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Проведено спостереження за клінічними проявами захворювання, 
проаналізовано морфологічні і біохімічні зміни крові поросят на відгоді-
влі хворих на хламідіоз. Встановлено, що найчастіше хламідіоз проявля-
ється ураженням органів дихання, кон’юнктивітами, обмеженими нек-
ротичними ураженнями шкіри в ділянці вух, тулуба і хвоста. В крові 
спостерігається зниження вмісту гемоглобіну та еритроцитів, зрос-
тання середнього показника лейкоцитів. Значне зростання загального 
білірубіну та холестерину вказує на порушення функції гепатоцитів. 
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Постановка проблеми. В даний час хламідіоз свиней реєструється в ряді 

господарств нашої країни. Економічний збиток складається з недоотримання 
приплоду, загибелі поросят перших днів життя, вибракування та вимушеного 
забою свиней з групи дорощування та відгодівлі, витрат на малоефективні 
лікувально-профілактичні заходи [1, 2, 3]. 

Крім того, хламідії становлять потенційну небезпеку здоров'ю людини, 
так як не виключено зараження людей в результаті контакту з тваринами, 
ураженими хламідіями [4, 5]. 

Мета і завдання дослідження. Полягає в аналізі клінічних симптомів та 
показників крові у свиней на відгодівлі.  

Матеріал і методи дослідження. Проводили спостереження клінічних 
проявів захворювання. Кров, для дослідження морфологічного і біохімічного 
складу, відбирали від поросят у яких спостерігались симптоми продромаль-
ного періоду розвитку хвороби (незначне підвищення температури, 
пригнічений стан, зниження апетиту та ін.). 
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Дослідження крові проводили на базі 4-ї міської клінічної лікарні  
м. Полтави за допомогою аналізатора «Сапфір – 400». 

Результати дослідження. При захворюванні поросят віком понад 5 
місяців спостерігаються ураження органів дихання, кон'юнктивіти, 
короткочасні проноси, схуднення. Виявляють обмежені (1-2 см) некротичні 
ураження шкіри в ділянках вух, тулуба, хвоста, у окремих поросят – 
поліартрити. 

При дослідженні стану еритроцитопоезу виявили, що вміст гемоглобіну у 
крові хворих на хламідіоз поросят знаходився в межах 85-91 г/л і в середньо-
му становив 87,3±1,86 г/л (табл. 1). Кількість еритроцитів у 100 % тварин бу-
ла нижче контролю і в середньому становила 5,2±0,15 Т/л (5-5,5 Т/л). 

1. Показники крові поросят на відгодівлі хворих на хламідіоз 
норма група відгодівлі 

Показники 
Lim Lim M±m 

гемоглобін, г/л 90-120 85-91 87,3±1,86 
еритроцити, Т/л 6-7,5 5-5,5 5,2±0,15 
лейкоцити, Г/л 8-18 16-16,7 16,3±0,21 

ШОЕ, мм за 15 хв 1-3 1-2 1,7±0,33 
 
Швидкість осідання еритроцитів знаходилася в межах норми і в середнь-

ому становила 1,7±0,33 мм/15хв. Кількість лейкоцитів у крові зросла у 80 % 
тварин і становила 16,3±0,21 Г/л (16-16,7 Г/л), що свідчить про розвиток за-
пального процесу в організмі. 

При дослідженні крові хворих на хламідіоз свиней спостерігали знижен-
ня активності ферменту АсАТ. Активність ферменту знижувалась у крові 
всіх хворих тварин. Верхня межа досягала значення 26 Од/л, тоді як нижня 
межа у клінічно здорових тварин становить 35 Од/л. В середньому 
гіпоферментемія для АсАТ становила 23,0±1,73 Од/л. Активність ферменту 
АлАТ була знижена у 20 % хворих свиней і коливалася від 21 до 53 Од/л при 
нормі 25-55 Од/л (табл.2). 
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2. Результати біохімічного дослідження крові поросят на відгодівлі  
хворих на хламідіоз 

норма група відгодівлі 
Показники 

Lim Lim M±m 
альбумін, г/л 25-30 28-29 28,3±0,33 
заг.білок, г/л 70-80 78-82 79,7±1,20 

лужна фосфатаза, Од/л 120-160 178-151 221,7±22,26 
АлАТ, Од/л 25-55 21-53 34,7±4,53 
АсАТ, Од/л 35-65 20-26 23,0±1,73 

загальний білірубін, мкмоль/л 0-6,8 10-11 10,3±0,33 
Креатинін, мкмоль/л 70-190 126-140 133,0±4,04 
Сечовина, ммоль/л 3,3-6,0 3,2-6,6 4,8±0,98 

Загальний холестерин, ммоль/л 1,6-2,9 3-3,7 3,3±0,20 
Глюкоза, ммоль/л 3,3-5,6 2,9-4 3,6±0,35 

 
Спостерігалася тенденція до зменшення вмісту глюкози в крові хворих 

свиней, оскільки лише у 22 % поросят глюкози було менше нижньої межі 
норми. 

Вміст загального білка у хворих тварин істотно не змінювався і був не-
значно підвищений у 32 % тварин. Даний показник коливався в межах від 78 
до 82 г/л (при нормі 70-80 г/л) і в середньому становив 79,7±1,20 г/л. 
Кількість альбумінів не виходила за межі фізіологічного значення для 
клінічно здорових тварин даного виду. 

Кількість холестеролу становила 3,3±0,20 (3-3,7) ммоль/л, що було знач-
но вище, ніж у крові клінічно здорових тварин (1,6-2,9 ммоль/л). У  
100 % хворих встановлена гіперхолестеролемія. Дані зміни свідчать про роз-
виток патологічного процесу в печінці та нирках. 

У хворих на хламідіоз поросят спостерігали незначне підвищення умісту 
сечовини. В сироватці крові хворих тварин її вміст коливався від 3,2 до 6,6 
ммоль/л (4,8±0,98), тоді як у клінічно здорових він не перевищував 6,0 
ммоль/л. Уміст креатиніну в крові хворих тварин в середньому становив 
133,0±4,04 мкмоль/л, і в усіх тварин знаходився у фізіологічних межах. 

Проведеними дослідженнями в сироватці крові поросят встановлено 
збільшення активності лужної фосфатази у 100 % тварин. В середньому вона 
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становила 221,7±22,26 Од/л (178-251), тоді як у клінічно здорових тварин – 
не перевищувала 160 Од/л. 

Дані таблиці свідчать про значне зростання загального білірубіну (при 
нормі 0-6,8 мкмоль/л). Цей показник у хворих тварин складає від 10 до 11 
мкмоль/л (в середньому 10,3±0,33). 

Висновки: 
1. Основними клінічними проявами хламідіозу у свиней на відгодівлі є 

ураження органів дихання, кон’юнктивіти, обмежені некротичні враження 
шкіри в ділянці вух, тулуба і хвоста. 

2. У 100 % тварин спостерігається зниження вмісту гемоглобіну та 
еритроцитів до 87,3±1,86 г/л і 5,2±0,15 Т/л відповідно. 

3. Зростання середнього показника лейкоцитів до 16,3±0,21 Г/л свідчить 
про розвиток запального процесу в організмі. 

4. Порушується функція гепато-біліарної системи, що виражається в 
значному зростанні вмісту загального білірубіну в середньому до 10,3±0,33 
мкмоль/л та холестерину до 3,3±0,20 (3-3,7) ммоль/л. 
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