока часто віддає перевагу імпортним засобам. Дефіцит 
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останніх на ринку, в певному ступені спричинив кризу повноцінного 

проведення ветеринарно-санітарних заходів та ветеринарних обробок 

поголів’я. Виходячи з цього, актуальним питанням є максимальне 

наповнення ринку ветеринарних лікарських засобів вітчизняними 

препаратами, вартість яких є на декілька позицій нижчою за імпортні, а 

також упровадження їх у схеми лікувально-профілактичних заходів у 

господарствах різних виробничих потужностей.  

Проведення лікувально-профілактичних обробок лактуючих корів 

передбачає застосування препаратів з мінімальною або нульовою каренцією 

з молоком, а також препаратів, які ніяким чином не впливають на 

безпечність та якість молока. Представниками таких засобів є препарати, які 

як діюча речовина містять йод. Препарати водного розчину йоду є 

безпечними щодо застосування в молочному скотарстві за прихованих та 

клінічних форм маститу. Стабілізований водний розчин йоду 

характеризується вираженою бактерицидною, знеболювальною та 

детоксикаційною дією за внутрішньоцистернального введення в кожну з 

часток вимені після доїння.  

Ми провели серію дослідів щодо визначення ефективності 

вітчизняного лікарського засобу, який як основна діюча речовина містить 

йод. Також у склад засобу введено синергічні компоненти – сполуки з 

вираженими знеболювальними, протинабряковими та в’яжучими ефектами в 

місці розвитку патологічного процесу. 

Основним маркерним показником ефективності лікування була 

кількість соматичних клітин у молоці корів з клінічними та субклінічними 

формами маститу в різні періоди спостереження. 

У ході проведення досліджень з’ясовано, що препарат проявляв вищу 

ефективність на перебіг запальних процесів молочної залози у корів за 

діагностування у них субклінічного маститу (кількість соматичних клітин до 

лікування становила 912,1 ± 12,4 тис./см3, на сьому добу після лікування – 

298,6 ± 11,6 тис./см3). Водночас, за катарального маститу, кількість 

соматичних клітин у молоці корів до лікування становила 

1212,1 ± 92,2 тис./см3, а на сьому добу після лікування – 308,6 ± 14,4 тис./см3. 

Отримані дані свідчать про позитивну динаміку в разі застосування 

засобу на основі йоду за перебігу субклінічного та клінічного (катарального) 

маститу у корів. Лікарські засоби на основі йоду можуть бути однією із 

альтернатив використання антибактеріальних засобів за лікування маститу. 

Варто вказати, що за пізнього діагностування та несвоєчасного 

лікування клінічних форм маститу, застосування препарату на основі йоду 

не викликало позитивної динаміки розвитку патологічного процесу. Тварини 

майже повністю втрачали молочну продуктивність. 

Крім того, як один з альтернативних методів антибіотикотерапії за 

патологій молочної залози є застосування наночасток срібла та міді. 
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Відповідно до поданих у літературі даних срібло має протимікробні 

властивості проти широкого спектра не лише бактерій, а й деяких грибків і 

вірусів. Головним фармакологічним ефектом наносрібла є протимікробний. 

Протимікробна дія цього металу зумовлена взаємодією електростатичних 

сил мікробної клітини, які мають від’ємний заряд, з позитивно зарядженими 

іонами срібла, відбувається утворення комплексів нуклеїнових кислот зі 

сріблом. Наслідком цього є порушення стабільності ДНК і життєздатність 

мікроорганізмів.  

Мідь має виражену протимікробну активність щодо багатьох штамів 

грампозитивних і грамнегативних бактерій, вірусів та грибів, володіє 

бактеріостатичною та бактерицидною активністю через ушкодження 

плазматичних мембран, нуклеїнових кислот і деструкції сульфгідрильних 

груп протеїнів.  

Оскільки препарати йоду, срібла та міді, на відміну від антибіотиків, 

не спричинюють селекцію резистентних штамів мікроорганізмів, їх 

застосування у практиці ветеринарної медицини сприятиме вирішенню 

проблеми лікування патологій молочної залози, спричинених 

антибіотикостійкими мікробними асоціаціями. 

Проте, обов’язково варто пам’ятати, що позитивного ефекту за 

лікування патологій молочної залози у корів, зокрема маститу, можна 

досягти лише під час проведення комплексного лікування з урахуванням 

форми та часу перебігу запального процесу, причини, що викликала 

біологічні особливості збудника, його чутливості до застосовуваних 

антимікробних засобів, а також загального стану організму тварини. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІОБЕЗПЕКИ В СВІТІ 

 

Зростання темпів розвитку сільського господарства, біотехнологій, 

біопромисловості, транспортних і зовнішніх торгових зв’язків у світі 

призвело до того, що сучасна біологічна наука стикається з численними 

проблемами, пов’язаними з виникненням і поширенням різноманітних 

хвороб рослин, тварин і людини. 

На цьому фоні також отримали розвиток і поширення такі надзвичайно 

негативні явища, як біотероризм та біодиверсії. Поява біозагроз і біоризиків 

виносить на порядок денний питання протидії цим явищам, сутність яких 

полягає у розробці, впровадженні, верифікації і підтриманні норм біобезпеки 

та біозахисту. 

Роль інстанцій з контролю у цьому глобальному процесі належить 

міжнародним організаціям, що є кураторами проблем безпечності і якості 

продуктів харчування (FАО – Всесвітня продовольча організація), 

ветеринарного (ОІЕ – Міжнародне епізоотичне бюро) і медичного (WНО – 

Всесвітня організація охорони здоров’я) супроводу. З їх ініціативи лише за 

кілька останніх років було проведено цілу низку заходів щодо розробки і 

популяризації стандартів у галузі біобезпеки та біозахисту. 

Розгляд кола проблемних питань необхідно розпочати з визначення 

цих важливих понять. 

Біологічна безпека (biosafety) – це збереження живими організмами 

своєї біологічної сутності, біологічних якостей, системоутворювальних 

зв’язків і характеристик, запобігання широкомасштабним втратам 

біологічної цілісності, які можуть мати місце як результат: 

- втручання або впровадження чужорідних форм життя в екосистему, 

що склалася; 

- введення чужих вірусних або трансгенних генів чи пріонів; 

- бактеріального забруднення їжі;  

- дії генної терапії, або інженерії, або вірусів на органи і тканини;  

mailto:yakubchak_om@nubip.edu.ua
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- забруднення природних ресурсів (води, ґрунту тощо); 

- можливого впровадження чужорідних мікроорганізмів із космосу. 

Завданнями біобезпеки є збереження стабільного благополуччя 

екосистем, здоров’я людини, тварин і рослин, запобігання масовому 

інфікуванню людей, конструюванню та застосуванню біологічної зброї. 

Біозахист – це система заходів, що застосовують для зменшення 

ризиків, пов’язаних з навмисним викидом або виносом небезпечних 

біологічних матеріалів. 

Існує декілька напрямів розробки засобів і заходів з протидії 

біологічним та хімічним загрозам і ризикам. Це екологічна безпека, безпека 

під час поводження з генетично-модифікованими організмами, харчова 

безпека, лабораторна біобезпека тощо. Всі вони ґрунтуються на аналізі 

ризиків і методичні підходи до цього питання залежать від виду біобезпеки. 

З різних видів антропогенних забруднень довкілля, якими опікується 

екологія, сферу проблем біологічної безпеки визначає біологічне 

забруднення, що відбувається через свідоме або випадкове вселення нових 

видів, які безперешкодно розмножуються за відсутності в них природних 

ворогів і витісняють місцеві види живих організмів. Об’єктом біобезпеки є 

біота – жива складова біосфери, а компонентами біологічного забруднення – 

живі організми. Якісна відмінність цього виду забруднення від інших 

полягає у здатності його компонентів до розмноження, адаптації і 

передавання спадкової інформації в довкіллі, що надає характерові його 

впливу таких рис, як мобільність та агресивність, і робить його особливо 

небезпечним. Досягнення молекулярної біології і генетичної інженерії 

настільки розширили поле біологічних ризиків, і якісно, і кількісно, що 

загалом біологічне (в тому числі генетичне) забруднення нині 

характеризують як новий вид забруднення, котрий висуває на порядок 

денний проблему виживання людини як біологічного виду.  

Отже, в сучасних умовах науково-технічного прогресу поширення 

новітніх технологій, а також сфер їх застосування, невід’ємною складовою 

екологічної безпеки стає біологічна безпека під час поводження з генетично-

модифікованими організмами. В аспекті її правової регламентації слід 

ураховувати, що: 

а) забезпечення біологічної безпеки можливе за умови застосування 

системи правових, організаційно-управлінських, технічних та інших засобів, 

що запобігає виникненню небезпечних для здоров’я людини та довкілля 

наслідків генно-інженерних маніпуляцій; 

б) досягнення біобезпеки має здійснюватися із дотриманням принципу 

застереження, зумовленого відсутністю науково обґрунтованих даних щодо 

міри можливої небезпеки генетично-модифікованих організмів для 

біорізноманіття і здоров’я людини та принципу запобігання заподіянню 

екологічної шкоди; 
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в) біобезпека допускає наявність прийнятного рівня ризику за 

здійснення генетично-інженерної діяльності; 

г) забезпечення біобезпеки зумовлює необхідність вироблення, 

прийняття та дотримання спеціальних правил і нормативів оцінювання та 

управління ризиком тощо.  

У зв’язку з використанням ГМО в сільському господарстві біологічні 

знання, що можуть мати подвійне застосування, стають надбанням не лише 

різних держав, але і окремих людей. Доступність науково-технічної 

інформації, завдяки всесвітній комп’ютерній мережі «Інтернет», може 

сприяти отриманню необхідних відомостей не лише державними 

організаціями, але і екстремістськими, терористичними угрупованнями в 

багатьох країнах світу. Це створює небезпеку застосування біологічних 

агентів не лише у воєнних конфліктах, але і в ході терористичних актів.  

Використання ГМО виробниками продуктів харчування вже саме 

собою потенційно небезпечне, але, плюс до цього, нині практично на 

будь-якому етапі виробництва може статися втручання зловмисників. 

Наприклад, гени патогенних мікроорганізмів можуть бути вбудовані в геном 

рослин, які використовують як сировину для виробництва кормів і продуктів 

харчування. Зробити це на подив просто. Досить, наприклад, розпорошити 

над звичайним полем з сільськогосподарськими рослинами пилок рослин, 

модифікованих відповідним чином. Шляхом природного перехресного 

запилення гени патогенних мікроорганізмів швидко поширяться в здоровій 

популяції, а самі рослини отримають відповідну вставку на генному рівні. 

До того ж процес стане вже не контрольованим, що призведе до 

страхітливих наслідків. Зокрема, у такий спосіб можна викликати різні 

епідемії або епізоотії, масові отруєння, стійкі епідемічні вогнища, у тому 

числі захворювання, що ніколи не траплялися. І це, на жаль, не вигадки 

людини «нетрадиційної наукової орієнтації». 

Отже, проблеми біобезпеки і біозахисту стають все більш актуальними 

і потребують невідкладного вирішення.  

Про можливість виробництва різного роду продуктів за допомогою 

генної інженерії йдеться також у Законі України «Про тваринний світ». Так, 

згідно з вимогами ст. 51 цього закону створення нових штамів 

мікроорганізмів, біологічно активних речовин, виведення генетично 

змінених організмів, виробництво інших продуктів біотехнології 

здійснюється лише на підставі позитивних висновків державної екологічної 

експертизи. Використання цих організмів і речовин без позитивних 

висновків екологічної експертизи заборонено. До того ж, як зазначено у 

ст. 53 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», їх виробництво і використання здійснюється тільки після 

проведення комплексних досліджень їх впливу на здоров’я і навколишнє 

природне середовище за дозволом Міністерства охорони здоров’я України і 
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Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. 

Отже, зазначені організми є об’єктами екологічної експертизи. Отже, до них 

мають застосовуватися положення, закріплені в інших законах України 

екологічного спрямування. Зокрема йдеться про Закон України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» (ст. 53, 57) та Закон 

України «Про екологічну експертизу» (ст. 13).  

Важливими є норми, що містяться в Законі України «Про захист прав 

споживачів». Їх належне застосування також сприятиме досягненню 

необхідного рівня біобезпеки. Так, ст. 18 закону закріплює право споживачів 

на інформацію про товари (роботи, послуги). Згідно зі змінами, внесеними 

до цього закону 10 січня 2002 р., до такої інформації належить також 

обов’язкова позначка на відповідному товарі, яка свідчить про «застосування 

генної інженерії під час виготовлення товарів». Це положення закону 

співзвучне з відповідними вимогами міжнародних документів, наприклад, 

Картахенського протоколу з біобезпеки (ст. 18), де закріплено вимоги щодо 

обов’язкового маркування продуктів, які містять або складаються з 

генетично-модифікованих організмів.  
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РОЗРОБЛЕННЯ І ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУР БІОБЕЗПЕКИ 

В НАВЧАЛЬНІЙ ХІРУРГІЧНІЙ КЛІНІЦІ 

 

Біобезпека – це глобальний інструмент запобігання і захисту від 

інфекційних агентів, який розглядається не як обмеження, а як частина 

процесу, спрямованого на поліпшення здоров’я людей, тварин і 

навколишнього середовища. Її ключовими ланцюгами є біозахист, 

біокомпартмент, біоізоляція, біопрофілактика і біоконсервація [1, 2, 3]. Для 

практичної їх реалізації враховують видові особливості тварин та 

інфекційних агентів, ступінь їх вірогідного контакту з людиною та 

продуктами, техніко-конструктивні характеристики ферм / клінік. 

mailto:rublenkomv@gmail.com
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Здебільшого в Україні навчальні клініки побудовано за санітарно-

гігієнічними нормами, але не за вимогами біобезпеки. У рамках 

акредитаційного процесу відповідно до вимог EAEVE на ветеринарному 

факультеті Білоцерківського НАУ було розроблено систему процедур 

біобезпеки в навчальній хірургічній клініці. 

Зонування приміщень. Хірургічне відділення навчальної клініки 

поділено спеціальними кольоровими лініями, які ідентифікують певні зони 

та обмеження для персоналу, студентів і власників тварин: зелена – 

відсутність обмежень; жовта – обмеження проходу; червона – прохід лише 

з дозволу лікаря. У зеленій зоні проводять заняття без залучення тварин та 

муляжів, у жовтій – діагностичні маніпуляції з тваринами, а також роботу 

студентів з муляжами, червона – чиста зона (операційна, стерилізаційна). 

Розміщення знаків візуалізації інформує про діючі дозволи, небезпеки, 

приписи та обмеження. 

Процедури гігієни персоналу передбачають регламенти 

використання засобів індивідуального захисту в різних зонах. У жовтій зоні 

для роботи з дрібними тваринами та муляжами використовують лікарські 

костюми та черевики або крокси. Закрите взуття зменшує ризики 

травмування обладнанням, тваринами, контакту з потенційно інфікованими 

речовинами (наприклад, фекаліями, виділеннями тощо). Його дезінфікують 

періодично і обов’язково по закінченні роботи шляхом повного занурення у 

дезінфектант у прорезиненій ванні. Одяг чистої (червоної) зони тільки 

одноразовий поверх медичних костюмів та кроксів виключно для цієї зони. 

Гігієна рук. Гумові рукавички не замінюють гігієну рук! Її проводять: 

до і після обслуговування кожного пацієнта; після маніпуляцій, з ризиком 

забруднення рук кров’ю тварин, рідинами організму, секретами, екскретами 

і контамінованими предметами, незалежно від того, були вони у рукавичках 

чи без них; під час різних маніпуляцій на одній тварині для запобігання 

крос-контамінації інших ділянок тіла; після відбирання зразків матеріалу від 

тварини; після виходу з клінічних зон та після зняття рукавичок; перед 

прийманням їжі, перервою, курінням; до і після відвідування кімнати 

відпочинку, туалету. У кожній залі має бути раковина з проточною водою, 

дозатор рідкого мила, паперові рушники та дозатор з дезінфектантом, 

візуалізовані процедури підготовки рук. Як правило, використовують 

спиртові дезінфектанти (АХД 2000, Етасепт тощо).  

Чисті рукавички мають бути одягнені для дослідження пацієнтів з 

високим ризиком або під час роботи з екскрементами, секретами чи ранами. 

Рукавички, хірургічні маски і захисні окуляри мають бути одягнені під час 

виконання хірургічних операцій, маніпуляцій із кров’ю або іншими 

рідинами, маніпуляцій з кістками або зубами. Замінювати рукавички слід 

після контакту з кожним пацієнтом. 
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Гігієна приміщень. У приміщеннях зеленої зони проводять попереднє 

та генеральне прибирання, жовтої – попереднє, поточне, 

післяманіпуляційне, завершальне та генеральне прибирання. Для 

підтримання асептичного режиму у хірургічному відділенні (червона) 

проводять попереднє, поточне, післяопераційне, завершальне і генеральне 

прибирання. 

Для миття поверхонь застосовують 0,5 % розчин мийного засобу 

«Білизна поверхня» тощо, а для дезінфекції – Акрилан або Аеродизин, 

0,05-0,5 % розчини Бланідас Актив, 0,01 % розчини Бланідас Актив Ензим, 

0,5 % розчин Бланідас Оксідез, 0,1 % розчин Лізоформін 3000, 0,015-0,06 % 

розчин Бланідас 300 (містить активний хлор, особливо за підозри 

інфекційного агента; залишки хлоровмісних окиснювачів ретельно змивають 

з будь-яких поверхонь). 

Біля входу у червону зону розташовують дезкилимок, який щоранку 

обслуговчий персонал (чергові студенти) заправляють дезінфектантом  

(0,1 % розчин Лізоформін 3000 тощо). 

Гігієна медичних виробів. Медичні вироби, які в процесі експлуатації 

контактують з поверхнею рани, кров’ю, ін’єкційними препаратами, шкірою, 

слизовою оболонкою, підлягають знезараженню, що охоплює три 

послідовних процеси: дезінфекцію, передстерилізаційну обробку та 

стерилізацію.  

Гігієна пацієнтів. Пацієнти мають бути ретельно очищені, вичесані, 

вимиті перед їх надходженням до маніпуляційної (зони для виконання 

анестезії). У межах маніпуляційної пацієнту промивають ротову порожнину 

(у разі виконання ендотрахеальної анестезії) та ставлять внутрішньовенний 

катетер з дотриманням правил асептики.  

Гігієна утилізації відходів. Відходи, що утворюються під час роботи, 

потрібно сортувати під час збирання на місці їх утворення, маркувати, 

знезаражувати / знешкоджувати, герметизувати, транспортувати у 

міжклінічні накопичувальні контейнери та сортовано утилізувати. 

Медико-біологічні (небезпечні) відходи – це використаний медичний 

інструмент (голки, шприци, скальпелі та їх леза тощо); контаміновані 

відходи (засоби індивідуального захисту, перев’язувальний матеріал, скляні 

та пластикові вироби, забруднені кров’ю або іншими біологічними рідинами, 

фекалії тварин тощо); органічні операційні відходи (тканини, органи, 

частини тіла тварин); трупи тварин. 

Гострі медичні відходи (голки, леза тощо) збирають в окремий 

герметичний, стійкий до проколу пластиковий контейнер із жовтого кольору 

з відповідним маркуванням. Після заповнення місткості не більше, ніж на ¾, 

знезаражують дезінфектантом (Бланідас Актив, Бланідас 300 тощо) або 

автоклавуванням, герметизують, описують (надпис «Гострі відходи») і в 
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контейнерах транспортують до місць їх тимчасового зберігання у 

спеціальних контейнерах для сортованої утилізації. 

Контаміновані відходи різні (крім пластику, скла) збирають в 

одноразовий, міцний, вологостійкий пакет (відро) червоного кольору (за 

потреби знезаражують дезінфектантом Бланібас Актив або Бланідас 300 

тощо). Після заповнення пакета не більше, ніж на ¾, його герметизують 

(з використанням бирки-зтяжки або інших пристосувань), описують (надпис 

«Контаміновані відходи») і транспортують до місць тимчасового зберігання.  

Контаміновані пластикові відходи (шприци, пробірки тощо) 

звільняють від органних решток та поміщають у посудину з дезінфектантом 

і витримують відповідну експозицію.  

Органічні операційні відходи герметизують (з використанням бирки-

зтяжки або інших пристосувань) у пакети червоного кольору, описують 

(ярлик з надписом «Органічні операційні відходи») і транспортують до 

відділу некропсії для зберігання у холодильнику та подальшої відповідної 

утилізації.  

Трупи тварин після загибелі чи еутаназії герметизують 

(з використанням бирки-зтяжки або інших пристосувань) у пакети червоного 

кольору, описують (ярлик з надписом «Труп тварини») і транспортують до 

відділу некропсії для патологоанатомічного розтину. 

Продукти харчування та напої. Зберігають лише у кабінетах 

персоналу. Студенти вживають їжу лише в кімнаті відпочинку. 

Висновок 

Розроблено та впроваджено в освітній процес процедури біобезпеки в 

навчальній хірургічній клініці відповідно до міжнародних стандартів і 

рекомендацій. Запроваджено систему верифікації компетентностей 

персоналу і студентів щодо алгоритмів зонування приміщень клініки, вибору 

антисептиків і дезінфектантів, сортування та утилізації відходів. 
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БЛАГОПОЛУЧЧЯ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ 

 

Імплементація вимог законодавчих актів із забезпечення благополуччя 

курчат-бройлерів є найбільш важливим питанням у забезпеченні санітарно-

гігієнічних вимог за їх утримання, годівлі, напування. За аналізу та 

визначення критичних точок благополуччя курчат-бройлерів за 

вирощування постає необхідність визначення перспектив розвитку 

птахівництва. 

В Україні законодавство з благополуччя тварин було обмежено 

Законами України «Про ветеринарну медицину», «Про превенції жорстокого 

поводження з тваринами» і низкою підзаконних актів. Між Україною і ЄС 

підписано угоду щодо гармонізації законодавства до нормативів ЄС і одним 

з пунктів зобов’язань є імплементація вимог у частині забезпечення 

благополуччя тварин. У контексті впровадження мінімальних стандартів 

благополуччя з утримання курей у клітках для птахівників буде передбачено 

перехідний період − до 2026 року, але необхідно наразі ці питання 

вирішувати. 

Нині діє Закон України «Про ветеринарну медицину і благополуччя 

тварин», який передбачає кардинальні зміни в благополуччі тварин щодо 

розроблення загальних вимог до благополуччя бройлерів. Підставою для 

розробки цих документів є Регламент ЄС 99/74 зі змінами від 14.04.2016 

«Захист сільськогосподарських корисних тварин і інших тварин для 

виробництва продукції тваринного походження в процесі їх утримання», а 

також Кодекс здоров’я наземних тварин (OIE, 2019) і кращі практики з 

благополуччя тварин.  

Впровадження інтенсивних технологій виробництва продукції 

бройлерного птахівництва передбачають застосування різноманітних, 

екологічно не шкідливих нутріцевтиків, серед яких є пробіотики. Одним із 

таких новостворених препаратів симбіонтної природи є пробіотичний 

біопрепарат «Субтіформ» (виробник: «БТУ-Центр Біотехнологія Україна», 

Вінницька область, Україна), який містить лактобактерії, та рекомендований 

для збагачення раціону в птахівництві. 

Випробування проводили у господарстві ТОВ «Скибинецька 

птахофабрика» с. Скибинці Тетіївського району Київської області: 

аналізування технології вирощування курчат-бройлерів; організація 

проведення доклінічних досліджень з вивчення впливу пробіотичного 

біопрепарату «Субтіформ» на збереженість, метаболізм та приросту живої 
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маси курчат-бройлерів; поетапне проведення експериментальної частини на 

базі вищеназваного господарства. 

Технологією є вирощування бройлерів Сobb-500 на підлозі з глибокою 

підстилкою. Курчат розміщують у широкогабаритних пташниках великими 

одновіковими партіями. Всі виробничі процеси в пташниках механізовані 

(роздавання корму, напування, прибирання посліду, обігрівання птиці), а 

освітлення приміщень автоматизовано. Одним з головних принципів 

технології вирощування бройлерів є підтримка оптимального мікроклімату в 

приміщенні пташника: температура 28-30 °С, рівень вологості в межах 

70-80 %. На птахофабриці курчат-бройлерів годують спеціальним 

комбікормом, який складається з пшениці; кукурудзи; двох видів шроту; 

кісткового борошна; дріжджів; жиру; солі; крейди; комплексу вітамінів і 

мінералів. Для підвищення резистентності організму, з 6-го по 12-й день 

життя, курчатам-бройлерам випоювали вітамінні комплекси згідно з 

інструкцією. У період з 12-го по 14-й день вирощування курчатам-бройлерам 

провели профілактику кокцидіозу за допомогою кокцидіостатиків. 

Матеріалом для досліджень слугували 24 курчат-бройлерів, з яких 

6 – контрольна група птиці (без випоювання пробіотику) та дослідні групи 

птиці за випоювання пробіотику на 10 л води: 6 – дослідна група № 1 

(випоювання 0,5 г пробіотику); 6 – дослідна група № 2 (випоювання 2,0 г); 

6 – дослідна група № 3 (випоювання 4,0 г). На ТОВ «Скибинецька 

птахофабрика» с. Скибинці Тетіївського району Київської області курчатам-

бройлерам з 28-го по 42-го денного віку випоювали з 10 літрами води 

пробіотик «Субтіформ». Виробництво м’яса курчат-бройлерів здійснювалося 

згідно з вимогами ДСТУ 3143:2013. 

Було встановлено живу масу бройлерів на початку та наприкінці 

досліду; абсолютний приріст; середньодобовий приріст маси тушки; 

загальну масу тушки птиці, потроху з шиєю; вгодованість птиці у 

контрольній групі (без задавання пробіотику) і дослідних групах курчат-

бройлерів за випоювання птиці: 0,5 г пробіотику «Субтіформ» (дослід 1); 

2 г пробіотику «Субтіформ» (дослід 2); 4 г пробіотику «Субтіформ» 

(дослід 3). Жива маса 1 бройлера (г): контроль – 1244 ± 2,58; дослід № 1 – 

1265 ± 2,22 (р ≤ 0,001); дослід № 2 – 1321 ± 2,79 (р ≤ 0,001); дослід № 3 – 

1257 ± 1,73 (р ≤ 0,001). Абсолютний приріст (г): контроль – 1343 ± 2,22; 

дослід № 1 – 1329 ± 2,44 (р ≤ 0,001); дослід № 2 – 1370 ± 2,89 (р ≤ 0,001); 

дослід № 3 – 1453 ± 2,38 (р ≤ 0,001). Середньодобовий приріст маси 

тушки (г): контроль – 96 ± 0,21; дослід № 1 – 97 ± 0,20 (р ≤ 0,001); дослід 

№ 2 – 98 ± 0,23 (р ≤ 0,001); дослід № 3 – 104 ± 0,29 (р ≤ 0,001). Загальна маса 

тушки птиці, потроху з шиєю становила (г): контроль – 1945 ± 2,44; дослід 

№ 1 – 1972 ± 2,21 (р ≤ 0,001); дослід № 2 – 2460 ± 2,21 (р ≤ 0,001); дослід 

№ 3 – 2425 ± 2,44 (р ≤ 0,001). 
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Було встановлено характеристику вгодованості у контрольній групі 

курчат-бройлерів і дослідній групі № 1 – друга категорія (м’язи розвинуті 

задовільно; грудні м’язи з кілем утворюють кут без западини; відкладання 

жиру в нижній частині живота незначні; кіль грудної клітки неокостенілий, 

виокремлюється); у дослідних групах № 2 і 3 – перша категорія (м’язи добре 

розвинуті; форма грудини округла; відкладання жиру в нижній частині 

живота значні; кіль грудної клітки не окостенілий, не виокремлюється). 

Необхідно зазначити, що випоювання курчат-бройлерів пробіотиком 

«Субтіформ» підвищує їх продуктивність й задовольняє потреби 

необхідними поживними речовинами пересічних споживачів. 
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Тетяна ДУДУС, канд. пед. наук, методист вищої категорії 

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової 
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СИСТЕМА БІОБЕЗПЕКИ І БІОЗАХИСТУ 

У ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ 

 

Основу системи біобезпеки та біозахисту випробувальних 

лабораторіях становить оцінювання ризиків біологічного походження та 

система управління біоризиками. Тому кожна лабораторія, яка працює зі 

збудниками хвороб тварин і птиці, а також людини, має розробляти власні 

програми з біобезпеки та біозахисту, метою яких є зведення до мінімуму 

негативного впливу біологічно небезпечних об’єктів на здоров’я людей, 

тварин і навколишнє середовище. Біозахист в умовах лабораторії охоплює 

забезпечення охорони, контролю та обліку біологічних агентів і токсинів 

всередині лабораторії з метою запобігання їх втратам, крадіжкам, 

неправильному використанню, несанкціонованому доступу. Поняття 

лабораторна біобезпека охоплює процес захисту лабораторій від інфекцій та 

хімічних сполук, які можуть спричинювати важкі хвороби. 

Найбільш високий рівень біоризиків спостерігається під час роботи з 

патогенними мікроорганізмами. Позаштатна ситуація, за якої виникає 

реальна або потенційна можливість виділення патогенного агента в повітря 

робочої зони, зараження персоналу або навколишнього середовища 

розглядають як аварію. У зв’язку з високою концентрацією біоризиків у 

біологічних лабораторіях і виробництвах, найважливішим завданням є 
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забезпечення біологічної безпеки під час роботи з патогенними біологічними 

агентами. Мета біобезпеки – знизити або елімінувати вплив на індивіда й 

навколишнє середовище потенційно патогенних агентів. Питання контролю 

біоризиками містять керування виробничим середовищем, технікою безпеки, 

гігієною праці й здоров’ям працюючого персоналу, що складає компоненти 

біозахисту, який трактують як комплекс заходів із забезпечення зберігання 

інфекційних патогенів у лабораторії; недопущення їхнього 

несанкціонованого виносу, зокрема науково-дослідної інформації; під час 

роботи персоналу з патогенами – об’єктами дослідження захист оточення й 

людей, що живуть поблизу лабораторії; осіб, які контактують із персоналом; 

та навколишнього середовища. Проблеми біологічної безпеки, біотероризму 

у світі нині вийшли на провідне місце загальної безпеки багатьох держав у 

зв’язку із загостренням як політичної, так і економічної ситуацій. 

Кожна складова біозахисту базується на результатах оцінювання 

біоризиків. Основні компоненти системи біозахисту знайшли відбиття в 

рекомендаціях ВООЗ: фізичний захист, особистий біозахист персоналу, 

мікробіологічна техніка, лабораторне устаткування, транспортний біозахист, 

інформаційна охорона біоматеріалів, організація й тренінг персоналу. 

На рівень безпеки під час досліджень із патогенними 

мікроорганізмами впливають два чинники – технічний і людський. Технічні 

елементи у вигляді системи організаційних й інженерно-технічних заходів і 

засобів спрямовані на захист працюючого персоналу, населення й 

навколишнього середовища від впливу патогенних біологічних агентів. 

В основі людського чинника лежить рівень підготовки й навчання безпечних 

методів роботи зі збудниками інфекційних захворювань персоналу 

лабораторій, знання можливих джерел зараження, ступінь відповідальності 

співробітника.  

Для різних груп / категорій лабораторних інфекцій Центром з 

контролю й профілактики захворювань (The Center for Disease Control and 

Prevention – CDC) розроблені практичні керівництва, у яких описується 

відповідне устаткування для безпечного зберігання біологічного матеріалу, 

необхідне оснащення й заходи, які має виконувати персонал лабораторій. Ці 

керівництва називаються рівнями біологічної безпеки (Biosafety level – BSL) 

Виокремлюють чотири рівні, кожний з яких складається з первинних і 

вторинних бар’єрів і особливостей мікробіологічних процедур.  

Під час роботи в лабораторії слід дотримуватися правил GLP 

(належної лабораторної практики) і GMP (належної мікробіологічної 

практики). 

У випробувальній лабораторії має бути розроблено та затверджено 

операційну інструкцію «Порядок роботи у секторі інфекційних досліджень 

бактеріологічного відділу». Персонал відділу має мати відповідну освіту, 

компетентність, досвід роботи в галузі діяльності; прийнятий на роботу у 
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сектор персонал проходить стажування на робочому місці відповідно до 

«Програми навчання-стажування співробітника сектору інфекційних 

досліджень бактеріологічного відділу лабораторії». У цьому секторі 

розробляють «Технічні вимоги до лабораторних приміщень 

бактеріологічного відділу» згідно з регламентованими ДСП 9.9.5-080-2002 

«Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, 

відділеннях) мікробіологічного профілю» та методиками випробувань, 

задокументовані та знаходяться в місцях вимірювання кліматичних 

параметрів, які щоденно реєструються уповноваженим персоналом відділу у 

бланках «Картка контролю стану мікроклімату приміщень сектору 

інфекційних досліджень бактеріологічного відділу». Порядок підтримання та 

контролювання умов довкілля описано в операційній інструкції «Порядок 

підтримання та контролювання умов довкілля приміщень бактеріологічного 

відділу», при цьому ведуть «Графік прибирання приміщень відділу», 

«Картку контролю якості дезінфекції». 

Отже, у випробувальних лабораторіях необхідно чітко дотримуватися 

вимог щодо біологічної безпеки та біологічного захисту, а саме Державних 

санітарних правил і норм; підбирати належні практики і методи, які 

забезпечать найвищий рівень захисту персоналу; мати в наявності 

нормативні документи, які регламентують основні вимоги біобезпеки та 

біозахисту, потенційні небезпеки, а також практику та процедури, що мають 

на меті усунути або звести до мінімуму ризики будь-яких видів небезпеки у 

лабораторії. 
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ЛАБОРАТОРНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ГЕМОРАГІЧНОЇ ХВОРОБИ 

КРОЛІВ: СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ТА СТАН В УКРАЇНІ 

 

Кролі – універсальні тварини, яких вирощують в усьому світі заради 

м’яса, хутра та пуху, а також як лабораторних, виставкових та домашніх 

тварин. Прогресуюче зменшення поголів’я кролів в Україні обумовлено як 

організаційно-економічними, так і суто ветеринарними проблемами. Однією 

з найбільш загрозливих інфекційних хвороб, яка є дуже заразною та 

практично у 100 % випадків закінчується летально, є геморагічна хвороба 

кролів (далі – ГХК). 

mailto:andrey4egvet@gmail.com
mailto:nataamezh@gmail.com
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У країнах з розвиненим кролівництвом найбільше зусиль 

зосереджують на профілактиці ГХК, яка охоплює суворе дотримання вимог 

біозахисту, санітарно-гігієнічні та карантинні заходи, щеплення тварин 

вакцинами від визначеного підтипу вірусу, проведення лабораторного 

моніторингу ГХК серед домашніх кролів і в диких популяціях з метою 

визначення підтипу вірусу, що циркулює в регіоні або країні. В Україні такий 

моніторинг не проводиться, що зумовлено низкою проблем нормативно-

правового і матеріально-технічного забезпечення лабораторного 

діагностування ГХК. Враховуючи світовий досвід боротьби з ГХК, пошук, 

вивчення, аналіз та систематизація інформації щодо нормативно-правового і 

матеріально-технічного забезпечення лабораторного діагностування ГХК в 

Україні з метою визначення його відповідності сучасним міжнародним 

вимогам, набуває особливої актуальності. 

Матеріалом для дослідження слугували офіційні нормативно-правові 

документи України (закони, постанови, накази, розпорядження, порядки, 

інструкції, настанови з лабораторного діагностування, державні стандарти 

України (далі – ДСТУ)), що регламентують лабораторне діагностування ГХК 

та керівні документи Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (далі – 

ВООЗТ), а саме: «Кодекс здоров’я наземних тварин» (далі – Кодекс) та 

«Керівництво з діагностичних тестів і вакцин для наземних тварин» (далі – 

Керівництво), які регламентують питання діагностування, нагляду та 

нотифікації хвороб кролів. У роботі використано статистично-аналітичний 

метод аналізу документації. 

Доведено, що для підтвердження клінічних випадків (встановлення 

діагнозу), підтвердження вільності популяції чи окремої тварини від вірусу 

ГХК перед переміщенням, забезпечення політики ерадикації, визначення 

поширеності ГХК (моніторинг) на певній території, визначення імунного 

статусу окремих кролів або популяцій після вакцинації проти ГХК, 

уповноважені українські лабораторії мають мати в арсеналі сучасні, 

міжнародно визнані, акредитовані методи та зареєстровані засоби 

лабораторного діагностування цієї хвороби. 

Результати проведеного аналізу наявності або відсутності нормативно-

правових та матеріально-технічних ресурсів щодо лабораторного 

діагностування ГХК в Україні наведено у табл. 1, з якої видно, що в Україні 

відсутні обов’язкові до виконання нормативно-правові документи, що 

регулюють питання профілактики, діагностування, обмежувальних та інших 

заходів, спрямованих на запобігання розповсюдженню й ліквідацію спалахів 

ГХК. 

Поряд з цим в Україні є документ який регламентує діагностування 

ГХК, але не є обов’язковим до застосування, а саме ДСТУ 8493:2015 

«Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики вірусної 

геморагічної хвороби кролів». Цей ДСТУ, на жаль, не відповідає сучасним 
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вимогам ВООЗТ та регламентує лише три методи лабораторного 

діагностування ГХК – імуноферментний аналіз (далі – ІФА), реакцію 

гемаглютинації (далі – РГА) та реакцію затримки гемаглютинації (далі – 

РЗГА). Про методи електронної мікроскопії (далі – ЕМ) та полімеразної 

ланцюгової реакції (далі – ПЛР), яка до речі є основним методом для 

підтвердження клінічних випадків (ставлення діагнозу) ГХК, в документі 

взагалі не згадується. 

 

Таблиця 1 

Стан нормативно-правового та матеріально-технічного забезпечення 

лабораторного діагностування ГХК в Україні 
 

Показники 
Значення 

показника 

Нормативно-правове забезпечення 

Наявність актуальної інструкції щодо профілактики та боротьби 

з ГХК 

ні 

Наявність актуальної настанови з лабораторного діагностування ГХК ні 

Наявність ДСТУ з лабораторного діагностування ГХК так 

Відповідність ДСТУ з лабораторного діагностування ГХК вимогам 

ВООЗТ 

ні 

Матеріально-технічне забезпечення 

Наявність розроблених в Україні діагностичних засобів для ІФА ні 

Наявність зареєстрованих в Україні діагностичних засобів для ІФА ні 

Наявність лабораторного обладнання для ІФА у ДЛ ДПСС так 

Наявність лабораторного обладнання для електронної мікроскопії 

у ДЛ ДПСС 

ні 

Наявність розроблених в Україні діагностичних засобів 

для РГА та/або РЗГА 

ні 

Наявність зареєстрованих в Україні діагностичних засобів 

для РГА та/або РЗГА 

ні 

Наявність розроблених в Україні діагностичних засобів 

для ЗТ-ПЛР-РЧ 

ні 

Наявність зареєстрованих в Україні діагностичних засобів 

для ЗТ-ПЛР-РЧ 

ні 

Наявність лабораторного обладнання для ЗТ-ПЛР-РЧ у ДЛ ДПСС так 

Наявність розроблених в Україні діагностичних засобів для ЗТ-ПЛР так 

Наявність зареєстрованих в Україні діагностичних засобів для ЗТ-ПЛР ні 

Наявність лабораторного обладнання для ЗТ-ПЛР у ДЛ ДПСС ні 
 

Примітка: ДЛ ДПСС ‒ державні лабораторії Держпродспоживслужби 

 

Згідно з пунктом 4 статті 52 Закону України «Про ветеринарну 

медицину» від 04.02.2021 № 1206-IX, діагностування інфекційних 

захворювань тварин здійснюється відповідно до інструкцій щодо 

профілактики та боротьби з відповідними хворобами тварин, а в разі їх 

відсутності – відповідно до настанов ВООЗТ. Відносно ГХК такими 
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настановами є глава 13.2. Кодексу та глава 3.7.2. Керівництва. До недавнього 

часу методи лабораторного діагностування хвороб тварин, які входять до 

Списку ВООЗТ, визначалися Кодексом як «приписані (призначені) 

випробування для міжнародної торгівлі». Ці призначені методи вимагалися 

(були обов’язкові) Кодексом для міжнародного переміщення тварин та 

продуктів тваринного походження і вважалися оптимальними для визначення 

стану здоров’я тварин. Останнім часом ВООЗТ від концепції «призначеного 

(приписаного) методу» відмовилася та взагалі їх видалили з Кодексу. Разом з 

тим до Керівництва додають інформацію щодо доступних діагностичних 

тестів для окремої хвороби. При цьому ВООЗТ поділяє методи 

лабораторного діагностування відповідно до цілей (призначення), для яких 

вони рекомендовані та можуть бути застосовані з врахуванням результатів 

(критеріїв) валідації. 

Інформацію щодо методів лабораторного діагностування ГХК та їх 

призначення за вимогами ВООЗТ наведено у табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Методи лабораторного діагностування ГХК та їх призначення 

(Terrestrial Manual, 2022) 
 

Метод 

Призначення 

Вільність 

популяція 

від 

інфекції 

Вільність 

окремої 

тварини від 

інфекції перед 

переміщенням 

Забезпечення 

політики 

ерадикації 

Підтвердження 

клінічних 

випадків 

Поширеність 

інфекції ‒ 

спостереження 

Імунний 

статус 

окремих 

тварин або 

популяцій 

після 

вакцинації 

Виявлення інфекційного агента * 

ІФА + ‒ ++ +++ + ‒ 
EM ‒ ‒ ‒ ++ ‒ ‒ 
РГА ‒ ‒ ‒ + ‒ ‒ 

ЗТ-ПЛР-РЧ + ‒ ++ +++ + ‒ 

Виявлення імунної відповіді 
К-ІФА +++ +++ +++ ‒ +++ +++ 
ІЗ-ІФА ++ +++ ++ ++ ++ ++ 
РЗГА ++ ++ ++ ‒ ++ ++ 

 

Примітка: «+++» ‒ рекомендований для цього призначення; «++» ‒ рекомендований, але має 

обмеження; «+» ‒ може використовуватися, але за дуже обмежених обставин; «‒» ‒ не підходить для цього 

призначення; ЗТ-ПЛР-РЧ – зворотно-транскриптазна полімеразна ланцюгова реакція у реальному часі; 

К-ІФА – конкурентний ІФА (C-ELISA); ІЗ-ІФА – ізотиповий ІФА (isotype ELISA); « * » ‒ рекомендується 

поєднання методів виявлення інфекційного агенту під час дослідження одного клінічного зразка. 

 

Отже, для досягнення основних цілей під час лабораторного 

діагностування ГХК, українські діагностичні лабораторії мають мати у 
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своєму арсеналі методи і засоби лабораторного діагностування для 

досліджень хоча б за допомогою різних варіантів ІФА та РТ-ПЛР-РЧ. 

На сьогодні в Україні розроблено лише діагностичну тест-систему на 

основі зворотно-транскриптазної ПЛР (далі – ЗТ-ПЛР) для виявлення та 

ідентифікації вірусу ГХК у біологічному матеріалі методом 

електрофоретичної детекції продуктів ампліфікації в агарозному гелі. Ця 

діагностична тест-система сьогодні не пройшла державну реєстрацію, 

промислово не виробляють та залишається лише науковою розробкою. 

Отже, в Україні відсутня, а тому потребує розроблення та 

впровадження у роботу нормативно-правових документів з профілактики, 

лабораторного діагностування та ліквідації спалахів ГХК гармонізованих до 

сучасних міжнародних вимог. Також, відсутні засоби лабораторного 

діагностування ГХК, в першу чергу тест-системи для ЗТ-ПЛР-РЧ та ІФА, а 

тому надзвичайно актуальною є їх розробка, верифікація (валідація) й 

впровадження у роботу діагностичних лабораторій відповідно до 

міжнародних вимог. 
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ВИЗНАЧЕННЯ АНТИГЕЛЬМІНТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ НЕМАТОД 

SKRJABINEMA OVIS ДО ПРЕПАРАТІВ ГРУПИ БЕНЗИМІДАЗОЛУ 

 

В усьому світі хвороби тварин паразитарної етіології, що викликані 

збудниками нематодозів травного тракту, зокрема жуйних тварин, знижують 

продуктивність худоби й обмежують її добробут [1, 2]. 

Загальновідомо, що забезпечення благополуччя тварин щодо 

паразитарних хвороб досягається використанням фахівцями ветеринарної 

медицини антигельмінтних препаратів, що відносять до різних хімічних груп 

та їх поєднань [3-5]. Поряд з тим, у своїй більшості антигельмінтні 

препарати, що застосовуються у ветеринарній практиці представлені трьома 

групами, а саме: безимідазоли, імідотіазоли та макроциклічні лактони. 

Невміле та безконтрольне використання препаратів без їх відповідної ротації 

призвело до появи стійких генерацій гельмінтів, що є резистентними до 

антигельмінтиків. У свою чергу, такі гельмінти не лише не гинуть від дії 

препарату, але вони ще й передають алелі стійкості майбутнім 

поколінням [6, 7]. 
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Стійкість гельмінтів до препаратів, що належать до одного класу 

антигельмінтних засобів, називається побічною резистентністю, тоді як 

перехресна стійкість називається мультирезистентністю. У такому випадку 

гельмінти виявляють лікоопірність до двох і більше препаратів, що належать 

до різних хімічних груп. Нині, проблема антигельмінтикорезистентності, 

зокрема й мультирезистентності нематод травного каналу до препаратів, все 

частіше фіксують науковці різних країн світу [8, 9]. Поряд з тим, на території 

України цьому питанню приділено надзвичайно мало уваги. 

Саме тому, метою нашої роботи було визначення рівня резистентності 

нематод овець Skrjabinema ovis Skrjabin, 1915 до препаратів із групи 

бензимідазолів. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили на базі лабораторії 

кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавського 

державного аграрного університету. Експериментальні дослідження 

проводили в умовах приватного господарства ТОВ «Агротехсервіс» 

Полтавської області на вівцях романівської породи віком від 8 міс. до 3 роки, 

спонтанно інвазованих збудником S. ovis.  

Визначення резистентності гельмінтів до антигельмінтиків проводили 

за допомогою загальноприйнятого тесту зменшення кількості яєць у пробах 

(ECRT) на 14-ту добу досліду після останнього задавання препаратів згідно з 

формулою McKenna, 2006 [10].  

Інтерпретацію ефективності препаратів здійснювали за показниками 

активності хімічних речовин, що входять до складу препарату за такими 

критеріями: 

1) високоефективний, коли зменшується кількість яєць паразитів більш 

ніж на 98 %; 

2) ефективний, зі зменшенням на 90-98 %; 

3) помірно ефективний, зі зменшенням на 80-89 %; 

4) недостатньо активний, зі зменшенням менше 80 %. 

Для досліду було сформовано дванадцять дослідних і одну контрольну 

групи тварин по десять голів у кожній. Вівцям першої дослідної групи 

згодовували груповим способом Бровальзен-порошок у вигляді лікувально-

кормової суміші (ЛКС) із сухим кормом у дозі 0,7 г/10 кг маси тіла 

одноразово. Вівцям другої дослідної групи згодовували індивідуально 

таблетки Альбендазол-250 у вигляді ЛКС із сухим кормом у дозі 0,2 г/10 кг 

маси тіла одноразово. Вівцям третьої дослідної групи випоювали 

індивідуально препарат Альбендазол 10 % суспензію з водою до початку 

вранішньої годівлі у дозі 0,5 мл / 10 кг маси тіла одноразово. Овець 

контрольної групи у період досліду не лікували. 

Варто зазначити, що дослідні тварини до початку проведення 

експерименту не отримували антигельмінтні препарати щонайменше 

12 тижнів.  
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Результати досліджень. Дослідженнями доведено, що застосування 

вівцям антигельмінтиків з групи бензимідазолів (Бровальзен-порошок, 

Альбендазол-250 таблетки та Альбендазол 10 % суспензія), за даними 

використаного тесту, малопозитивні наслідки, що виявлялося у зниженні 

кількості інвазійних елементів у зразках від досліджуваних тварин. Поряд з 

тим рівень ефективності цих засобів був неоднаковим (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Результати FECR-тесту за використання антигельмінтних препаратів 

з групи бензимідазолів за скрябінемозу овець 

 

Так, препарат Бровальзен у вигляді порошку за групового методу 

застосування відповідав 4-му класу ефективності, тобто виявився 

недостатньо активним щодо збудника скрябінемозу овець (ECRT 75,18 %).  

Другий клас ефективності зафіксовано за використання препаратів 

Альбендазол-250 та Альбендазол 10 %. 

Зокрема, індивідуальне згодовування вівцям таблеток 

Альбендазол-250 за показниками ECR тесту дорівнювало 95,26 %. 

Застосування тваринам препарату Альбендазол 10 % у вигляді суспензії за 

скрябінемозної інвазії овець мало дещо нижчий відсоток ефективності 

92,46 %, проте він також дорівнював 2-му класу ефективності.  

Висновок 

Дослідження доводять відсутність антигельмінтикорезистентності у 

нематоди Skrjabinema ovis – збудника скрябінемозної інвазії овець до 

препаратів Альбендазол-250 у вигляді таблеток та суспензії 10 % 

Альбендазолу (ECRT 92,46-95,26 %). Встановлено прояв резистентності у 

S. ovis до препарату Бровальзен-порошок, за даними тесту, на зменшення 

кількості яєць у зразках. Засіб виявився недостатньо активним (ECRT 

75,18 %). 
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ДЕЗІНФЕКЦІЯ – ЗАПОРУКА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИННИЦТВА 

 

Одне з важливих місць у системі ветеринарно-санітарних заходів, що 

забезпечують благополуччя тваринництва щодо заразних хвороб, 

підвищення продуктивності тварин (птахів) і санітарної якості продуктів, 

сировини й кормів тваринного походження, займає дезінфекція. 
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Основне призначення цих заходів – розірвати епізоотичний ланцюг 

шляхом впливу на її найважливішу ланку – чинник передачі збудника 

хвороби від джерел інфекції та інвазії до сприйнятливого організму. 

Дезінфекцію вносять у план протиепізоотичних заходів щодо кожної ферми, 

господарства, району та області. У плані передбачають терміни проведення, 

методи й режими дезінфікування виробничих і допоміжних приміщень, 

спецодягу й взуття, транспортних засобів, території й інших об’єктів 

обробки, потребу в дезінфекційних засобах, мийно-дезінфекційній техніці й 

людських ресурсах з урахуванням обсягу робіт, розташування об’єктів 

обробки, технології виробництва, епізоотичної ситуації й інших 

особливостей господарства. Для дезінфікування використовують засоби, що 

дозволені до застосування та мають сертифікати заводу-виготовлювача, які 

засвідчують їх відповідність вимогам Державних (галузевих) стандартів чи 

технічних умов. Під час дезінфекційних робіт необхідно дотримуватися 

заходів особистої й протипожежної безпеки, виконувати правила безпеки під 

час роботи з дезінфекційною технікою, враховувати охорону природного 

середовища. Вимушене дезінфікування поділяють на поточне і завершальне, 

і здійснюють у господарствах, неблагополучних щодо інфекційних хвороб 

тварин (птахів) із метою локалізації первинного вогнища інфекції, 

запобігання нагромадженню патогенних мікроорганізмів у зовнішньому 

середовищі й їх поширення усередині господарства та за його межами. 

Поточне дезінфікування проводять періодично протягом усього часу 

оздоровлення господарства (ферми) із метою зниження рівня контамінації 

об’єктів зовнішнього середовища патогенними мікроорганізмами й 

зменшення небезпеки перезараження тварин усередині господарства (ферми) 

та поширення хвороби за його межі. Періодичність проведення поточного 

дезінфікування й перелік об’єктів, що підлягають знезаражуванню, 

установлюють з урахуванням характеру хвороби, епізоотичної ситуації з 

цього захворювання, специфіки технології виробництва, природно-

кліматичних умов й інших особливостей неблагополучного пункту чи зони 

його розташування, а також вимог чинних інструкцій щодо боротьби з тією 

чи іншою хворобою. Завершальне дезінфікування проводять в 

оздоровленому господарстві (фермі) після припинення виокремлення хворих 

тварин і здійснення заходів, що гарантують ліквідацію джерела збудника 

інфекційної хвороби. Мета завершального дезінфікування – повне знищення 

збудників інфекційних хвороб на об’єктах зовнішнього середовища. Після 

кожного проведення дезінфікування досліджують на якість дезінфекції, 

відповідність концентрації дезрозчинів. Заходи боротьби можуть бути 

ефективними лише в тому випадку, якщо вдається розірвати епізоотичний 

ланцюг, тому розробка та впровадження нових дезінфекційних засобів є 

актуальним та нагальним завданням ветеринарної медицини. 
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У навчально-науковій лабораторії «Ветеринарна фармація» Сумського 

національного аграрного університету розробляють та оцінюють сучасні 

дезінфекційні засоби, які мають високу біоцидну здатність, пролонговану 

дію, знижену агресивність до поверхонь, що обробляють, безпечність для 

персоналу та навколишнього середовища, простоту застосування, помірну 

ціну. До таких засобів відносять: бровадез 20, бровадез плюс, бі-дез, молсан, 

сантим, дезсан, зоодізин, дезорганік, ветокс 1000 й інші, які використовують 

для дезінфікування у тваринництві, зокрема і птахівництві, рибництві, 

бджолярстві, а також на м’ясопереробних, молокопереробних та 

рибопереробних підприємствах. Важливим мотивом створення рецептур 

нових дезінфектантів є розширення спектра їх протимікробної активності та 

здатності запобігати виникненню резистентності у мікроорганізмів за 

допомогою нового поєднання діючих речовин. Окрім того, робочі розчини 

таких комбінацій мають нести потенціал використання у присутності тварин 

та обслуговчого персоналу. Це актуально тому, що дезінфікування у такий 

спосіб знижуватиме загальну бактеріальну забрудненість тваринницьких 

приміщень, поліпшуватиме показники мікроклімату та ветеринарно-

санітарних умов утримання тварин загалом. 

Треба пам’ятати, що профілактика хвороб дешевше, ніж лікування, 

тому профілактичним дезінфікуванням тваринницьких приміщень 

високоякісними дезінфекційними засобами ми можемо знизити втрати серед 

тварин, птиці, риби, бджіл та підвищити санітарну якість і безпеку продуктів 

харчування для людини. 
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ДОБРОБУТНІ ОСНОВИ УТРИМАННЯ ПОЛЬСЬКОГО КОНИКА 

 

Серед усіх робочих тварин, перше місце займає кінь. В сучасних 

умовах, зокрема економічних, він є найбільш вигідний і майже незамінний. 

Сьогодні і з кожним роком тварину більш цінують. І на коня, як на 

експортну тварину, на міжнародному ринку все більший попит. 

За даними Гопка Б. М. і співавторів, упродовж останніх 100-150 років 

розвивалися нетрадиційні напрями використання коней, поступово 
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набуваючи визнання й технологічного вдосконалення, зокрема іпотерапії, 

У свою чергу Ткачова І. В. наголошує, що конярство є специфічною галуззю, 

найбільш перспективні напрями якого у сучасних умовах – спорт, хобі, 

дозвілля людини, лікувально-оздоровчі функції. 

Коні – тварини господарські, але часто називають свійськими, зокрема 

верхових, за якими стоять власники, які надто високо оцінюють їх потреби 

(делікатність, перегодовують, неприродньо поводяться). За критерієм 

«реакція на людину» є полохливими, в разі випадкового стресу – втікають. 

Шум, різкі рухи, нервозність та поспішність обслуговчого персоналу – 

провокують готовність до втечі. Коней треба розуміти, щоб налагодити 

взаємозв’язок між ними і людиною. 

Тому їх добробут, зокрема «реакція на глядачів», залежить не лише від 

умов утримання і годівлі, але й рівня «виховання». 

Інформацію про їх самопочуття можна отримати за допомогою «мови 

тіла». Будь-які порушення в нормальному щоденному ритмі типових для 

коня умов життя (прийом корму, поведінка під час виходу і заходу до стайні, 

догляд) будуть служити сигналом зниження рівня добробуту. А вже чіткими, 

виразними сигналами, які свідчать про розвиток патології, є порушення 

поведінки, виникнення стереотипів, що зазвичай має назву звички або 

норову. 

Причин виникнення стереотипій у коней є чимало, проте треба 

намагатися не зупинити саму поведінку, а усунути причину – бідний 

добробут (Демчук М. В., Козенко О. В.). Зокрема вдосконалити утримання і 

догляд: досить простору, достатність корму, можливість щоденного моціону, 

соціальні контакти. 

У Яворівському національному природничому парку живуть прямі 

нащадки диких тарпанів. Генетично коники вже не такі дикі порівняно зі 

своїми предками, але за поведінкою та зовнішнім виглядом дуже їх 

нагадують. Завезені тварини з Росточанського національного природничого 

парку для збереження їх генофонду. Висота коників у холці не перевищує 

130-140 см, їх маса в середньому становить 300-400 кг. Польські коники 

надзвичайно схожі з дикими кіньми, проте характер у них дуже 

врівноважений. Нащадки коня тарпана характеризуються невибагливістю до 

умов утримання та годівлі. 

Зазвичай застосовують три основні способи утримання цієї породи 

коней: резервна, вольєрна (загінна) та утримання в конюшні. У Яворівському 

національному парку використовують змішаний вольєрно-конюшневий 

спосіб, для чого облаштовано загін та збудовано нову конюшню. 

З кінця квітня до початку листопада коні постійно на випасі, 

споживають зелену траву та листя дерев і чагарників. Площа вольєрів є 

недостатньою для повного забезпечення коней пасовищною травою, то їм 

додатково згодовують по 10-15 кг зеленої маси. З листопада по квітень коней 
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годують сіном, жеребих кобил підгодовують зерном вівса та коренеплодами 

(морква, буряк). До добового раціону входять такі корми: 

- овес – 2,5 кг; 

- вівсяні висівки – 4 кг; 

- сіно – 9,8 кг; 

- картопля – 2 кг; 

- морква – 2,5 кг; 

- кормовий буряк – 2 кг; 

- кухонна сіль – 30 гр. 

Поведінка коників є природньою, кобили та лошата 

підпорядковуються жеребцю і тримаються табуна. За появи незнайомих 

людей кобили дещо полохливі, а жеребець стає на їх захист. З часом тварини 

адаптуються і стають досить дружелюбні. Умови утримання поголів’я 

Польського коника відповідають загальноприйнятим вимогам добробуту. 

Водночас нам було цікаво вивчити гематологічні показники цих тварин, 

зокрема в осінньо-зимовий період. 

Кров брали зранку, до годівлі, з дотриманням правил септики і 

антисептики. У крові визначали кількість еритроцитів та лейкоцитів, 

концентрацію гемоглобіну й лейкоцитарну формулу. 

Встановили, що кількість еритроцитів у крові кобил становила 

4,79 ± 0,16 Т/л, порівняно до фізіологічної норми коней, це на 1,21 Т/л 

менше нижньої її межі. У свою чергу концентрація гемоглобіну була 

достатньо великою, ближче верхньої межі фізіологічної норми, лише на 

4,07 г/л меншою, і становила 144,93 ± 10,06 г/л. Високим був і показник 

кількості лейкоцитів, але який вкладався в межі фізіологічної норми, 

фактично лише на 0,09 Г/л менше її верхньої межі. Аналіз лейкограми 

показав, що у кобил кількість базофілів становила 1,5 %. Низьким був 

відсоток нейтрофілів, удвічі меншим порівняно з нижньою межею 

фізіологічної норми і становив 23,5 ± 1,99 %. Тоді як кількість моноцитів 

була фактично у два-три рази (10,66 ± 1,35 %), а лімфоцитів – у 2-2,5 рази 

більшою щодо фізіологічної норми. 

Одержані результати гематологічних досліджень ми порівнювали з 

фізіологічною нормою прийнятою для свійських коней. Як бачимо, є певна 

специфіка, адже за малої кількості еритроцитів, концентрація гемоглобіну 

досить висока. Загальна кількість лейкоцитів укладалась у межі фізіологічної 

норми, проте у 2-2,5 рази більшою була кількість моноцитів та лімфоцитів. 

Ми схильні трактувати це напіввільними умовами утримання, перебуванням 

тварин більшу частину доби на випасі, вільний простір (до конюшні вони 

йдуть лише за власним бажанням). Також чималу роль у цьому відіграє і 

генетична складова коника Польського. 

 

 



90 

УДК 636.32.38:595.132.6:330.341.1 (045) 

Максим ПЕТРЕНКО, аспірант 

Полтавський державний аграрний університет 

petrenkoma1@ukr.net 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ КОПРООВОСКОПІЇ 

ЯК ПРЕВЕНЦІЯ ПОШИРЕННЯ ТРИХУРОЗУ ОВЕЦЬ 

 

Слід зазначити, що діагностування паразитарних хвороб має свої 

особливості, а також є основною ланкою в системі заходів, спрямованих на 

боротьбу і профілактику інвазій. Під час ставлення діагнозу на гельмінтози, 

зокрема й трихуроз, визначальними є лабораторні методи досліджень, які 

розподіляють на зажиттєві та посмертні [3, 5]. 

Раціональний підхід до проведення дегельмінтизації потребує 

передусім оптимізації строків і методів діагностування гельмінтозів тварин. 

Для оптимізації найбільшу зацікавленість представляють методи 

зажиттєвого діагностування, особливо лабораторні, а саме 

копроовоскопічні [1]. 

Для виявлення яєць гельмінтів роду Trichuris Schrank, 1788, як й інших 

нематод, достатньо застосовувати копроовоскопічні методики із 

використанням різноманітних флотаційних розчинів (методи Фюллеборна, 

Дарлинга, Щербовича тощо). Вони засновані на принципі спливання 

(флотації) яєць нематод у рідинах з високою густиною [4, 2]. 

Гельмінтоовоскопія охоплює чимало методів досліджень, нерівнозначних за 

своєю ефективністю за тих чи інших інвазій. Тому, актуальним є визначення 

ефективності методів копроовоскопії за трихурозу овець з метою їх 

застосування у превентивних заходах. 

З цією метою в умовах лабораторії паразитології Полтавського 

державного аграрного університету було випробувано 3 методи 

копроовоскопії: Стародуба та ін., 2019 (з використанням комбінованого 

розчину цукру та кальцієвої селітри у співвідношенні 1:1); Євстаф’євої, 

Манойло та ін., 2016 (з використанням комбінованого розчину цукру та 

натрію хлориду у співвідношенні 1:1); Євстаф’євої, Натяглої та ін., 2016 

(з використанням комбінованого розчину цукру та натрію хлориду у 

співвідношенні 1:1,5). Показники інтенсивності інвазії визначали за методом 

Трача, 1992 (ІІ, яєць/г). Всього проведено 180 досліджень копропроб. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що найбільшу кількість 

яєць трихурисів було виявлено за застосування методу за Стародубом та ін., 

де за експозиції 5 хв копропроб ІІ становила 56,47 ± 29,36 яєць/г, за 

експозиції 10 хв – 109,00 ± 36,98 яєць/г, за експозиції 15 хв – 

164,00±38,72 яєць/г (рис. А, В, С). 
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Отримані результати ІІ виявилися вищими порівняно з методом 

Євстаф’євої, Натяглої та ін., за експозиції 5 хв – у 1,7 раза 

(33,75 ± 12,04 яєць/г, Р < 0,01), 10 хв – у 1,2 раза (88,89 ± 30,85 яєць/г), 

15 хв – у 1,1 раза (148,00 ± 27,07 яєць/г). 

 

   

А                                                                     В 

 

 

С 

 
Рис. 1. Показники ефективності методів копроовоскопії за трихурозу овець: 

а – за Стародубом та ін., 2019, b – за Євстаф’євою, Манойло та ін., 2016, 

с – за Євстаф’євою, Натяглою та ін., 2016; 

експозиція 5 хв (А), 10 хв (В), 15 хв (С); 

* Р < 0,05, ** Р < 0,01 
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Найменш ефективним за копроовоскопічного діагностування 

трихурозу овець виявився метод за Євстаф’євою, Манойло та ін., де 

показники ІІ становили за експозиції 5 хв – 29,23 ± 10,38 яєць/г (Р < 0,01), 

10 хв – 81,18 ± 29,56 яєць/г (Р < 0,05), 15 хв – 133,68 ± 32,01 яєць/г (Р < 0,01). 

Отже, найбільш високу діагностичну ефективність за трихурозу овець 

показав метод Стародуба та ін. (2019) з використанням як флотаційної 

рідини розчину цукру та кальцієвої селітри у співвідношенні 1:1 за 

експозиції копропроб 15 хв. Його ефективність перевищувала 

результативність застосування методу Євстаф’євої, Натяглої та ін. (2016) – 

у 1,1-1,7 разів та методу Євстаф’євою, Манойло та ін. (2016) – у 1,2-1,9 разів. 
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ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО 

ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ 

 

Всесвітній день сільськогосподарських (фермерських) тварин, який 

покликаний привернути увагу громадськості до цих тварин, відзначають 

2 жовтня. 
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Всесвітній день фермерських тварин був заснований у 1983 році в 

рамках кампанії щодо захисту прав тварин, яка висвітлює непотрібні 

страждання тварин і їхній забій. Дату 2 жовтня вибрано невипадково – цього 

дня народився Махатма Ґанді – відомий борець проти будь-якої форми 

насильства й жорстокості, а також вегетаріанець. Зазвичай усіх 

одомашнених тварин використовує людина для отримання м’яса, молока, 

яєць, вовни та іншої продукції. Сьогодні тваринництво – найбільша галузь 

сільського господарства. Щороку для вживання в їжу люди вбивають понад 

55 мільярдів тварин – тобто 150 мільйонів щодня! Саме цього дня чимало 

людей виступають проти скупченості утримання тварин у затісних клітках і 

незручних загонах, а також увагу приділяють способам їхнього умертвіння 

заради задоволення попиту на продукти тваринного походження. Тому 

Всесвітній день сільськогосподарських тварин – це привід для кожної 

людини стати учасником активних дій щодо захисту цих тварин: дбайливе 

ставлення до їхнього життя, гуманні способи вирощування й утримання. 

4 жовтня – особлива дата для всього світу – Всесвітній день тварин. Це 

свято було засновано на Міжнародному конгресі прихильників руху на 

захист природи в 1931 році. Дата 4 жовтня вибрана невипадково, вона 

знаменна як день пам’яті про католицького святого Франциска Ассизького, 

якого вважають покровителем тварин. 

Свято встановлено з метою підвищення усвідомлення громадськістю 

необхідності захисту навколишнього середовища і світу тварин у всьому 

його чудовому розмаїтті. Це стосується зокрема і питань захисту домашніх 

тварин, які через своє залежне становище особливо схильні до жорстокого 

поводження. 

Тваринництво – найбільш древній промисел людства після полювання, 

збирання й рибальства, освоєний поряд із землеробством. Тобто 

тваринництву, щонайменше, десять тисяч років. Сотні, якщо не тисячі років 

займалися тваринництвом і предки сучасних українців. Але, напевне, 

займалися вони їм якось невпорядковано. Мабуть не знали як, аж до цього 

часу – коли не з’явився сучасний український уряд і не вирішив роз’яснити 

українським селянам – як потрібно використовувати тварин у сільському 

господарстві. 

І от нарешті в Україні з’явився цей доленосний нормативний акт під 

назвою «Про затвердження Порядку використання тварин у сільському 

господарстві». Цей документ («Порядок»), створений за підписом директора 

Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та 

продовольства України і затверджений Наказом Міністерства аграрної 

політики та продовольства України 25.10.2012 № 652. 

Цей Порядок поширюється на всіх власників тварин, які утримують та 

розводять для отримання продуктів і сировини тваринного походження. 
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Насамперед, зазначений Порядок використання тварин у сільському 

господарстві вказує, що фізичні та юридичні особи, які утримують та 

використовують тварин у сільському господарстві, зобов’язані 

дотримуватися вимог Законів України: «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист 

населення від інфекційних хвороб». 

Порядком роз’яснено, що це не просто так ви собі вирішили придбати 

та утримувати худобу, а зобов’язані використовувати тварин у сільському 

господарстві, ґрунтуючись на таких принципах (п. 1.3.): 

- жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами 

моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині; 

- забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, 

видовим та індивідуальним особливостям; право власності та інші речові 

права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути 

припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або 

конфіскації; 

- заборона жорстоких методів умертвіння тварин, зокрема отруєння 

тварин; 

- відповідальність за жорстоке поводження з тваринами; 

- забезпечення безпеки життя та здоров’я людей за використання 

тварин у сільському господарстві. 

Встановлює Порядок і умови використання тварин у сільському 

господарстві. Ці умови мають відповідати їх фізіологічним, видовим та 

індивідуальним особливостям, а також задовольняти їх природні потреби в 

кормах, воді, сні, рухах, у природній активності та інші потреби. 

Зокрема, умови в приміщеннях для утримання тварин або на 

вигульних майданчиках мають відповідати їхнім фізіологічним і видовим 

потребам, чинним нормативно-правовим актам із зазначених питань. У разі 

утримання тварин забороняється: 

- спричиняти тваринам біль і страждання, крім випадків, коли життю і 

здоров’ю людей і тварин загрожує небезпека; 

- використання обладнання, інвентарю, які травмують тварин 

(цікаво – чи належить до травмуючого обладнання нашийник?); 

- нанесення побоїв, травм з метою примушення тварин до виконання 

будь-яких вимог (коней підганяти хлистом не можна!). 

Також забороняються: 

- надмірні навантаження тварин, що перевищують їх фізіологічні 

можливості; 

- використання для роботи хворих або недогодованих тварин; 
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- використання під час роботи з тваринами спорядження та інших 

засобів, які можуть призвести до травмування, каліцтва або загибелі 

тварини. 

Під час проведення таврування, біркування, знероження та кастрації 

тварин за необхідності застосовуються методи знеболювання. 

У технології отримання продукції тваринного походження (крім забою 

тварин) не допускається застосування больових і травмувальних пристроїв, а 

також використання технічних засобів, що травмують, спричиняють 

страждання або загибель тварин. 

Транспортування тварин здійснюється відповідно до Правил 

транспортування тварин, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 листопада 2011 року № 1402. Порядок вказує, що в разі 

транспортування тварин мають задовольнятися їх потреби в кормах та воді, а 

також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього 

впливу. Транспортний засіб, призначений для перевезення тварин, має бути 

спеціально обладнаний для того, щоб запобігати травмуванню або загибелі 

тварин. У разі завантаження і розвантаження тварин мають використовувати 

пристрої і прийоми, що запобігають травмуванню і загибелі тварин. 

Забій тварин їх власниками має здійснюватися згідно з Правилами 

передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної 

експертизи м’яса та м’ясних продуктів, затвердженими наказом Державного 

департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики 

України від 07 червня 2002 року № 28, та Порядок додає своє й тут: забій 

тварин проводиться після втрати ними свідомості за умови, що методи 

позбавлення свідомості не спричинятимуть тварині додаткових страждань. 

Забороняється патрання, опалювання, зняття шкіри, копчення і 

відокремлення частин у тварин до припинення у них серцебиття. 

Фізичні та юридичні особи, які утримують та використовують тварин у 

сільському господарстві, зобов’язані охороняти здоров’я та благополуччя 

тварин шляхом: 

- забезпечення виконання ветеринарно-санітарних заходів, зокрема 

зоогігієнічні вимоги та умови, яких мають дотримувати на потужностях для 

утримання тварин; 

- забезпечення тварин якісними та безпечними кормами і водою; 

- застосування профілактичних ветеринарно-санітарних заходів щодо 

здоров’я тварин; 

- своєчасного звернення за послугами до лікаря ветеринарної 

медицини щодо ставлення діагнозу та лікування хворих тварин; 

- використання ветеринарних препаратів згідно з вказівками лікаря 

ветеринарної медицини; 

- недопущення жорстокого поводження з тваринами; 

- забезпечення належних транспортних засобів для переміщення тварин. 
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ГІГІЄНІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗГОДОВУВАННЯ ГУМАТУ НАТРІЮ 

СУХОСТІЙНИМ КОРОВАМ 

 

Стан тільності вимагає від корів посиленої мобілізації всіх 

фізіологічних систем і функцій. Особливо це напруження зростає в 

сухостійний період. Враховуючи ще екологічний тиск, який вони зазнають 

внаслідок різних чинників, виникає необхідність корекції компенсаційно-

захисних механізмів шляхом проведення стимуляції організму біологічно 

активними препаратами адаптогенної дії. Гумат натрію маючи позитивні 

властивості (м’яка і нетоксична пролонгуюча дія, можливість перорального 

споживання), має значні перспективи на його широке використання як 

кормові добавки за цих умов [1, 3]. 

Аналіз опрацьованих літературних даних свідчить, що адаптативна 

захисна реакція організму являє собою досить складну багатоступеневу 

саморегулюючу біологічну систему, яка зумовлюється як генотиповими, так 

і паратиповими чинниками. На негативну дію зовнішнього подразника 

тварини чутливо реагують комплексом морфо-функціональних пристосувань 

на молекулярному, клітинному і органному рівнях, забезпечуючи цим 

гомеостатичність свого організму. Рівень і характер цієї реакції досить 

варіабельні і зумовлюються як станом самого організму, так і специфічністю 

дії зовнішнього подразника [2, 4]. 

У зв’язку з цим велись пошуки речовини, яка б володіла комплексом 

зазначених вище якостей, була відносно дешевою, а також запаси сировини 

для її виробництва на території України були б досить значними. 

З цього боку увагу дослідників привернув низинний торф. Торф, як 

складних за хімічною побудовою органогенне відкладання, містить низку 

органічних і мінеральних речовин, вітаміни та амінокислоти. Основним 

біологічно активним компонентом торфу є гумусові речовини, які 

утворюються в процесі розпаду органічних сполук рослинного і тваринного 

походження [3, 4, 5]. 

Гумат натрію не токсичний для теплокровних тварин, володіє 

вираженою антитоксичною дією. Він активізує ферментативні системи 

синтезу білка, антитоксичної функції печінки, окислювальних процесів та 

анаеробного гліколізу, підвищує природну резистентність організму. 

Препарат викликає у тварин зміни фізіологічних та біохімічних показників 
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крові, газоенергетичного обміну, активності окислювально-відновних 

ферментів [1, 2, 5]. 

Враховуючи вищенаведене, метою наших досліджень було вивчення 

ефективності згодовування гумату натрію сухостійним коровам за місяць до 

отелу на їх гематологічні показники. 

У дослідному господарстві за принципом парних аналогів було 

сформовано дві групи повновікових (4-5 лактація) тільних корів за один 

місяць до отелу, по 6 голів у кожній. Контрольна група корів знаходилась на 

господарському раціоні, який був збалансований за основними елементами 

живлення. Тваринам цієї групи гумат натрію не згодовували. Коровам 

дослідної групи протягом останнього місяця перед отелом до раціону 

додавали гумат натрію у дозі з розрахунку 15 мг на кілограм живої маси. 

Гумат натрію тварини споживали разом з концентратами щодобово впродовж 

30 останніх діб перед отелом. Умови догляду та утримання для всіх груп 

були ідентичними.  

Результати досліджень. Встановлено, що характерною рисою для 

глибокотільних корів господарства була досить низька чисельність 

еритроцитів (менше мінімальної межі фізіологічної норми), що певно 

пов’язано з особливостями функціонування організму на пізніх термінах 

тільності. За рахунок введення до раціону гумату натрію цей показник дещо 

зростав (на 29,8 %. Різниця між контрольною і дослідною групами 

наприкінці досліду становила 14,1 %. По групах тварин спостерігали 

відносно стабільний рівень чисельності лейкоцитів як на початку, так і 

наприкінці досліду. 

Абсолютна кількість лімфоцитів упродовж досліду теж майже не 

змінювалася, хоча спостерігали тенденцію до їх підвищення після 

згодовування гумату натрію. 

В лейкограмі крові зміни відбулися через підвищення кількості 

сегментоядерних та деякою мірою паличкоядерних форм нейтрофілів у всіх 

групах тварин наприкінці досліду, що певно, пов’язано з фізіологічними 

особливостями перебігу тільності. За кількістю паличкоядерних форм 

нейтрофілів суттєвих відмінностей поміж групами не було, хоча 

спостерігалася незначна тенденція до їх збільшення у дослідній групі. Більш 

суттєві зміни спостерігалися за кількістю сегментоядерних форм нейтрофілів 

у крові. Так, якщо в дослідній групі їх рівень зростав наприкінці досліду, то 

цей самий показник, щодо тварин контрольної групи, зменшувався на 

10,8 %. Кількість лімфоцитів у тварин всіх піддослідних груп залишалася без 

вірогідних змін. У корів на кінець сухостійного періоду відбулося 

зменшення кількості еозинофілів: у контрольній – в 1,4, дослідній – 

в 1,1 рази, що певно, теж пов’язано з перебігом тільності. Рівень моноцитів 

на початку досліду у всіх тварин був майже однаковий. Проте наприкінці 

досліду він у контрольних тварин знизився відповідно на 12,9 %, а у корів 
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дослідної групи зріс майже на 21,5 %. Вищезазначені зрушення у лейкограмі 

не набули статистичної вірогідності, а тому можна вести мову лише як про 

наявність тенденції щодо прояву цих змін. 

Ми встановили, що вміст гемоглобіну в крові тварин обох груп на 

початку досліду був досить низьким. Введенням до раціону гумату натрію на 

цьому фоні вдалося дещо поліпшити цей показник, який зріс у тварин 

дослідної групи на 8,1 %. Порівняно з контрольними аналогами у дослідній 

групі наприкінці досліду вміст гемоглобіну був вищий на 14,3 %. 

Кольоровий показник крові при цьому у дослідній групі знижувався від 

початкового рівня на 16,5 %.  

Звертає на себе увагу низький рівень загального і відновленого 

глутатіону в крові піддослідних корів стосовно фізіологічної межі 

забезпеченості організму. Згодовуванням тваринам гумату натрію вдалося 

підвищити рівень як загального глутатіону, так і його відновленої фракції на 

18,2 % (р < 0,05) і 43,1 % (р < 0,001). За вмістом окисленого глутатіону 

спостерігалася тенденція до збільшення цього показника у тварин дослідної 

групи наприкінці досліду відносно контрольної групи. 

Рівень загального білка в сироватці крові корів усіх груп перед отелом 

дещо знижувався. На його вміст споживання препаратів суттєво не 

позначилось.  

Не спостерігали суттєвих змін і за білковою картиною сироватки крові. 

Можна лише сказати, що вміст альбумінів і β-глобулінів перед отелом у 

корів дещо зростав, тоді як вміст α- і γ-глобулінів ледь зменшувався.  

Висновок. Згодовування сухостійним коровам гумату натрію за місяць 

до отелу сприяє підвищенню більшості гематологічних показників та 

покращує загальний стан організму. 
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯ КОРІВ 

 

Благополуччя тварин, зазвичай, стосуються забезпечення п’яти свобод: 

- свобода від голоду, спраги і недоїдання; 

- свобода від страху і страждань; 

- свобода від фізичного і теплового дискомфорту; 

- свобода від болю, травм і хвороб; 

- свобода виражати нормальні моделі поведінки. 

Враховуючи це, тваринам слід забезпечити належний догляд, 

відповідне середовище, вільний доступ до кормів та води, комфортні умови 

утримання, своєчасне діагностування, лікування та профілактика 

захворювань. 

Одним із найбільш поширених та економічно значимих захворювань 

високопродуктивних корів є кетоз, профілактика та своєчасне лікування 

якого значно поліпшує добробут тварин в умовах ферми. 

Кетоз – це підвищена концентрація кетонових тіл (ацетон, ацетоацетат, 

бета-гідроксибутират) у всіх рідинах організму. Корів з кетозом можна 

виявити шляхом рутинного тестування за допомогою відповідних аналізів 

корів, молока або сечі. Зазвичай кетоз реєструють у дійних корів на початку 

лактації, який найчастіше характеризується гіпорексією та зниженням 

продуктивності. На додаток до порушення апетиту іноді з’являються 

клінічні ознаки нервової дисфункції, зокрема аномальне облизування, 

порушення координації та аномальна хода, агресія. 

Кетоз у післяродовий період іноді описують, як кетоз II типу. Такі 

випадки кетозу в дуже ранній період лактації (1-2 тижні після пологів) 
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зазвичай пов’язані з жировою дистрофією печінки. І ожиріння печінки, і 

кетоз, ймовірно, є частиною спектра станів, пов’язаних з інтенсивною 

мобілізацією жиру у великої рогатої худоби. Субклінічний кетоз визначають 

як високу концентрацію кетонових тіл у сироватці крові без клінічних ознак. 

Субклінічно уражені корови піддаються підвищеному ризику клінічного 

(або більш важкого) кетозу, метриту та зміщеного сичуга, а також менш 

плідні, ніж корови з нормальною концентрацією кетонових тіл у сироватці 

крові. Крім того, вони мають знижену продуктивність молока і піддаються 

підвищеному ризику вибракування на початку лактації. 

Враховуючи, що кетоз є дорогою хворобою і що лікування є 

ефективним, програми моніторингу на фермах є економічно ефективними. 

Результатами моніторингу є лікування окремих кетозних корів та 

оцінювання поширеності для визначення ефективності стратегій 

профілактики на рівні стада. 

Усі дійні корови на початку лактації (перші 6 тижнів після пологів) 

піддаються ризику розвитку кетозу, причому більшість випадків 

відбувається в перші 2 тижні лактації. Корови в період лактації зі 

субклінічним кетозом також мають більший ризик розвитку клінічного 

кетозу та зміщення сичуга, ніж у корів із нижчими концентраціями BHB у 

сироватці крові. У корів з кетозом знижується відтворна функція і вони 

мають підвищений ризик вибракування на початку лактації.  

Діагностування кетозу ґрунтується на наявності чинників ризику 

(рання лактація), клінічних ознак та підвищеної концентрації кетонових тіл у 

крові, сечі або молоці. Коли кетоз діагностовано, необхідно провести 

ретельний фізикальний огляд, враховуючи, що кетоз часто виникає 

одночасно з іншими перипологовими захворюваннями. Особливо 

поширеними супутніми захворюваннями є зміщення сичуга, затримка 

плодових оболонок і метрит . Сказ та інші захворювання ЦНС є важливим 

диференційним діагностуванням у випадках неврологічних ознак (нервовий 

кетоз). 

Золотим стандартом тесту для вимірювання концентрації кетонових 

тіл у дійних корів є ферментативний лабораторний тест на основі 

спектрофотометрії. Однак ці тести незручні та дорогі, а тести, які можна 

проводити на фермі, є кращим методом діагностування. Тести Cowside, які 

вимірюють концентрацію кетонових тіл у крові, молоці або сечі, мають 

вирішальне значення для діагностування. Існують ручні інструменти, 

призначені для контролю концентрації кетонових тіл у крові хворих на 

цукровий діабет. За відсутності клінічних ознак (наприклад, гіпорексія) 

підвищені концентрації кетонових тіл указують на субклінічний кетоз. 

Підвищення концентрації кетонових тіл вище позитивного порогу для тесту 

вказує на посилення тяжкості захворювання незалежно від того, чи 

спостерігалися клінічні ознаки. 
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Для профілактики порушень обмінних процесів в організмі корів у 

протоколи ведення сухостою внесено кекстон. Кекстон-капсули (це 

герметично запаяні пакети із алюмінієвої фольги по 1 або 5 капсул) як діюча 

речовина містить монензин натрію – 35,16 г (еквівалентно 32,4 г монензину) 

і допоміжні речовини: складний жирнокислотний ефір сахарози, карбомер 

(971 Р), лактози моногідрат, стеарат магнію, діоксид кремнію колоїдний. 

Препарат задавали коровам та телицям у передпологовий період з метою 

профілактики патології метаболізму і субклінічного та клінічної форм 

кетозу. 

Препарат тваринам вводили за допомогою болюсозадавача 

безпосередньо в порожнину рубця з розрахунку 1 капсула на тварину 

за 3-4 тижні до отелення. При цьому середня доза надходження монензину 

до рубцевого вмісту становила 335 мг на добу, тривалість виділення цього 

засобу близько 95 діб. 

Встановлено, що застосування нового протоколу для сухостою 

дозволяє зменшити ризик виникнення патології та ускладнень у період 

новотільності. 
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БІОБЕЗПЕКА В ТВАРИННИЦТВІ 

 

Біобезпека – комплекс управлінських заходів, спрямованих на 

підтримання стану здоров’я з метою зниження загрози занесення, фіксації та 

поширення хвороб, інфекцій тварин всередині будь-якої популяції тварин. 

Розрізняють «зовнішню біобезпеку», яка призначена для запобігання 

занесенню патогенів, та «внутрішню біобезпеку», яка мінімізує поширення 

збудників у популяції тварин, що робить біобезпеку важливим питанням для 

тваринників. Заходи для недопущення занесення збудників хвороб і 

забезпечення раннього виявлення мають плануватися з урахуванням 

епізоотології хвороби.  

Ці заходи мають передбачати посилення процедур щодо контролю 

переміщень і нагляду, а саме: 

- ідентифікацію та можливість простежити тварин упродовж всього 

виробничого циклу для забезпечення в зоні захисту чіткого розпізнавання 

різних груп тварин; 

mailto:marianna4139@ukr.net
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- вакцинацію усього поголів’я або тварин, які можуть бути 

сприйнятливими до хвороби; 

- дослідження і/або вакцинацію тварин, що підлягають переміщенню; 

- спеціальні процедури відбору, відправки та аналізу досліджуваних 

зразків; 

- посилення процедур біологічної безпеки, зокрема очищення і 

дезінфікування транспортних засобів та встановлення обов’язкових 

маршрутів; 

- спеціальний нагляд за сприйнятливими дикими тваринами і 

переносниками; 

- проведення кампаній інформування громадськості, 

сільськогосподарських виробників, оптових постачальників, мисливців і 

ветеринарних фахівців. 

Ці заходи можуть бути запроваджені на всій території благополучної 

зони, або в окремих районах – у межах чи за межами благополучної зони. 

У випадку спалаху хвороби в країні чи зоні, раніше вільних від 

хвороби, з метою торгівлі може бути встановлено зону стримування. 

Створення зони стримування має бути швидким, при цьому береться до 

уваги таке: 

- призупинення переміщення тварин та інших товарів відразу після 

повідомлення про підозру на хворобу. Після підтвердження інфекції 

проводять епізоотичне розслідування (відстеження походження та тенденції 

розвитку), щоб упевнитися, що всі випадки локалізовано у зоні стримування. 

Потрібно ідентифікувати первинний спалах хвороби, провести 

розслідування ймовірного джерела спалаху і виявити епізоотичний зв’язок 

між усіма випадками; 

- для боротьби з хворобою слід застосовувати стратегію вимушеного 

забою чи іншу ефективну стратегію контролю. Популяції сприйнятливих 

тварин у зоні стримування мають бути чітко ідентифіковані. На решті 

території країни або зони обов’язковим є посилення нагляду (пасивного і 

спеціального). Результати нагляду мають свідчити про відсутність ознак 

інфекції; 

- для недопущення поширення інфекції із зони стримування на решту 

території країни або зони слід керуватися заходами щодо конкретної 

хвороби (згідно з положеннями відповідних розділів), зокрема постійний 

нагляд у зоні стримування; 

- для створення належної зони стримування, потрібно довести, що 

нових випадків хвороби не було виявлено впродовж мінімум двох 

інкубаційних періодів, починаючи з дати виявлення останнього випадку; 

- статус вільної від хвороб тварин зони буде призупинено за межами 

зони стримування до затвердження її кордонів, але статус цих секторів може 
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бути відновлено після того, як буде чітко встановлено зону стримування, 

незалежно від положень розділу, що стосується цієї хвороби; 

- у зоні стримування роботу має бути організовано в такий спосіб, 

щоб можна було довести, що товари, призначені для міжнародної торгівлі, 

походять із секторів, розташованих за межами зони стримування; 

- для відновлення статусу благополуччя зони стримування, 

застосовують положення розділу щодо цієї хвороби. 

Управління біобезпекою містить у собі: 

- постановку здорових тварин виключно в повністю очищених та 

продезінфікованих приміщеннях; 

- використання гігієнічних шлюзів також для персоналу, що здійснює 

щоденний догляд; 

- використання захисного одягу та перед входом до стада миття рук 

(використовуючи паперові рушники); 

- щоденний догляд і, наприклад, ветеринарні обробки тварин від 

наймолодших до найстарших, назад не повертатися без зміни одягу; 

- встановлення дезінфекційних мийок для чобіт між різними 

виробничими зонами та епізоотичними підрозділами (також там само 

встановлення мийок для миття рук); 

- регулярне прибирання та дезінфікування тваринницьких приміщень, 

в яких не розміщують тварин (сховища обладнання, сховища кормів, 

приміщення для зважування тварин тощо); 

- регулярну боротьбу зі шкідниками, або з використанням 

спеціальних ящиків принадок, або із залученням спеціалізованих 

підприємств з боротьби зі шкідниками; 

- утримання птахів, котів та собак подалі від стада продуктивних 

тварин та від місць зберігання кормів; 

- для внутрішньої біобезпеки сховища кормів та водопровідні труби 

мають регулярно очищувати та дезінфікувати – біоплівки у водопровідних 

трубах необхідно регулярно видаляти шляхом хлорування та ударного 

заповнення / спорожнення водопровідних труб 4,5. 

Заходи для раннього розпізнання ризиків для здоров’я: 

- у разі появи всіх захворювань, які одночасно виникають у кількох 

тварин або проявляють типові симптоми епізоотичних хвороб, власник 

тварин та персонал, що забезпечує догляд, зобов’язані без зволікання 

повідомити ветеринара, який має негайно повідомити відповідальне 

відомство, якщо існує підозра на епізоотію – як правило, спочатку 

підприємство закривають, доки лабораторний тест не підтвердить або 

спростує підозру. Коли підозру на хворобу підтверджено, набувають 

чинності відповідні правові регулювання щодо відповідної хвороби тварин 

(у Німеччині зазвичай це окремі норми, такі як «Постанова про чуму 

свиней» або «Постанова про чуму птиці»); 



104 

- укладання договору ветеринарної допомоги з чіткими умовами, які 

ветеринарні заходи або обстеження проводять регулярно: 

a) клінічне обстеження всього стада та окремих тварин, що 

вирізняються; 

b) виконання узгоджених програм вакцинації та серологічних 

досліджень / перевірок успішності вакцинації і правильності схеми 

вакцинації; 

c) за необхідності відбір проб, відповідно до діагностованих симптомів 

або узгодженого нагляду за здоров’ям; 

d) проведення розтинів мертвих тварин – у випадку середньої частоти 

загибелі, згідно з раніше встановленим планом відбору зразків, у разі 

збільшення частки втрат тварин, негайно, можливо з повідомленням про 

підозрюваний діагноз надсилання проб в лабораторію для дослідження; 

e) регулярна підготовка антибіограм до бактеріальних збудників 

хвороб легенів та/або кишківника, неодноразово виділених з розтинів, щоб 

перевірити стратегію використання антибіотиків, що має місце в кожному 

конкретному випадку, як для вибору найбільш ефективних діючих речовин, 

так і для оптимізації антибіотиків для зниження розвитку резистентності. 

З кожним раптовим і дуже високим збільшенням смертності після 

захворювань з проявом гарячки у кількох тварин, перш ніж давати 

антибіотики, завжди думайте про епізоотичне захворювання, яке підлягає 

сповіщенню, повідомляйте про це офіційного ветеринарного лікаря. 

 

 

УДК 636.09 (045) 

Маріанна ГУЛЕНКО, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; 

Аттіла ТОРЖАШ, спеціаліст другої категорії; 

Василь ГУБАЛЬ, студент 2-го курсу 

ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» 

marianna4139@ukr.net 

 

БІОЗАХИСТ В УМОВАХ ЛАБОРАТОРІЙ 

 

У сучасних умовах розвитку новітніх технологій, а також сфер їх 

застосування актуальність питання біологічної безпеки та біозахисту 

набирають все більшої значущості. Біологічний захист – це комплекс 

заходів, спрямованих на захист людини, тварин і рослин від біологічного 

зараження біологічними патогенними агентами. Біозахист в умовах 

лабораторії охоплює забезпечення охорони, контролю та обліку біологічних 

агентів і токсинів всередині лабораторії з метою запобігання їх втратам, 

крадіжці, неправильному використанню, несанкціонованому доступу. 

mailto:marianna4139@ukr.net
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Важливою складовою під час оцінювання вибору методів захисту є 

взяття до уваги особливостей мікроорганізмів, із якими працюють у 

лабораторії. З цією метою було розроблено спеціальні міжнародні 

класифікації мікроорганізмів за групами ризику, які беруть до уваги: 

1) патогенність організму; 

2) шляхи передачі та джерела інфекції; 

3) доступність і ефективність профілактичних заходів на місцях; 

4) можливих хазяїнів; 

5) доступність і ефективність профілактичних та лікувальних заходів 

на місцях. 

В Україні всі біологічні лабораторії поділяють на два типи: 

лабораторії, що мають дозвіл на роботу з мікроорганізмами І та ІІ груп 

небезпеки (лабораторії особливо небезпечних інфекцій) та лабораторії, що 

мають дозвіл на роботу з мікроорганізмами ІІІ та ІV груп небезпеки 

(переважна більшість наукових, дослідницьких, діагностичних лабораторій. 

Згідно з цією класифікацією розрізняють 4 типи лабораторій: базовий рівень 

біобезпеки 1 (BSL-1), базовий рівень біобезпеки 2 (BSL-2), ізольований 

рівень біобезпеки 3 (BSL-3) і максимально ізольований рівень 

біобезпеки 4 (BSL-4). 

Стандартні лабораторні практики: потрібно мити руки перед виходом 

із лабораторії. Довге волосся необхідно зав’язати. Не можна носити 

прикраси. Усі столи перед і після роботи потрібно обробляти 

дезінфекційним засобом. Використовувати дезінфекційні засоби відповідно 

до інструкцій виробника. Продукти харчування, напої (враховуючи воду) або 

пляшки з водою не можна заносити до лабораторії, їх потрібно зберігати 

поза межами лабораторії. Забороняється торкатися обличчя, 

використовувати косметику, регулювати контактні лінзи. Не дозволяється 

заносити особисті речі (косметику, мобільні телефони, калькулятори тощо) 

до лабораторії. Усі контейнери необхідно підписувати. Під час роботи двері 

в лабораторії мають бути зачиненими. Необхідно звести до мінімуму 

використання голок. Для переміщення мікроорганізмів у лабораторії 

потрібно застосовувати транспортні пробірки і штативи та зберігати 

культури в герметичній ємності після закінчення роботи з ними. У разі 

розливів або травм негайно повідомити викладача та задокументувати 

аварійну ситуацію. 

Індивідуальні засоби захисту та одяг можуть служити бар’єром і 

зводити до мінімуму ризик впливу аерозолів, бризок і випадкової інокуляції. 

Вибір захисних засобів і одягу залежить від характеру виконуваної роботи. 

Захисний одяг слід надягати під час роботи в лабораторії. Перш ніж 

залишити лабораторію, слід зняти захисний одяг: лабораторні куртки, халати 

і вимити руки. Засобами індивідуального захисту під час роботи в 

лабораторіях є халати (зі щільної тканини), косинки або шапочки. 
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Лабораторні куртки та халати мають бути щільно застібнуті на ґудзики. 

Зроблений з міцного матеріалу лабораторний одяг, що застібається ззаду, 

забезпечує кращий захист (винятком є лабораторії, в яких передбачено 

роботу в спецодязі). Якщо для роботи це потрібно, то прогумований або 

поліетиленовий фартух, гумові рукавички, захисні окуляри (мають щільно 

прилягати до обличчя). Рукавички одноразові, мікробіологічно стійкі, 

латексні, вінілові або нітрилові хірургічного типу широко використовують 

для загальної лабораторної роботи, а також для роботи з інфекційними 

агентами, кров’ю і препаратами крові. При цьому всі пошкодження на шкірі 

мають бути захищені лейкопластиром або напальчниками. 

Рукавички слід натягувати на манжети рукавів, а не залишати їх під 

ними. Для захисту рукавів одягу дослідника можна надіти прогумовані 

нарукавники. Рукавички слід знімати і ретельно мити руки після роботи з 

інфекційними матеріалами і перед виходом з лабораторії. Використані 

одноразові рукавички слід видаляти разом з інфікованими лабораторними 

відходами. Захист за допомогою респіратора можна використовувати під час 

процедур, пов’язаних з високим ризиком. Для забезпечення оптимального 

захисту необхідно, щоб респіратор був індивідуально підігнаний до обличчя 

працівника Деякі респіратори одноразового використання (ISO 13.340.30) 

спеціально призначені для захисту від впливу біологічних агентів. Для 

деяких процедур можуть знадобитися маски, лицьові щитки і захисні 

окуляри.  

Хірургічні маски призначені тільки для захисту дослідника і не 

забезпечують респіраторного захисту працівникам. Якщо немає небезпеки 

повітряної мікробної інфекції для захисту очей від хімічних речовин 

(у вигляді бризок), можна рекомендувати спеціальні козирки (щитки). 

Козирки мають закривати обличчя і за необхідності легко відкидатися назад. 

Респіратори та хірургічні маски не слід носити за межами лабораторії. 

Найголовнішим елементом запобігання виникненню інфекцій є суворе 

виконання стандартних мікробіологічних практичних прийомів і методик. 

Кожна лабораторія має розробити або затвердити робоче керівництво з 

біологічної безпеки, в якому необхідно зазначити небезпеки, з якими, 

можливо, доведеться зіштовхнутися, і навести практичні прийоми та 

процедури, призначені для зниження чи усунення впливу цих чинників. 

Персонал має бути попереджений про конкретні небезпеки та виконувати 

необхідні практичні прийоми і процедури. До персоналу лабораторії, 

практичних заходів захисту та методик необхідно додати відповідне 

проєктування приміщень і технічні пристосування, захисне обладнання 

(первинні та вторинні бар’єри) та практичні прийоми управління.  

Вимоги до приміщень лабораторії: підлога, стіни та поверхні всіх 

меблів мають бути гладкими і непошкодженими. У лабораторії має бути 

раковина для вмивання та миття рук. Особисті речі зберігають за межами 
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робочої зони. В лабораторії обов’язково має бути автоклав. Вибір боксу 

біологічної безпеки потрібно вибирати головним чином залежно від виду 

необхідного захисту: захисту препарату; захисту персоналу виду 

мікроорганізмів, групи ризику 1-4; захисту персоналу від радіонуклідів та 

летких токсичних хімікатів; від поєднання цих чинників. 

Завідувачам необхідно: підбирати належні практики і методи в 

лабораторіях, які забезпечать найвищий рівень захисту персоналу та 

забезпечити навчання персоналу, перш ніж почати працювати. Надавати всім 

працівникам лабораторії інформації, обладнання, проведення тренінгу з 

розглядом усіх потенційних небезпек і необхідних запобіжних заходів та 

забезпечення заходів медичного контролю для всіх працівників, які 

потенційно можуть контактувати з небезпечними матеріалами. Кожна 

лабораторія має мати відповідний пакет керівництв і нормативних 

документів, які регламентують основні вимоги біобезпеки та біозахисту. 

 

 

УДК 636.5.033 (045) 

Катерина ДОЛЖЕНКО, спеціаліст другої категорії; 

Маріанна ГУЛЕНКО, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; 

Дарья МОЛНАР, студентка 2 курсу 

ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» 

katorin23@ukr.net  

 

БІОБЕЗПЕКА В ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА 

 

Біобезпека – питання, що стоїть перед виробниками продукції 

птахівництва. У процесі сучасного інтенсивного виробництва виникають 

ризики занесення патогенів і швидкого їх поширення, тим більше за умов 

щільного утримання птиці, що вимагає дотримання жорстких умов 

біобезпеки та біозахисту. 

Мета біозахисту та біобезпеки полягає в тому, щоб сторонні особи, 

тварини, транспорт, посуд, інструменти, інші предмети догляду, інвентар чи 

обладнання, забруднені збудниками інфекційних хвороб птиці, не потрапили 

у птахогосподарство та в зони підготовки кормів. 

Перш за все кожному підприємству необхідно зосередити весь 

комплекс захисних заходів щодо недопущення вірусів на свою територію. 

Одним з найважливіших умов є встановлення обладнання для 

дезінфікування автотранспорту на в’їздах і виїздах.  

Фізичні методи дезінфікування проводять за допомогою механічних, 

термічних та променевих засобів. 

mailto:katorin23@ukr.net
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Серед хімічних дезінфекційних засобів розрізняють засоби м’якого 

дезінфікування, і засоби сильного дезінфікування, які використовують для 

знезараження дуже забруднених матеріалів. 

До хімічних дезінфекційних засобів належать: 

- хлор і його сполуки (р-ни хлорного вапна, хлорамін); 

- галогени (спиртйод, йодонат, розчин Люголя); 

- окисники (перекис водню, перманганат калію); 

- спирти (етиловий, метиловий); 

- альдегіди (формалін, формальдегід); 

- кислоти, луги, барвники, солі важких металів. 

Дезбар’єр виконаний у вигляді рамки для дезінфікування дозволяє 

провести одночасно дезінфікування коліс, днища, бортів авто. 

Для цього використовують спеціальні дезінфекційні розчини, в складі 

яких висока концентрація хлору або лугу. Кузов і кабіну автомобіля 

прибирають віником, використовують пилосос, миють щітками або ж 

застосовують шланг і обробляють гарячим розчином (65-70 °C) під тиском 

1,5 атмосфери. Зовні автомобіль миють лужним розчином і після 

обполіскують під напором. 

Дезінфікування автомобільного та іншого транспорту, що 

використовують для перевезення птиці і кормів на виробничих зонах, слід 

проводити за межами цієї зони в спеціальних пунктах або на майданчиках з 

твердим покриттям, які мають стік у каналізаційну систему. 

Транспорт, призначений для перевезення здорової птиці, обробляють 

1 %-розчином РС8. Перед дезінфікуванням завжди проводять механічне 

очищення транспорту від забруднень і миють. 

Внутрішньогосподарський транспорт, який використовують для 

перевезення птиці на санітарно-забійний пункт, вивезення трупів і відходів 

інкубації, дезінфікують після кожного випадку його використання. 

Після цього треба визначити види обробки приміщення 

птахопідприємств. Для того щоб якісно продезінфікувати пташник, слід 

визначити види обробки. 

Дезінфікування в курнику ділять на 3 основні різновиди: 

1) волога стерилізація; 

2) аерозольний метод; 

3) метод дезінфікування повітря приміщень у присутності птиці. 

Найпопулярнішими з них вважають: 

- аерозольний – використовують препарати, які за розпилювання 

залишаються в повітрі за особливою методикою. Розчини мають покрити 

всю поверхню пташника, зокрема стелю і стіни; 

- метод дезінфікування повітря приміщень у присутності птиці 

(санація) проводять розчинами зі зниженою концентрацією препаратів. Від 

шкідливих мікроорганізмів таке очищення не рятує. Для санації в курнику 
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використовують щадні і безпечні засоби, які не позначаться на здоров’ї 

курчат і дорослих особин. 

Препарати для дезінфікування птахофабрики поділяють на 

антисептики та інсектициди. Найефективними та безпечними з них є рідкі 

засоби: Йодерин, Мультиклін та сухі дезінфектанти: Йодокалін та Кліносан. 

Ще одним з важливих чинників біобезпеки є вакцинація птахів. 

Необхідність проведення своєчасної вакцинації курей пояснюється 

одразу декількома причинами. По-перше, звичайні, карликові і бройлерні 

породи, мають досить слабку захисну систему. По-друге, крім своїх 

пернатих побратимів курки можуть заражати і інші види домашніх тварин. 

А продуктивність хворої тварини падає мінімум на 40 %, а в запущених 

випадках і зовсім прагне до нуля. По-третє, причина для проведення 

вакцинації – велика ймовірність зараження людини. Всі заходи за способом 

їх проведення поділяють на специфічні і неспецифічні.  

Специфічними називають щеплення, здійснювані за допомогою 

спеціалізованих медикаментозних препаратів. В організм курки вводять 

спеціально ослаблені або мертві штами мікроорганізмів, що стимулює 

вироблення необхідних антитіл. 

Неспецифічними називають профілактику дотримання ветеринарно-

санітарних правил, дезінфікування приміщень, обробку персоналу, 

ветеринарний нагляд, а також – вживання різних вітамінів, поживних 

речовин, збалансованих видів кормів. 

Отже, для біобезпеки у птахівництві потрібно виконувати всі 

вищезгадані заходи, які в зворотньому напрямку створять цю біобезпеку для 

людини. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЖИРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ШТУЧНОЇ ДІЄТИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ 

З МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ ФІЗІОЛОГІЇ IXODES RICINUS 

 

Використання тварин у дослідах має відповідати принципам концепції 

3R (англ. reduction, refinement and replacement) – скорочення, удосконалення 

та заміна лабораторних тварин у наукових експериментах. Цю концепцію 
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запропонували Рассел та Берч у 1959 році. Цей трактат має назву «Принципи 

гуманної методики експерименту». 

Ixodes ricinus беруть участь у передачі великої кількості патогенів, які 

мають медичне та ветеринарне значення і є предметом досліджень у 

паразитологічних наукових відділах.  

Для утримання колоній кліщів і саме для годівлі їх у лабораторних 

умовах використовують тварин (переважно мишей та кроликів). Однак 

використання тварин для розведення кліщів може бути дорогим і потребує 

спеціальних тваринницьких приміщень. Крім того, дослідницькі установи 

дотримуються принципу 3R, який заохочує використання альтернатив 

тваринам, коли це можливо. Розробка систем штучних мембран забезпечила 

альтернативу тваринам, принаймні для деяких видів кліщів. Протягом 

багатьох років різні модифікації систем штучного вигодовування призвели 

до нових застосувань, зокрема тестування акарицидів, визначення взаємодії 

кліщів і патогенів, вивчення фізіології кліщів.  

Оскільки іксодові кліщі, харчуються кров’ю теплокровних тварин і 

отримують із крові хребетних поживні речовини, необхідні для оогенезу, 

такі як білки і ліпіди, то для штучного мембранного годування 

використовують саме кров сільськогосподарських тварин переважно великої 

рогатої худоби. Але є і недоліки цього методу, адже для штучної мембранної 

годівлі використовують велику кількість крові тварин.  

Саме тому розробка штучних дієт для мембранної годівлі кліщів є 

досить актуальним напрямом досліджень. 

Метою наших експериментів було розробити штучні дієти, 

використовуючи різні білки і ліпіди як альтернативу використання крові 

тварин для годівлі кліщів і перевірити харчову роль розроблених дієт. 

Ми розробили штучні дієти, використовуючи різні протеїни та ліпіди. 

Дослідження проводили з початку травня до кінця вересня. 

Як основу наших дієт ми використовували еритроцити (як джерело 

гемоглобіну) та низькомолекулярну сироватку (як джерело цитокінів, 

хемокінів, пептидних гормонів і протеолітичних фрагментів більших білків), 

куди додавали різні види жирів. 

Після центрифугування дефібрінованої вручну бичачої крові ми 

отримали сироватку та еритроцити. Еритроцити були промиті декілька разів 

у 0,9 розчині NaCL відповідно до протоколу (Washed Red Blood cells 

preparation). Зберігали еритроцити в PBS (Phosphate-buffered saline) 1:1, 

додаванням глюкози. Низькомолекулярну сироватку отримали 

центрифугуванням сироватки з використанням фільтрів Amicon Ultra-15. 

(Після центрифугування отримали низькомолекулярну сироватку та 

високомолекулярну сироватку (як джерело альбумінів, імуноглобулінів, 

трансферину та ліпопротеїнів)). 
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Мембранну годівлю кліщів проводили в 6-лунковому планшеті з 

використанням пробірок зі спеціальними мембранами як живильних 

установок. Негодованих дорослих самок і самців I. ricinus використовували в 

живильних установках для дослідження. Спеціально розроблені протеіно-

ліпідні дієти з додаванням гентаміцину (5 мг/мл), попередньо розчиненому в 

диметилсульфоксиді (ДМСО) використовували для живлення кліщів. 

Дефібриновану бичачу кров з додаванням гентаміцину (5 мг/мл), попередньо 

розчиненому в диметилсульфоксиді (ДМСО) використовували для живлення 

кліщів як контроль. По 15 негодованих дорослих самок I. Ricinus було 

поміщено в кожну живильну установку зі спеціальною мембраною. П’ять 

лунок планшета ми заповнювали розробленими дієтами по 3,1 мл штучної 

дієти в кожну лунку і одну лунку заповнювали бичачою кров’ю (3,1 мл) як 

контроль. Живильні установки зі спеціальними мембранами із самками 

кліщів розміщали на 6-лунковому планшеті з дієтами і на водяну баню, 

t 37 °C. 

Кров та дієти замінювали на свіжі кожні 12 годин. Перед заміною дієт 

та крові обмивали наші живильні установки 0,9 % розчином NaCl. 

Через два дні самок, які не приєднались до мембрани, було видалено з 

живильних установок і також було додано кількість самців еквівалентну 

кількості самок, що залишилися в кожній живильній установці. Годівлю 

проводили 9 днів, на останній день було зроблено фотографії, проведено 

виміри росту і вимірювання ваги нагодованих самок, після чого самки були 

відправлені у віварій для відкладання яєць. Самці були піддані утилізації.  

Іксодових кліщів, яких годували розробленими дієтами, і кліщів, яких 

годували кров’ю, порівнювали щодо кількох аспектів фізіології кліщів, на 

які впливає годівля кров’ю, зокрема масу, рост кліщів і здатність самок до 

відкладання яєць. Наші результати показують, що деякі з наших дієт 

викликали фізіологічну реакцію, яка була дуже схожа з реакцією, що 

відбувається з використанням крові.  

На першому етапі наших досліджень ми використовували 

Альбумакс II (багатий ліпідами бичачий сироватковий альбумін) як джерело 

ліпідів, поєднуючи його з різними солями: 

- тирод, як збалансований сольовий розчин, еритроцити, 

Альбумакс II, холо-трансферин (як глікопротеїн, що транспортує залізо); 

- низькомолекулярна сироватка, еритроцити (ця дієта не містила 

ліпідів, ми назвали її фітнес-дієта) як негативний контроль; 

- низькомолекулярна сироватка, еритроцити та Альбумакс II; 

- бичача кров як позитивний контроль. 

Можна зазначити, що дієти з Альбумакс II викликали ріст кліщів, 

схожий з ростом кліщів, яких годували звичайною кров’яною дієтою. Ці 

дієти викликали фізіологічні реакції, найбільш схожі з фізіологічними 

реакціями кліщів, яких годували звичайною кров’яною дієтою. 
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Наступним етапом було пошук найефективнішої жирової добавки. 

Ми розробили такі дієти: 

- низькомолекулярна сироватка, еритроцити (фітнес-дієта) як 

негативний контроль; 

- низькомолекулярна сироватка, еритроцити та Альбумакс II. 

Також ми використовували хімічно визначений ліпідний концентрат, 

це концентрована ліпідна емульсія, призначена для зменшення або заміни 

фетальної бичачої сироватки: 

- низькомолекулярна сироватка, еритроцити, хімічно визначений 

ліпідний концентрат; 

- низькомолекулярна сироватка, еритроцити та бичачий холестерин; 

- низькомолекулярна сироватка, еритроцити та високомолекулярна 

сироватка; 

- бичача кров, як позитивний контроль. 

Результати показали, що лише дієта з Альбумаксом і дієта з 

використанням високомолекулярної сироватки викликали ріст кліщів, 

схожий з ростом кліщів, яких годували звичайною кров’яною дієтою. 

Зазначені дієти спричинили фізіологічні реакції, найбільш схожі з 

фізіологічними реакціями кліщів, яких годували звичайною кров’яною 

дієтою. Кліщі з дієтою, до складу якої входив хімічно визначений ліпідний 

концентрат, загинули через три дні після початку годівлі. 

Оскільки наші дослідження показали, що Альбумакс мав найкращий 

ефект як харчова добавка для годівлі кліщів, то наступним нашим етапом 

було визначення найбільш ефективної дози Альбумаксу для наших дієт.  

Основою розроблених дієт були низькомолекулярна сироватка і 

еритроцити куди були додані різні дози Альбумаксу II від 0,35 г до 17,5 г. 

Бичачу кров використали для годівлі як позитивний контроль. 

Якщо порівняти результати дієт з різною кількістю Альбумаксу, то 

можна зробити висновок, що у всіх дієтах спостерігався позитивний вплив 

на ріст і вагу кліщів, але цей ефект залежав від дози. 

Висновок 

Як результат досліджень було виявлено, що кліщі не розрізняють 

компоненти кров’яної дієти на початку живлення, але їм дуже потрібні 

харчові жири для швидкої фази насичення. 

Сезонність впливає на успішність дослідів з годівлею кліщів 

(результат від весняної і літньої годівлі був набагато кращим, ніж від годівлі 

восени). 

Доведено, що Альбумакс II є найкращим замінником сироваткових 

жирів і підходить для використання в штучних дієтах для мембранної 

годівлі. 
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ПРОБЛЕМИ ГІГІЄНИ І ДОБРОБУТУ ТВАРИН 

В УМОВАХ ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Профілактична спрямованість ветеринарної гігієни, а не лікування 

тварин набуває важливого значення в умовах комплексів, фермерських 

господарств, особистих подвір’їв (І. І. Кочиш, М. С. Найденський, 

Д. А. Засєкін). 

Вивчення гігієни формує світогляд студентів, розуміння ними 

значення оптимізації мікроклімату у профілактиці захворювань та 

підвищення резистентності тварин (М. В. Чорний, О. В. Козенко, 

В. П. Лясота, Л. В. Шевченко). 

Невідкладна потреба вивчення комплексу профілактичних заходів у 

тваринництві виникла, особливо під час розробки та впровадження 

промислових технологій виробництва продукції. Вони призвели не тільки до 

істотного нарощування темпів і масштабів виробництва, але й до 

прискорення деградації екологічного стану навколишнього середовища і 

погіршення умов утримання тварин у приміщеннях. Нехтування 

гігієнічними нормами, недотримання добробутних і ветеринарно-санітарних 

вимог є причиною постійного комплексного стресогенного впливу змінених 

чинників середовища на організм всього поголів’я тварин. Від сили та 

тривалості впливу цих чинників залежить функціонування всіх систем і 

органів організму. Часто проблему усугубляє незбалансоване живлення, яке 

стає причиною розвитку захворювань, а від хворих тварин не можна 

одержати якісної і безпечної продукції. 

Крім того, хворих тварин треба лікувати або передчасно 

вибраковувати, а це пов’язано з великими затратами, які призводять до 

зниження рентабельності виробництва. Звідси виникає потреба розробки для 

підприємств з інтенсивними технологіями індивідуальних науково 

обґрунтованих планів загальної ветеринарної профілактики, вимоги якої 

мають бути вписані у технологічний процес виробництва.  

Складений і апробований, на основі етологічних і добробутних потреб 

тварин, цей план передбачає три етапи (1-й – ветеринарна превенція або 

технологічна профілактика; 2-й – постійно діюча профілактика; 3-й – 
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превентивна терапія) під час впровадження в конкретних умовах 

виробництва. Такий профілактичний підхід має забезпечити тваринам 

нормальний розвиток, міцне здоров’я, високу продуктивність, збереженість, 

благополуччя та захист. Це вимагає постійної праці сьогоднішніх і 

майбутніх фахівців і виробників. 

Мета роботи – звернути увагу ветеринарних фахівців та виробників 

тваринницької продукції на дотримання санітарно-гігієнічних вимог і 

правил, спрямованих на захист здоров’я тварин, забезпечення їх 

благополуччя та захист відповідно до діючих норм, правил, інструкцій. 

У них поки що не відображені положення про гуманне ставлення до тварин, 

тобто в них немає положень, які прийняті в європейських країнах (Animal 

Welfare) і де визначені стандарти добробуту продуктивних тварин, якими 

передбачено принцип п’яти свобод. 

Використання принципів добробуту містить профілактику і лікування 

тварин, запобігання або послаблення болю, дистресу та інших негативних 

станів, використання раціонів і умов утримання, що відповідають 

фізіологічним потребам. Тому, забезпечення добробуту слід починати з 

вивчення особливостей їх фізіології, поведінки та ментальних здібностей. 

Застосування принципів добробуту покращує здоров’я та підвищує 

продуктивність тварин, дозволяє краще визначити відповідність між їх 

генетичним потенціалом й умовами утримання. Однак FAO визнає, що, 

незважаючи на позитивний вплив добробуту, його принципи ще недостатньо 

використовують за традиційних та сучасних методів ведення тваринництва. 

Сьогодні вважають, що покращення якості життя продуктивних 

тварин, зазвичай, визначають вибором споживача – активно розвиватися 

можуть лише технології, продукція яких користується активним попитом. 

Головною організаційною, освітньою і спрямовуючою силою такого 

вибору є добровільні громадські організації (широко відомі – Інститут 

добробуту тварин, Співчуття у світовому тваринництві та Королівська спілка 

запобігання жорстокості до тварин), головна мета яких – підвищення рівня 

добробуту і захист тварин. Зазвичай вони працюють у кооперації і за 

підтримки великих міжнародних корпорацій, мереж ресторанів та 

супермаркетів ‒ посередників у переробці та розповсюдженні продукції 

тваринництва. 

Як результат, окремими Директивами Ради Європи було встановлено 

мінімальні стандарти захисту тварин окремих видів за певних напрямів їх 

використання та вимоги до ідентифікації і маркування продукції з 

урахуванням технології її отримання. 

У законодавстві Співтовариства запроваджений науковий проєкт 

Welfare Quality® (Якість Добробуту), особливістю якого є переважне 

використання показників стану тварини (здоров’я, поведінка тощо), на 

відміну від ресурс-орієнтованого (оцінювання приміщення, щільності 
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посадки тощо) чи менеджмент-орієнтованого (технології розведення, плани 

оздоровчих заходів тощо) підходів. Останні два методи використовували 

лише у випадку відсутності науково обґрунтованих простих і практичних 

показників стану тварини. 

Згідно з цим проєктом пропонується оцінювати добробут тварин на 

фермі, під час транспортування та під час забою тварин. 

Аналіз Договорів та Директив країн Євросоюзу свідчить про те, що 

вирішення проблеми гуманного ставлення до тварин є актуальним чинником 

їх внутрішньої і зовнішньої політики. За співпраці з такими країнами, у тому 

числі за розвитку торгівлі товарами та продуктами тваринного походження, 

слід враховувати сучасний стан законодавства про добробут тварин і 

перспективи його розвитку на міжнародній арені. 

Забезпечення захисту тваринницьких підприємств є одним із головних 

завдань стабілізації та ефективності тваринницької галузі. 

В умовах інтенсивного ведення тваринництва пусковим механізмом 

виникнення хвороб тварин є несприятливі абіотичні (фізичні, хімічні) та 

біотичні чинники (мікроорганізми, віруси, збудники інфекцій, інвазії тощо), 

які обумовлюють стресові дії на організм та виникнення хвороб. Досвід 

роботи низки тваринницьких підприємств свідчить про те, що 85-90 % 

припадає на хвороби тварин незаразної патології та лише 10-15 % на 

інфекційні та інвазійні хвороби. 

З огляду на складну епізоотичну й епідемічну ситуацію щодо 

транскордонних інфекцій у світі та високі ризики їх занесення, які існують 

для України, необхідне комплексне вирішення проблеми: створення системи 

прогнозування, моніторингу та програми протидій цим захворюванням, яка 

передбачатиме низку науково обґрунтованих організаційних, нормативно-

правових, протиепізоотичних і протиепідемічних, освітніх та інформаційно-

просвітницьких заходів щодо їх контролю в державі на засадах міжвідомчої 

взаємодії. 

Санітарний захист тваринницьких підприємств має охоплювати 

аспекти: санітарні розриви та зони, санітарні принципи в процесі 

ветеринарного обслуговування ферми (ізоляція хворих тварин та їх 

лікування; використання приміщень (секцій) за принципом «Все пусто – все 

зайнято тваринами» з повною санацією приміщення і профілактичними 

перервами; рух кормів, води, тварин та їх відходів спереду назад 

технологічного циклу; організація роботи та мінімальний контакт між 

зовнішнім і внутрішнім транспортом, обслуговчим персоналом різних 

санітарних зон, тваринами виробничої зони і різними зовнішніми чинниками 

передачі інфекції); дотримання особливостей санітарного ремонту 

приміщень і території, що до них прилягає; правила первинної і 

технологічної комплектації ферми тваринами; особиста гігієна працівників 

тваринництва. 
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Висновок 

Фахівець ветеринарної медицини має вміти застосовувати знання і 

навички в практичній діяльності, які мають забезпечити зменшення рівня 

захворюваності тварин, підтримання оптимального рівня їх продуктивності, 

одержання якісної та безпечної продукції. 

Сьогодні розвитку тваринництва, на наш погляд, ставиться головна 

ціль досягнення максимуму продукції з мінімальними витратами без 

врахування рівня добробуту і захисту тварин. 

Подальше вивчення особливостей поведінки, гомеостазу, 

фізіологічних потреб, інших чинників, які допомагають визначати рівень 

добробуту продуктивних тварин, сприятиме більш повному і швидкому 

забезпеченню економічного й ветеринарного благополуччя тваринництва. 

Проведення наукових досліджень у цьому напрямі має стати одним із 

основних завдань зоологічної та ветеринарної науки. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ 

ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ 

ТА ЛІКУВАННЯ КОТІВ ЗА ОТОДЕКТОЗУ 

 

Саркоптоїдози м’ясоїдних тварин належать до інвазійних хвороб, які 

характеризуються високою контагіозністю й можливістю необмеженого 

поширення. В усіх країнах світу серед домашніх та диких м’ясоїдних тварин 

отодектоз надзвичайно поширений. Збудник отодектозу у котів – кліщ-

шкіроїд Otodectes cynotis, паразитуючий на внутрішній поверхні шкіри 

вушної раковини і в зовнішньому слуховому проході. В Україні отодектоз 

реєструють у багатьох областях та великих містах. Ураженість серед котів 

сягає 41,6 %, собак – 37,9 % [1, с. 1; 2, с. 45]. Інші автори зазначають, що 

серед котів відсоток ураження становить 31,6 %, собак – 8,6 %, найменше у 

4-6-річних тварин, відповідно, серед котів – 17,5 %, собак – 1,7 %. На 

отодектоз хворіють тварини усіх вікових груп, але найчастіше віком до 1-го 

року та старше 6-ти років. Найбільш часто хворіють молоді і старі тварини зі 

зниженим імунітетом [3, с. 175-177]. 
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Ціль роботи. Провести аналіз доступних джерел та визначити 

номенклатуру протипаразитарних препаратів, що використовують для 

профілактики та лікування котів за отодектозу на фармацевтичному ринку 

ветеринарних препаратів України. 

Результати досліджень та обговорення. У практиці ветеринарних 

лікарів для лікування котів, хворих отодектозом, застосовують препарати: на 

холку (краплі Spot-on), у слуховий прохід (розчини, мазі, гелі) та ін’єкційні. 

Проаналізувавши доступні джерела, препарати у формі крапель 

Spot-on, що наявні на фармацевтичному ринку території України 

застосовують як з лікувальною, так і профілактичною метою у котів за 

отодектозу, дані наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Протипаразитарні краплі на холку (Spot-on) на фармацевтичному ринку 

ветеринарних препаратів України для захисту та лікування котів 

від збудника отодектозу 
 

Найменування 

препарату 

Діючі 

речовини 

Вага 

тварини 

Адвокат (Advocate) (Bayer) - імідаклоприд  

- моксидектин 

- до 4 кг  

- 4-8 кг 

Прінокат (Prinocate)  

(KRKA) 

- імідаклоприд  

- моксидектин 

- до 4 кг  

- 4-8 кг 

Golden Defence (Palladium) - імідаклоприд  

- моксидектин  

- до 4 кг  

- 4-8 кг 

Мега Стоп (ProVet)  - імідаклоприд  

- івермектин 

- до 4 кг  

- 4-8 кг 

Стронгхолд Плюс 

(Stronghold Plus) (Zoetis) 

- селамектин  

- сароланер 

- до 2,5 кг 

 - 2,5-5 кг  

- 5-10 кг 

Стронгхолд (Stronghold) 

(Zoetis) 

- селамектин - кошенята - до 2,5 кг -  

- 2,6-7,5 кг 

Селафорт (Selafort) 

(KRKA) 

- селамектин - до 2,5 кг  

- 2,6-7,5 кг  

- 7,6-10 кг 

Бравекто (Bravecto) (MSD 

Animal Health) 

- флураланер - 1,2-2,8 кг 

- 2,8-6,25 кг 

- 6,25-12,5кг 

Бравекто Плюс (Bravecto 

Plus) (MSD Animal Health) 

- флураланер 

- моксидектин 

- 1,2-2,8 кг 

- 2,8-6,25 кг 

- 6,25-12,5кг 

Unicum (Unicum) - імідаклоприд - 1-4 кг 

- 4-8 кг 

AnimAll (VetLine) - імідаклоприд - до 4 кг  

- 4-10 кг 

ЕктоСтоп (Модес) - фіпроніл 

- івермектин 

- до 4 кг  

- 4-8 кг 
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Таблиці 2 

Протипаразитарні препарати, що застосовують у вушну раковину 

для лікування котів за отодектозу на фармацевтичному ринку 

ветеринарних препаратів України 
 

Назва препарату Діючі речовини Дія 

Мазь Орідерміл (Oridermyl) 

(Vetoquinol Biowet Sp zoo / 

Vetoquinol SA) 

перметрин, неоміцину 

сульфат, ністатин, 

тріамцинолону ацетонід, 

лідокаїн 

акарицидна, антимікробна, 

фунгіцидна, протизапальна, 

знеболююча 

Краплі Отоспектрин (Kela) поліміксин b сульфат, 

неоміцин сульфат, 

сульфірем, лідокаїну 

гідрохлорид, дексаметазон 

акарицидна, фунгіцидна, 

антимікробна, 

протисвербіжна, 

протизапальна 

Краплі AnimAll (VetLine) поліміксин, неоміцин 

сульфат, лідокаїну 

гідрохлорид, сульфірем, 

екстракт нагідок, екстракт 

ромашки, екстракт очанки  

акарицидна, антимікробна, 

протизапальна, 

болезаспокійлива, 

антисептична 

Краплі Отофлокс 

(Біотестлаб) 

івермектин, клотримазол, 

флуорфенікол, бетаметазон 

акарицидна, протизапальна, 

антимікробна, фунгіцидна, 

протисвербіжна, 

Офтальмо-гель 

(Бровафарма) 

івермектин, тилозину 

тартрат, ксероформ  

акарицидна, бактерицидна, 

протизапальна 

Мазь Новертинова 

(Укрзооветпромпостач) 

аверсектин акарицидна 

Івермікол-гель (Фарматон) івермектин, d-пантенол акарицидна 

Краплі Амітразин 

(Фарматон) 

амітраз акарицидна 

Краплі Амітразин Плюс 

(Продукт) 

амітраз акарицидна 

Краплі Амітразин Ультра 

(O.L.KAR) 

амітраз акарицидна 

Краплі Бурди (O.L.KAR) діазинон, преднізолон акарицидна, протизапальна 

Краплі Акаростоп 

(ProVEТ) 

амітраз акарицидна 

Краплі Фронтлайн Spot-On 

(Frontline) (Merial) 

фіпроніл, 

бутилгідроксианізол, 

бутилгідрокситолуен, 

ексципіент 

інсектоакарицидна 

Краплі Фиприст Spot-On 

(Fiprist) (KRKA) 

фіпроніл інсектоакарицидна 

Краплі Perfect Spot-On 

(Ветсинтез) 

фіпроніл, альфа-

циперметрин 

інсектоакарицидна 

Краплі Акарокіл Spot-On 

(Укрзооветпромпостач) 

фіпроніл, цифлутрин, 

пирипроксифен 

інсектоакарицидна 
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Якщо захворювання супроводжується ускладненнями за поєднання 

бактеріальної інфекції, то у таких випадках обов’язковим є комплексний 

підхід до лікування. Окрім етіотропної терапії, є необхідним застосування 

антибактеріальних речовин та засобів, спрямованих на усунення запального 

процесу, больового симптому, набряку та забезпечення протисвербіжної дії. 

Для запобігання додатковому травмуванню вушних раковин твариною під 

час лікування рекомендується використовувати єлизаветовський комір. 

Важливо враховувати особливості збудника хвороби Otodectes cynotis та 

дотримуватися принципів лікування: якщо в будинку мешкає кілька котів 

або собак, то від вушного кліща профілактично обробляються всіх домашніх 

улюбленці без винятку; якщо у тварини уражене одне вухо, то обов’язково 

лікуванню піддають обидва. Для цього використовують протипаразитарні 

засоби відповідно до виду тварини, її віку та ваги. 

Тому, лікування має бути комплексним і окрім специфічних засобів 

лікування має охоплювати патогенетичну та симптоматичну терапію 

[4, с. 159]. Підтримати імунітет тварини якісним збалансованим раціоном 

або вітамінно-мінеральним комплексом. 

Ветеринарні препарати, що застосовуються у слуховий прохід для 

лікування, котів хворих отодектозом, на фармацевтичному ринку України 

зазначено у табл. 2. 

Запобігти виникненню отодектозу у котів легше, ніж його лікувати. 

Регулярна обробка котів спеціальними протипаразитарними препаратами, 

що діють проти кліщів Otodectes cynotis, дозволить забути про проблему 

назавжди. Це найкраща профілактика захворювання. Навіть якщо вушний 

кліщ у котів і з’явиться, то власник у разі своєчасної профілактики не 

помітить, як позбавить її від цього захворювання. Щомісячної обробки 

потребують тварини, які гуляють на вулиці, відвідують виставки, беруть 

участь у в’язці. 

Висновок. Фармацевтичний ринок ветеринарних препаратів України 

представлений протипаразитарними краплями Spot-On, до складу яких 

входять речовини етіотропної терапії вузького спектра, а саме – інсекто-

акарицидної дії. 

Засоби місцевої дії для застосування у вушну раковину представлені 

переважно комплексними препаратами широкого спектра, що забезпечують 

акарицидну, антимікробну, протизапальну, знеболюючу та фунгіцидну дії. 
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ДЕКОРАТИВНІ ЩУРИ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВАЗУВАННЯ ЛЮДИНИ 

 

Актуальність. Декоративних щурів сьогодні використовують не 

тільки як лабораторних, кормових тварини, а і як домашніх улюбленців. 

Паразитози цих тварин є актуальною проблемою віваріїв, відділів кормових 

тварин зоопарків, зоомагазинів та власників тварин. Із небезпечних для 

людини паразитозів у щурів реєструють: гіменолепідози та нотоедроз. Часто 

на них хворіють діти, реєструють їх і у дорослих (Wieland Beck, Kurt Pfister, 

2006; Watwe S. et al., 2008; Menelaos A Lefkaditis et al., 2015; Júlia Jarošová 

et al., 2020; Charu Singh et al., 2020; Fatemeh Goudarzi et al., 2021). 

Особливий режим роботи віваріїв і відділів кормових тварин не 

захищає повною мірою щурів від інвазування гельмінтами та кліщами, які 

можуть бути небезпечними і для обслуговчого персоналу (Мазанний О. В., 

2011; Нерод Е. В., 2016). 

Мета роботи – дослідження декоративних щурів відділу кормових 

тварин КО «Харківський зоологічний парк» на наявність збудників 

паразитарних хвороб небезпечних для людини. 

Дослідження проводили у 2021 році у відділі кормових тварин 

КО «Харківський зоологічний парк», копроскопічні та акароскопічні 

http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/7155/1/otodektozu_
http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/%208551/1/175_Semenko.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/%208551/1/175_Semenko.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Goudarzi+F&cauthor_id=33260017
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дослідження – в науковій лабораторії кафедри паразитології ХДЗВА (нині 

ДБТУ). Загалом у відділі кормових тварин зоопарку утримували близько 

1500 щурів у 90 клітках-шедах. Для дослідження відбирали проби фекалій 

від 70 тварин різного віку і статі та глибокі зскрібки з уражених ділянок 

шкіри. 

Основні результати та їх інтерпретація. За результатами 

копроскопічних досліджень стандартизованим флотаційним методом з 

насиченим розчином NaCl у декоративних щурів виявлено яйця цестод: 

Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1819; Blanchard, 1891) – округлої форми, 

жовто-сірого кольору, розміром 72,8 ± 3,7 × 66,8 ± 4,4 мкм, з гладенькою 

оболонкою, з невеликою 25…36 мкм онкосферою (гексакантний ембріон) у 

середині та яйця Hymenolepis nana (Bilharz, 1851, Ransom, 1901) – менші за 

розміром 48,2 ± 1,4 × 41,8 ± 4,1 мкм, овальні, жовтого кольору з онкосферою 

всередині діаметром 16-19 мкм. Онкосфера вкрита тонкою зовнішньою 

гіаліновою мембраною і внутрішньою товстою мембраною з полярними 

потовщеннями, які несуть кілька ниток-філаментів (рис. 1). Обидва збудника 

відносять до родини Hymenolepididae, ряду Cyclophyllidea (ціп’яки). 

Інтенсивність інвазії становила 28,2 ± 3,3 яйця Hymenolepis diminuta та 

2,9 ± 1,1 яйця Hymenolepis nana в полі зору мікроскопа. Екстенсивність 

гіменолепідозної інвазії становила 42,8 %. 

 
 

Під час зовнішнього огляду у декоративних щурів виявляли характерні 

ураження шкіри: коричневі щільні кірочки на вушних раковинах і незначну 

кількість кірочок та почервоніння на шкірі хвоста. 



122 

Акароскопічне дослідження зскрібків з уражених ділянок шкіри 

проводили компресорним методом (мортальним) із застосуванням 50 % 

водно-гліцеринової суміші та 10 % розчину лугу (КОН).  

Виявлені кліщі (на різних стадіях розвитку) округло-овальної форми, 

дрібні (до 0,5 мм) з коротким підковоподібним хоботком, короткими 

конусоподібними масивними кінцівками, амбулакри розташовувалися на 

довгих нечленистих стебельцях. Інтенсивність інвазії у пробі становила 

54,9 ± 12,7 кліща. 

Виявлені яйця кліщів – овальної форми, сірого кольору, великі 

(0,15 мм) з двоконтурною оболонкою, інтенсивність інвазії становила 

107 ± 1,5 яйця у пробі. За морфологічними особливостями виявлених 

збудників віднесено до підкласу Acari, ряду Acariformes, родини Sarcoptidae, 

роду Notoedres (Railliet, 1893). Екстенсивність нотоедрозної інвазії становила 

28,5 %. 

Висновок. У декоративних щурів КО «Харківський зоологічний парк» 

виявлено гіменолепідози і нотоедроз – 42,8 та 28,5 %, відповідно. Збудники 

гіменолепідозів небезпечні для людини, а Hymenolepis nana має прямий цикл 

розвитку, збудник нотоедрозу у людини викликає псевдокоросту, яка може 

тривати до 3 місяців. 
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БЛАГОПОЛУЧЧЯ М’ЯСНИХ КУРЧАТ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ У КОНТЕКСТІ 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОСОЮЗУ 

 

Для забезпечення здоров’я тварин, а саме: курчат-бройлерів, 

отримання підвищеної продуктивності та чистота санітарна щодо м’яса, 

важливе значення має забезпечення комфортних умов утримання та 

підтримання санітарного стану у приміщеннях і на території підприємства. 

У зв’язку з цим моніторинг чинників середовища, де утримують птицю, має 

першочергове значення (М. І. Сахицький, Б. Т. Стегній, В. О. Бреславець, 

Т. І. Фотіна). 

Мета роботи: комплексне оцінювання впливу чинників мікроклімату 

на здоров’я м’ясних курчат та з’ясування основних заходів біобезпеки і 

біозахисту птахівницьких підприємств та запобігання інфікуванню тварин і 
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стабільного благополуччя навколишнього середовища. У галузі ветеринарної 

медицини до основних джерел біологічної безпеки тварин, рослин, курчат 

відносять патогенні мікроорганізми, незалежно від їх походження, і 

продукти їх життєдіяльності. 

Забезпечення здоров’я птиці передбачає дотримання загальних 

ветеринарно-санітарних, технологічних та спеціальних заходів, що містять у 

собі зовнішній та внутрішній біозахист підприємств: 

- зовнішня біобезпека – це охорона від заносу збудників інфекційних 

та інвазійних захворювань (огорожа птахопідприємств, карантинування, 

організація ветеринарно-санітарних пропускних пунктів, дезінфекційних 

бар’єрів, дезкилимів); 

- внутрішня біобезпека передбачає наявність дезбар’єра з розчином 

(розміром: завглибшки 0,3 см, завдовжки не менше 9 м, завширшки 6 м), 

пароформаліновою камерою для обробки спецодягу, обладнання 

послідосховищ, роботи систем вентиляції, обігріву, каналізації та 

водозабезпечення, суворе випоювання принципу все «зайнято – все пусто» 

після завершення технологічного процесу з обов’язковим санітарним 

розривом (4-10-15 діб). 

Зовнішня середа бройлерників є сприятливим середовищем для 

популяції мікроорганизмів, які потрапляють із повітря, через корм, послід, 

підстилку, виокремлення хворих. На відстані 5 м від пташника загальна 

кількість мікроорганізмів (ЗКМ) становить 12 %, 50 м – 1,5 %, 200 м – 0,5 % 

від тих, що містяться у повітрі пташника, а кількість E.Coli на вказаних 

відстанях становить 7,5 %-5 % та 0,9 % від ЗКМ. Загибель курчат 

колібактеріозом у 2-тижневому віці досягає 0,9 % за контамінації ЗКМ в 

інкубаторі 9 тис. КУО/м3 з них E.Coli-123; за ЗКМ 20 тис. (E.Coli-904) – 

2,3 %; за 30 тис. (E.Coli-1307) – 4,1 % (R.Kachru). 

Для молодняку птиці небезпечним є наявність у повітрі накопичення 

аміаку (NH3), джерелом якого є розкладання посліду на підстилці. Його 

концентрація у повітрі понад 25 мг/м3 знижує активність макроорганізмів. За 

низьких температур (14-16 °C) аміак накопичується у нижній зоні, що є 

сприятливою умовою для популяції стафілококів, а це є причиною зниження 

середньодобових приростів на 20,8 %, підвищення загибелі курчат на 2,2 % 

(Бронфман, 1984). 

Більш виражену негативну дію на організм курчат бройлерів надає 

сірководень (H2S). Поєднуючись із лугами слизових, він спричинює риніти, 

бронхіти, надходячи в кров, зв’язує залізо гемоглобіну, перетворюючи його 

на сірчисте залізо, що веде до гіпоксії, і загалом до ослаблення 

резистентності організму молодняку.  

Вуглекислий газ / діоксид вуглецю/ CO2 – це, по суті, індикатор 

чистоти повітря. Під час повітрообміну він концентрується у нижній частині 
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будівлі. Концентрація CO2 може досягати 0,7 %, що спричинює ацидоз та 

знижує вміст кальцію у кістках – а це проблема з ногами.  

Негативний вплив на продуктивність, збереженість курчат бройлерів 

впливають температура та вологість повітря, особливо їх різкі перепади. За 

низької температури (10-13 °C) та високої вологості (80 %) відбувається 

швидка тепловіддача та наступає переохолодження (гіпотермія), за високої 

температури тепловіддача затримується, що призводить до гіпертермії 

(R. Winn, 1965). 

Висновки 

Біобезпеку підприємств, охорони здоров’я та благополуччя м’ясних 

курчат треба забезпечувати згідно з ветеринарно-санітарними заходами 

ВНТО-АПК.4.05 та директивою Євросоюзу в таких параметрах: 

- температури в зоні знаходження курчат у перші 1-5 діб 32-33 °C з 

наступним зниженням на 2-3 °C через кожні 5 діб; 

- вологості- 60-70 % і швидкості руху повітря на 0,2 та 0,4; 

- освітленості: 1 період вирощування 21-28 діб = 25-50 лк, 2 період 

24-42 доби = 5-10 лк. 

Мікробна бактеріальна забрудненість, тис: за напільного вирощування 

100, а в клітковому – 200 тис. м3. 

Щільність посадки: до 24-добового віку 40 гол/м2, а 22 доби – 18 гол/м2 

або 30,2-28,4 кг/м2. 

Повітрообмін на 1 кг маси тіла: в холодний період 0,8-1,5 м3/г, в 

теплий період 5-7,5 м3/г. 

Суворе дотримання принципу «все порожньо – все зайнято», контроль 

якості води та кормів, проведення комплексних заходів з дезінфікування, 

дезінсекції, дератизації. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДЕСКРИПТИВНОГО МЕТОДУ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ 

У ВИГЛЯДІ КАР-МОДЕЛІ ОПИТУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

РІВНЯ БІОБЕЗПЕКИ СВИНАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 

Складання протоколів біобезпеки на свинарських комплексах є 

важливим кроком до забезпечення епізоотичного благополуччя свинарства, 

але протоколи працюють лише за ретельного їх дотримання. Оцінювання 

обізнаності працівників свинарства на суті і особливостях інфекційних та 

інвазійних хвороб, що можуть бути занесені на територію господарства, 

mailto:rebenkogi@ukr.net
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відповідності їх сприйняття і готовності виконувати заходи, що покликані 

зменшити загрози, вирішує важливі завдання підвищення свідомості за 

дотримання пунктів протоколу. Виявити слабкі місця в обізнаності дозволяє 

проведення КАР-опитування. 

Knowledge, Attitudes and Practices – КАР-модель опитування, яка 

широко застосовується в епідеміології з 2011 року (Medicines du Mondi), 

зокрема ветеринарній, для отримання кількісних і якісних показників, їх 

зіставлення та презентації у вигляді діаграм. Аналіз цих показників дозволяє 

виявити пробіли в знаннях, сприйнятті і відношенні до проблеми, а також її 

сприйнятті і застосуванні на практиці бажаних підходів та поведінки. 

Предметом дослідження в нашому випадку були знання, ставлення та 

готовність практикувати питання біобезпеки. Цільовою аудиторією 

визначені працівники свинарських господарств. Метод збору даних – 

анкетування. Для організації та аналізу даних застосовували Excel. Висновки 

з даних подавали за допомогою описової та графічної статистики. 

Для проведення КАР-опитування працівників промислових 

свиногосподарств було використано анкети з переліком питань щодо 

організації діяльності підприємств, оскільки «людський чинник» визнано 

одним з найважливіших чинників поширення хвороб, у першу чергу 

африканської чуми свиней. Анкету розроблено досить деталізовано за 

можливими критичними точками щодо ризику занесення збудника. Підбір 

питань для складання анкети робили згідно з рекомендаціями експертів FAO 

з питань біобезпеки та даних сайту http://www.asf.vet.ua. 

Методологія проведення опитувань передбачає використання в анкеті 

питань різного типу: відкритих (де респонденти самі формують відповіді на 

поставлені питання), попередньо категоризованих (де поряд з переліком 

альтернатив для вибору відповідей, дається можливість вказати свою 

власну – «інше____») та закритих (пропонується вибрати з вже готових 

варіантів відповідей одну або кілька). Кожен з цих типів питань має свої 

переваги і недоліки. Відкритими питаннями зручно збирати інформацію про 

нові, ще не вивчені проблеми, але важко аналізувати. Ми обрали закриті 

питання, оскільки для аналізу сприйняття проблеми та готовності 

виконувати вимоги протоколів біобезпеки цей тип є достатньо зручним як 

для опитуваного, так і для подальшої обробки матеріалу. 

Питання анкети побудовані як твердження з можливістю погодитись 

(«так») або не погодитись («ні»). Формулювання та чергування тверджень 

складене таким чином, щоб не підказувати респонденту «правильний» 

напрямок відповідей. Різка зміна вектора питання за збереження ритму і 

тону його викладення дозволяє виявити намагання підлаштувати відповіді 

під правильні (тобто фальсифікації). 

Першочерговою метою розробки анкети було проведення 

«внутрішнього аудиту» біобезпеки свинарського господарства самими 
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керівниками і виявлення критичних точок, в яких виникають ризики 

порушення захисту господарства. 

Механізм переводу отриманих результатів опитування в цифрову 

форму та графічне представлення різниці між господарствами з різним 

ступенем захисту опубліковано в статті [1]. 

Як результат проведення опитування серед пересічних працівників ми 

мали можливість використовувати його показники також для оцінювання 

обізнаності працівників тваринництва з питань біобезпеки на підприємстві і 

в подальшому для усунення пробілів у знаннях та підвищенні рівня 

відповідальності в поведінці. 

Так, аналіз результатів показав, що працівники свиноферм добре 

обізнані щодо неприпустимості утримання свиней у домогосподарствах у 

безпосередній близькості до цих ферм, а також самими працівниками (96 % 

опитаних), але при цьому є такі, які вважають, що участь у бригадах з 

депопуляції диких кабанів – то корисна і почесна справа. А цей шлях є одним 

з найнебезпечніших способів занесення вірусу з популяції диких кабанів до 

свинарських господарств. Щодо обов’язковості санпропускників та 

перевдягання, то були випадки, коли, згідно з опитуванням, винятки з 

правил робили для керівника підприємства (не підтверджене реальними 

фактами), що свідчило про нестійкість переконань працівників у 

неухильності дотримання протоколів біобезпеки. 

Слід заначити, що карантинні обмеження в спілкуванні, пов’язані з 

COVID-19, внесли корективи в описаний підхід до проведення опитування і 

перевели проведення анкетування в онлайн-формат. З одного боку, 

застосування Google-форм дає можливість ширшого охоплення в 

географічному аспекті, підвищує об’єктивність відповідей і знімає проблему 

логістики кореспондентів. Водночас отримання листа з проханням пройти 

опитування набагато частіше ігнорують респонденти, ніж особисте 

звернення кореспондента. Крім того, втрачається можливість займатися 

просвітництвом паралельно зі збором інформації (звісно, після фіксації 

відповідей респондента). 

Висновок. Отже, застосування КАР-моделі опитування можна 

використовувати для підвищення обізнаності працівників свинарських 

господарств з питань біобезпеки, загострюючи увагу на її окремих аспектах, 

зазначених в анкеті. 
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МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ STREPTOCOCCUS SUIS 

У СВИНАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ 

 

Streptococcus suis належить до нормальної бактеріальної флори та 

може бути присутнім в організмі здорових свиней, а захворювання виникає 

лише у разі певних порушень в утриманні, годівлі тварин чи за стресових 

ситуацій або під час зниження резистентності організму тварин. Цей збудник 

значно поширений у всьому світі. Нині виокремлюють 35 типів останнього, 

проте 2-й тип вважається найбільш патогенним. 

У випадках, коли у хворої тварини інша мікрофлора не виділяється, 

S. suis може вважатися провідним інфекційним агентом, що спричиняє 

захворювання тварини. Однак, якщо збудник стрептококозу виділений із 

легень, то захворювання, ймовірно, спричинене асоціацією мікроорганізмів, 

тобто участь S. suis у розвитку цього типу захворювання вторинна. S. suis 

здатний підвищувати смертність та захворюваність серед поголів’я свиней та 

спричиняти значні економічні втрати через недоотримання приросту маси 

тіла тварин. 

Люди можуть заражатися S. suis від свиней та хворіти на менінгіти і 

пневмонії та з проявом синдрому стрептококового токсичного шоку (STSS), 

який зазвичай реєструють за інфікування S. pyogenes. Зоонозний потенціал 

S. suis є причиною підвищеної уваги до цього збудника у контексті 

міжсекторальної взаємодії та профілактики інфікування людей. 

Метою дослідження було вивчити поширення S. suis у 

неблагополучних господарствах та дослідити культуральні властивості 

ізольованих штамів S. suis. 

Для виконання поставленої мети було проведено виїзди в 

5 свиногосподарств різних областей України для їх епізоотологічного 

обстеження. В господарствах проведено відбір проб патологічного та 

mailto:m.o.savcheniuk@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pyogenes


128 

клінічного матеріалу. Проби для дослідження відбирали від тварин, яким за 

попереднім клінічним оглядом було поставлено діагноз стрептококоз. Для 

попереднього діагнозтування проводили клінічне дослідження тварин, 

оцінювання ветеринарної звітності, епізоотичні дослідження. З метою більш 

якіснішого і швидшого виділення збудника було вивчено особливості 

ураження органів і тканин та локалізації збудника в організмі поросят. Був 

проведений епізоотологічний моніторинг спалахів стрептококозу на 

свинофермах України, на основі чого були визначені господарства для 

польових досліджень. 

Для дослідження були використані мазки із ротової порожнини 

поросят, внутрішньосуглобова рідина від хворих на артрит поросят та 

відібрані проби із головного мозку загиблих поросят. 

Культивування мікроорганізмів S. suis проводили в поживному 

середовищі, МПБХ із рН 7,5 ± 0,2 із додаванням інактивованої сироватки 

крові ВРХ у кількості 8-10 % за температури 36,7 ± 0,3 °С протягом 

12-24 годин і в МПАХ протягом 58-72 годин. 

У цих свиногосподарствах спостерігається стаціонарне 

неблагополуччя щодо стрептококозу. Цьому сприяли такі чинники: надмірне 

перевантаження сектора опоросу і значне зростання у цих приміщеннях 

мікробного фону, погана якість підлоги, що є причиною пошкодження 

кінцівок свиней, порушення принципу «пусто–зайнято» в тваринницьких 

приміщеннях, неякісне дезінфікування родильного відділення. 

Як результат лабораторних досліджень було встановлено, що культури 

стрептококів усіх досліджених ізолятів під час культивування у термостаті 

протягом 24 годин за температури 35 ± 0,5 °С добре росли в МПБХ з 

утворенням через 20-24 годин рівномірного помутніння без плівки та 

пристінного кільця, в подальшому із утворенням осаду. Під час 

культивування на МПАХ через 24-48 годин утворювали дрібні гладенькі, 

прозорі, росинчасті колонії з рівними краями (S-форми), які через 

72-96 годин набували білого кольору. 

За фарбування за Грамом спостерігали тільки типові грампозитивні 

коки, під час вивчення гемолітичних властивостей дослідних ізолятів 

культури S. suis встановлено, що 100 % із них після 36-годинного 

культивування в термостаті на кров’яному агарі мали розмір приблизно 

1-2 мм із добре видимою зоною α-гемолізу навколо них. 

Важливим є факт, що збудник S. suis має властивість персистувати у 

здорових тварин без прояву клінічних ознак захворювання. Однак зразки 

патологічного матеріалу отримані з мозку загиблих поросят свідчать про 

безпосередню участь збудника стрептококозу в розвитку інфекційного 

процесу, а саме: в розвитку енцефаломієліту. Під час проведення досліджень 

патологічних матеріалів ми під час виділення S. suis часто реєстрували 

наявність інших збудників бактеріальних захворювань (E. сoli, P. мultocida, 
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H. рarasuis та інших), що свідчить про змішаний перебіг стрептококових 

захворювань свиней. Ці дані збігаються з результатами, опублікованими 

зарубіжними дослідниками, згідно з якими S. suis є головним інфекційним 

агентом у розвитку енцефалітів та енцефаломієлітів, незважаючи на інші 

бактеріальні агенти, що виділяються одночасно із патогенним стрептококом. 

Результати наших досліджень показали значну частоту та кількість 

спалахів стрептококозу поросят на території України. Із проб, відібраних у 

неблагополучних щодо стрептококозу господарствах, було виділено чисту 

культуру стрептококів. Слід зауважити, що виділені стрептококи були як від 

підсисних, так і від відлучених поросят. 

Встановлено, що у 26,5 % випадків S. suis викликав захворювання у 

вигляді гострої моноінфекції, у 14,7 % випадків разом S. suis виділяли E. сoli, 

у 11,8 % випадків – з Pasteurella multocida, у 8,8 % випадків – з Haemophilus 

parasuis. Змішана інфекція спостерігалася в 29,4 % випадків. 

Отримані дані свідчать про необхідність врахування за лабораторних 

досліджень проб патологічного матеріалу високої вірогідності присутності в 

них специфічної та сторонньої мікрофлори, яка може маскувати наявність у 

пробі збудника стрептококозу поросят і заважати його виявленню. Тому 

особливої уваги за моніторингу S. suis заслуговує правильний відбір 

дослідного матеріалу. Дослідження показали, що основним критерієм 

зазначених контрольних точок має бути максимально висока вірогідність 

накопичення в них збудника S. suis. 

Висновки 

1. За результатами клініко-епізоотологічних та лабораторних 

досліджень, проведених на патологічному та клінічному матеріалі 

з 5 свинарських господарств, відпрацьовано систему поточного моніторингу 

особливо небезпечних хвороб свиней. 

2. Результати лабораторних досліджень свідчать про важливість 

моніторингу в свинарських господарствах наявністю збудника 

стрептококозу свиней та наявністю іншої мікрофлори, що маскує його 

присутність. Згідно з отриманими даними у цих господарствах найбільш 

поширеними збудниками бактеріальних інфекцій є E. сoli, Pasteurella 

multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus suis, Actinobacollus 

pleuropneumoniae, Bordetella spp.  

3. Циркуляція S. suis у свиногосподарствах України має бути 

врахована з огляду на потенційну зоонозну загрозу здоров’ю людей. 
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БЛАГОПОЛУЧЧЯ СВИНЕЙ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Благополуччя тварин є важливою запорукою успішного планування та 

розвитку наукового напрямку, розробки і прийняття відповідних 

законодавчих актів їх упровадження на тваринницьких фермах та 

комплексах. 

На національному, міжнародному і європейському рівнях визнана 

концепція п’яти свобод [1]: 

- свобода від голоду і спраги; 

- свобода від дискомфорту; 

- свобода від болю, травм або захворювань; 

- свобода для вираження природної поведінки; 

- свобода від страху і стресу. 

Хоча реалізація останніх двох свобод знайшла своє відображення в 

сучасному законодавстві, але поки що правила неоднозначні та не 

охоплюють певні види тварин, тому що немає єдиного підходу до 

благополуччя тварин від народження до забою. 

У більшості країн Європи діють законодавчі регламенти щодо 

благополуччя тварин. Основою регламентів було те, що тварини є 

розумними істотами, а люди мають приділяти належну увагу їх 

добробуту [2]. 

Благополуччя свиней в ЄС 2008/120/ЕС. Основні положення: 

- покращення якості поверхні підлоги; 
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- збільшення доступної площі утримання; 

- кращий рівень підготовки та компетенції персоналом щодо питань 

благополуччя; 

- забезпечення постійного доступу до питної води; 

- вимоги до освітлення рівня шуму; 

- мінімальний вік відлучення 4 тижні. 

В Українському законодавстві «Вимоги до благополуччя свиней під 

час їх утримання» визначені такі правила утримання свиней [5]. 

1. Доступ до фізично і термічно комфортної, належним чином 

дренованої і чистої зони відпочинку, що дає змогу всім свиням лежати 

одночасно. 

2. Можливість відпочивати і вставати. Загальна площа підлоги для 

пересування, доступна кожній свині, становить живою масою не більше – 

10 кг – 0,15 м2; 20 кг – 0,30 м2; понад 30 кг – 0,40 м2; 50 кг – 0,55 м2; 110 кг – 

1,00 м2. 

Поверхня підлоги має бути рівною, неслизькою. Поросята у місцях 

утримання мають мати доступ до сіна, соломи, деревини, тирси, торфу або їх 

суміші, що дає їм можливість реалізувати природну поведінку та не 

завдають шкоди здоров’ю. 

Рівень безпреривного шуму – 85 дБа. Освітлення – не менше 40 Лк, 

протягом не менше як 8 годин на добу. 

Утримання свиноматок та ремонтних свинок на прив’язі заборонено. 

Заборонено здійснювати будь-які маніпуляції, що призводять до 

пошкодження або втрати чутливості частини тіла, за винятком рівномірного 

зменшення кутніх зубів поросятам до 7-денного віку, зменшення ікл кнурів, 

з міркування безпеки, кастрація самців. 

У країнах, де технології утримання з позиції благополуччя необмежені 

законодавчими актами, більшість часу тварини проводять у тісних металевих 

клітках, не мають змоги повертатись, задовольняти потреби дослідження 

тощо [4]. 

У свиноматок та поросят на відгодівлі за утримання в індивідуальних 

станках спостерігають вади поведінки. Серед основних чинників ризику 

кусання хвоста – наявність місця, тип підлоги, якість повітря, стан здоров’я 

та склад раціону, тоді як вік відлучення не пов’язувався безпосередньо з 

кусанням хвоста в подальшому житті. Якщо за відлучення різних 

свиноматок поросят великими групами поміщають у станки зі збідненим 

середовищем, це призводить до стресу, підвищення рівня захворюваності, 

порушення поведінки. 

Останнім часом благополуччя тварин отримає ширше визнання, як 

наукова дисципліна. Важливим складником цього є громадянська позиція 

людей, їх велика відповідальність. У багатьох країнах цивільні організації та 
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громадськість вимагають прийняття більшої кількості законів щодо 

благополуччя і біобезпеки свиней. 

Добробут тварин визнаний у всьому світі як складова Цілей сталого 

розвитку ООН (ЦСР) щодо забезпечення сталого виробництва продуктів 

харчування через його зв’язок із продуктивністю худоби, безпекою харчових 

продуктів і здоров’ям навколишнього середовища [3]. 

Наразі актуальною проблемою у цьому напрямі є наукові дослідження, 

розробка сучасних рішень (законодавча база, освіта, проведення тренінгів з 

біобезпеки та благополуччя тварин тощо), що стає одним із важливих 

завдань ветеринарної та біологотехнологічної науки. 
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ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ОЦІНКИ БЛАГОПОЛУЧЧЯ КОРІВ 

НА МОЛОЧНИХ ФЕРМАХ 

 

Чинниками, що впливають на благополуччя тварин, є їхнє середовище 

та наявні ресурси, так звані вимірювання на основі ресурсів, і розпорядок 

роботи на фермі, так звані заходи на основі менеджменту. Залежно від 

характеристик тварини, вона реагуватиме на ці вхідні дані, і реакцію тварин 

можна оцінити за допомогою вимірювань на основі тварин. 

Мета оцінювання благополуччя на фермі зазвичай є не тільки власне 

оцінювання, а й забезпечення досягнення певного стандарту благополуччя 

тварин з подальшими рекомендаціями щодо його. 
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Умовно всю систему оцінювання можна розділити на такі параметри: 

корм та доступ до води, здоров’я тварини, навколишнє середовище, 

управління ферми, поведінка тварини.  

Корм. Корм є однією з найбільш основних фізіологічних і 

поведінкових потреб тварини. Для оцінювання цього параметра 

застосовують вимірювання довжини корита, щоб тваринам не потрібно було 

конкурувати за їжу. 

Вода. Тривала спрага може виникнути, коли тварині дають воду 

низької якості або якщо доступ до води утруднений через конкуренцію між 

тваринами, недостатню кількість або якість обладнання. Заходи для 

оцінювання цього параметра охоплюють: вимірювання довжини корита, 

кількість поїлок, яка дозволяє пити 10 % стада в будь-який момент, чистоту 

поїлок, безперервний доступ тварин до чистої води, забезпечення аварійної 

подачі води. Також поїлки мають розміщувати так, щоб обмежити 

зволоження підстилки під час напування.  

Здоров’я. Беззаперечно міцне здоров’я є ключовим чинником 

благополуччя. Однак зміна стану здоров’я тварини не завжди пов’язана з 

погіршенням благополуччя. Існують грубі показники здоров’я та 

благополуччя (захворювання та смертність), також є приклади більш 

чутливих ранніх показників (оцінка ходи). Rushen перераховує деякі з 

найпоширеніших проблем зі здоров’ям, корисних для оцінювання 

благополуччя тварин. До них відносять: смертність, кульгавість, мастит, 

труднощі з отеленням, хвороби під час отелення, респіраторні захворювання 

великої рогатої худоби, травми тіла та виразки шлунково-кишкового тракту. 

Навколишнє середовище. Умови навколишнього середовища тварини 

впливають на її благополуччя кількома способами, серед яких житло відіграє 

важливу роль, оскільки тварини залежать від середовища утримання 

протягом усього свого життя. Характеристики житла впливають на 

можливість тварин проявляти видоспецифічну поведінку, а деякі 

особливості є важливими для якості життя тварин. Для оцінювання цього 

параметра аналізують дизайн приміщень, пасовище, температуру в 

приміщеннях, освітлення,  підстилку та  місце для відпочинку. 

Управління. Загальновизнано, що управління, нагляд і догляд за 

тваринами впливають на благополуччя. Заходи, засновані на управлінні, 

передбачають гарантію обізнаності тваринників щодо здоров’я та 

благополуччя тварин. Вони також мають бути в змозі продемонструвати 

свою компетентність у поводженні з тваринами та свою майстерність у 

процедурах, які можуть завдати страждань. 

Поведінка. Поведінка відіграє важливу роль у благополуччі тварин, і 

ризик того, що сільськогосподарські тварини страждають через відсутність 

можливості поводитися так, як зазвичай, є проблемою суспільства, тісно 

пов’язаною зі сучасним тваринництвом. У принципах благополуччя, 
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визначених Welfare Quality®, належна поведінка має чотири загальні 

критерії. До них відносять вираження соціальної поведінки, вираження іншої 

поведінки, добрі стосунки між людиною і твариною та позитивний 

емоційний стан. Заходи, пов’язані з цим, визначають як агоністична 

поведінка, доступ до пасовища, відстань уникнення та якісне оцінювання 

поведінки. Важливо, щоб дослідження благополуччя тварин більше 

зосереджувалися на позитивних емоційних станах у майбутньому.  

Висновок. Під час розробки схеми оцінювання благополуччя 

молочних корів необхідно прозоро охопити деякі загальні сфери, які можуть 

погіршити благополуччя тварин. Вони мають містити корм, воду, здоров’я, 

навколишнє середовище, управління та поведінку. Вибираючи точки 

оцінювання, необхідно спробувати знайти оптимальний баланс щодо 

ресурсних, господарських і тваринних заходів. 
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КОНТРОЛЬ ХВОРОБИ ЛАЙМА 

З ПОЗИЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «ЄДИНЕ ЗДОРОВ’Я» 

 

Концепція «Єдине здоров’я» передбачає взаємодію між секторами, які 

працюють разом для забезпечення благополуччя здоров’я людей, домашніх 

тварин та дикої фауни. Співпраця може здійснюватися на різних рівнях, 

починаючи від місцевого рівня і закінчуючи міжнародною співпрацею, яка 

провадиться на основі тристоронніх рекомендацій Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин та 

Продовольчої і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН із 

залученням експертів відповідних напрямків [1]. 

Особливої уваги потребують зоонозні, природно-осередкові 

трансмісивні захворювання зі складним механізмом передачі збудників, 

одним з яких є хвороба Лайма (ХЛ), яка поширена в багатьох країнах Світу, 

а також в Україні. Збудниками ХЛ є борелії комплексу Borrelia burgdorferi 

sensu lato, які передаються людині чи тварині через укуси заражених 

іксодових кліщів. Складний ланцюг передачі збудника ХЛ охоплює десятки 

дрібних хребетних тварин-резервуарів та іксодових кліщів, які взаємодіють у 

постійному мінливому природному середовищі. Природно-кліматичні та 

антропогенні чинники: зміна клімату, урбанізація, ландшафтні особливості 

територій тощо, постійно впливають на поширення трансмісивних хвороб. 

mailto:panteleenko1991@gmail.com
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Крім природних осередків, хвороба Лайма набула урбанізованого характеру, 

що визначається поширенням ареалів іксодових кліщів в умовах міста та 

залучення в епізоотичний ланцюг синантропних тварин, птахів та тварин-

компаньйонів [2]. Тварини-компаньйони – домашні собаки та коти, мають 

мінімальне значення у прямій передачі збудника ХЛ людині, але можуть 

стати засобом для перенесення інфікованих кліщів у домашнє середовище. 

Собаки також хворіють ХЛ, хоча у більшості тварин після інфікування 

бореліями захворювання не переходить у клінічну стадію. В ендемічних 

районах лише у 5-10 % з 75 % серопозитивних собак ХЛ проявляється 

симптоматично. Показник серопревалентності собак до збудників ХЛ може 

бути «маркером» для моніторингу ризику зараження людини ХЛ в 

ендемічних зонах [3, 4]. Не слід відкидати роль у поширенні ХЛ 

синантропних тварин, наприклад, щурів, хатніх та лісових мишей, полівок, 

їжаків тощо, які в урбанізованих умовах можуть залучатися в ланцюг 

передачі борелій та бути «міськими» резервуарами для збудників ХЛ. Всі 

ланки епізоотичного ланцюга ХЛ об’єднує вектор – іксодові кліщі. За 

сприятливих умов навколишнього середовища кліщі проходять всі стадії 

життєвого циклу, під час яких, крім яєць, живляться кров’ю, набувають і 

передають збудник Borrelia burgdorferi sensu lato сприйнятливим 

господарям. 

Отже, контроль хвороби Лайма з позицій концепції «Єдине здоров’я» 

має базуватися на злагодженій співпраці, координації та комунікації 

секторів, зокрема громадського здоров’я, медицини, ветеринарії та охорони 

довкілля. Організація та реалізація міжсекторальних програм моніторингу 

хвороби Лайма має містити в собі низку елементів. Для встановлення 

поширення ХЛ може бути організовано реєстрацію випадків захворювання 

людей та тварин, систематичний моніторинг поширення та інфікування 

бореліями іксодових кліщів у природних й урбанізованих умовах, скринінг 

показників серопревалентності до збудників ХЛ домашніх, бродячих та 

синантропних тварин. Вивчення значення у поширенні ХЛ синантропних 

дрібних хребетних тварин в урбанізованих умовах, дослідження механізму 

передачі борелій між видами дикої фауни, синантропними тваринами, 

бродячими тваринами, що живуть навколо домашніх тварин і людини, 

сприятиме контролю за епідемічною та епізоотичною ситуацією. 

Важливим, додатковим методом оцінювання може бути систематичний 

картографічний аналіз поширення хвороби Лайма за такими показниками: 

випадки захворювання людей та тварин ХЛ, скринінг серопревалентності до 

ХЛ бродячих тварин, домашніх тварин та синантропних тварин, поширення 

іксодових кліщів на різних територіях, зокрема інфікованих кліщів 

бореліями, поширення збудників ХЛ серед популяцій резервуарних 

господарів дикої фауни та синантропних видів дрібних хребетних тварин. 
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Вивчення, аналіз та прогнозування впливу на поширення ХЛ зовнішніх 

природних чинників, зокрема, природно-кліматичних умов та глобальних 

кліматичних змін, екологічних чинників, типів ландшафту й антропогенного 

впливу на них дозволить контролювати та запобігати проявам хвороби у 

людей і тварин. 
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БАКТЕРІАЛЬНІ ЗБУДНИКИ НОЗОКОМІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ 

У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 

 

Лікарняні або нозокоміальні інфекції – це будь-яка інфекція людини 

або тварини, що розвивається внаслідок шпиталізації або амбулаторного 

лікування. Збудниками нозокоміальної інфекції можуть ставати численні 

мікроорганізми вірусної, бактеріальної та грибної природи, які колонізують 

середовище, персонал та устаткування клініки. 

У контексті ветеринарних лікарняних інфекцій треба розглядати 

особливості галузі ветеринарної медицини. Нозокоміальні інфекції в 
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лікарнях ветеринарної медицини, на відміну від лікарень гуманного 

направлення, несуть додаткові ризики, пов’язані з різноманітністю видів 

тварин, що відвідують ветеринарні лікарні. Також багато збудників є 

спільними для тварини й людини та несуть небезпеку для персоналу і 

власників тварин. Значна кількість досліджень ветеринарних нозокоміальних 

інфекцій спрямована на виявлення збудника в навчальних клініках, які 

функціонують у закладах вищої освіти, тому тут виникає унікальна група 

ризиків для студентів [1]. 

Якщо заклади гуманної медицини переважно є окремо спроєктованими 

під потреби внутрішньолікарняного менеджменту будівлями, то заклади 

ветеринарної медицини можуть розташовуватись у пристосованих 

приміщеннях і внутрішньолікарняне управління у них буде продиктоване 

умовами планування будівлі, що створює додаткові ризики. Медичний 

персонал використовує у своїй роботі чіткі інструкції та підлягає постійному 

контролю з боку державних органів. Також іноді ветеринарні клініки 

виконують функцію аптек і зоомагазинів, за відвідування яких можуть 

виникнути ризики інфікування тварин. 

За лікарняних інфекцій бактеріальними агентами може бути патогенна 

і умовно-патогенна мікрофлора, коли відрізнятися будуть лише ризики 

контамінацій і подальшої передачі збудника чутливому організму. Ці ризики 

залежать від природних чинників патогенності збудника, особливо тієї 

групи, що асоційовані з адгезією на абіотичних поверхнях, формування 

біоплівки та виникнення стійкості до антимікробних засобів. 

Прояв нозокоміальні інфекції має різну локалізацію інфекційного 

процесу в організмі, що своєю чергою пов’язано з лікарськими 

маніпуляціями на пацієнтах клінік. Інфекції сечових шляхів, інфекції 

кровотоку, інфекції місць хірургічного втручання виникають унаслідок 

проведення маніпуляцій контамінованими бактеріями устаткування. Також 

часто проявляються пневмонії та розлади травлення, що більше пов’язано з 

контамінацією середовища лікарні. Головним чинником, який призводить до 

колонізації клініки мікроорганізмами є недостатня ефективність заходів 

асептики й антисептики під час проведення рутинної лікарняної 

практики [2]. 

Поміж бактеріальних агентів найбільшим джерелом небезпеки є 

бактерії групи ESKAPE. Це акронім, що охоплює назви бактерій: 

Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 

Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, та Enterobacter spp. Усі 

попередньо згадані збудники внесено до списку пріоритетних 

мікроорганізмів для розроблення нових антибактеріальних засобів ВООЗ. 

У контексті ветеринарних нозокоміальних інфекцій треба розглядати 

рід Staphylococcus spp. поза межами виду S. aureus. Найпоширенішими 

видами в людей є коагулазопозитивний S. aureus і коагулазонегативний 
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S. epidermidis. У собак найпоширенішим агентом визначають 

S. Pseudintermedius, але виокремлюють і S. aureus. У котів ідентифікують 

попередньо зазначені види стафілококів та коагулазонегативний S. felis. 

Лікарняні штами мікроорганізмів можуть колонізувати організм тварин без 

виникнення інфекції, надалі колонізація може поширитися на власників 

тварин. Штами S. Aureus, що походять з ветеринарних лікарень, несуть вищу 

небезпеку для людини порівняно зі штамами S. pseudintermedius [3]. 

Інші бактерії групи ESKAPE також мають значний зоонозний 

потенціал і біоплівкоутворювальні властивості. Зокрема бактерії роду 

Serratia проявляють свій патогенний потенціал нозокоміального збудника за 

звичайних умов. Небезпеку становлять також анаеробні роди 

Propionibacterium spp. та Clostridium spp., що можуть проявляти інфекційний 

потенціал у глибині тканин, розвиваючись без доступу кисню [2]. 

У контексті бактеріальних лікарняних інфекцій потрібно розглядати 

ризики набуття деякими штамами генів, які асоційовані зі стійкістю до 

антибактеріальних засобів. Стійкість до антимікробних речовин виникає 

внаслідок продукції ферментів, зменшення проникності мембрани або 

збільшення активності систем відповідальних за виведення речовин із 

клітини. 

Стійкість до антимікробних засобів може проявлятися набуттям 

толерантності певним штамом, у такому випадку рівень загрози нижче, 

оскільки такий тип стійкості не передається генетично. Якщо стійкість 

набувається за допомогою мобільних генетичних елементів, ризики 

пов’язані з поширенням таких штамів значно вищі, оскільки в такому 

випадку циркуляція генів може відбуватися між бактеріями різних родів. 

Для зменшення ризиків виникнення нозокоміальних інфекцій у 

ветеринарній клініці потрібно розробити та впровадити систему заходів 

біобезпеки, навчання персоналу та контролю якості. 

Для зменшення контамінації середовища клініки необхідно виконати 

такі кроки: уточнити ролі та обов’язки членів колективу клініки; визначити 

та призначити рівні ризику біозахисту на основі різних зон лікарні; взяти до 

уваги способи передачі можливих патогенів і вживати заходів, щоби 

розірвати коло інфекції; вибрати правильний дезінфектант для потреб 

клініки; навчити весь свій персонал правильного використання конкретного 

дезінфектанта; зробити дезінфектант легкодоступним для персоналу разом з 

іншими необхідними інструментами; встановити регулярні заходи контролю 

якості та моніторинг відповідності програм біозахисту [1]. 

Також потрібно вжити заходів для зменшення ризиків контамінації 

катетерів та зондів, встановити чіткі часові межі їх використання. Для 

виявлення формування стійкості бактерій до антимікробних засобів потрібно 

проводити мікробіологічний моніторинг клінік. Навіть за низького 
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бактеріального забруднення виявлення стійких збудників вказуватиме на 

збільшення ризику виникнення летальних лікарняних інфекцій. 

Висновок. Збудником лікарняних інфекцій може стати будь-який 

бактеріальний агент, що колонізує середовище, устаткування або персонал 

лікарні. Різні види бактерій, залежно від їх чинників патогенності та 

наявності генів антибіотикорезистентності, мають різний ступінь ризику 

інфікування пацієнтів. Контроль поширення нозокоміальних збудників 

формується через заходи створення структури управління та впровадження 

системи біобезпеки, а також системи контролю виконання цих заходів. 
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Благополуччя тварин – це один із найважливіших чинників 

ефективного ведення будь-якої галузі тваринництва на сучасному етапі.  

Гармонізовані правила захисту тварин наведено у Директиві Ради 

98/58/ЄC, яка висвітлює питання благополуччя та встановлює мінімальні 

стандарти для захисту всіх сільськогосподарських тварин. 
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Закон України 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» спрямований на захист від страждань і загибелі тварин, захист 

їхніх природних прав та виховання моральності й гуманності в суспільстві. 

18 лютого Мін’юст зареєстрував наказ Мінекономіки «Про 

затвердження Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час 

їх утримання». 

Документ встановлює мінімально допустимі вимоги до благополуччя 

с/г тварин під час їх утримання, зокрема відгодівлю та догляд за ними. 

Вимоги поширюватимуться на всі види с/г тварин. Також наказом 

встановлюються спеціальні (додаткові) вимоги для свиней, телят і різних 

видів курей. Зокрема, передбачаються гарантовані мінімальні площі, на якій 

мають утримуватися різні види с/г тварин, встановлюється періодичність 

огляду с/г тварин, обов’язкове забезпечення с/г тварин доступом до питної 

води і корму, а також ветеринарного обслуговування, встановлюються 

вимоги до рівнів освітлення, шуму, загазованості, безпечності матеріалів 

приміщень, в яких утримуються с/г тварини тощо. 

Цей документ є ще одним кроком на шляху нашої євроінтеграції. 

В українське законодавство буде імплементовано вимоги п’яти актів 

права ЄС. 

Благополуччя тварин – складна і багатогранна наука з біометричним, 

етичним, економічним, культурним, соціальним, релігійним та політичним 

вимірами. Ця наука викликає зростаючий інтерес з боку громадянського 

суспільства. 

Благополуччя тварин – це фізичний і психічний стан тварини залежно 

від її умов життя. Стан самопочуття тварини вважається добрим, якщо він 

відповідає таким критеріям: належне здоров’я, комфортні умови утримання, 

добра вгодованість і безпека. 

Благополуччя тварин – це візитівка в світ якості харчування людей, 

інноваційного тваринництва та євроінтеграції. 

Існує думка, що благополуччя тварин базується на трьох складових це 

– здоров’я, природня поведінка і позитивний емоційний стан. Тільки за 

одночасної присутності цих трьох компонент – можна говорити про 

благополуччя тварин. 

Сьогодні враховують 4 підходи до поняття благополуччя тварин: 

1) Етичний – це можливість тварини жити за своєю природою, 

відповідно до природної поведінки.  

2) Ветеринарний – оцінка здатності тварини взаємодіяти 

(адаптуватися) з навколишнім середовищем. Дослідники цієї позиції 

розглядають благополуччя тварин як сукупність кількох свобод: свобода від 

голоду і спраги; свобода від дискомфорту; свобода від болю, травм, хвороб; 

свобода нормальної поведінки; свобода від страху і психічних травм.  
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3) Правовий – тварини, це суб’єкти, які мають бути забезпечені правом 

на життя, здоров’я і благополучне існування. 

4) Психологічний – це сукупність фізичного і психологічного стану 

тварини. 

Але, все ж таки, благополуччя, це коли тварина має одночасно всі 

складові. 

Сьогодні керівні принципи МЕБ щодо благополуччя тварин базуються 

на цій концепції «П’яти свобод»: 

- Свобода від голоду і спраги – мають бути задоволені потреби у 

збалансованій годівлі тварин і вільному доступі до води; достатня кількість 

корму та води; достатній простір біля годівниці та водопою; захист від 

отруйних рослин; забезпечення якісними кормами і водою; належні умови 

зберігання кормів; облік і контроль всіх кормів. 

- Свобода від дискомфорту – шляхом надання необхідного 

відпочинку, що передбачає комфортне утримання та вигул; належний дизайн 

і конструкція приміщень; достатній простір; відповідне покриття підлоги; 

захист від несприятливих умов; гарна вентиляція; свобода рухів. 

- Свобода від болю, травм або хвороб – забезпечення вакцинації, 

дегельмінтизації, вітамінізації, регулярне проведення диспансеризації 

тварин. 

Щоденний контроль стану здоров’я, регулярне доїння з використанням 

обладнання, що не шкодить здоров’ю тварин, низький рівень стресу, захист 

від кульгавості, товста м’яка підстилка для тварин з порушенням опорно-

рухового апарату, належна практика пологів і відлучення, вчасна 

ветеринарна допомога, транспортування відповідно до стандартів захисту. 

- Свобода від страху і стресу – шляхом забезпечення умов, за яких би 

тварини уникали страждань: тварини у стані стресу або страху можуть 

травмуватись і травмувати оточення, оскільки вони не знають, що робити і 

захищають себе. 

У тваринництві і птахівництві необхідно використовувати дизайн 

обладнання, що враховує природну поведінку тварин і птиці та знижує 

рівень відчуття страху. Контроль кількості подразників у зоні відпочинку. 

Рівень шуму.  

Залучати кваліфікований персонал, який вміє правильно поводитися з 

тваринами, належно організовує технологічний процес відповідно до вимог, 

норм та стандартів. Мати системи для терморегуляції в приміщенні. 

- Свобода природної поведінки – шляхом надання достатнього 

простору, належних об’єктів (іграшки / тренажери), для задоволення 

поведінкових функцій. 

Необхідно використовувати методи ведення тваринництва, які не 

порушують їхню природну поведінку під час годівлі та відпочинку, а також 

стадний і репродуктивний інстинкти. Забезпечити тваринам комфортні 
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умови мікроклімату, іграшки та чухалки. Бажано, щоб худоба могла 

випасатися, свині рити, а птиця клювати землю. 

Концепція благополуччя тварин уже інтегрована в наш словниковий 

запас і свідомість, особливо фахівців з тваринництва, ветеринарних лікарів, 

виробників та інших стейкхолдерів. 

Науковий підхід до проблеми захисту тварин має велике значення, 

оскільки він вимагає міждисциплінарної участі дослідників з різних галузей, 

таких як сільськогосподарське машинобудування, тваринництво, біологія, 

фізіологія, ветеринарія, етологія, психологія тварин або біоетика. 

Отже, представлені дані свідчать про необхідність обговорення 

розуміння нашого ставлення до тварин і продуктів тваринного походження з 

позиції благополуччя тварин. 
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НОЗОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ІНФЕКЦІЙНИХ 

КИШКОВО-РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТЕЛЯТ 

 

У скотарських господарствах України найбільше епізоотичне значення 

серед інфекційних паразитоценозів у телят мають асоціації вірусів ІРТ, 

рота-, корона-, ПГ-3 і бактерій – пастерел, ешерихій, сальмонел, а також 

хламідій і мікоплазм [1, 3]. Вірус ІРТ спричинює ураження дихальних 

шляхів, статевих органів, центральної нервової системи, шлунково-

кишкового тракту, очей, шкіри, порушення відтворювальної функції тощо. 

Респіраторна форма перебігу захворювання завдає найбільших економічних 

збитків. Вірус ПГ-3 поширений на всіх фермах у всьому світі. Він викликає 

запалення верхніх дихальних шляхів легкого чи середнього ступеня 

тяжкості. Зазвичай хворіють телята від 10-добового віку до одного року, 
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рідше – молодняк віком понад один рік. Сприйнятливі і дорослі тварини, але 

у них хвороба перебігає безсимптомно. За ротавірусної інфекції характерною 

клінічною ознакою захворювання є поява профузного проносу після 1-го чи 

2-го випоювання молозивом. При цьому фекальні маси мають жовтий або 

жовто-зелений колір. У структурі інфекційної патології респіраторного 

синдрому значне місце посідають хламідії, особливо, якщо говорити про 

хронічну його форму (Ch. psittaci та Ch. pecorum). Насамперед, ці бактерії 

уражують епітеліальні клітини слизової оболонки та макрофаги дихальної 

системи. За асоційованих інфекцій не завжди вдається ізолювати віруси, і 

часто їхня первинна етіологічна роль залишається нез’ясованою внаслідок 

спростування діагнозу лише на бактерійні хвороби [2, 4]. 

Під час дослідження використовували матеріали звітності служби 

ветеринарної медицини деяких господарств Харківської області, результати 

бактеріологічних досліджень патологічного матеріалу. Застосовували метод 

ІФА для виділення вірусних збудників, а також бактеріологічні методи 

досліджень патологічного матеріалу за загальноприйнятими методиками для 

виокремлення й ідентифікації бактерійних збудників.  

Результати вивчення матеріалів ветеринарної звітності показали, що у 

2021 році у господарствах Харківської області недоотримання телят 

відбувалося через значний рівень захворюваності та летальності від 

асоційованих пневмоентеритів. Статистичний аналіз свідчить, що 

підвищений рівень епізоотологічних показників зумовлений умовно 

патогенними бактеріями та вірусами. Питому вагу кожного захворювання в 

загальній інфекційній етіології пневмоентеритів телят представлено в 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Структура інфекційних пневмоентеритів телят у господарствах 
 

№ 

з/п 

Вік 

телят 

Колі-

бактеріоз, 

% 

Сальмо-

нельоз,

% 

Анаеробна 

ентеро-

токсемія,% 

Ротавірусна 

інфекція, % 

Коронавірусна 

інфекція, % 

ІРТ, 

% 
Парагрип-3, % 

1. До 20 

днів 

48 4 12 15  2  5 14 

2. 21-60 

днів 

3 42 8 6  15  16 10 

3. 2-6 міс -  36 - 5 18  24 17 

 

Найвища захворюваність на колібактеріоз у телят до 20-денного віку 

(48 %) проявлялася у господарствах другому кварталі, що пояснюється, 

передусім, несприятливими умовами утримання та неповноцінною годівлею 

маточного поголів’я і одержаного приплоду, підвищеною вірулентністю 

збудників, низьким імунним захистом телят. Серед вірусних чинників 
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виділялися ротавірус (15 % випадків) та вірус парагрипу-3 (14 % випадків). 

У телят з 20-денного віку до 2-х місяців були виокремлені віруси ІРТ (16 % 

випадків), парагрипу-3 (10 % випадків) та коронавірус (15 % випадків). 

В етіологічній структурі бактеріозів значну питому вагу мали збудники 

сальмонельозу (42 % випадків). У телят старше 2-місячного віку за 

пневмоентеритів загострилася роль інфекційного ринотрахеїту (24 % 

випадків), а також визначали коронавірус (18%) та вірус парагрипу-3 (17 % 

випадків). В одному із господарств спостерігали ознаки гострої форми 

колісепсису, захворіли телят до 20-денного віку. За гострої форми 

проявлялися відхилення з боку центральної нервової системи у вигляді 

судом і парезів кінцівок. У трьох телят відзначали діарею. Фекалії в перші 

дні хвороби були кашкоподібні, надалі рідкі, сіро-білого кольору, часто з 

пухирцями газу, слизу і крові. Підвищення температури у телят було 

короткочасним, перед загибеллю у тварин на 3-5-й день знижувалася до 

норми, а іноді була дещо нижча за фізіологічний поріг. Ентеритною формою 

колібактеріозу захворіло 17 голів телят із загальної кількості поголів’я 

80 голів упродовж чотирьох тижнів. Перехворілі телята надалі погано 

розвивалися, давали низькі прирости маси. Результати лабораторного 

бактерійного діагностування були позитивними щодо колібактеріозу, також 

під час дослідження носових змивів хворих телят методом ІФА були 

виокремлені вірус парагрипу-3 та ротавірус. Як показали результати 

проведених серологічних досліджень, ротавірусна інфекція у телят різних 

вікових груп зареєстровано останні два роки з тенденцією до збільшення 

кількості позитивних випадків. Рівень титрів коливався в межах 1:32–1:64. 

Найбільш характерним клінічний прояв ротавірусної інфекції був саме у 

телят до 10-денного віку, тобто у новонароджених тварин. Основна ознака 

захворювання – діарея, яка розпочиналася несподівано, без будь-яких 

попередніх проявів або після помітного пригнічення телят і продовжувалася 

від 2 до 6-8 діб. Патологоанатомічні зміни за асоційовного пневмоентериту 

телят характеризувалися явищами сепсису та ураженням шлунково-

кишкового тракту. Характер патологічних змін залежав, перш за все, від 

форми перебігу хвороби (септична, ентеритна), а також від рівня 

резистентності організму тварини. Типовими причинами виникнення 

асоційованих пневмоентеритів телят раннього постнатального віку у 

господарствах Харківської області є вплив на організм тварин різних 

етіологічних чинників, що призводять до зниження природної 

резистентності організму. Зниження резистентності організму телят 

зумовлено незбалансованістю раціону глибокотільних корів і отелених корів 

за основними раціоноутворювальними одиницями. Також одним із 

етіологічних чинників у виникненні асоційованих постнатальних діарей є 

несвоєчасне випоювання молозива новонародженим телятам та порушення 
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терміну проведення щеплень глибокотільних корів, а також наявність 

вірусоносіїв збудників пневмоентеритів. 

Висновки 

1. Джерелом збудників колібактеріозу та ротавірусної інфекції  стали 

дорослі тварини – бактеріоносії. 

2. Захворювання проявилося в зимовий  період. 

3. Захворюваність становила 23,8 %, летальність 15 %, що, за 

епізоотологічними показниками, не суперечить літературним даним. 
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ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ТА ЕПІДЕМІЧНІ АСПЕКТИ ДИРОФІЛЯРІОЗУ 

 

Актуальною проблемою для лікарів ветеринарної медицини та 

працівників гуманної медицини залишається дирофіляріоз. Дирофіляріоз – 

це єдиний в Україні трансмісивний гельмінтоз, що передається людині. 

Збудниками паразитозу є нематоди підряду Filariata: Dirofilaria repens, 

Railliet et Henry, 1911, Dirofilaria immitis, Leidy, 1856. Проте, актуальність 

дирофіляріозу зростає й в інших європейських країнах. Польща, Німеччина, 

Словаччина є наразі неблагополучними щодо дирофіляріозу. 
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Перші згадки про випадки дирофіляріозу серед населення в Україні 

датуються 30-ми роками минулого століття, проте систематичний і 

структурований епідемічний нагляд за гельмінтозом проводять з 2001 року. 

В організмі людини утворення дорослих особин зазвичай не відбувається, 

тому заражені є тупиком інвазії. У людей реєструють підшкірну, легеневу, 

очну, серцево-судинну та вісцеральну форми. Збудником дирофіляріозу 

частіше є D. repens, яка, за повідомленнями клініцистів, упродовж останніх 

років істотно еволюціонувала, що вимагає запровадження удосконалених та 

нових протоколів надання медичної допомоги. Лікування частіше 

застосовують оперативне. За інформацією звітності МОЗ України, найвищий 

ступінь захворюваності населення на дирофіляріоз зареєстровано у Києві, 

Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях, хоча 

цей показник зазнає кореляції щороку. У структурі випадків захворювань на 

дирофіляріоз серед різних груп населення, частіше паразитоз реєстрували у 

міських жителів, відповідно до статі – жінок, вікова категорія заражених осіб 

становила 19-60 років. Збудник частіше локалізувався під шкірою голови та 

навколо очей. Однією з причин поширення дирофіляріозу в раніше 

благополучних країнах є зміни клімату, збільшення популяції комарів родів 

Culex, Aedes, Anopheles, які є проміжними хазяями збудників, зростання 

міжнародних контактів та масова міграція населення, зокрема й до 

екзотичних країн.  

У непродуктивних тварин в Україні дирофіляріоз також набув 

повсюдного поширення. Випадки паразитозу реєструють у собак у різних 

областях. До зараження дирофіляріями сприйнятливими є також коти, вовки, 

лисиці, тхори, ондатри. Частіше захворювання реєструють у собак віком 

4-10 років, рідше до року. Зараження відбувається в теплу пору року, за 

інтенсивного розмноження комарів. Основними симптомами дирофіляріозу 

за ураження D. repens є загальна слабкість, поява на шкірі вузликоподібних 

утворень, заповнених гноєм та личинками дирофілярій. Іноді в тварин 

відстежують парези кінцівок, пригнічення. Перебіг може бути хронічним і 

вказаний симптомокомплекс ознак реєструють у тварин упродовж декількох 

років поспіль. За інвазування собак D. immitis, відстежують появу кашлю 

після фізичних навантажень, виражену серцеву та дихальну недостатність, 

порушення функціональної діяльності паренхіматозних органів. Проте, на 

початку інвазування дирофіляріями, відмінність прояву за 

симптомокомплексом ознак не є яскраво вираженою. Дирофіляріоз, 

зазвичай, диференціюють від демодекозу, коли за мікроскопічного 

дослідження вмісту папул виявляють кліщів-демодексів. 

Основними методами діагностування є мікроскопія, рентгенографія 

грудної клітки собак та імунодіагностичні тести. 

З лікувальною метою застосовують препарати макроциклічних 

лактонів, тіацетарсамід, брованол-плюс. Також застосовують хірургічне 
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видалення дорослих гельмінтів. Для захисту тварин від нападу проміжних 

хазяїв рекомендовано застосовувати репеленти та інсектициди. 

Дирофіляріозна інвазія, спричинена паразитуванням D. Immitis, є 

ендемічною у багатьох країнах Південної та Південно-Східної Європи. 

У більшості ендемічних регіонів Європи сезон передачі дирофілярій триває з 

квітня по жовтень (залежно від клімату). Повідомлення щодо цілорічної 

передачі D. immitis є лише в умовах  Канарських островів (Іспанія). 

У Європі ендемічні за D. repens регіони часто суміщаються з 

ендемічними регіонами за D. immitis. D. repens – основний вид, що 

поширений в таких регіонах, як Північна Франція та Угорщина, і є головним 

видом Dirofilaria, що відповідає за зоонозні інвазії у Європі.  

Більшість випадків зоонозних дирофіляріозів в Європі спричинені 

D. repens. Після укусу комара, зараженого D. repens, найчастішими проявами 

є підшкірні вузли та під кон’юнктивою ока. D. immitis може перерости в 

гранульоми в різних органах (переважно легені), які, однак, залишаються 

здебільшого без клінічного прояву. Оскільки інвазії, викликані Dirofilaria 

spp., протікають безсимптомно, вони зазвичай не потребують терапії. Часто 

інвазію діагностують після хірургічного видалення вузла, що містить 

гельмінтів. Разом з класичними поодинокими легеневими вузлами, 

гельмінти можуть виявлятися в очах, порожнині тіла, періодично імітуючи 

пухлиноподібні утворення. Профілактику дирофіляріозу серед м’ясоїдних 

широко практикують також у США, Канаді, країнах Європи та Азії, де для 

цього частіше застосовують препарати з групи макроциклічних лактонів.  

За дирофіляріозу собак важливо не допустити розвитку інвазії у 

тварин, оскільки непоодинокі випадки загибелі тварини під час лікування, 

адже застосування специфічних препаратів провокує активне надходження 

дирофілярій у кровоносне русло і, як наслідок – емболію судин.  

З метою профілактики дирофіляріозу собак бажано обробляти 

за 2-5 міс. до початку льоту комарів, а потім проводити обробку впродовж 

5 діб, через кожні 48 діб, у період льоту комарів. 
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ ЗБУДНИКІВ ЗООНОЗІВ 

 

Забезпечення мікробіологічної безпеки харчових продуктів є одним з 

пріоритетних завдань, вирішення якого безпосередньо спрямовано на захист 

здоров’я населення. У всьому світі ця проблема набуває особливої 

актуальності у зв’язку зі збільшенням кількості захворювань, що 

передаються через харчові продукти.  

Необхідність всебічного вивчення цієї проблеми охоплює 

багатогранну оцінку чинників, що впливають на здоров’ї людини, найбільш 

значимим з яких сьогодні є мікробне забруднення харчових продуктів 

збудниками, так званих, «емерджентних» бактерійних інфекцій харчовим 

шляхом передачі (Listeria monocytogenes, Salmonella spp., E. coli, 

Campylobacter spp., Enterobacter spp.). На сучасному етапі відбувається 

комплексні зміни біологічних властивостей харчових бактеріальних 

патогенів на основі еволюційних змін в умовах антропогенної трансформації 

зовнішнього середовища. Ці чинники безумовно на етіологічні і 

патогенетичні властивості збудників, шляхи передачі інфекції і 

сприйнятливість до них людей. 

Феномен появи нових збудників харчових токсикозів і 

токсикоінфекцій мають розглядати із загальних позицій епізоотичного та 

епідеміологічного процесу та екології бактерій, що вивчає в першу чергу ті 

аспекти існування бактерійних популяцій у довкіллі. При цьому  продукти 

харчування в процесі їх виробництва та переробки являють якісно нову 

екологічну нішу, що сформувалася в умовах розвинутого індустріального 

виробництва і сприятлива для низки патогенних і умовно-патогенних 

мікроорганізмів. 

Виживання бактерій, що перебувають в тій чи іншій екологічній ніші, 

безпосередньо пов’язано з генетичною здатністю мати регуляторні системи 

мінливості і адаптації на різних стадіях розвитку бактеріальної популяції. 

Оцінювання частоти появи харчових інфекцій свідчить про інтенсифікацію 

процесів адаптації бактеріальних патогенів у несприятливих умовах 

зовнішнього середовища, внаслідок чого мікроорганізми навіть з досить 

обмеженим ареалом поширення здатні в короткі терміни підвищувати 

вірулентність і спричинювати харчові інфекції з тяжким перебігом 

(лістеріоз, ентерогеморагічний ешерихіоз, кампілобактеріоз та ін. інфекції). 

Проблема мікробіологічної безпеки харчових продуктів зростає на основі 
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генетичної трансформації мікроорганізмів, зумовленої екологічними і 

технологічними чинниками. Сучасні підходи до організації системи 

забезпечення безпеки харчових продуктів вимагають детального 

дослідження екології нових патогенів, біохімічних і генетичних механізмів 

їх вірулентності, а також регулюючої ролі технологічних чинників в умовах 

виробництва. Це обґрунтовує необхідність розробки нових критеріїв у 

системі санітарно-епізоотичного контролю продовольчої сировини і готової 

продукції, зокрема на основі створення і впровадження більш чутливих і 

ефективних методів мікробіологічного аналізу. Враховуючи значну 

поширеність і циркуляцію в природі кампілобактерій та інших 

ентеробактерій, великої уваги дослідники приділяють частоті виявлення цих 

мікроорганізмів з різних об’єктів. Вони присутні в довкіллі як коменсали або 

патогени в організмі свійської птиці чи тварин, і можуть тривалий час 

виживати за несприятливих умов. 

Метою наших досліджень було вивчення екології і особливості 

циркуляції патогенів, теоретично обґрунтувати основні шляхи передачі 

збудників зоонозів. 

Аналітичну частину роботи виконували на основі вивчення 

систематизації літературних даних, збору інформаційних та даних Центру 

громадського здоров’я МОЗ України, матеріалів, опублікованих у 

вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, в офіційних збірниках 

Міжнародної програми ВООЗ щодо контролю та нагляду за харчовими 

інфекціями і токсикоінфекціями в Європі.  

За даними міжнародних організацій ФАО/ВООЗ, ми оцінили рейтинг 

збудників за частотою виникнення спалахів інфекцій у різних країнах світу, 

кількості потерпілих та тяжкості перебігу захворювання. З’ясували, що до 

числа найбільш потенційно небезпечних відносяться види: бактерії 

Salmonella entericа сер. S. enteritidis; ентерогеморагічні E. coli; 

L. monocytogenes; C. jejuni; Y. enterocolitica. Джерелом інфекції для людини є 

хворі сільськогосподарські тварини та птиця, а чинником передачі – харчові 

продукти та об’єкти зовнішнього середовища (вода). Ми проаналізували дані 

щодо етіологічних чинників інфікування людей. За даними санепідемстанції 

захворювання в людей спричинювала питна вода – 17 %; м’ясна сировина 

тваринного походження – 25, 37 та 48 % у 2019, 2020 та 2021 роках 

відповідно. Також з’ясували, що в Сумській області після вживання 

продуктів птахівництва реєстрували випадки токсикоінфекцій у людей, 

спричинених патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами.  

Термічно необробленим молоком – 3, 5, 15 % у 2019, 2020 та 

2021 роках відповідно. Значно високий рівень мікробіологічгого 

забруднення становить рослинна продукція (фрукти та овочі) – 17 та 21 % у 

2021 році відповідно. 
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Також ми вивчили питому вагу мікроорганізмів як етіологічного 

чинника токсикозів та токсикоінфекцій у людей. Токсикоінфекції у людей 

спричинювали збудники сальмонельозу (36,98 %; 35,54 %; 34,26 %), 

ешерихіозу (9,50 %; 10,28 %; 11,27 %), стафілококозу (20,55 %; 14,61 %; 

14,95 %). Питома вага кампілобактеріозної інфекції становила 10,70 %; 

16,59 %; 12,47 %. Значно рідше реєстрували інфекції протейної етіології, 

ієрсинії, синьогнійна паличка. За результатами проведеної роботи, що 

охоплювала як аналітичну частину, так і експериментальну, ми визначили 

основні шляхи передачі збудників харчових токсикоінфекцій та токсикозів 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні шляхи передачі збудників харчових інфекцій 
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Дослідженнями, проведеними раніше, встановлено, що важливим 

аспектом стратегії контролю поширення збудників зоонозів є проведення 

обов’язкового аналізу потенційних ризиків на всіх етапах харчового 

ланцюга – «від лану до столу». Нові дані про появу серед відомих бактерій 

як результат тривалого селекційного тиску, зокрема в навколишньому 

середовищі, вимагають поглибленого вивчення властивостей цих 

мікроорганізмів і їх потенційної ролі у виникнення емерджентних харчових 

інфекцій. Мікроорганізмами як етіологічними чинниками токсикозів та 

токсикоінфекцій у людей є токсигенні штами S. aureus, C. jejuni, P. mirabilis, 

E. coli, S. Enteritidis, Y. enterocolitica та інші умовно-патогенні бактерії, а 

також їх асоціації. 

Поява нових токсигенних штамів і посилення вірулентних 

властивостей продукованих ними метаболітів зумовлюють необхідність 

розробки нових критеріїв у системі санітарно-епізоотичного контролю 

продовольчої сировини і готової продукції, зокрема на основі створення і 

впровадження більш чутливих і ефективних методів мікробіологічного 

аналізу стосовно всіх аспектів безпеки харчування. 

Отже, поширення харчових токсикоінфекцій має глобальний характер, 

до найбільш потенційно небезпечних збудників відносять бактерії 

Salmonella spp.; E. coli; S. aureus; C. jejuni; Y. enterocolitica. Джерелом 

харчової інфекції для людини є хвора сільськогосподарська птиця, а 

чинником передачі – харчові продукти (м’ясні харчові продукти, 

необроблене молоко та молочні продукти, фрукти, овочі та питна вода). 

Набільшу питому вагу серед контамінованих харчових продуктів має м’ясна 

сировина тваринного походження (зокрема курятина) і становить 25-48 % 

від загального числа досліджених проб. Основний шлях передачі збудників 

харчових токсикоінфекцій та токсикозів – харчовий (через м’ясні та молочні 

продукти, овочі та фрукти). Найбільш часто харчовий шлях передачі 

реалізується за вживання недостатньо термічно обробленого м’яса птиці, 

свинини та продуктів їх переробки. Досить часто збудники харчових 

інфекцій виділяться із води, що становить 10-17 % від загальної кількості 

досліджених проб. 
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ВАЖЛИВІСТЬ БІОБЕЗПЕКИ В РАВЛИКІВНИЦТВІ 

 

Біобезпека – це комплекс заходів, які допомагають мінімізувати 

контакти популяцій безхребетних з патогенами. У цьому випадку дуже 

важливим є недопущення зараження равликів. Патогенами для равликів 

можуть бути нематоди, трематоди, кліщі, мошки, жучки, бактерії та грибки. 

Самі по собі молюски є переносниками різноманітних паразитів. У разі 

неправильних умов утримання та розведення можна втратити всю 

популяцію. 

Більшість патогенів у равликів можуть з’явитися кількома способами, 

а саме: перенесення з ґрунту або через нових вихованців, які не пройшли 

карантин. Наслідки можуть бути найнебезпечнішими: зараження всього 

ґрунту, хвороба молюсків та зараження людини. Синьогнійна паличка, 

грибок раковини, цвіль – це смертельно небезпечно для равликів і в 

більшості випадків призводить до загибелі молюска, через те, що визначити 

зовні зараженого молюска дуже важко [1]. 

Забезпечення біобезпеки починається із створення технологічного 

планування ферми та розробки схеми організації виробничого циклу. 

Запобіганню зараження сприяє застосування для утримання равликів 

ізольованих стелажів, відокремлених від решти виробничого обладнання. В 

межах ферми потрібно розділити стадії вирощування, отримання ікри, 

переробку равликів, зберігання кормів, обладнання для догляду тощо [2]. 

Важливим також є те, щоб на всіх етапах виробничого процесу, де є 

небезпека зараження патогенами, були встановлені надійні перешкоди на 
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їхньому шляху (за допомогою миття обладнання, стелажів, транспортних 

засобів та інше) [3]. 

Щоб не допустити зараження (паразитами, бактеріями, грибками) 

потрібно проводити дезінфікування. Все, що контактує з особинами: ґрунт, 

їжа, приміщення має проходити очищення. Помічниками у цьому стануть 

розчини хлоргексидину 0,01 %, перманганату калію, фурациліну, 

стрептоміцину. Обробляти поверхні необхідно за температури 22 °С 

протягом 2-3 хвилин. 

Якщо на фермі з’явилися кліщі, мошки, жучки, то перше, що 

необхідно зробити, – це обробити все аерозолем з умістом пестицидів від 

кліщів та паразитів. Наступним кроком — повністю змінити ґрунт, провести 

генеральне прибирання на фермі, дезінфікування всіх молюсків, 

обов’язковий карантин до одужання [4]. 

Найбільшу загрозу на фермі щодо вирощування равликів становить: 

- щойно завезені равлики (обов’язковий карантин); 

- відвідування сторонніх осіб; 

- наявність на фермі мошок, жучків, гризунів, мух; 

- відсутність при вході на ферму дезбар’єрів або дезкилимків; 

- відсутність обладнаного дезінфекційного блоку для миття 

обладнання, тари тощо; 

- питна вода. Для равликів вода має бути з окремої свердловини; 

- висока щільність равликів на фермі; 

- відсутність якісного дезінфікування приміщень, що має містити: 

вологе дезінфікування для обробки доступних поверхонь, побілення 

свіжогашеним вапном та аерозольне дезінфікування (газація) для знищення 

мікрофлори у важкодоступних місцях; 

- утримання в одній кімнаті равликів різного віку (необхідно 

розділити дорослих від щойно вилуплених із ікри); 

- утилізація відходів в одному місці. 

Встановлено, що існують чотири основні концепції біобезпеки на 

фермах з вирощування равликів: 

- концептуальна біобезпека, тобто розташування та дизайн ферми; 

- структурна біобезпека – елементи, що вказують на розташування 

ферми (ворота, вивіски, покажчики), миття транспорту; 

- операційна біобезпека – щоденні стандартні заходи; 

- культурна біобезпека – навчання персоналу правильного виконання 

процедур та пояснення важливості певної їх послідовності. 

У разі виникнення патогену на фермі виникає потреба у розробці 

плану з його ліквідації або боротьби з ним. Типовим способом є точний 

розділ молюсків на дві категорії: інфіковані («брудні») та неінфіковані 

(«чисті»). Після чого вживають додаткових заходів щодо запобігання 

передачі патогенів від «брудних» равликів «чистим». Цим можна досягнути 
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більш інтенсивного стеження за «чистими» молюсками, ізоляції «брудних» 

равликів [5]. 

Біобезпека базується на простій ідеї, що захворювання не виникають, 

якщо патогени, які спричинюють ці хвороби, не присутні там і не мають 

бути присутніми. Найлегше запобігти передачі патогенів, ніж потім їх 

ліквідувати.  

Боротьба з патогенами є обов’язком всіх осіб, що працюють на фермі: 

від фахівців до електриків ферми. Навчання персоналу є важливою ланкою. 

Працівники мають розуміти сутність біобезпеки та важливість документації 

щодо дотримання норм біобезпеки, яка має суттєве значення. 

Потрібен також постійний критичний аналіз цих процесів з боку 

керівництва, а також зовнішні перевірки. 

Зрештою якісним результатом стане виникнення системи 

промислового равликівництва, у якій молюски добре захищені від відомих та 

невідомих загроз їх здоров’ю, а також відсутній ризик виникнення у 

патогенів резистентності, а все це означає створення надійної системи 

біобезпеки на фермі. 

Максимальним ефектом буде проведення аудиту в господарстві з 

біобезпеки, розробка індивідуальних протоколів та інструкцій, що 

адаптовані під обладнання, умови та специфіку ведення господарства. 
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КОНЦЕПЦІЯ «ЄДИНЕ ЗДОРОВ’Я» ТА ПРОБЛЕМА ЗООНОЗІВ, 

ОСВІТНІЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ 

 

Загрози ветеринарному благополуччю та громадському здоров’ю з 

боку зоонозів є актуальним питанням для ветеринарної медицини, сектора 

охорони здоров’я та багатьох фахівців з різних дотичних галузей державного 

управління. Постійні контакти між людьми, тваринами та навколишнім 

середовищем, які є частиною особистого й професійного життя людей у 

всьому світі, вимагають підтримувати увагу до зоонозних хвороб як 

постійної загрози для здоров’я людей. Водночас господарська діяльність 

людини, масштабування виробництва продуктів харчування тваринного 

походження створює ризики швидкого поширення харчових зоонозів із 

продуктами тваринництва у разі спалахів хвороб у популяції 

сільськогосподарських тварин. Постійної уваги потребують бактеріальні і 

вірусні хвороби тварин, зокрема сибірка, туберкульоз, бруцельоз, 

виокопатогенний пташиний грип, сказ тощо, контроль над якими великою 

мірою покладається на ветеринарний сектор. Окрім інфекційних хвороб 

значну загрозу несуть і зоонози паразитарного походження. 

Подальше вторгнення людей у дику природу з метою розширення 

територій для господарської діяльності, прокладання нових транспортних 

шляхів через території проживання диких тварин, а нині, бойові дії та 

перебування надзвичайно великої кількості людей у тривалому тісному 

контакті із природнім середовищем у екстремальних умовах війни 

створюють загрози прояву емерджентних та ре-емерджентних і забутих 

(знехтуваних) зоонозів, зокрема природно-осередкових для території 

України. 

Важливим чинником зростання загрози поширення зоонозних хвороб 

на раніше благополучні території є зміна клімату, спричинена тенденціями 

до глобального потепління. Розширення ареалу виживання і розмноження 

специфічних векторів створює умови закріплення на раніше благополучних 

територіях нових зоонозів, які раніше вважалися екзотичними. Цьому також 

сприяє інтенсивна транскордонна торгівля живими тваринами, продуктами 

тваринного походження та інтенсивний рух великої кількості людей, які 

подорожують з туристичною метою різними регіонами світу. 

Пандемія COVID-19, спричинена зоонозним коронавірусом 

SARS-Cov-2, останніми роками та теперішнє зростання захворюваності 

людей на Віспу Мавп в різних країнах світу свідчать про підвищену 
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небезпеку пандемічного поширення зоонозних збудників у глобалізованому 

світі. Наступною загрозою після пандемії COVID-19 виявилася загроза 

виникнення вторинних природних осередків цієї хвороби серед 

сільськогосподарських тварин та у дикій природі, зокрема спалахи на 

хутрових підприємствах з вирощування норки у Європі та виявлення стійкої 

циркуляції вірусу у популяції американського білохвостого оленя в США. 

До спільних загроз, протидія яким вимагає ефективної 

міжсекторальної взаємодії, варто віднести поширення 

антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів. Останнім часом з боку 

держави зроблені суттєві кроки з організації протидії нераціональному 

використанню антибіотиків, зокрема, прийнято низку нормативних 

документів з регулювання обігу антибіотиків, але необхідно подовжувати 

роз’яснювальну роботу з цієї проблеми серед приватних ветеринарних 

лікарів, власників тварин та фахівців сільськогосподарських підприємств. 

Зоонози природного та сільськогосподарського походження, 

поширення бактерій стійких до антимікробних препаратів можуть чинити 

серйозний негативний вплив на здоров’я людей і тварин та негативно 

відображатися на економіці країни. Нині для вирішення проблеми зоонозів 

пропонується застосовувати підхід на основі концепції «Єдине здоров’я», 

яка знайшла визнання та підтримку, зокрема на рівні ведучих міжнародних 

організацій (ВООЗ, ФАО, МЕБ, ЮНЕП) та фінансових установ (Світовий 

банк). 

Ідея не розділяти здоров’я людей і тварин, розглядати ці питання 

комплексно (висловлював ще наприкінці 19 століття Рудольф Вірховий), 

отримала свій розвиток через створення взаємодії установ ветеринарної 

медицини та громадського здоров’я, починаючи зі середини 20 століття, 

поширення ідеї Келвіна Швабе «Єдина медицина» на початку 2000 років, 

Манхетенських принципів концепції «Одне здоров’я, один світ™» 

2004 року. Починаючи з 2010 року, остаточно набула сучасного вигляду 

концепція «Єдине здоров’я» («One Health» concept), основою якої є побудова 

ефективної міжсекторальної взаємодії на міжнародному, національному, 

регіональному та локальному рівнях, що є ключем до подолання проблеми 

зоонозів та забезпечення сталого благополуччя у широкому розумінні. 

Інструментами взаємодії згідно з концепцією «Єдине здоров’я» є 

координація, комунікація, співробітництво та розбудова спроможностей, 

зокрема за рахунок спільного використання потужностей кожного із 

секторів. 

Для ефективної роботи фахівців державної та приватної ветеринарної 

медицини на засадах концепції «Єдине здоров’я» наразі доцільним є широке 

висвітлення принципів та механізмів міжсекторальної взаємодії під час 

підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини та впровадження 
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відповідних тем у навчальні плани для студентів ветеринаринарних 

факультетів. 

У навчальному плані факультету ветеринарної медицини 

Білоцерківського національного аграрного університету для студентів 

5 курсу присутня обов’язкова дисципліна Зоонози і концепція «Єдине 

здоров’я», обсяг 120 годин (4 кредити ECTS). Протягом вивчення 

дисципліни студенти здобувають знання про сучасні аспекти концепції 

«Єдине здоров’я», шляхи організації ефективної міжсекторальної взаємодії 

та роль і місце фахівців ветеринарної медицини у цьому процесі. Протягом 

вивчення дисципліни студенти, на основі раніше отриманих під час вивчення 

відповідних дисциплін знань про основні зоонозні хвороби інфекційного, 

паразитарного та харчового походження, вивчають зоонозні аспекти хвороб 

та нові зоонози, які загрожують нині або потенційно можуть загрожувати 

ветеринарному благополуччю й громадському здоров’ю на території 

України. Дисципліна складається з модулів: «Бактеріальні зоонози», 

«Вірусні зоонози», «Паразитарні зоонози», «Харчові зоонози». Характерною 

особливістю викладання цієї дисципліни є те, що до викладання окремих 

модулів залучені викладачі відповідних кафедр. Такий розподіл дає змогу 

забезпечити принцип студентоцентричності та створити для студента 

найкращі умови для засвоєння знань з дисципліни. Для студента курс є 

цілісним та комплексним, протягом курсу студент вивчає актуальні зоонозні 

хвороби різного походження, спираючись на спільну схему вивчення й 

концепцію навчальної дисципліни. 

Висновок 

Отже, впровадження дисципліни «Зоонози» і концепції «Єдине 

здоров’я» у навчальний план дозволяє випускнику факультету ветеринарної 

медицини володіти компетентностями, необхідними для роботи у ситуації 

міжсекторальної взаємодії та знаннями про існуючі і потенційні зоонозні 

загрози, що забезпечить ефективну міжсекторальну комунікацію. 
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ДОТРИМАННЯ ЧИННИХ ВИМОГ ДО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

ПРОДУКТИВНИХ ТВАРИН ПІД ЧАС ЇХ УТРИМАННЯ 

 

Упровадження світових стандартів благополуччя тварин, а також норм 

і вимог вітчизняного законодавства дозволить не тільки вирішити проблему 

гуманного ставлення до різних видів сільськогосподарських тварин, а й 

підвищити ефективність виробництва продукції тваринництва, адже 

усвідомлення поведінкових механізмів благополуччя є ключовим чинником 

ефективного менеджменту тваринницьких підприємств. 

Усі галузі тваринництва спрямовані на інтенсифікацію виробництва 

відповідного виду продукції, проте мають бути використані лише методи 

підвищення ефективності виробництва, гармонізовані з новим Законом 

України «Про ветеринарну медицину» від 04.02.2021 № 1206-IX, у якому 

враховано основні засади оцінювання благополуччя тварин – принципи 

«П’яти свобод»: свобода від голоду і спраги; свобода від болю, травм і 

хвороб; свобода від дискомфорту; свобода від страху і стресу; свобода 

природної поведінки. 

У країнах Європейського Союзу регулювання сфери благополуччя 

сільськогосподарських тварин розділене на три частини, зокрема, 

благополуччя під час утримання, транспортування та забою тварин. На 

сьогодні введено європейські вимоги до благополуччя тварин під час їх 

утримання, відповідний Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 08.02.2021 № 224 «Про затвердження 

Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх утримання» 

зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18.02.2021 за № 206/35828. 

Крім того, нещодавно встановлено правила до забезпечення благополуччя 

під час забою сільськогосподарських тварин: Наказ Міністерства аграрної 

політики та продовольства України від 29.08.2022 № 628 «Про затвердження 
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Вимог до забезпечення благополуччя тварин під час забою та умертвіння», 

який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.10.2022 за 

№ 1244/38580. 

Згідно з нормативними документами свійських тварин, за винятком 

рептилій, риб та амфібій, мають утримувати в належних умовах, що 

враховують біологічні особливості видів, їх рівень розвитку, адаптації, 

одомашнення, фізіологічних та етологічних потреб. Поводження із 

тваринами має здійснювати така кількість кваліфікованого персоналу, яка є 

достатньою для гуманного ставлення. Свійські тварини, забезпечення 

благополуччя яких залежить від проведення постійного догляду, підлягають 

огляду персоналом на потужностях щоденно, або з періодичністю, що 

забезпечує уникнення завдання зазначеним тваринам будь-яких страждань. 

Так, огляд курей-несучок мають здійснювати не менше одного разу на добу, 

а бройлерів – не менше двох разів на добу. Важливо, що особам, які 

здійснюють догляд за бройлерами, необхідно пройти відповідне навчання з 

питань їх благополуччя, що підтверджують свідоцтво чи сертифікат, видані 

компетентним органом. 

Сільськогосподарських тварин, щодо яких встановлено наявність 

травм або виникла підозра на зараження хворобами, мають утримувати у 

відповідних умовах, а у встановлених законодавством випадках їх оглядає 

державний ветеринарний інспектор. Хворих або травмованих свійських 

тварин необхідно ізолювати в належно облаштовані карантинні приміщення. 

До приміщень постійного перебування свійських тварин нова редакція 

Закону України «Про ветеринарну медицину» та «Вимоги до благополуччя 

сільськогосподарських тварин під час їх утримання» висувають також, 

певною мірою, конкретні вимоги. Конструктивні матеріали тваринницьких 

приміщень, з яким контактують свійські тварини, мають бути безпечними, 

легко чиститися, митися та дезінфікуватися, для уникнення травмування 

тварин не має бути гострих частин. Температура, циркуляція та відносна 

вологість повітря, рівень пилу і концентрація газу мають бути в безпечних 

межах для здоров’я тварин та обслуговчого персоналу. Проєктна 

документація потужностей виробництва має передбачати резервні джерела 

вентиляції. Рівень освітлення має бути відповідним для забезпечення 

фізіологічних та етологічних потреб кожного конкретного виду тварин, при 

цьому перевага надається природному освітленню. Сільськогосподарські 

тварини, яких утримують поза будівлями, мають бути забезпечені захистом 

від несприятливих погодних умов, хижаків та інших ризиків для їх здоров’я 

та благополуччя. 

Всіх свійських та сільськогосподарських тварин мають забезпечувати 

можливістю повноцінної, збалансованої для певного біологічного виду, 

технологічної чи статево-вікової групи годівлі, доступу до чистої води. 

Місце годівлі та напування має відповідати вимогам безпеки, технологічним 
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вимогам та мінімізувати можливі травми й незручності для тварин. 

Заборонено необґрунтоване обмеження свободи пересування свійських 

тварин з метою недопущення завдання їм зайвого болю, страждань та травм. 

Тварини, яких утримують на прив’язі, мають бути забезпечені можливістю 

періодичного вільного вигулу. 

Власник або утримувач сільськогосподарських тварин бере на себе 

всю повноту відповідальності щодо дотримання всіх зазначених вимог і 

норм благополуччя тварин, вести облік відомостей про технологічні 

процеси, їх лікування, зокрема про використання ветеринарних лікарських 

препаратів (кількість і період), а також мати інформацію про кількість 

загиблих сільськогосподарських тварин, яких виявлено у ході кожного 

огляду. 

Отже, дотримання запропонованих вимог до забезпечення 

благополуччя продуктивних тварин під час їх утримання мінімізує ризики, 

які загрожують благополуччю тварин і завдають зайвого болю та хвороб у 

процесі їх утримання й експлуатації, що в свою чергу не лише дає 

можливість підвищити показники продуктивності, а й одержати безпечну та 

якісну конкурентоспроможну продукцію. 
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КУХОННА СІЛЬ – ДЕШЕВИЙ ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ 

КОЛІЕНТЕРОТОКСЕМІЇ ПОРОСЯТ 

 

У свинарських підприємствах фіксуються випадки смертності поросят 

з причини коліентеротоксемії [1, 2]. Це, так звана, набрякова хвороба, що 

супроводжується порушенням функції центральної нервової системи, 

ентеротоксемією, утворенням набряків органів і тканин. 

Коліентеротоксемією хворіють відлучені поросята кращої вгодованості за 

надмірного та пожадливого вживання значної частини корму, особливо 

важко перетравного, що призводить до тяжкого розладу травлення. 

Лікування набрякової хвороби ефективне лише на початку захворювання. 

Основним заходом має бути профілактика і можливим її варіантом є 

використання кухонної солі [3-5]. 

Мета проведених досліджень полягала у вивченні оптимального 

терміну використання кухонної солі відлученим поросятам для 

профілактики набрякової хвороби. 
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Для реалізації зазначеної мети проведено експеримент в умовах 

комерційного господарства, сформувавши три піддослідні групи відлучених 

поросят із живою масою 8 кг за принципом аналогів: І контрольна група – 

поросята не мали вільного доступу до кухонної солі; ІІ дослідна група – 

тварини мали доступ до кухонної солі 10 днів до і 10 днів після відлучення; 

ІІІ дослідна група – 4 дні до та 4 дні після відлучення. 

Як результат проведеного експерименту встановлено, що найбільша 

кількість поросят у віці 90 днів була у ІІІ дослідній групі й перевищувала 

І, ІІ групи відповідно на 5,9 %, 2,6 %. Найбільша жива маса зафіксована 

у відлученців ІІІ дослідної групи, які мали вільний доступ до кухонної солі 

4 дні до і 4 дні після відлучення – 37,8 кг й вірогідно перевищували тварин 

І, ІІ піддослідних груп на 7,6 кг, 1,7 кг, відповідно, що сприяло підвищенню 

середньодобового приросту поросят ІІІ групи на дорощуванні – 405,4 г, на 

відміну від ровесників І-ІІ груп. У свою чергу збереженість поросят 

зафіксовано найвищою у підсвинків ІІІ групи – 98,4 %.  

На підставі проведеного дослідження встановлено, що 

найоптимальнішим варіантом для профілактики набрякової хвороби поросят 

є використання кухонної солі у вільному доступі до неї 4 дні до і 4 дні після 

відлучення. 

Тому, в разі виникнення першої симптоматики набрякової хвороби 

поросят, рекомендовано примусово відразу дати підозрілим поросятам чайну 

ложку кухонної солі, а потім зробити вільний її доступ до годівниці поросят. 

Якщо одразу виконати такі дії, то симптоми вказаної небезпечної хвороби 

згодом зникають.  

Висновок 

Отже, як результат проведеного експерименту в умовах комерційного 

господарства встановлено, що найоптимальнішим та найдешевшим 

способом профілактики набрякової хвороби поросят є використання 

кухонної солі 4 дні до і 4 дні після відлучення від свиноматки, що 

підтверджується даними інших дослідників [3, 4, 5]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ KLEBSIELLA (ENTEROBACTER) 

AEROGENES ДО ДІЇ НАТРІЮ ГІПОХЛОРИДУ IN VITRO 

 

Біобезпека – нова сфера наукових роздумів учених світової спільноти. 

Раніше вчені, виконуючи ті чи інші дослідження, безперечно користувалися 

правилами та законами щодо захисту себе й навколишнього середовища від 

негативного впливу поширення біоматеріалів, але у більш вузькому 

розумінні. Реалії сьогодення спонукають дослідників більш чітко 

убезпечуватися від можливих негативних чинників після досліджень, що у 

свою чергу унеможливлюють поширення біологічного матеріалу назовні, що 

і характеризує біозахист. Причому, біозахист стосується не лише виходу 

шкідливих мікроорганізмів поза межі робочого місця, а і використання таких 

терапевтично-профілактичних препаратів, які не чинять негативного впливу 

не лише щодо тварин, але і атмосфери. Галузь бджільництва тісно 

переплітається з поняттями біобезпеки та біозахисту, оскільки наприклад, 

лікувати та здійснювати профілактику бджолиних колоній можливо лише 

органічними засобами, які не лише позитивно впливають на живі організми, 

а і не чинять несприятливої дії у навколишньому середовищі. 

Ентеробактеріози (дисбіози) – поширена патологія бджіл, що призводить до 

їх роїння та злітання. Таке захворювання необхідно лікувати органічними 

засобами, які мають найменші негативні наслідки для навколишнього 

середовища. Серед таких фармакологічних засобів є препарат Натрій 

гіпохлорид 3 %, в основі дії якого є активність кисню. Слід пам’ятати, що 

наразі доцільне випробування нових засобів у лабораторних умовах. Тому 

метою нашого експерименту стало дослідження дії Натрію гіпохлориту 
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(3 %) щодо Klebsiella (Enterobacter) aerogenes (збудника ентеробактеріозів 

бджіл) in vitro. 

Досліджуваний матеріал – ентеробактерії бджіл виду Klebsiella 

(Enterobacter) aerogenes (збудник ентеробактеріозів бджіл), виокремлені та 

ідентифіковані у 2018-2019 рр. Натрій гіпохлорит (3 %) розводили 

дистильованою водою на середовищі МПА у таких концентраціях: нативний 

засіб (100 %) та 0,5 %; 1 %; 5 %; 10 %. Експеримент проводили диско-

дифузійним методом, що застосовують у бджільництві. Дослід тривав 

3 доби. 

Чутливість ентеробактерій бджіл виду Klebsiella (Enterobacter) 

aerogenes щодо Натрію гіпохлориду (3 %) зображено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Дослідження активності Натрію гіпохлориду (3 %) щодо ентеробактерій 

бджіл виду Klebsiella (Enterobacter) aerogenes на 1 добу експерименту 

на середовищі МПА 

 

Аналізуючи результати досліджень, можемо стверджувати, що Натрій 

гіпохлорит (3 %) у досліджуваних концентраціях, розведений 

дистильованою водою на середовищі МПА не мав бактерицидного чи 

бактеріостатичного впливів щодо ентеробактерії виду Klebsiella 

(Enterobacter) aerogenes.  

Таке явище пояснюємо стійкістю тест-культури ентеробактерій бджіл 

виду Klebsiella (Enterobacter) aerogenes, що зумовлена її вірулентними 

властивостями. Адже, на активність біозагроз (патогенних мікроорганізмів) 

впливає не лише діюча речовина фармакологічних засобів, а і форма 

існування бактеріальних клітин та чинники їх вірулентності, в цьому 

випадку, джгутикові антигени Klebsiella (Enterobacter) aerogenes. Цю 
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властивість необхідно враховувати під час розробки нових засобів для 

профілактики ентеробактеріозів бджіл. 

Можливо, для вегетативних (безкапсульних) форм дезінфектант 

матиме позитивний бактерицидний ефект, що можна встановити саме in 

vitro, за наявності відповідних тест-культур бджолиних мікроорганізмів. 

Висновки 

Натрій гіпохлорит (3 %) не має бактерицидного та бактеріостатичного 

впливів у досліджуваних концентраціях щодо ентеробактерій бджіл виду 

Klebsiella (Enterobacter) aerogenes, про що свідчать лабораторні 

бактеріологічні дослідження. 

Випробування нових фармакологічних засобів in vitro дозволяє 

запобігати біозагрозі та їх можливому негативному впливу для системи 

макроорганізму бджолосімей. 
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