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НОВІ ПІДХОДИ У ЛІКУВАННІ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ  
ПРОЦЕСІВ ГРИБКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ  
В ДІЛЯНЦІ ПАЛЬЦЯ У МОЛОЧНИХ КОРІВ 

Постановка проблеми. 
За даними В.А. Молока-
нова та інших дослідників, 
причинами, котрі призводять до захворювань 
копитець у великої рогатої худоби, передусім є 
різноманітні ушкоджуючі фактори, що супрово-
джуються наступним проникненням у тканини 
патогенної мікрофлори. Факторами, які сприя-
ють цьому, автори вважають значну концентра-
цію тварин на малих площах, недосконалу конс-
трукцію підлоги в приміщеннях, гіподинамію, 
порушення санітарно-гігієнічних норм, незбалан-
совану годівлю та утримання тварин у біогеохі-
мічних зонах, які характеризуються нестачею 
сірки, кобальту, цинку, йоду та надлишком залі-
за й цинку (1). 
Мета досліджень та методики її проведен-

ня. Завдання роботи полягали у з’ясуванні при-
чин виникнення та розвитку в чорно-рябих ко-
рів, які належать до ДП НДГ „Ювілейний”, гній-
но-запальних процесів у дистальному відділі кін-
цівок у літньо-пасовищний період та опрацю-
ванні нового методу їх терапії. 
Для досягнення поставленої мети нами була 

проведена хірургічна диспансеризація наявного 
на молочно-товарній фермі поголів’я великої 
рогатої худоби. Особливу увагу при цьому звер-
тали на поставу кінцівок та стан копитного рогу 
як грудних, так і тазових кінцівок. 
Результати досліджень. Згідно з отриманими 

нами даними, основними причинами гнійно-
запальних процесів у ділянці пальця є, передусім, 
відсутність у господарствах організованої планової 
ортопедичної роботи. Внаслідок цього у більшості 
тварин формуються деформації. До таких факто-
рів, які призводять до розвитку патології в ділянці 
пальця, слід віднести непрофесійне ставлення пра-
цівників до своєї роботи. Так, досить часто в до-
слідних господарствах тваринники в недостатній 
кількості клали підстилку, тривалий час не замі-
нюючи її. Це призводило до накопичення сечі та 
гною на поверхні підлоги, що сприяло розм'як-
шенню, появі надмірної еластичності й розпушен-
ню копитного рогу. 

Крім цього, як було на-
ми встановлено, досить 
суттєву роль у розвитку 

гнійно-запальних процесів відіграють кератолі-
тичні грибки, які розщеплюють рогову пластин-
ку копитця, сприяючи таким чином проникнен-
ню інших грибків та бактерій. У деяких випад-
ках вони самі призводять до розвитку гнійно-
запальних процесів (3). 
При диспансерному обстеженні підошовної 

поверхні копитець ми виявляли одну чи кілька 
ділянок видозміненого копитного рогу. В цих 
ділянках ріг був крихким, тирсоподібним і легко 
відділявся навіть за відсутності будь-яких зу-
силь. Однак слід зазначити, що кількість тварин, 
у яких розмір вогнищ у літньо-пасовищний пері-
од був дещо нижчим, ніж у зимово-стійловий, 
було менше. З нашого погляду, це обумовлено 
тим, що тваринам у даний період використовують 
активний моціон, що сприяє стиранню деформо-
ваного копитного рогу та оголенню порожнин, 
заповнених гноївкою, внаслідок чого в деформо-
ваному копитці створюються несприятливі умо-
ви для розвитку грибків. 
Проте оскільки, як зазначалося вище, в госпо-

дарстві відсутня організована планова ортопедич-
на робота, таке покращання є тимчасовим і ви-
ражене воно не у всіх тварин. Так, стирання ко-
питного рогу в деформованому копитці супро-
воджується надмірним зносом п’яткової части-
ни; зачепна частина при цьому, навпаки, підні-
мається догори, звільняючись від статичного 
навантаження, внаслідок чого піддається дефор-
мації, створюючи тим самим сприятливі умови 
для життєдіяльності мікроорганізмів. 
На таких копитцях відсутній специфічний 

блиск, вони мають нерівну форму. Так, у хворих 
корів копитця, зазвичай, були гострокутними 
(кут зачепу становив менше 45°С). Окрім того, 
реєстрували кульгавість середнього ступеня та 
місцеву біль. У статичному положенні кут тар-
сального суглоба був меншим від 140°С, 
п’яткові горби знаходилися попереду від верти-
кальної лінії, проведеної від сідничних горбів. 

Подано аналіз даних запропонованого методу 
лікування корів з ознаками грибкового розпаду 
копитного рогу в літньо-пасовищний період. 
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Згідно з отриманими нами даними, у дослід-
ному господарстві для лікування гнійно-
запальних процесів частіше всього використо-
вують парентеральне введення антибіотиків, зо-
крема такі, як біцилін-3 та стрептоміцин. Однак, 
тривале й неконтрольоване використання анти-
біотиків призводить, передусім, до зниження 
загальної резистентності тварин.  
Після відповідної хірургічної підготовки ко-

питець і виконання терапевтичної розчистки 
здорових копитець та лікувальної розчистки 
хворих ми виконували лікувальні процедури, що 
полягали в нанесенні на травмовану поверхню 
підготовленого хворого копитця серветок, про-
сочених маззю з 10% вмістом мебетизолу (2-
меркаптобензтіазолу) на диметилсульфоксиді. 
Серветку з лікарською речовиною додатково 
укріплювали бинтовою пов’язкою. Препарат за-
стосовували тричі, з інтервалом у п’ять діб. 
Необхідність використання такого методу 

обумовлена тим, що ефективність класичних ме-
тодів лікування в господарстві є досить низькою, 
що, з нашого погляду, пов’язано з тривалим ви-
користанням антибіотиків, які, через зниження 
чутливості мікроорганізмів до них, не проявля-
ють вираженого терапевтичного ефекту. Грибки 
ж можуть взагалі на них не реагувати. Крім того. 
антибіотики є імунодепресантами і досить часто 

призводять до розвитку хронічних захворювань 
нирок та печінки. 
Доцільність використання в якості лікарського 

засобу даних речовин підтверджена досліджен-
нями В.А. Головкіна, який зазначає, що 2-
меркаптобензтіазол (при нанесенні його на тка-
нини організму) проявляє антигрибкову та анти-
бактеріальну дії; диметилсульфоксид же прояв-
ляє пенетруючу та протизапальну дії. Окрім то-
го, він є універсальним розчинником.  
Після виконання терапевтичних процедур хво-

рих тварин утримували в сухому місці. При потре-
бі використовували спеціальні ортопедичні набори 
Новозеландської фірми Shoof International Ltd.  
Після виконання даних лікарських маніпуля-

цій у хворих тварин на 8-14 добу зникали ознаки 
кульгавості й поступово відновлювалася молоч-
на продуктивність. 
Висновки: 1. Установлено, що гнійно-

запальні процеси дистального відділу кінцівки у 
корів грибкової природи у літньо-стійловий пе-
ріод мають менш виражену клінічну картину, 
ніж у зимово-стійловий. 

2. Для лікування гнійно-запальних процесів дис-
тального відділу кінцівок у корів рекомендуємо 
застосовувати мазь із 10% вмістом 2-меркаптобен-
зтіазолу на диметилсульфоксиді. 
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МІКРОБНИЙ ЦЕНОЗ ГНІЙНИХ РАН У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ  
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОМБІНАЦІЇ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ  

І АНТИОКСИДАНТНИХ ЗАСОБІВ 
Постановка проблеми. 

Для лікування ран та про-
філактики післяоперацій-
них ускладнень запропо-
новано чимало способів і 
схем. Однак і дотепер ця 
проблема залишається складною і її все ще не 
вирішено (1). 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано роз’язання проблеми. 
Актуальність даної проблеми пояснюється тим, 
що уявлення про рановий процес постійно змі-
нюються залежно від розвитку ветеринарної хі-
рургії та суміжних з нею наук. Тому концепція 
лікування ран, особливо гнійних, також динаміч-
но змінюється (1-3). 
Ветеринарна, як і гуманна медицина, не має 

універсальних лікарських засобів і методів ліку-
вання для всіх фаз ранового процесу. 
У першій фазі перебігу ранового процесу – за-

пальній, при якій виражені судинні зміни і пере-
важають явища очищення рани від некротичних 
тканин і бактерій, – місцеве медикаментозне лі-
кування повинне сприяти відторгненню мертвих 
тканин, евакуації гнійного вмістимого та інґібу-
ванню мікробної флори. У цій фазі, на наш по-
гляд, активною є мазь „Левоксид”, що містить 
антибактеріальні та антиоксидантні компоненти 
на гідрофільній основі. 
У фазі реґенерації роль лікарських засобів 

зводиться до подальшого пригнічення збудників 
інфекції і стимуляції активної грануляції в рані. 
Таким критеріям, вважаємо ми, відповідає 2%-на 
альтанова мазь, яка окрім вираженої протизапа-
льної, антимікробної дії, має антиоксидантні 
властивості. Це дозволяє нейтралізувати недо-
окислені продукти, що погіршують перебіг запа-
льного процесу, та профілактувати розвиток вто-
ринних некрозів. 
Мета досліджень та методи їх проведення. 

Обов’язковою умовою об’єктивного контролю 
за перебігом гнійно-запального ранового проце-
су є бактеріологічний моніторинг. Тому метою 
нашої роботи було проведення бактеріологічних 

досліджень при двох різ-
них схемах лікування екс-
периментальних гнійних 
ран у великої рогатої ху-
доби. В ході експерименту 
тварини були поділені на 

дві групи – дослідну і контрольну, з однаковими 
експериментальними, спонтанно інфікованими 
ранами. В дослідній групі, залежно від фазності 
ранового процесу, застосовувалися вже згадані 
нами лікарські форми – „Левоксид” та 2%-на 
альтанова мазь. Контрольним тваринам викорис-
товували 5%-ну стрептоцидову мазь та аерозо-
льний препарат кубатол. 
Бактеріологічний контроль перебігу ранового 

процесу полягав у визначенні видів бактерій, їх 
кількісної оцінки та чутливості до антибіотиків. 
Дослідження проводили з біоптатів ран згідно з 
прийнятою методикою (2-4). Біоптати відбирали 
з максимальним дотриманням асептики до поча-
тку лікування (3-я доба ранового процесу) та в 
ході лікування (7-а доба ранового процесу). 
Результати досліджень. На 3-ю добу раново-

го процесу в умовах ферми загальна мікробна 
забрудненість експериментальних відкритих ран 
становила в середньому 3,5×106 мікроорганізмів. 
Видовий склад мікрофлори наведений у табл. 1. 
Дані табл. 1 показують, що більшу частку ви-

ділених бактерій складали Str. рyogenes (83,33) 
та Staph. еpidermidis (66,67 %). Staph. аureus і E. 
сoli – по 50,00 %, а також Enterobacter, P. 
vulgaris, B. mesentericus – по 33,33%. Ізольовані 
культури знаходилися в асоціаціях. Патогенні 
властивості мали лише Str. рyogenes та Staph. 
аureus. 
Більшість ізольованих культур мікроорганіз-

мів була чутливою до абантелу, левоміцетину, 
цефотаксиму, цефтаріаксону, гентаміцину, ніт-
рофуранів та норфлоксацину. 
У процесі лікування (7-а доба ранового проце-

су) загальна мікробна забрудненість у 1 г біопта-
ту знизилася до 0,09×106 мікробних тіл у дослід-
них тварин і відповідно до 0,12×106 – у контро-
льних. Це вказує на прискорення очищення ран

В умовах ферми відкрита рана неминуче кон-
тамінується патогенними чи умовнопато-
генними мікроорганізмами. Застосування 
антибактеріальних препаратів у комбінації 
із засобами антиоксидантної дії прискорює 

процес очищення рани від бактерій. 
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1. Видовий склад мікрофлори гнійних ран 
Виділено культур Види мікроорганізмів абс. число % 

Str. pyogenes 5 83,33 
Staph. aureus 3 50,00 

Staph. epidermidis 4 66,67 
E. coli 3 50,00 

Enterobacter 2 33,33 
P. vulgaris 2 33,33 

B. mesentericus 2 33,33 

2. Порівняння ізольованої мікрофлори 
Групи тварин 

Дослід Контроль 
До початку  
лікування 

У процесі  
лікування 

До початку  
лікування 

У процесі  
лікування 

Культури бактерій 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 
Str. pyogenes 3 100,0 – – 2 66,7 – – 
Staph. aureus 1 33,3 – – 2 66,7 – – 

Staph. epidermidis 2 66,7 1 33,3 2 66,7 1 33,3 
E. coli 2 66,7 1 33,3 1 33,3 2 66,7 

Enterobacter 1 33,3 –  1 33,3 – – 
P. vulgaris 1 33,3 –  1 33,3 – – 

B. mesentericus 1 33,3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 
 

від бактерій при комбінації антибактеріальних 
препаратів із засобами антиоксидантної дії. 
Порівняння виділеної мікрофлори до початку 

та у процесі лікування наведені в табл. 2. 
Із даних табл. 2 видно, що у процесі лікування 

у дослідній групі виділяли лише по одній культу-
рі Staph. еpidermidis, E. сoli та B. mesentericus. У 
контрольній групі виділяли 4 культури – по одній 
Staph. еpidermidis та B. mesentericus і 2 E. сoli. 
Таким чином, на 4-ту добу лікування виділяли 

лише культури Staph. epidermidis, E. coli та B. 
mesentericus, які, не маючи патогенних власти-
востей, в умовах ферми часто знаходяться на 

шкірному покриві тварин. 
Висновки. 1. В умовах ферми загальна мікроб-

на забрудненість експериментальних відкритих 
ран досягала в середньому 3,5×106 мікроорганіз-
мів. Більшу частку виділених бактерій складали 
культури Str. рyogenes та Staph. еpidermidis, а 
також Staph. аureus, E. coli, Enterobacter, P. vul-
garis та B. mesentericus. 
Патогенні властивості мали лише культури 

Str. рyogenes та Staph. аureus. 
2. Застосування антибактеріальних препаратів 

у комбінації із засобами антиоксидантної дії 
прискорює процес очищення рани від бактерій. 
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ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ СВИНОМАТОК І ПРИЧИНИ ЇЇ 
ВТРАТИ В УМОВАХ СПЕЦГОСПУ З ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ 

Постановка проблеми. 
Показники відтворної здат-
ності основних і переві-
рюваних свиноматок відо-
бражають основу технології, що застосовується 
в тому чи іншому спецгоспі, та інтенсивність 
використання маточного поголів’я й економічну 
доцільність ведення галузі свинарства вцілому. 
Знання і рання діагностика основних причин, які 
призводять до розладів або втрати функції роз-
множення у даного виду тварин, дозволяють 
вчасно й ефективно використовувати методи 
терапії і профілактики акушерської і гінекологіч-
ної патології з метою подовження строків виро-
бничого використання самок (1). 
Аналіз існуючих досліджень і публікацій. 

Основними показниками відтворної здатності 
свиноматок в умовах свинарських господарств є: 
показники їх заплідненості та кількість опоросів, 
показники неплідності й осіменінь, показники 
абортів і мертвонароджуваності, показники пе-
регулів і вибраковування та показники введення 
в основне стадо ремонтного поголів’я (2). 
Незалежно від форми власності господарства 

(спецгосп, промисловий комплекс, фермерське чи 
індивідуальне господарство) на основні показ-
ники відтворної здатності, перш за все, вплива-
ють умови повноцінної годівлі та технологія 
утримання тварин, від яких залежать характер 
перебігу вагітності, родів і післяродового пері-
оду. Наслідками розладів цих процесів є прояв 
неповноцінних статевих циклів, запальні проце-
си в органах статевої системи, анафродизія та 
значна кількість гінекологічної патології, що 
спричиняє неплідність і вибраковування великої 
кількості основного маточного поголів’я, навіть 
при застосуванні значної кількості біотехнологіч-
них засобів відновлення, нормалізації, стимуля-
ції та синхронізації відтворної функції у свино-
маток (3). 
Мета роботи: на підставі інформативних ма-

теріалів господарства та 
особистих клінічних спо-
стережень проаналізувати 
в умовах спецгоспу з ви-

робництва свинини основні показники відтво-
рення основних та перевірюваних свиноматок за 
2003-2005 рр. з урахуванням сезонності та 
з’ясувати основні причини, що призводять до 
зниження або втрати їх відтворної здатності. 
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили в умовах спецгоспу “Ряснянське” Красно-
пільського району Сумської області у 2003-2005 
роках. У різні пори року вказаного вище періоду 
досліджувалося 580-650 основних та 144-208 
перевірюваних свиноматок для вияснення основ-
них показників відтворення. 
Причини зниження або втрати відтворної здат-

ності з’ясовувалися й аналізувалися на 405 осно-
вних і 363 перевірюваних свиноматках, які були 
вибракувані з маточного стада. 
Результати досліджень. Отримані результати 

досліджень і аналізу наведені в таблицях 1 та 2. 
Від 509 осімінених основних свиноматок (580 

на 01.09.) в осінню пору 2004 року опоросилося 
320 (62,9%); 8 (1,6%) абортованих та 20 (3,9%), 
які вибули з різних причин під час вагітності. 
Показник заплідненості основних свиноматок у 
цю пору року становив 68,4% (348), а вихід по-
росят на опорос – 10,0. 
За період, що аналізувався, з основного стада 

(за різних причин) було вибракувано 102 свино-
матки, т.б. 17,5%. 
У зимову пору 2005 року з наявної кількості 

основних свиноматок (650) проявили статеву 
циклічність і були осіменені 556, з яких опоро-
силося 380 (68,3%), абортували 6 (1%), вибули з 
різних причин вагітними 15 (2,7%). Показник 
заплідненості становив 72,1 (410%) при отри-
манні 10,2 поросяти на опорос. За цей період з 
основного стада було вибракувано 142 свинома-
тки (25,5%). 

Наведені дані про показники відтворної здат-
ності основних і перевірюваних свиноматок 
та причини її втрати в умовах спецгоспу з 

виробництва свинини. 



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  

№ 1 • 2007 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 103

1. Основні показники відтворення свиней ТОВ “Ряснянське” 
основні свиноматки перевірювані свиноматки 
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2. Причини втрати відтворної здатності основних і перевірюваних свиноматок  
ТОВ “Ряснянське” 
Причини втрати відтворної здатності Вибраку-

вано з 
причин 
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творної 
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За весняний період 2005 року було осімінено 

525 із 620 основних свиноматок, з яких 360 
(68,5%) опоросилося 5 (0,9%), абортували і 18 

(3,4%) вибули під час вагітності при 73% (383) 
заплідненості і 10,6 поросяти на опорос. Вибра-
кували з основного стада за цей період 120 
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(22,8%) свиноматок. 
Влітку 2005 р. з наявних 640 основних свино-

маток були осімінені 530 при 79,6% (422) їх за-
плідненості, з яких 397 (74,9%) опоросилося, 9 
(1,7%) абортували, 16 (3%) вибули під час вагіт-
ності та 131 (24,7%) були вибракувані з основно-
го стада, а вихід поросят на опорос склав 10,1. 
Підсумовуючи результати аналізу по основним 

свиноматкам, неважко помітити, що як показники 
їх заплідненості, так і показники опоросів за пора-
ми року є найвищими влітку, навесні та взимку, а 
найнижчими – восени. Що стосується показників 
вибракування основних свиноматок, то вони також 
є найвищими в період зима-весна-літо, а найниж-
чими восени, на що слід звернути особливу увагу 
при вирощуванні ремонтного поголів’я та ком-
плектацію ним основного стада. 
Аналіз основних показників відтворення по 

перевірюваним свиноматкам за порами вищезга-
даних років показав, що ці показники мали та-
кож відмінні параметри. Восени – показник за-
плідненості становив 60,1%; опоросилося 52,8% 
свиноматок; абортувало 2,4%; вибуло вагітних із 
різних причин 4,8%; взимку – 63,9%; 55,6%; 
4,1% та 6,3%, відповідно; навесні – 61,3%; 
42,8%; 3,6% та 9,5%; влітку – 74,2%; 68,4%; 
2,6% та 3,1%, відповідно. Практично за порами 
року показники заплідненості й опоросів у пере-
вірюваних є набагато нижчими, ніж в основних 
свиноматок, а показники абортів, вибуття вагіт-
них та вибраковки перевірюваних свиноматок 
набагато є вищими порівняно з основними. По-
казники виходу поросят на опорос у перевірю-
ваних свиноматок за порами років коливалися у 
межах 9,1-9,98, тобто не перевищували 10. 
Узагальнюючи вищевикладене, можна ствер-

джувати, що без застосування біотехнологічних 
засобів підвищення основних показників відтво-
рення у перевірюваних свиноматок практично 
досягти не можливо. 
Аналізуючи отримані результати, підтвердже-

ні клінічними дослідженнями і спостереженнями 
щодо причин зниження або втрати відтворної 
здатності (табл. 2), неважко помітити, що за ана-
лізований період з причин втрати відтворної зда-
тності було вибракувано 405 основних і 363 пе-
ревірювані свиноматки, а основними причинами 

вибраковки були: багаторазові безрезультатні 
осіменіння, ожиріння, схуднення, анафродизія, 
післяродовий ендометрит, інша післяродова па-
тологія та відсутність материнського інстинкту. 
У основних свиноматок до головних причин 

втрати відтворної здатності слід віднести: бага-
торазові і безрезультатні осіменіння (потенційна 
імунна неплідність) – 34,6%; післяродовий ен-
дометрит – 10,6% та інша післяродова патологія 
(12,8%) й анафродизія у 12,8% (потенційна сим-
птоматична неплідність), схуднення – 6,6% та 
ожиріння – 12,3% (потенційна аліментарна не-
плідність), відсутність материнського інстинкту 
– 10,3% (потенційна вроджена неплідність). 
У перевірюваних свиноматок основними при-

чинами втрати відтворної здатності були: бага-
торазові і безрезультатні осіменіння – 34,2% (по-
тенційна імунна неплідність); післяродовий ен-
дометрит –17,6% та інша післяродова патологія 
– 20,1% й анафродизія – 6,9% (потенційна симп-
томатична неплідність); схуднення – 9,6% та 
ожиріння – 3,9% (потенційна аліментарна неплі-
дність); відсутність материнського інстинкту – 
6,9% (потенційна вроджена неплідність). 
Можна припустити, що при детальному ви-

вченні причин втрати відтворної здатності, як 
основними, так і перевірюваними свиноматками, 
будуть виявлені й інші причини, які інколи за-
лишають поза увагою дослідників, а коливання 
показників цих причин у різних господарствах 
будуть також неодмінно помічені, адже в кож-
ному окремому господарстві існує безліч сприя-
ючих факторів. 
Висновки: 1. В умовах спецгоспу, що спеціа-

лізується на виробництві свинини показники за-
плідненості основних свиноматок і кількості 
отриманих від них опоросів залишаються вищи-
ми влітку, навесні та взимку, однак ці показники 
набагато перевищують аналогічні за порами ро-
ку у перевірюваних свиноматок, в яких без біо-
технологічних засобів їх підвищення обійтися 
практично не можливо. 

2. Основними причинами втрати відтворної 
здатності як основними, так і перевірюваними 
свиноматками в умовах спецгоспу, є потенційні, 
а саме імунна, симптоматична та аліментарна 
форми їх неплідності. 
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ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ 
ПЕРІОД ЗА РІЗНИХ МЕТОДІВ ОВАРІОЕКТОМІЇ У СУК ТА СВИНОК 

Постановка проблеми. 
Відомо, що сполучна тка-
нина достатньо поширена 
в організмі й становить 
близко 50% маси тіла. Во-
на буває: пухка, яка вхо-
дить до складу всіх орга-
нів, заповнюючи проміж-
ки їх між тканинами та 
утворює оболонки; жиро-
ва, що міститься у жирових депо – підшкірній 
клітковині та брижі (особливо характерно для 
свиней), у прошарках сполучної тканини між 
м’язовими волокнами; ретикулярна – що є скла-
довою частиною слизових оболонок, у меншій 
мірі – до печінки. В свою чергу, щільна волок-
ниста буває оформленою (сухожилки, фіброзні 
мембрани, зв’язки) та неоформленою (сітчастий 
шар шкіри, апоневроз м’язів, капсули лімфатич-
них вузлів, селезінки та інших органів). 
До складу сполучної тканини входять клітинні 

елементи, волокнисті структури, утворені з фіб-
рилярних білків та основної міжклітинної речо-
вини, що складається з колагену й вуглеводно-
білкових полімерів. Останні – це група складних 
білків, побудованих із простого білка та просте-
тичної групи, представленої вуглеводом. До да-
ної групи належать глікопротеїни і глікозамінг-
лікани (2). 
Глікопротеїни – вуглеводно-білкові полімери, 

вуглеводну частину яких становлять гексоза, 
галактоза, глюкоза, фруктоза та інші монози, а 
також сіалові кислоти.  
Глікозамінглікани – вуглеводно-білкові полі-

мери, до складу яких (окрім простих білків) вхо-
дять гексозаміни й гексуронові кислоти, що 
утворюють хондроітинсульфати, кератосульфа-
ти, дерматансульфати, гепарансульфати та інші. 
Білково-вуглеводні полімери виробляються й 

секретуються фібробластами та їх різновидами в 
органах і тканинах під впливом катехоламінів – 
нейрогуморальних реаґентів симпатико-
адреналової системи. 
Сіалові кислоти – належать до групи вуглеводів, 

які знаходяться в усіх орга-
нах, тканинах та рідинах 
організму й є складовими 
простетичних груп бага-
тьох складних білків, ліпі-
дів, ферментів, гормонів 
тощо. У сироватці крові 
наявні вільні, олігозв’я-
зуючі та білокозв’язуючі 
сіалові кислоти (7). 

У ветеринарній хірургії показники обміну 
сполучної тканини при гнійних артритах у сви-
ней вивчали В.Й. Іздепський (3), при асептичних 
артритах у молодняку великої рогатої худоби – 
М.П. Чорнозуб (11), при кістково-хрящовій па-
тології – О.П. Тимошенко, Ф.С. Леонтьєва, 
О.Б. Сєгодін (9-10), при ранах у свиней – 
М.Г. Ільніцький (7), при гнійно-некротичних про-
цесах у ділянці пальця у високопродуктивних ко-
рів – М.В. Петрик (8) та ін. 
Метою нашої роботи було вивчити показники 

обміну сполучної тканини при лапароскопічній та 
лапаротомічній оваріоектоміях у сук та свинок.  
Матеріал та методи дослідження. Досліди 

виконувалися в умовах хірургічної клініки Біло-
церківського державного аґрарного університету 
на 30-ти клінічно здорових суках різного віку (1-
9 років). У ході експеременту десятьом тваринам 
виконувалася лапароскопічна оваріоектомія з 
використанням петлі Рьодера, лапароскопічно – 
із застосуванням електорхірургічного генератора 
(10 голів) за розробленою нами методикою (5), а 
також лапаротомічна (10 голів) – загальноприй-
нятим методом через медіанний розріз черевної 
стінки. Крім того була сформована група з 30-ти 
свинок п’ятимісячного віку, з яких 15-ом вико-
нували операцію лапароскопічно, з використан-
ням електрохірургічного генератора за розроб-
леною нами методикою (10), іншим 15-ом тва-
ринам стерилізацію виконували лапаротомічно 
загальноприйнятим методом – через розріз у 
правій паховій ділянці. Оперативне втручання 
проводили на стадії гальмування або врівнова-
ження статевого циклу. 

Наведені показники обміну сполучної тканини 
при лапароскопічній та лапаротомічній ова-
ріоектоміях у сук та свинок. Встановлено, 
що на другу добу рівень глікопротеїнів, гліко-
замінгліканів та сіалових кислот у сироватці 

крові характеризується збільшенням  
у тварин усіх груп, а після з 6–10-ї доби  
починає виходити на рівень дооперційних.  

Ці зміни більш виражені при  
лапаротомічному доступі. 
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Для знеболювання сук за 20 хвилин до опера-
ції внутрішньом’язово ін’єктували 1%-ний роз-
чин ацепромазину (0,5 мг/кг), безпосередньо пе-
ред оперативним втручанням вводили внутріш-
ньовенно суміш (0,3 мл/кг маси тіла), що містила 
в 1 мл 7,5 мг пропофолу і 12,5 мг кетаміну. 
Знеболювання свинок здійснювали за наступ-

ною схемою: за 20 хвилин до операції внутрі-
шньом’язово ін’єктували 1%-ний розчин ацеп-
ромазину у дозі 1,0 мг/кг маси тіла тварини. Без-
посередньо перед оперативним втручанням вну-
трішньовенно вводили 5%-й розчин кетаміну в 
дозі 5 мг/кг маси тіла. Місцево використовували 
інфільтраційну анестезію на місці введення тро-
акарів або розрізу.  
Перед наркозом та після оваріоектомії проводи-

ли загальне клінічне обстеження тварин, а для де-
тальнішої оцінки післяопераційного періоду від-
бирали проби крові для лабораторних досліджень.  
У плазмі крові визначали глікопротеїди та глі-

козамінглікани за реакцією з орциновим реакти-
вом, сіалові кислоти – за Гессом (6). 
Результати досліджень. У процесі проведен-

ня оваріоектомії у сук та свинок відмічалося по-
рушення в тій чи іншій мірі цілісності всіх шарів 
черевної стінки та мезооваріуму, в яких є сполу-
чна тканина, а саме: у сук – у шкірі, апоневрозах 
м’язів білої лінії, жирової сумки навколо стате-
вої залози та зв'язок яєчника; у свинок – у шкірі, 

підшкірній клітковині, в прошарках між 
м’язовими волокнами і зв’язках яєчника.  
Результати досліджень показали, що у сук 

(табл. 1) на другу добу після оперативного втру-
чання рівень глікопротеїнів мав тенденцію до збі-
льшення: у першій – в 1,15 рази, в другій дослідній 
групі – в 1,27 рази, в той час як у контрольній віро-
гідно збільшувався в 1,44 рази (р<0,001). На шосту 
добу цей рівень збільшувався, відповідно, в 1,11, 
1,19 та 1,36 рази. Починаючи з 10-ї доби, у дослід-
них групах він вийшов на рівень доопераційного, а 
в контрольній був у 1,11 разів більше й нормалізу-
вався лише на 15-ту добу.  
Рівень глікозамінгліканів на другу добу віро-

гідно збільшувався в усіх групах тварин, у тому 
числі при проведенні лапароскопічної оваріоек-
томії з використанням петлі Рьодера – в 1,28 ра-
зи (р<0,01), при лапароскопічній оваріоектомії з 
застосуванням електрохірургічного генератора – 
в 1,7 рази (р<0,001), при лапаротомічній – в 1,96 
рази (р<0,001). На шосту добу відмічали тенден-
цію до збільшення в дослідних групах в 1,16 та 
1,35 рази відповідно та вірогідне збільшення глі-
козамінгліканів у контрольній групі в 1,63 рази 
(р<0,001). На десяту добу при лапароскопічних 
оваріоектоміях показники вийшли на рівень до-
операційних, а при лапаротомічній подібне ре-
єстрували лише на 15-ту добу. 

1. Показники обміну сполучної тканини після лапароскопічної  
та лапаротомічної оваріоектомій у сук 

Показники Групи Глікопротеїни, г/л Глікозамінглікани, г/л Сіалові кислоти, 
од. Гесса 

1 0,65±0,01 0,25±0,02 0,212±0,03 
2 0,62±0,03 0,23±0,02 0,222±0,02 До операції 
3 0,64±0,02 0,24±0,01 0,207±0,02 
1 0,75±0,03 0,32±0,02** 0,285±0,04 
2 0,79±0,03 0,39±0,03*** 0,297±0,03 На другу добу 
3 0,92±0,04*** 0,47±0,04*** 0,325±0,05* 
1 0,72±0,03 0,29±0,02 0,254±0,04 
2 0,74±0,04 0,31±0,02 0,281±0,03 На шосту добу 
3 0,87±0,03 0,39±0,03*** 0,297±0,04 
1 0,62±0,02 0,27±0,01 0,205±0,03 
2 0,65±0,03 0,28±0,02 0,230±0,04 На десяту добу 
3 0,71±0,03 0,31±0,02 0,242±0,05 
1 0,66±0,01 0,25±0,02 0,218±0,03 
2 0,60±0,02 0,24±0,01 0,205±0,02 На п’ятнадцяту 

 добу 3 0,65±0,02 0,27±0,02 0,195±0,03 
Примітки: 1 – лапароскопічна оваріоектомія з використанням петлі Рьодера, n=10; 2 – лапарос-

копічна оваріоектомія з використанням електрохірургічного генератора, n=10; 3 – лапаротомічна 
оваріоектомія, n=10; *– р<0,05, **– р<0,01, ***– р <0,001, у порівнянні з доопераційним періодом, 
решта р>0,05. 
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2. Показники обміну сполучної тканини після лапароскопічної  
та лапаротомічної оваріоектомій у сук 

Показникики Групи Глікопротеїни, 
г/л 

Глікозамінглікани, 
г/л 

Сіалові кислоти, 
од. Гесса 

1 0,95±0,06 0,40±0,03 0,258±0,03 До операції 2 0,87±0,05 0,37±0,03 0,242±0,04 
1 1,22±0,07 0,57±0,04 0,294±0,05 На другу добу 2 1,45±0,09** 0,69±0,07** 0,352±0,04* 
1 0,86±0,10 0,41±0,03 0,283±0,05 На шосту добу 2 1,24±0,12 0,52±0,04 0,304±0,05 
1 0,89±0,10 0,40±0,02 0,247±0,04 На десяту добу 2 0,92±0,09 0,42±0,04 0,265±0,07 
1 0,90±0,07 0,38±0,02 0,257±0,04 На п’ятнадцяту добу 2 0,84±0,05 0,42±0,03 0,265±0,05 

Примітки: 1 – лапароскопія, n=15. 2 – лапаротомія, n=15; *** – р<0,001; ** – р <0,01; * – р<0,05, 
у порівняні з даними в доопераційний період, решта >0,05 

 
Аналізуючи обмін сіалових кислот у сук у пі-

сляопераційний період, можна констатувати на-
ступне: на другу добу спостерігали тенденцію до 
збільшення їх концентрації в сироватці крові у 
дослідних групах (у першій та другій) у 1,34 ра-
зи, а в контрольній вірогідне збільшення – в 1,57 
рази (р<0,05); на шосту добу в усіх тварин відмі-
чали збільшення, відповідно, в 1,20, 1,27, 1,43 
рази. Починаючи з 10-ї доби, у перших двох 
групах показники нормалізувались, а в контро-
льній реєстрували збільшення в 1,17 раз і відно-
влення на 15-ту добу. 
Обмін сполучної тканини після лапароскопіч-

ної та лапаротомічної оваріоектомій у свинок 
наведено в таблиці 2. З її даних видно, що рівень 
глікопротеїнів на другу добу в дослідній групі 
мав тенденцію до збільшення, а в контрольній 
вірогідно збільшувався (р<0,01) в 1,28 та 1,67 
рази; на шосту добу відмічалися також підви-
щення показників у 1,12 та 1,45 рази, а з 10-ї до-
би вони виходили в обох групах на рівень доо-
пераційних. 
Водночас показники глікозамінгліканів при 

лапароскопічній оваріоектомії мали тенденцію 
до збільшення в 1,43, тоді як при лапаротомічній 
– вірогідно збільшувалися (р<0,01) в 1,86 рази. 
Починаючи з шостої доби, в першій групі рівень 
глікозамінгліканів нормалізовувся, в той час як у 
другій мав тенденцію до збільшення в 1,41 рази 
й відновився лише з 10-ї доби. 
Стан сіалових кислот на другу добу в дослід-

ній групі мав тенденцію до збільшення в 1,14 
рази та вірогідно підвищився в контрольній в 
1,45 рази (р<0,05); на шосту добу відмічали збі-
льшення зазначених вище показників в обох 
групах в 1,1 та 1,26 рази відповідно; починаючи 

з 10-ї доби вони вийшли на рівень дооперацій-
них. 
Оскільки глюкопротеїди та глікозамінглікани 

є гострофазними білками, їх збільшення на дру-
гу добу та зниження, починаючи з шостої до де-
сятої доби, є цілком закономірним і узгоджуєть-
ся з даними інших авторів (1-8). Такі зміни 
об’єктивно відображають ступінь ураження тка-
нин, рівень деструктивних явищ та пропорційні 
активності запального процесу.  
Що стосується сіалових кислот, то в післяопе-

раційний період ми відмічали аналогічні зміни, 
як і в попередніх показників; оскільки вони є 
складовою частиною більшості плазмених білків 
сироватки крові – маркерів пошкодження ткани-
ни (білки гострої фази – орозомукоїд, гаптогло-
бін, церулоплазмін, компоненти комплементу та 
ін.), то їх рівень збільшується внаслідок збіль-
шення концентрації відповідних речовин.  
Проведені дослідження свідчать, що лапарос-

копічна оваріоектомія у сук та свинок викликає 
менш виражені зміни в організмі, прискорюючи 
його реабілітацію в післяопераційний період.  
Надалі плануємо провести вивчення порівня-

льної ефективності різних методів оваріоектомії 
за іншими біохімічними показниками сироватки 
крові та вдосконалити малоінвазивні методи 
оперативних втручань на органах черевної по-
рожнини у собак. 
Висновки. 1. У сук при оваріоектомії відбува-

ється пошкодження сполучної тканини, що зна-
ходиться в шкірі, апоневрозах м’язів білої лінії, 
жирової сумки навколо статевої залози та зв'язок 
яєчника, у свинок – у шкірі, підшкірній клітко-
вині, в прошарках між м’язовими волокнами та 
зв’язках яєчника. 
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2. На другу добу рівень глікопротеїнів, гліко-
замінгліканів та сіалових кислот у сироватці 
крові сук та свинок збільшився в тварин усіх 
груп, а починаючи з шостої до десятої доби, ре-

єстрували нормалізацію дослідних показників у 
тварин дослідних груп до рівня дооперційних. 
Дані зміни вираженні при лапаротомічному до-
ступі. 
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ФІЛЬТРАЦІЯ БІЛКОВИХ КЕРАТИНОВИХ ГІДРОЛІЗАТІВ 
Постановка проблеми. 

Для переробки перо-пу-
хової сировини, що відно-
ситься до кератинової, в 
білкову кормову добавку 
ми використовували лужний гідроліз, в якому 
розчин натрію їдкого служив каталізатором. В 
отримуваному гідролізаті містилося від 27 до 
32% сухих речовин, і він мав консистенцію ме-
ду, але більш липкий. У лабораторних умовах 
для дослідів використовували невелику кількість 
пір’я, при наявності механічних домішок їх не 
допускали до гідролізу, не звертаючи на них ува-
ги. На всяк випадок перед сушкою гідролізат 
фільтрували через марлю. 
При вдосконаленні промислової технології 

переробки перо-пухової сировини в білковий 
кормовий продукт ще в лабораторних умовах, 
при використанні значної кількості такої сиро-
вини вже вимушені були звернути увагу на на-
явність значної кількості механічних домішок, 
що були в ній, а саме – шматки різних тканин 
довільної величини, обривки різних мотузок, 
дроту, резинові „пальці”, якими на конвеєрі з 
забитої птиці знімається пір’я, гайки, прогоничі, 
частини віників, різні камінці, у т.ч. частини це-
глин і таке інше. 
Отриманий гідролізат перед висушуванням на-

віть на лабораторній розпилювальній сушарці “Ніро 
Атомайзер” повинен обов’язково фільтруватися. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Нам було відомо, що при виробництві плазмоза-
мінників гідролізину Л-103 та БК-8 їхні білкові 
гідролізати перед висушуванням також фільтру-
ються. З цією метою використовують як фільтру-
вальний матеріал синтетичні тканини – лавсан 
або хлорин. У цих тканинах отвори настільки 
дрібні, що готовий препарат цих плазмозамінни-
ків вільний від будь-яких механічних домішок і 
застосовується для внутрівенних введень (1). 
В УкрНДІм’ясомолпромі (2-3) розроблено 

спосіб одержання аміно-
кислот шляхом гідролізу 
кератинової сировини в 
реакторах 28%-ним роз-
чином соляної кислоти. 

Одержаний гідролізат очищують від гумінових і 
інших баластних речовин пропусканням через 
активоване вугілля та нутч-фільтр. 
Мета досліджень та методи проведення. 

Метою дослідів був підбір тканини, здатної 
фільтрувати білкові кератинові гідролізати без 
пропуску механічних домішок, які могли б 
закоркувати отвори форсунок розпилювальних 
сушарок і перешкодити обезвожуванню 
гідролізату. Методи проведення досліджень – 
практичне випробування тканин для фільтрації. 
Результати досліджень. Знаючи про вищеназ-

вані тканини, ми також передусім використали їх 
для фільтрування білкових гідролізатів із перо-
пухової сировини. Фільтрації цих гідролізатів че-
рез лавсан і хлорин не відбулося. Ці тканини мали 
досить малі отвори, а пірйові гідролізати були 
більш концентрованими, тобто густішими від гід-
ролізину Л-103 і БК-8, а окрім того ще й липкими. 
Фільтри з марлі в декілька шарів дозволяли 

профільтрувати певну кількість гідролізату, а 
згодом також заклеювали отвори марлі, однак і 
вона як матеріал неміцна. 
Після цього було перепробувано значну кіль-

кість як синтетичних, так і натуральних тканин у 
вигляді матеріалу для фільтрації білкових гідро-
лізатів. І все – безрезультатно. 
Лише коли застосовували натуральну мішко-

вину вдвоє, профільтрований гідролізат не міс-
тив ніяких механічних домішок і без перешкод 
висушувався на розпилювальній сушарці. 
Висновок. У результаті дослідів вдалося піді-

брати натуральну тканину – мішковину, здатну 
фільтрувати білкові кератинові гідролізати без 
пропуску будь-яких механічних домішок, які 
могли б закоркувати отвори форсунок розпилю-
вальних сушарок. 
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У процесі пошуку матеріалів, придатних для 
фільтрації білкових кератинових гідроліза-
тів, виявлено, що найзручнішим фільтром є 

натуральна мішковина в два шари. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОПРОСКОПІЧНИХ МЕТОДІВ 
ДІАГНОСТИКИ ПАРАЗИТОЗІВ ТВАРИН 

Постановка проблеми. 
Для виявлення паразито-
ценозів, змішаних і асоці-
ативних хвороб та їх діагностики необхідно во-
лодіти багатьма методами досліджень, які забез-
печують виявлення в організмі людини чи тва-
рини одночасно якомога більшу кількість пара-
зитів. Діагностика гельмінтозів має свої особли-
вості, і (в залежності від мети) її проводять для 
дослідної або профілактичної роботи, для вста-
новлення екстенсивності та інтенсивності інвазії, 
а також для диференціації гельмінтів. Однак, усі 
запропоновані методики досить різноманітні й 
потребують певних уточнень (4). 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Гельмінтокопроскопічні дослідження поділяють 
на гельмінтоскопічні (знаходження гельмінтів чи 
їх фрагментів), гельмінтоовоскопічні (виявлення 
яєць) і гельмінтолавроскопічні (знаходження 
личинок). Окремі дослідники вважають, що для 
індикації яєць гельмінтів і кліщів, ооцист і цист 
найпростіших достатньо застосовувати копро-
скопічні методики із використанням різноманіт-
них флотаційних розчинів (метод флотації та 
його модифікації, метод Фюллеборна, Дарлінга, 
Щербовича та інші) (3, 5). На практиці найчас-
тіше застосовуються методи Фюллеборна (з на-
сиченим розчином повареної солі) та Котельни-
кова і Хренова (з нітратом амонію). Однак, як 
стверджують одні автори (1), час відстоювання 
фекалій у сольовому розчині становить 10-15 
хв., інші пропонують 40-50 хв. (іноді 30 хв.)(2). 
Враховуючи такі розбіжності, необхідно 
з’ясувати ефективність застосування методів 
флотації для діагностики поліінвазій у свиней, 
визначивши, яку саме методику найдоцільніше 
використовувати для визначення певного виду 
збудника.  
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Метою досліджень було встановлення най-
більш простого й ефективного копроскопічного 

методу діагностики полі-
інвазій тварин із застосу-
ванням флотаційних роз-

чинів. 
 У 2006 році в господарствах Машівського, 

Карлівського та Полтавського районів Полтав-
щини при діагностиці паразитозів свиней ми ви-
пробували шість різноманітних флотаційних 
методик, а саме: 

1) метод Фюллеборна з тривалістю відстою-
вання суспензії фекалій 15 хвилин; 

2) аналогічно, – з часом відстоювання 30 хвилин; 
3) те ж, із періодом відстоювання 45 хвилин; 
4) метод Котельникова і Хрінова – з терміном 

відстоювання 15 хвилин; 
5) аналогічно, – з терміном відстоювання 30 

хвилин; 
6) у такий же спосіб, – із терміном відстою-

вання 45 хвилин. 
У кожному випадку ми досліджували окремо 

осад кожної проби на наявність збудників пара-
зитарних хвороб. Препарати готували з п’яти 
грамів фекалій стандартизовано, згідно з вище-
зазначеними методиками. За вказаний період 
досліджено 320 препаратів.  
Результати досліджень. Найбільш ефектив-

ним виявився метод флотації за Котельниковим і 
Хреновим із терміном відстоювання фекальної 
суспензії 15 хвилин (табл.1). За даними наших 
досліджень, ця методика мала 100%-ну ефектив-
ність при діагностиці еймеріозу, нематодозів та 
саркоптозу свиней. За умов виявлення збудників 
балантидій термін експозиції збільшувався до 
30-45 хвилин, що вказує на більшу густину цист. 
Метод Фюллеборна виявився менш ефективним: 
60,0% при дослідженні на еймеріоз із часом від-
стоювання 30 хвилин та 33,3% і 50,0% – при ви-
явленні яєць езофагостомумів і цист балантидій 
(час відстоювання 15 та 45 хвилин відповідно). 
Інтенсивність інвазій у тварин була вищою в 

2-3 рази при дослідженні за методом флотації з 
нітратом амонію, ніж із повареною сіллю. 

______________________________ 
*Науковий консультант – доктор ветеринарних наук, професор Національного аґрарного  
університету Галат В.Ф. 

Запропонована одна з найбільш ефективних 
методик виконання копроскопічних досліджень 

із використанням флотаційних розчинів. 
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1. Ефективність копроскопічних флотаційних методів досліджень 
Екстенсивність інвазії, % Метод дослі-

дження еймеріоз балантидіоз езофагостомоз трихуроз аскароз саркоптоз 
№1 20,0 - 20,0 - - - 
№2 60,0 - - - - - 
№3 20,0 20,0 - - - - 
№4 100,0 - 60,0 20,0 20,0 20,0 
№5 100,0 40,0 40,0 - 20,0 - 
№6 80,0 40,0 20,0 - 20,0 - 

 
При дослідженні осаду за методом Фюллебор-

на в пробах знаходили ооцисти еймерій, балан-
тидій та яйця езофагостомумів (ЕІ=40,0, 40,0 та 
10,0% відповідно), за методом Котельникова-
Хренова – тільки ооцисти еймерій і цисти балан-
тидій (ЕІ=40,0%). 
Висновки: 1. Найефективнішим методом при 

дослідженні еймеріозів, нематодозів та сарко-
птозу в свиней виявився метод Котельникова і 

Хренова з експозицією 15 хвилин. 
2. При встановленні діагнозу на балантидіоз із 

використанням методу флотації з нітратом амо-
нію час відстоювання фекальної суспензії необ-
хідно витримувати упродовж 30-45 хвилин. 

3. Використовуючи дослідження флотаційни-
ми методами, крім поверхневої плівки, слід до-
датково досліджувати осад кожної проби. 
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