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Постановка проблеми. Біохімічні показники 
є високоінформативними лабораторними теста-
ми, що дають можливість практикуючому вете-
ринарному лікарю вирішити великий спектр пи-
тань, зокрема: постановку діагнозу на різноманіт-
ні захворювання, оцінку якості годівлі поголів'я, 
контроль за лікуванням тощо. 
В останні роки збільшилася кількість поголів'я 

кіз у приватних фермерських господарствах, проте 
дані щодо значень біохімічних показників сирова-
тки крові кіз розкидані по малочисельних статтях 
[1]. Щодо біохімічного складу сечі, то даних про 
вміст цих показників у кіз ми не знайшли. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. У 
літературних джерелах висвітлено чимало ре-
зультатів наукових досліджень, приурочених 
визначенню біохімічних показників у сироватці 
крові великої рогатої худоби та овець. Отже, по-
стає питання про доцільність встановлення ме-
таболічного профілю кіз, який відображає фізіо-
логічні функції організму [7, 9]. Різні автори 
приділяють значну увагу впливу фактора віку, 
годівлі, фізіологічного стану, пори року та поро-
ди на біохімічні показники сироватки крові й 
сечі жуйних тварин [10]. Так, Г.Ю. Мармарян 

визначив сезонні коливання активності фермен-
тів різних порід кіз [4]. E. Casaa-Diaz порівнював 
біохімічні показники сироватки крові кіз при 
боксовому та вигульному утриманні [6], D. Zub-
cic − виявив гіпоглікемію, гіпохолестеролемію та 
гіпотригліцерідемію у кіз за пасовищного утри-
мання [11]. За останні роки кількість тестів, що 
використовуються в лабораторній діагностиці, 
значно збільшилась. Таким чином, дослідження 
рівня біохімічних показників у сироватці крові 
та сечі кіз залишаються актуальною проблемою.  
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Мета: визначити біохімічні показники сиро-
ватки крові та сечі кіз у різні пори року та вста-
новити їх інформативність. 
Дослід проводився на двадцяти козах двох- і 

трьохрічного віку, які утримувалися в умовах 
«Навчально-наукового дослідного центру рос-
линництва і тваринництва Харківської державної 
зооветеринарної академії». Дослідження були 
проведені навесні, влітку та взимку 2008 року. 
Результати досліджень наведені у таблиці. 
Кількість білка у сироватці крові визначали 

біуретовим методом, протеїнограму – за реакці-
єю помутніння з фосфатним буфером, церуло-
плазміну – за методом І.В. Ревіна, вміст фосфору 
– за реакцією відновлення фосфорномолібдено-
вої кислоти, описаними у довіднику з клінічної 
біохімії за редакцією В.С. Камишнікова [2]; ак-
тивність лужної та кислої фосфатаз визначали за 
методом А.Т. Боданського; активність АлАТ, 
АсАТ, ГГТП – кінетичним методом, вміст холес-
теролу та тригліцеридів визначали ферментатив-
ним методом. Вміст глікозаміногліканів сирова-
тки крові визначали за методом М.Р. Штерна, 
О.П. Тимошенко, Ф,С. Леонтьєвої [5]. Результа-
ти виражали у відсотках для кожної з їх фракцій 
від їх загальної кількості. У сечі визначали екс-
крецію гідроксипроліну за методом А.А. Крель і 
Л.М. Фурцевої [3], сумарних уронових кислот − 
за N. Di Ferrante та C. Rich [8]. 

_____________________________________ 

* Керівник – доктор біологічних наук, професор О.П. Тимошенко 

Визначено біохімічні показники у сироватці крові та 
сечі кіз зааненської породи у різні пори року. В залеж-
ності від цього біохімічні показники сироватки крові 
(активність АлАТ, АсАТ, кислої фосфатази, вміст 
креатиніну, фракційний склад ГАГ), а також показ-
ники сечі (вміст оксипроліну, уронових кислот, каль-

цію, активність ГГТП) відрізняються.  
Одержані дані свідчать, що внаслідок погіршення 
умов утримання, зменшення рухової активності 
та погіршення складу раціонів у зимово-весняний 
період посилюється цитоліз гепатоцитів, збільшу-
ється загальний протеоліз, з'являються ознаки 
остеодистрофії та погіршення функції нирок.  
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Динаміка біохімічних показників сироватки крові та сечі кіз у різні пори року 
Показники Весна Літо Зима 

Біохімічні показники сироватки крові кіз 
АлАТ, од./л 31,60±1,83** 27,20±2,58 24,80±0,61 
АсАТ, од./л 34,07±2,17*' ** 24,80±2,04 25,70±1,26 

Кисла фосфатаза, Од. Бод. 7,47±0,91*' ** 1,98±0,48 2,16±0,30 
1 фракція ГАГ, % 57,30±1,20*' ** 66,70±3,53 67,70±1,20 
3 фракція ГАГ, % 18,60 ±0,99*' ** 10,88±1,52 10,36±0,96 

Креатинін сироватки крові, 
мкмоль/л 69,80± 3,76* 91,00±4,29 *** 69,10±2,26 

Біохімічні показники сечі кіз 
Оксипролін, мг/л 73,50±4,20**  51,60±3,61 

Уронові кислоти, мг/л 6,95±1,19**  2,74±0,10 
Кальцій, мг/л 319.60±60,2**  159,60±11,4 
ГГТП, од./л 7,50±1,07**  2,82±0,30 

Примітка: *− різниця достовірна «весна-літо»; **− різниця достовірна «весна-зима»; ***− різни-
ця достовірна «літо-зима». 

Результати досліджень. У господарстві на 
підставі клінічних обстежень двадцяти кіз вста-
новлено, що середня температура тіла складала 
39,2±0,1оС, пульс – 89,0±6,0 ударів за хвилину, 
кількість дихальних рухів за хвилину становила 
15,3±0,9. У шести тварин спостерігали кульґа-
вість. У всіх тварин відмічалась скуйовдженість 
волосяного покриву. Потоншення та бугристість 
ребер спостерігали у 16-и тварин, хиткість різців 
– у 14-и, частковий лізис останньої пари ребер 
відмічали у чотирьох кіз. 
Рівень більшості сироваткових показників ві-

рогідно не відрізнявся у різні пори року (загаль-
ний білок, протеїнограма, церулоплазмін, гапто-
глобін, тригліцериди, кальцій загальний та іоні-
зований, фосфор, лужна фосфатаза та її кістко-
вий ізофермент, загальні хондроїтинсульфати й 
сумарні глікозаміноглікани). У таблиці наведені 
результати, які стосуються тільки тих показни-
ків, що вірогідно відрізняються за значеннями у 
різні пори року.  
Як видно з таблиці 1, активність АлАТ у си-

роватці крові була на 21,5% вищою навесні, ніж 
взимку; активність АсАТ навесні була на 27,2% і 
24,6% вищою, ніж влітку та взимку відповідно. 
Активність кислої фосфатази весною вище на 
73,6 і 71,1%, ніж влітку та взимку відповідно. 
Вміст першої фракції ГАГ, що містить переваж-
но хондроїтин-6-сульфат, навесні був нижчим на 
14,1% і 15,3%, ніж улітку та взимку відповідно. 
Вміст третьої фракції ГАГ, у складі якої перева-
жають кератин- і гепарансульфати, був навесні 
вищим на 41,5%, ніж улітку й на 44,3% вищим, 
ніж узимку. Вміст креатиніну в сироватці крові 
був улітку вищим на 23,3% і 24,2%, ніж навесні 

та взимку відповідно. 
Вміст оксипроліну в сечі кіз навесні був на 

30% вищим, ніж узимку. Вміст уронових кислот 
у сечі навесні на 61% вищий, ніж узимку. Екс-
креція кальцію із сечею навесні на 50,1% вище, 
ніж узимку. Активність ГГТП у сечі навесні на 
62,4% вище, ніж узимку. 
Отже, в залежності від пори року, біохімічні 

показники, що характеризують, головним чином, 
стан білкового та мінерального обмінів, різняться 
за рівнем як у сироватці крові, так і в сечі дослі-
джуваних тварин. 
Найбільш вірогідні зміни біохімічних показни-

ків спостерігалися, передусім, у весняний період: 
так, підвищувалась активність обох трансаміназ, 
хоча їх співвідношення залишалось однаковим 
протягом усього періоду спостережень. Це зумо-
влено погіршенням стану печінки тварин внаслі-
док недоброякісної годівлі у весняний період, що 
призводило до посилення цитолітичного синдро-
му. Водночас значно збільшувалась активність 
кислої фосфатази, що відноситься до лізосомаль-
них ферментів. Це, можливо, пов’язано з підви-
щенням загального протеолізу в організмі тварин 
внаслідок погіршення стану провідних систем 
організму. До того ж кисла фосфатаза міститься в 
остеобластах, а зростання її активності може бути 
показником підвищення їх функції, що полягає у 
посиленні катаболізму в кістковій тканині. Це 
може бути одним із механізмів розвитку остеоди-
строфії. Нижчий рівень першої фракції ГАГ, що 
містить головним чином хондроїтин-6-сульфати, 
які кількісно переважають у хрящовій тканині, 
очевидно, пов'язаний із низькою руховою актив-
ністю тварин у стійловий період. Переведення їх 
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на пасовищне утримання супроводжувалося під-
вищенням рівня цієї фракції ГАГ. Навпаки, рівень 
третьої фракції ГАГ, в якій, головним чином, міс-
тяться кератин- і гепарансульфати, підвищувався 
у весняний період, що співпадає з підвищенням 
трансаміназ і підтверджує висновок про погір-
шення стану печінки тварин. Ми вважаємо, що 
вірогідне збільшення вмісту креатиніну в сирова-
тці крові у літній період пов’язане з активним 
м’язовим навантаженням внаслідок перебування 
тварин на пасовищі. Підвищення показників сечі 
кіз (передусім вмісту оксипроліну, який є індика-
тором катаболізму кісткової тканини), а також 
кальцію і уронових кислот, зумовлено порушен-
нями обміну в кістковій тканині й є проявом алі-
ментарної остеодистрофії. До того ж у деяких 
тварин ми спостерігали і клінічні прояви цієї об-
мінної патології: у 80% тварин – потоншення та 
бугристість ребер, у 70% − хиткість різців, у 20% 
− частковий лізис останньої пари ребер. Те, що в 
ранній весняний період спостерігається погір-
шення стану основних систем організму, підтвер-
джується значним підвищенням активності ГГТП 
у сечі. Це є показником змін у тубулярному апа-
раті нирок, викликаних загальними порушеннями 
обмінних процесів в організмі кіз за умов погір-
шення складу раціону на тлі зменшення рухової 
активності. 
Висновки. 1. Встановлені значення біохіміч-

них показників у сироватці крові та сечі кіз, що 
характеризують основні види обміну речовин. 

2. Навесні в тварин вища активність у сирова-
тці крові трансаміназ (активність АлАТ на 21,5% 
вище навесні, ніж взимку; активність АсАТ на 
27,2% вище навесні, ніж влітку й на 24,6% вище, 
ніж взимку). Співвідношення між показниками 
активності АсАТ та АлАТ (коефіцієнт де Рітіса) 
вірогідно не відрізняється у ці пори року. Актив-
ність кислої фосфатази вище на 73,6%, ніж уліт-
ку й на 71,1% вище, ніж узимку. Вміст першої 
фракції ГАГ навесні був нижчий, ніж улітку та 
взимку (на 14,5% та 15,3% відповідно), а вміст 
третьої фракції, навпаки, навесні був вищим, ніж 
улітку та взимку (на 41,5% та 44,3% відповідно). 
Вміст креатиніну у сироватці крові максимальне 
значення мав улітку (91,0±4,29). 

3. Показники вмісту оксипроліну (на 30%), 
уронових кислот (на 61%), кальцію (на 50,1%) та 
активності ГГТП (на 62,4%) в сечі були достовір-
но вищими весною, ніж зимою. 

4. Одержані дані свідчать, що внаслідок погір-
шення умов утримання, зменшення рухової ак-
тивності та погіршення складу раціонів у зимо-
во-весняний період посилюється цитоліз гепато-
цитів, збільшується загальний протеоліз, з'явля-
ються ознаки остеодистрофії та погіршення функ-
ції нирок, що підтверджується даними клінічних 
спостережень і біохімічного аналізу.  
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Постановка проблеми. Сальмонельоз свиней 
– широко розповсюджене захворювання, що за-
вдає тваринництву значних економічних збитків. 
Впродовж минулого та на початку нинішнього 

століть проводилися глибокі, всебічні дослі-
дження біологічних властивостей збудників, 
розроблялися методи профілактики захворюван-
ня тварин на сальмонельоз і боротьби з ним. Од-
нак практична служба ветеринарної медицини 
продовжує реєструвати дане захворювання в 
тваринницьких господарствах із такою ж інтен-
сивністю, як і раніше. Гуманна ж медицина час 
від часу має справу зі спалахами токсикоінфекції 
сальмонельозної природи серед людей. При 
цьому люди не лише хворіють, а й вмирають. 
Тому проблема сальмонельозу залишається ак-
туальною і потребує глибшого дослідження. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Більшість представників роду сальмонела є потен-
ційно патогенними як для тварин, так і для люди-
ни. Винятки становлять серологічні варіанти, що 
адаптувалися лише до організму людини: Sаlmo-
nella (S.) typhi, S.paratyphi A, S.paratyphi C [8]. 
Одним із найактивніших джерел інфекції для 

людини вважають свиней (8). Сальмонельоз 
свиней зумовлений здебільшого S.typhisuis, 
S.choleraesuis, S.typhimurium, рідше – іншими 
серологічними варіантами [4]. 

Для сальмонельозу характерним є полімор-
фізм клінічного перебігу з переважним уражен-
ням органів травлення, дихання, органів крово-
творення та імунного захисту, а також загальною 
інтоксикацією організму [1]. 
У тварин спостерігають первинний, вторин-

ний сальмонельоз та сальмонелоносійство. Хво-
роба може мати гострий, підгострий або хроніч-
ний перебіг і проявлятися у вигляді ензоотії, епі-
зоотії чи спорадично [1]. 
Сальмонели серологічного варіанту S.typhisuis 

у більшості випадків зумовлюють хронічний пе-
ребіг сальмонельозу свиней [5, 9]. 
Спалахи сальмонельозу у людей пов’язані пере-

важно зі споживанням м’яса та продуктів із нього, 
яєць, отриманих від хворої птиці, рідше – із зара-
женням від людей-сальмонелоносіїв. Джерелом 
інфекції можуть бути також паренхіматозні органи 
та кишечник забитих тварин, зовнішнє середови-
ще, предмети догляду за тваринами тощо [2], а та-
кож свині-сальмонелоносії [2, 6]. При сальмонело-
носійстві збудник локалізується у жовчному міху-
рі, печінці, лімфатичних вузлах тварини й виділя-
ється нею у зовнішнє середовище з фекаліями, се-
чею, слиною і носовим слизом [3, 7]. Разом із тим 
слід зауважити, що особливості локалізації збуд-
ника в тілі тварини за різних форм перебігу захво-
рювання на сальмонельоз вивчені ще недостатньо. 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Метою наших досліджень було визначення 
локалізації сальмонел в організмі свиней. 
Об’єкт досліджень – 21 труп (не пізніше чоти-

рьох годин після смерті) поросят і підсвинків та 
п’ять туш вимушено забитих свиней 3-6-місячного 
віку із неблагополучних щодо сальмонельозу гос-
подарств Полтавської області. Від них брали про-
би легень, печінки з жовчним міхуром, селезінки, 
нирки, крові серця, скелетних м’язів, вмістимого 
та стінок тонкого й товстого відділів кишечника, 
брижові лімфатичні вузли. Їх доставляли в наукову 
лабораторію кафедри анатомії і фізіології сільсько-
господарських тварин Полтавської державної

Викладено результати вивчення за допомогою бак-
теріологічного методу місць локалізації серологіч-
ного варіанту Salmonella typhisuis в організмі сви-
ней, які хворіли на хронічну форму перебігу саль-
монельозу. Встановлено, що найчастіше (в разі 

хронічної форми перебігу хвороби) сальмонели були 
локалізовані в товстому кишечнику, жовчному 

міхурі та печінці. Сальмонели варіанту Salmonella 
typhisuis також були ізольовані в меншій кількості 
з легень, селезінки, нирок, тонкого кишечника, ске-

летних м’язів і лімфатичних вузлів.  
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Порівняльний аспект виділення культур S. typhisuis із різних органів свиней 
Виділено культур Органи абсолютне число % 

Жовчний міхур 17 20,72 
Товстий кишечник 17 20,72 

Печінка 16 19,51 
Скелетні м’язи 8 9,75 

Тонкий кишечник 7 8,5 
Брижові лімфовузли 5 6,1 

Селезінка 5 6,1 
Легені 4 4,9 
Нирка 2 2,5 

Кров серця 1 1,2 
Всього культур 82 100,0 

 
аграрної академії в охолодженому до двох-шести 
градусів за Цельсієм стані, де й проводили на-
ступні бактеріологічні дослідження за прийня-
тими методиками (4). При цьому застосовували 
такі живильні середовища: МПБ, МПА, МПЖ, 
Ендо, Плоскірєва, ВСА, Олькеницького, Кіліана, 
Кларка, Гіса з цукрами та багатоатомними спир-
тами, жовчний бульйон, цитратний аґар Симон-
са, середовища із магнієм та малонатом натрію. 
Виділені культури, що мали біохімічні влас-

тивості, характерні для сальмонел, ідентифіку-
вали далі до серологічних варіантів шляхом за-
стосування в реакції аґлютинації на предметно-
му склі полівалентних, О- та Н-моновалентних 
сальмонельозних сироваток згідно з доданою до 
них настановою. 
Результати досліджень. Із проб патологічно-

го матеріалу двадцяти одного трупа та п’яти туш 

вимушено забитих свиней, хворих на хронічну 
форму сальмонельозу, ізольовано 82 культури 
S.typhisuis.  
Частота їх локалізації в різних органах свиней 

у порівняльному аспекті наведена в таблиці. Із 
даних таблиці видно, що культури S.typhisuis 
частіше всього виділяли із проб жовчі жовчного 
міхура (20,72%), товстого кишечника (20,72%) 
та печінки (19,51%), рідше – з інших органів. 
Висновок. У свиней, хворих на хронічну фор-

му сальмонельозу, збудника виділили в більшос-
ті випадків із жовчі жовчного міхура та вмісту 
товстого кишечника (по 20,72%) і печінки 
(19,51%), рідше – зі скелетних м’язів (9,75%), 
тонкого кишечника (8,5%), брижових лімфатич-
них вузлів і селезінки (по 6,1%), легень (4,9%), 
нирки (2,5%) та крові серця (1,2 %). 
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Постановка проблемы. В последние годы 
современная гистохимия развивается необычай-
но быстрыми темпами. Большое число цитохи-
мических и гистохимических методов прочно 
вошло в повседневную практику широких кру-
гов исследователей и практических работников в 
области биологии, медицины и ветеринарии. То-
похимия нормальных и патологически изменен-
ных клеток и тканей, развивающаяся на основе 
микроскопической техники, стала одним из быс-
тро прогрессирующих направлений современной 
морфологии. Это бурное развитие морфологии 
сопровождалось разработкой большого числа 
новых методов исследования, как общих, так и 
специальных. 
Анализ основных исследований и публика-

ций, в которых рассмотрено решение пробле-
мы. Отдельные классические методы исследо-
вания в гистохимии, к сожалению, не отвечают 
современной ситуации и требуют некоторой мо-
дернизации. К такому методу, по нашему мне-
нию, относится метод тетразониевого азосочета-
ния (по Даниелли) с использованием прочного 
синего Б (по Берстону) [4], используемый в гис-
тохимии для обнаружения общего белка в клет-
ках и тканях органов животных и человека. Дело 

в том, что там используется веронал-ацетатный 
буфер, для приготовления которого необходимо 
вещество веронал, которое в наши дни является 
труднодоступным. Чтобы это доказать достаточ-
но привести некоторые данные о нем.  
Веронал (барбитал) был первым барбитура-

том, предложенным в 1903 году для применения 
в медицинской практике в качестве снотворного 
средства [1]. Это 5,5-диэтилбарбитуровая кисло-
та, белый кристаллический порошок слабогорь-
кого вкуса, без запаха. Мало растворим в холод-
ной воде, растворим в спирте, легко растворим в 
растворах щелочей. Синонимы: Аlvenol, 
Ваrbitone, Dormanol, Маlоnаl, Sedival и др. Он 
оказывает успокаивающее и снотворное дейст-
вие, вызывая глубокий сон.  
В настоящее время барбитал имеет ограни-

ченное применение. В редких случаях (при не-
эффективности других средств) барбитал может 
быть использован в виде порошка. Выпускавши-
еся ранее готовые лекарственные формы препа-
рата таблетки по 0,25 и 0,5г – исключены из но-
менклатуры лекарственных средств [3]. В 1978 
году Бюро по наркотикам и опасным препаратам 
США внесло предложение ограничить примене-
ние барбитуратов, потому что они оказались 
«опаснее героина» [5].  
Как видно из вышеизложенного, это вещество 

является недоступным, а его использование еще 
и противозаконным. Данное обстоятельство по-
служило для нас основанием найти замену веро-
нал-ацетатному буферу в реакции тетразониево-
го азосочетания.  
Материал и методы исследования. Объек-

том исследования являлись надпочечные и щи-
товидные железы ондатры (Ondatra zibethica). 
Целью нашего исследования явилось изуче-

ние возрастной динамики структурно-
функционального состояния надпочечной и щи-
товидной желез ондатры. 
Данное сообщение является фрагментом ис-

следований, материалом для которого послужи-

Автори на підставі власних досліджень пропону-
ють модифікувати метод тетразонієвого азоспо-
лучення (за Данієллі) з використанням міцного си-
нього Б (за Берстоном), що використовується в 
гістохімічних дослідженнях для виявлення загаль-
ного білку в клітках і тканинах органів тварин і 

людини. Замість веронал-ацетатного буфера ними 
запропонований буфер гліцин-натрієвого лугу. Да-
ється обґрунтування переваги модернізованого 

методу в порівнянні з класичним. 
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ли надпочечные и щитовидные железы от 40 но-
ворожденных щенков самцов и самок ондатры 
(Ondatra zibethica). Материал собирали в период 
полевых экспедиций осенью 2007 года от услов-
но здоровых особей в районе дельты реки Селе-
нга Кабанского района Республики Бурятия. Ма-
териал для исследования на содержание общего 
белка в тканях органов фиксировался в жидкос-
ти Карнуа. Для обнаружения общего белка в 
клеточных элементах и тканях органов, получа-
ли срезы толщиной 5-7 мкм и использовали ме-
тод тетразониевого азосочетания (по Даниелли) 
с использованием прочного синего Б (по Берсто-
ну) [4]. Веронал-ацетатный буфер (рН-9,2) нами 
был заменен на буфер с аналогичным значением 
рН, состоящим из 6 г глицина и 48 мл 0,1 М рас-
твора гидроокиси натрия [2]. 
Результаты исследования. Использование 

метода тетразониевого азосочетания (по Дани-
елли) с прочным синим Б (по Берстону) в нашей 
модификации позволило установить содержание 
и распределение общего белка в структурах щи-
товидной и надпочечной желез, подтверждением 
чему является окраска всех структурных элемен-
тов в различные оттенки синего и фиолетового 
цветов. 
В щитовидной железе наличие общего белка 

выявляется в ядрах, цитоплазме, коллоиде, мем-
бранных элементах и стромальных структурах. В 
надпочечнике в виде голубой окраски общий 

белок обнаруживается в клетках соединительно-
тканной капсуле, стромальных компонентах, па-
ренхиматозных клетках коры и медуллы, а также 
в стенках кровеносных сосудов. Клеточные эле-
менты дают заметно слабую реакцию, в большей 
степени окраска проявляется в клубочковой зо-
не, а максимальная – в сетчатой. Умеренное 
окрашивание заметно в пучковой зоне. Интенсив-
ность реакции в мозговом веществе, по сравне-
нию с корковым веществом, несколько ослабе-
вает. 
Выводы. Таким образом, применение буфера 

глицин-натриевой щелочи вместо веронал-
ацетатного буфера в реакции  тетразониевого 
азосочетания (по Даниелли) с использованием 
прочного синего Б (по Берстону) наглядно про-
демонстрировало распределение общего белка в 
изучаемых структурных компонентах щитовид-
ной и надпочечной желез новорожденных щен-
ков ондатры. Нами впервые был апробирован 
этот способ выявления белковых компонентов в 
клетках органов и тканей. Относительно верона-
ла (барбитала) глицин является доступным ве-
ществом для широкого круга научных работни-
ков. Следовательно, предложенная нами выше-
описанная методика заслуживает внимания ис-
следователей в области гистохимии и может 
быть использована ими в своей научно-исследо-
вательской работе. 
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Постановка проблеми. В умовах сучасного 
молочного тваринництва актуальним питанням 
ветеринарної медицини залишається впрова-
дження ефективних методів лікування корів при 
гнійно-некротичних процесах у ділянці пальців 
[4].  
У зв’язку з цим перед науковцями й практи-

ками ветеринарної медицини постають завдання 
щодо забезпечення високого рівня профілактич-
ної та лікувальної роботи в господарствах різних 
форм власності з різними типами утримання 
тварин. Наприклад, при лікуванні корів із захво-
рюваннями в ділянці пальців використовуються 
різноманітні методи та схеми місцевої протимік-
робної терапії, які різняться формою, складом і 
властивостями лікарських засобів. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. За 
даними В.М. Власенка зі співавт. [1], у 1720 ко-
рів чотирьох молочнотоварних ферм частота ви-
никнення міжпальцевих дерматитів коливалась у 
межах 1,4-36,8%, папіломатозних пальцевих дер-
матитів – близько 25%, різних форм деформацій – 
від 60,8 до 87,5%, гострих ламінітів у межах 0,5-

3,6%, хронічних ламінітів – 11,7-41%, виразок у 
ділянці м’якуша та підошви – 3,4-19,7 %. Черняк 
С.В. зі співавт. [2] частіше виявляли гнійні подо-
дерматити (38,89%), виразкові процеси шкіри 
міжпальцевого склепіння (33,33%), флеґмонозні 
процеси (16,67%) та гнійні артрити (11,11%). 
Drendel T.R. et al [3] повідомляли, що частіше 
зустрічали виразки підошви (28,0%), м’якуша 
(23,1%), подвійні підошви (14,5%), ураження 
білої лінії (8,2%) та міжпальцеві фіброми (6,2%). 
Мета – опрацювання різних методів лікування 

корів, хворих на гнійний пододерматит, з ураху-
ванням особливостей умов утримання тварин. 
Матеріал і методи дослідження. Досліди 

проводили на двох фермах із середньою продук-
тивністю корів 5-6 тис. л молока за лактацію та 
їх прив’язним утриманням. Так, на фермі №1 
підлога була дерев’яна, з мінімальною кількістю 
підстилки й надмірною вологістю в стійлах, на 
фермі №2 – дерев’яна, з достатньою кількістю 
підстилки. 
Корів, хворих на гнійний пододерматит, на 

кожній із ферм розділили на три групи – контро-
льну та дві дослідні. Для лікування тварин конт-
рольних груп використовували порошок Остров-
ського, для корів перших дослідних груп – мазь 
нітацид (гідрофільна основа), а других дослідних 
груп – мазь вундехіл (гідрофобна основа). 
При лікуванні корів після виконання провід-

никової анестезії 3% розчином новокаїну (за 
Шабровим) проводили ретельну первинну хірур-
гічну обробку уражень: видаляли відшарований 
копитцевий ріг, гнійний ексудат і некротизовані 
тканини. Після цього на осередок накладали сер-
ветки, на які були нанесені вказані препарати, й 
фіксували захисною бинтовою пов’язкою. По-
вторні лікувальні маніпуляції як у контрольних, 
так і в дослідних групах проводили з інтервалом 
у 3-4 дні. 
Лікувальну ефективність визначали за термі-

ном повного очищення осередків ураження від 

Ураження пальців є однією з актуальних проблем 
молочного скотарства як в Україні, так і в країнах 
ближнього та дальнього зарубіжжя. Хворіють, як 
правило, високопродуктивні тварини, при цьому 
захворювання охоплює до 50% і більше тварин від 
загального числа поголів’я. Заходи профілактики 
уражень пальців у більшості господарств не про-
водяться, а основним напрямом у боротьбі з ними 
є лікувальна робота. Для лікування даних уражень 
запропоновано чимало лікувальних засобів та ме-
тодів: “сухі методи”, різні антисептичні емульсії 
та мазі на гідрофобній або гідрофільній основах. 
Проте, як показують дослідження, в залежності 
від умов утримання тварин вони по-різному прояв-

ляють свої лікувальні властивості. 
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авіталізованих тканин і гнійного ексудату та ін-
тенсивністю реґенеративних процесів. 
Результати досліджень.  
Хвороби копитець у високопродуктивних ко-

рів зустрічаються досить часто, завдаючи знач-
них економічних збитків. Для їх лікування на-
уковцями запропонована значна кількість ліку-
вальних засобів та методів їх використання. У 
своїй практиці нами для лікування гнійно-
некротичних уражень пальців у корів викорис-
товуються як сухі методи лікування (порошок 
Островського, Житнюка, присипки різного скла-
ду), так і препарати, виготовлені на жировій та 
гідрофільній основах. Усі вони проявляють ліку-
вальну ефективність, проте в різних господарст-
вах терміни використання одного й того ж пре-
парату можуть суттєво відрізнятися. 
При лікуванні корів із хворобами копитець на 

ввесь термін лікування хворих тварин бажано 
відокремлювати в окреме приміщення, створив-
ши оптимальні умови утримання. Проте у біль-
шості господарств відсутні окремі приміщення, 
куди б можна було ізолювати хвору тварину і 
створити їй належні умови, відтак їх утримують 
у стійлі. А це, зазвичай, відбувається в умовах 
підвищеної вологості, несвоєчасного прибиран-
ня гноївки, недостатньої кількості підстилки, що 
негативно впливає як на перебіг захворювання, 
так і на дію лікарських засобів. 
Тому для лікування корів, хворих на гнійний 

пододерматит, нами використовувалися препа-
рати як у вигляді порошків, так і мазей із різною 
основою – гідрофільною чи гідрофобною. З ме-
тою вивчення їх лікувальної ефективності реґу-
лярно проводили клінічне обстеження.  
Клінічні спостереження за тваринами госпо-

дарств за різних умов утримання показали неодна-
кову лікувальну ефективність лікарських препара-
тів. Отримані результати наведені в таблиці 1. 
Так, на фермі №1, де була обмежена кількість 

підстилки, захисні пов’язки у тварин контроль-
ної групи були просочені гноївкою, погано три-
малися. Після обробки ранової поверхні порош-
ком Островського остання вкривалася струпом, 

але він був нетривким і при обробці легко відді-
лявся; під ним знаходили гнійно-гнильну масу 
неприємного запаху. Процеси очищення осеред-
ків ураження від авіталізованих тканин прохо-
дили повільно. Зменшення запального процесу 
та появу дрібних ґрануляцій відмічали лише піс-
ля 5-6 обробок. 
У тварин першої дослідної групи під час огля-

ду відмічали просочення гноївкою захисної 
пов’язки та серветки з лікувальним засобом. Тер-
мін очищення осередків від некротизованих тка-
нин становив 12,5±1,0 днів. 
У тварин другої дослідної групи захисна 

пов’язка також була просочена гноївкою, проте 
серветка залишалася сухою. Очищення вогнищ 
ураження відмічалося, в середньому, на 7-8 день 
від початку лікування. 
На фермі №2 захисні пов’язки добре утриму-

валися, були достатньо сухими. Очищення осе-
редків ураження в тварин контрольної групи 
відмічалося на 15,5±1,0 день, у першій та другій 
дослідній групах – на 5,8±1,0 та 8,0±0,72 дні від-
повідно. 
Узагальнюючи отримані дані, слід зауважити, 

що на ефективність лікування гнійних пододе-
матитів впливає як вибір лікувального засобу, 
так і умови утримання тварин. “Сухі методи” 
лікування не задовольняють практикуючих ліка-
рів, що пов’язано з тривалим терміном лікування 
та збільшенням кількості перев’язок внаслідок 
розвитку рецидивів. Тому вони більше уваги 
звертають на використання мазей на різних ос-
новах. 
Як видно з досліджень, у задовільних умовах 

утримання дещо кращу ефективність показали 
мазі на гідрофільній основі, тоді як в умовах під-
вищеної вологості їх ефективність різко знижу-
ється. На нашу думку, це пов’язано з тим, що 
складові мазі, які повинні були б адсорбувати 
ексудат (а разом із ним і токсини та мікроорганіз-
ми з осередка ураження), починають інтенсивно 
вбирати вологу з просоченої гноївкою пов’язки, 
втрачаючи свої лікувальні властивості. 

1. Порівняльна ефективність лікування корів, хворих на гнійний пододерматит 
Тривалість стадії (днів) Ферма Група тварин очищення проліферації 

Днів лікування 
 

контрольна 19,0±0,9 7,4±0,8 25,7±0,96 
1 дослідна 12,5±1,0 5,1±0,72 17,5±0,9 1 
2 дослідна 7,4±1,0 7,5±0,72 12,1±0,72 
контрольна 15,5±1,0 6,0±0,9 21,5±0,9 
1 дослідна 5,8±1,0 6,9±1,4 11,7±0,96 2 
2 дослідна 8,0±0,72 7,1±0,72 13,1±0,72 
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Мазі на жировій основі – за рахунок гідрофоб-
них властивостей – не змішуються з гноївкою, 
тому залишаються на серветці й здатні проявля-
ти лікувальні властивості. Тому в умовах підви-
щеної вологості (коли немає можливості відо-
кремити тварин в окреме приміщення) для ліку-
вання краще використовувати мазі на жировій 
основі, а при використанні мазей на гідрофільній 
основі на кінцівку одягати захисний чохол або 
поверхню пов’язки просочувати березовим дьог-
тем чи іншими засобами, які володіють гідрофоб-
ними властивостями. 
Висновки. 1. На ефективність лікування гній-

но-некротичних процесів у ділянці пальців 
впливають умови утримання корів.  

2. Надмірна зволоженість суттєво знижує ефе-
ктивність «сухих» методів та мазей на гідрофі-
льній основі, що призводить до більш тривалого 
терміну лікування. 

3. Врахування умов утримання тварин при лі-
куванні гнійно-некротичних уражень у ділянці 
пальців у корів дозволяє підібрати оптимальний 
за даних умов лікарський засіб і скоротити тер-
мін лікування тварин. 
Перспективи подальших досліджень. Аналі-

зуючи отримані результати, вважаємо актуаль-
ним проведення подальших досліджень, спрямо-
ваних на вивчення ефективності як лікувальних, 
так і профілактичних заходів. 
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Постановка проблеми. Нирки є основними 
видільними органами. Основна їхня функція по-
лягає в постійному видаленні з організму кінце-
вих продуктів метаболізму, сторонніх і токсич-
них речовин. Відомо, що здорові нирки виводять 
із сечею шкідливі й відпрацьовані продукти об-
міну, тим самим попереджуючи можливість са-
моінтоксикації.  
Гломерулонефрит добре відомий у котів як 

причина нефротичного синдрому. Захворювання 
у котів тривалий час перебігає латентно, що зна-
чно ускладнює своєчасну діагностику, а отже, й 
своєчасне призначення обґрунтованого лікуван-
ня. Відтак значно зростає роль лабораторної діа-
гностики патології. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Гломерулонефрит – дифузне запальне захворю-
вання нирок із первинним ураженням клубочків, 
що розвивається на імунній основі. У котів в ос-
нові гломерулонефриту лежить утворення імун-
них комплексів антиген-антитіло, які спочатку 

циркулюють у судинному руслі, а далі відклада-
ються на зовнішній стороні базальної мембрани 
й, частково, у мезангії клубочків [4]. За даними 
літератури, морфологічно гломерулонефрит мож-
на класифікувати як мембранозний, проліфератив-
ний, мембранозно-проліферативний та склероти-
чний [3, 7-8]. У котів до гломерулонефриту мо-
жуть призводити інфекції, неоплазія, цукровий 
діабет, гіперадренокортицизм; призначення окре-
мих лікарських засобів [3]. За результатами до-
сліджень Е.А. Чандлера зі співавторами (2002), у 
котів найчастіше реєструють мембранозний гло-
мерулонефрит як причину нефротичного синдро-
му, що спостерігається у молодих статевозрілих 
котів. Існує низка доказів, що коти уражуються 
частіше, ніж кішки, хоча породної схильності до 
розвитку даної патології не виявлено [5].  
Мета досліджень – проаналізувати гістологі-

чну картину нирок домашніх котів, які загинули 
внаслідок прогресування гломерулонефриту. 
Матеріал і методи досліджень. Дослідження 

проводилися на базі ветеринарної клініки кафедри 
терапії Полтавської державної аграрної академії та 
клініки ветеринарної медицини «Пес + Кіт» м. Хар-
кова. Матеріалом слугували домашні коти віком 
від двох до п’яти років (n=10), які загинули внаслі-
док прогресування гострого гломерулонефриту.  
У процесі проведення клінічного дослідження у 

тварин було виявлено пригнічення, гіпорексію, 
болючість при пальпації нирок; за результатами 
ультразвукового дослідження – збільшення розмі-
рів нирок, підвищення ехогенності паренхіми та 
послаблення кірково-мозкової диференціації; за 
результатами аналізу сечі – макрогематурію (сеча 
кольору м’ясних помиїв), масивну протеїнурію 
(білок сечі – понад 5,0 г/л), лейкоцитурію (у осаді 
сечі кількість лейкоцитів – від 15 до 25 у полі зору) 
та циліндрурію (зернисті циліндри в осаді сечі). За 
результатами комплексного клініко-лабораторного 
та інструментального (ультразвукового) дослі-
дження тваринам було встановлено клінічний діа-
гноз – гломерулонефрит. Незважаючи на прове-

Розглянуто морфологічну картину гломерулонеф-
риту в домашніх котів. Виділено низку патомор-
фологічних змін у ниркових клубочках, канальцях 
та інтерстиції у нирках котів, які загинули внаслі-
док прогресування даного захворювання. З’ясовано, 
що у ниркових клубочках спостерігаються насту-
пні патологічні зміни: потовщення капсули клубо-
чків та серозний ексудат у її просвіті, атрофія 
окремих клубочків, лімфоцитарні інфільтрати 
навколо клубочків, проліферація мезангіальних та 
ендотеліальних клітин клубочкових капілярів, 

склероз окремих капілярних петель клубочка, сине-
хії судинних петель із капсулою та периваскуляр-
ний склероз. У ниркових канальцях виявлялася гід-
ропічна, зерниста дистрофія, атрофія й розрос-
тання сполучної тканини, у інтерстиції – набряк і 
лімфо-гістіоцитарна інфільтрація тканини. 
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дення лікувальних заходів, тварини загинули. Роз-
тин та відбір патологічного матеріалу проводили з 
дотриманням відповідних правил: нирки фіксува-
ли у 10%-ому розчині формаліну, а потім виготов-
ляли гістологічні препарати із наступним фарбу-
ванням гематоксиліном та еозином. Отримані гі-
стологічні препарати було проаналізовано з вико-
ристанням спеціальної літератури [1-2, 6] та за 
консультативної допомоги кандидата ветеринар-
них наук, доцента Полтавської державної аграрної 
академії М.В. Скрипки. 
Результати дослідження. Мікроскопічним до-

слідженням нирок котів, які загинули внаслідок 
гломерулонефриту, встановлено, що в клубочках 
відбуваються патологічні зміни різного ступеню 

важкості (рис. 1). У корковій зоні нирок при хроні-
чному екстракапілярному гломерулонефриті заре-
єстровано атрофію клубочків, капсула нирок пото-
вщена, з ознаками розростання фіброзної сполуч-
ної тканини та гіалінізація як капсули, так і ділянок 
навколо капсули Шумлянського-Боумена. Крім 
того, спостерігаються лімфоцитарні інфільтрати 
навколо уражених клубочків. 
Внаслідок атрофії судинних клубочків відбу-

вається збільшення просвітів капсули Шумлян-
ського-Боумена, в просвіті знаходиться серозний 
ексудат. В епітелії канальців характерною є гід-
ропічна дистрофія, відшарування епітелію від 
базальної мембрани, руйнування епітеліоцитів та 
базальної мембрани канальців. 

 
Рис. 1. Хронічний екстракапілярний гломерулонефрит: 

атрофія клубочків (А), гіалінізація та розростання фіброзної сполучної тканини (Б),  
лімфоцитарна інфільтрація (В), гідропічна дистрофія нефроцитів (Д). ×200 

 
Рис. 2. Екстракапілярний гломерулонефрит:  

розростання сполучної тканини (Е), руйнування клубочків,  
інфільтрація строми лімфоцитами (Є). ×200 
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Окрім того, на значних ділянках реєструється 
екстракапілярний гломерулонефрит та атрофія 
клубочків, зерниста й гідропічна дистрофія епіте-
лію звивистих канальців. На окремих ділянках від-
бувається часткове, а то й повне руйнування зви-
вистих канальців, у ділянках руйнування – розрос-
тання сполучної тканини. Спостерігаються осеред-
ки інфільтрації строми лімфоцитами (рис. 2). 
У мозковій зоні спостерігається потовщення 

стінок окремих кровоносних судин. Просвіти 
кровоносних судин коркової зони зменшені, в 
просвіті – незначна кількість еритроцитів. Спо-
стерігається проліферація ендотеліальних та ме-
зангіальних клітин (рис. 3).  
Зареєстровано склероз капілярних петель клу-

бочка, синехії судинних петель із капсулою, пе-
риваскулярний склероз.  
Епітелій звивистих канальців просвітлений, з 

ніжно-зернистою цитоплазмою, в окремих ділян-
ках епітелій звивистих канальців збільшений в 
об’ємі, з ознаками гідропічної дистрофії. В моз-
ковій зоні спостерігається запустіння кровонос-
них судин, звуження їх просвітів. Маґістральні 
кровоносні судини, головним чином, напівспалі, 
з помірно вираженим набряком ендотелію. Епі-
телій прямих канальців в окремих ділянках дес-
квамований. У частині клубочків розвивається 
гострий екстракапілярний серозний гломеруло-
нефрит (рис. 4). 

 

Рис. 3. Атрофія та склероз клубочків (Ж), синехії петель клубочків із капсулою (З). ×100 

 

Рис. 4. Серозний екстракапілярний гломерулонефрит: 
 капіляри з еритроцитами (И), гідропічна дистрофія та відшаровування епітелію 
звивистих канальців від базальної мембрани, дрібні осередки проліферації на місці 

зруйнованих канальців (Й). ×200 
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Клубочки збільшені в об’ємі, капіляри містять 
еритроцити. В просвіті капсули – серозний ексу-
дат. У паренхіматозних елементах – ознаки гід-
ропічної та зернистої дистрофії. По всій тканині 
зареєстровано дрібні осередки проліферації на 
місці зруйнованих канальців. 
В окремих ділянках клубочки набувають лап-

частої форми, знаходяться на різних стадіях 
руйнування, епітелій канальців з ознаками гід-
ропічної дистрофії, що переходить у некротич-
ний нефроз (рис. 5).  
В окремих ниркових клубочках спостерігалася 

проліферація мезангіальних та ендотеліальних 
клітин гломерулярних капілярів, а також стаз 
еритроцитів у капілярах клубочків, що свідчить 
про розвиток у тварин мезангіопроліферативно-
го гломерулонефриту (рис. 6). 
У ниркових канальцях також спостерігалися 

окремі патологічні зміни: гідропічна дистрофія 
та формування циліндрів у просвіті, у інтерсти-
ції – виражений набряк. Циліндри формувались 
із білкового детриту, на який нашаровувалися 
епітеліальні клітини (рис. 7, 8). 

 

Рис. 5. Атрофія клубочків та збільшення просвіту капсули Шумлянського–Боумена: 
клубочки лапчастої форми (К), гідропічна дистрофія (Л), некротичний нефроз (М). ×200 

 

Рис. 6. Мезангіопроліферативний гломерулонефрит:  
ендотеліально-мезангіальна проліферація клітин ниркового клубочка (Н);  

стаз еритроцитів у гломерулярних капілярах (О). ×400  

Н 
О 

О 



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

№ 2 • 2009 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 77

 

Рис. 7. Мезангіопроліферативний 
гломерулонефрит:  білково-клітинний 

циліндр у просвіті ниркового канальця (П), 
гідропічна дистрофія (Р). ×400 

 

Рис. 8. Мезангіопроліферативний 
гломерулонефрит: виразний набряк  

у інтерстиції. ×400 

Висновки.  
1. Морфологічні зміни у нирках домашніх ко-

тів при гломерулонефриті досить різноманітні. 
2. У ниркових клубочках спостерігалися на-

ступні патологічні зміни: потовщення капсули 
клубочків та серозний ексудат у її просвіті, атро-
фія окремих клубочків, лімфоцитарні інфільтра-
ти навколо клубочків, проліферація мезангіаль-
них та ендотеліальних клітин клубочкових капі-

лярів, склероз окремих капілярних петель клу-
бочка, синехії судинних петель із капсулою та 
периваскулярний склероз.  

3. У ниркових канальцях хворих на гломеру-
лонефрит тварин виявлялися гідропічна, зернис-
та дистрофія, атрофія й розростання сполучної 
тканини, у інтерстиції – набряк, лімфо- та гістіо-
цитарна інфільтрація тканини. 
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Постановка проблеми. З огляду на намагання 
виробників та технологів із переробки сільсько-
господарської сировини випускати екологічно 
безпечну продукцію, як того вимагають сучасні 
європейські стандарти, чимало підприємств від-
мовляються від застосування таких засобів, як 
кормові антибіотики, і переходять на застосуван-
ня екологічно безпечних еубіотиків – препаратів, 
що мають властивості сімбіонтної мікрофлори. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Наявність найефективніших препаратів ще не 
може гарантувати ефекту від їх застосування, 
адже існують певні умови, за яких той чи інший 
засіб або біологічно активна добавка доцільні у 
використанні, будуть максимально корисні для 
організму й не зашкодять. Рекомендації фірм-
виробників та фірм-посередників відрізняються, 
а тому фахівцям господарств досить складно ро-
зібратися в різноманітних добавках та ситуаціях 
їх застосування. Дотепер у літературі здебільшо-
го відображений вплив еубіотиків на продуктив-
ність тварин [1-3]. Таким чином, механізм дії 
пробіотиків та пребіотиків на організм вивчені 
недостатньо.  
Мета досліджень – розробка показань до за-

стосування еубіотиків, а також регламенту їх 
використання. Науковою концепцією, підтвер-
дження якої ми спостерігали у досліді, була дум-

ка, що еубіотики, потрапляючи у шлунково-
кишковий тракт тварини, реалізують антагоніс-
тичну дію відносно до патогенної мікрофлори. У 
випадку, коли використовують пробіотики, то за 
рахунок заселення кишковика тварин корисною 
мікрофлорою (частіше всього лактобацилами, 
стрептококами, дріжджовими грибами), а якщо 
вживають пребіотики – то за допомогою органіч-
них кислот чи рослинних біологічно активних 
речовин відбувається стимуляція власних сімбі-
онтних видів мікроорганізмів за рахунок, відпо-
відно, зміни рН середовища або як живильний 
субстрат для непатогенної мікрофлори.  
Матеріал та методи досліджень. Для досяг-

нення поставленої мети було проведено два нау-
ково-господарських експерименти в господарст-
вах – ТОВ «Агро-Еліта» Нікопольського району 
та ТОВ «Прогрес-Агро» Васильківського району 
Дніпропетровської області – на молодняку сви-
ней великої білої породи. Для досліду відібрали 
поросят у віці 3-4 місяці, аналогічних за похо-
дженням, статтю, породою, живою масою, енер-
гією росту. 
Основний раціон підсвинків складався з дерті 

пшеничної, ячмінної, кукурудзяної, макухи со-
няшникової, висівок пшеничних, дріжджів кор-
мових сухих, солі кухонної, крейди, преміксу 
0,5%, L-лізину (табл. 1), що був збалансований 
за основними елементами живлення. 
Для вирішення завдань досліду в першій групі 

тварин за схемою досліду (табл. 2) у складі ос-
новного раціону (ОР) використовували пробіо-
тик Х, в якому в якості активної субстанції була 
суміш бактерій Bacillus Licheniformis, штамм СН 
200 та Bacillus subtilis, штамм 201. Фірма-
виробник відмічає антибактеріальну дію препа-
рату по відношенню до грампозитивних і грам-
негативних патогенних бактерій, що відбуваєть-
ся за рахунок витіснення хвороботворних мікро-
організмів із шлунково-кишкового тракту. 
Цей препарат позиціонується фірмою-

виробником як високоефективний проти великої 
групи патогенних кишкових вірусів. Це, за ствер-

Визначали регламент застосування препаратів 
еубіотичної дії в раціонах молодняку свиней Степу 
України, імунологічну реактивність тварин під 
впливом цих кормових засобів та економічну ефек-
тивність від застосування пробіотиків та пребі-
отиків. Встановлено, що використання еубіотиків 
позитивно впливає на мікробіоценоз кишковика 
молодняку свиней, підвищує імунітет і знижує 

концентрацію токсичних продуктів життєдіяль-
ності мікроорганізмів у шлунково-кишковому тра-
кті та зменшує їх вплив на організм тварин.  
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дженням постачальника, є наслідком інтенсивної 
стимуляції місцевого імунітету в кишечнику, син-
тезу інтерферону та інших інгібіторів розмножен-
ня вірусів, підвищення загальної опірності органі-
зму. Крім того, препарат не пригнічує нормальну 
мікрофлору кишечника, що сприяє уникненню 
можливість дисбактеріозу, а ферменти, що синте-
зуються пробіотичними культурами (амілаза, ліпа-
за і протеаза), істотно поліпшують травлення. Фі-
рма-виробник декларує швидке збільшення маси 
тварин, економію кормів, повну безпеку викорис-
тання як для тварин, так і для здоров’я людини. 
У другій групі використовували препарат ХХ, 

який, за твердженням фірми-виробника, виявляє 
целюлозолітичну, пробіотичну і пребіотичну дії за 
рахунок Ruminococcus albus, Lactobacillus sp, 
Bacillus subtilis 8130, що виділені з шлунково-
кишкового тракту жуйних тварин (лось) і птиці 
(глухаря). Заселення шлунково-кишкового тракту 
вказаними культурами призводить до виділення 
ферменту ендоглюканази, який деполімеризує це-
люлозу для початкових стадій травлення кліткови-
ни, руйнує оболонки рослинних клітин. Окрім того 
він усуває вплив антипоживних факторів кормів, 
підвищуючи їх перетравність і засвоюваність на 
всьому протязі шлунково-кишкового тракту тва-
рин, значно знижує концентрацію мікотоксинів 
корму за рахунок біотрасформації шляхом руйну-
вання окремих функціональних груп з утворенням 
безпечних метаболітів. 

Препарат «Екстракт», наданий фірмою 
«ІНВЕК», використовувався в досліді в третій 
групі. Препарат є рослинною кормовою добав-
кою, що має пребіотичну дію. Це натуральна 
кормова добавка для тварин, що складається з 
трьох компонентів, отриманих із душиці (Карва-
крол), кориці (Циннамальдегід) та мексикансь-
кого перцю (Капсаіцин). Спеціальна технологія 
дозволяє створити дрібнодисперсний порошок, 
кожна частка якого оточена мікрокапсулою і 
вміщує однакову концентрацію всіх інгредієнтів. 
Четверта група тварин була контрольною, 

отримуючи господарський раціон. 
Результати досліджень. Дослідження мікробі-

оценозу кишковика молодняку свиней перед за-
стосуванням у годівлі еубіотиків показало, що в 
здорових тварин вказаного віку мікрофлора пред-
ставлена непатогенною кишковою паличкою, лак-
тобацилами, молочнокислими стрептококами, 
умовно патогенними бактеріями, а також виявили-
ся сапрофітний та золотистий стафілокок, невели-
ка кількість дріжджеподібних грибів.  
При згодовуванні пробіотика Х відбулася зміна 

в активності мікроорганізмів. Не виявлено колоній 
золотистого стафілококу, однак поряд із цим від-
мічалося зниження сапрофітного та епідермально-
го стафілококу, а також умовно патогенних енте-
робактерій. Втім кількість біфідобактерій у першій 
групі наприкінці досліду була вірогідно нижчою, 
ніж у тварин другої та третьої груп. 

1. Поживність основного раціону годівлі молодняку свиней, на 1 кг комбікорму 
Показник раціону Вміст Показник раціону Вміст 
Суха речовина, кг 0,88 Лізин /сирий протеїн 0,04 
Кормові одиниці 1,15 Сира клітковина, г 64,6 

Обмінна енергія, МДж 12,6 Кальцій, г 7,70 
Сирий протеїн, г 175,0 Фосфор, г 5,53 

Перетравний протеїн, г 151,0 Натрій, г 1,70 
Сирий жир, г 45,0 Залізо, мг 289,2,0 

Лізин, г 7,12 Мідь, мг 64,0 
Метіонін + цистин, г 5,32 Цинк, мг 145,0 

Триптофан, г 1,44 Марганець, мг 61,77 
Треонін 8,67 Кобальт, мг 0,66 

Перетр. протеїн / сирий протеїн 0,86 Йод, мг 0,60 
Лізин /обмінна енергія 0,57 Каротин, мг 6,5 

2. Схема досліду 
Група Характер годівлі 

I Основний раціон (ОР) + пробіотик Х із сумішшю бактерій Bacillus Licheniformis 
і Bacillus subtilis 

II ОР + пробіотик ХХ з Ruminococcus albus, Lactobacillus sp, Bacillus subtilis 
III ОР + пребіотик Екстракт 

IV (контроль) ОР 
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При згодовуванні пробіотика ХХ також спо-
стерігалась елімінація золотистого стрептококу, 
однак при цьому зберігалися колонії сапрофіт-
ного та епідермального стафілококів. Активність 
відносно умовно патогенних ентеробактерій і 
протеїв не відрізнялася від препарату Х. Однак 
при цьому відмічена статистично вірогідне зни-
ження кількості колоній непатогенної кишкової 
палички та біфідобактерій у структурі мікро-
флори кишковика. 
Використання пребіотика на рослинній основі у 

складі комбікорму для молодняку свиней спричи-
няло зміни мікробіоценозу кишковика у бік домі-
нування біфідобактерій при збереженні високої 
питомої ваги непатогенної кишкової палички, лак-
тобацил та молочнокислого стрептококу. При 
цьому даному препарату також була притаманна 
висока активність відносно елімінації патогенної й 
умовно патогенної мікрофлори кишковика. Препа-
рат «Екстракт» виявив найвищу активність в аспе-
кті стимуляції росту дріжджеподібних грибів – 
кількість колоній даного виду мікроорганізмів у 
структурі мікробіоценозу кишковика свиней тре-
тьої групи статистично вірогідно відрізнялася від 
показників першої та другої груп. 
Вказані зміни мікробіоценозу вплинули на 

імунні показники сироватки крові підсвинків: 
так, рівень Ig А, Ig М та β-глобулінів був дещо 
зниженим у першій та третій групах тварин, по-
рівняно з контрольною групою, а рівень Ig G, 
альбумінів та γ-глобулінів знаходився майже на 
одному рівні у всіх групах тварин, включаючи 
контрольну. Водночас рівень α1-глобулінів був 
вищим у першій та третій групах тварин, хоча й 
у межах норми. При цьому спостерігалась цікава 
ідентичність між показниками імунологічної ре-
активності першої та третьої груп, з одного боку, 
а також другої та контрольної – з іншого. 
Зміцнення імунного статусу підсвинків вна-

слідок покращання мікробіоценозу кишковика та 
пригнічення патогенної мікрофлори призвело до 
підвищення продуктивності тварин та економії 
витрат на виробництво свинини (табл. 3). Най-
вищими виявилися прирости живої маси третьої 
групи підсвинків – 447 г проти 408 г у контролі. 
Аналіз економічних показників свідчить, що 

поряд із найвищими середньодобовими прирос-
тами живої маси підсвинків у III групі відміча-
ється економія затрат кормів на отримання 1 кг 
приросту – 3,6 кормових одиниць проти 3,94 в 
контролі, – а також перетравного протеїну, від-
повідно, 441 г проти 483 г. 

3. Економічна ефективність використання еубіотиків у годівлі свиней 
Група 

Показник I II III IV 
(контроль)

Кількість голів у групі 14 14 14 14 
Тривалість досліду, днів 89 89 89 89 

Загальний приріст живої маси за період досліду, кг 527,1 539,5 557 508,4 
Затрати кормів у цілому по групі: кг 

к. од. 
1744,4 
2006 

1744,4 
2006 

1744,4 
2006 

1744,4 
2006 

Затрати кормів на 1 кг приросту: кг 
к. од. 

3,31 
3,81 

3,23 
3,72 

3,13 
3,60 

3,43 
3,94 

перетравного протеїну, г 466,4 455,1 441 483 
Середньодобовий приріст, г 423 433 447 408 
Вартість 1 кг препарату, грн. 148,68 12,5 152,0 - 

Дозування* препарату при змішуванні з кормом для 
тварин даного віку, на 1 т/кг 0,5 2,0 0,2 - 

Вартість 1 т комбікорму  
(з урахуванням вартості еубіотиків), грн. 1484,71 1435,37 1440,77 1410,37 

Виробничі затрати, грн., 3699,9 3577 3590 3514,6 
у т. ч. на корми, грн., 2589,9 2503,9 2513,3 2460,2 

із них на еубіотики, грн. 74,34 25,0 30,4 - 
Собівартість 1 ц приросту, грн. 701,9 663 644,5 691,31 

Реалізаційна ціна 1 ц приросту, грн. 1200 1200 1200 1200 
Прибуток від реалізації 1 ц приросту, грн. 498,1 537 555,5 508,7 

Рентабельність, % 13,46 15,01 15,47 14,47 
*Згідно з рекомендаціями виробників 
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При цьому вартість препаратів другої та третьої 
груп була майже в 2,5-3 рази дешевше, ніж про-
біотик Х. Зафіксовано зниження собівартості 1 ц 
приросту живої маси молодняку свиней, які у 
складі комбікорму споживали пребіотик (III гру-
па), – на 6,8%, порівняно з контролем, та на 
8,33%, ніж при використанні пробіотика Х, ціна 
на який в 1 т комбікорму виявилася найдорож-
чою, що вплинуло на здороження  комбікорму в 
першій групі тварин. 
Слід зауважити, що препарат другої групи 

(пробіотик ХХ) лише здається дешевим: вартість 
1 т готового комбікорму з цим пробіотиком 
майже не відрізнялася за ціною від третьої («Ек-
стракт» фірми «Інвек»), хоча 1 кг пребіотика 
останньої групи був найдорожчим. Це поясню-
ється тим, що при виготовленні кормів пробіо-
тик другої групи треба вносити в кількості 2 кг 
(0,2% від маси комбікорму), а пребіотик третьої 
– на порядок менше. При цьому рентабельність 
виробництва свинини була найвищою саме в 
третій групі – на 1% вище, ніж у контролі, й на 
2,01%, ніж у групі, яка отримувала пробіотик Х 
першої групи. Позитивний вплив еубіотиків на 
економічні показники галузі свинарства відмі-
чають також інші автори [3]. 

Висновки. 1. Використання еубіотиків пози-
тивно впливає на мікробіоценоз кишковика мо-
лодняку свиней, підвищує імунітет, завдяки чо-
му підвищується продуктивність тварин та еко-
номічна ефективність галузі свинарства, що за 
сучасних економічних умов залишається чи не 
найголовнішим фактором. 

2. Застосування еубіотиків у наших дослідах 
призвело до зниження концентрації токсичних 
продуктів життєдіяльності мікроорганізмів у 
шлунково-кишковому тракті та зменшення їх 
впливу на організм тварини. Сапрофітна мікро-
флора виявилася здатною виробляти корисні для 
організму речовини – вітаміни, ферменти. За ра-
хунок усього цього підвищувалася продуктив-
ність тварин, а значить, і економічні показники 
галузі свинарства. Зниження концентрації пато-
генів у кишковику дало змогу зміцнити імунний 
захист тварин.  

3. Для клінічно здорового молодняку свиней 
на вирощуванні та відгодівлі з метою зміцнення 
імунітету й підвищення продуктивності тварин 
доцільніше, з нашого погляду, використовувати 
пребіотики (для стимуляції власної сімбіонтної 
мікрофлори та запобігання стресу). 
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Постановка проблеми. Захворювання сечової 
системи у собак займають значне місце серед 
патології інших органів і систем організму. Не-
своєчасна діагностика та лікування призводить 
до розвитку хронічної ниркової недостатності. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Хронічна ниркова недостатність (ХНН) – посту-
пово прогресуючий клінічний синдром, зумов-
лений обмеженням здатності нирок виділяти з 
сечею продукти метаболізму, реґулювати кислот-
но-лужний баланс і виконувати ендокринні функ-
ції [7]. Клінічні ознаки ХНН починають прояв-
лятися тоді, коли 67-75% нефронів перестають 
функціонувати [5]. Фактори ризику, що 
пов’язані з розвитком ХНН у собак, з’ясовані 
недостатньо. Дана патологія найчастіше прояв-
ляється у дорослих тварин цього виду: вік 45% 
собак, хворих на ХНН, перевищує 10 років [11]. 
У діагностиці захворювань нирок найсуттєвішим 
критерієм є концентрація креатиніну у сироватці 
крові, що дає змогу визначити стадії ХНН [1, 5, 
9] (табл. 1). Діагностика ранніх стадій порушен-
ня функцій нирок дозволяє своєчасно перевести 
тварину на спеціальний раціон годівлі та при-
значити відповідну медикаментозну терапію з 

метою уповільнення розвитку подальших ура-
жень цих органів, а також прискорення терміну 
одужання та підвищення якості життя тварини 
[5-6, 10]. 
Мета і завдання – аналіз результатів клініч-

них та лабораторних досліджень собак при хро-
нічній нирковій недостатності з метою 
з’ясування інформативності окремих біохіміч-
них показників.  
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводилися на базі клініки ветеринарної ме-
дицини при кафедрі терапії Полтавської держав-
ної аграрної академії. Всього було досліджено 27 
собак різних порід у віці від семи до п’ятнадцяти 
років – по 9 тварин на ІІ, ІІІ і IV стадіях ХНН, 
визначених за концентрацією креатиніну у сиро-
ватці крові (IRIS, 2004). Усі тварини обстежува-
лися за наступною схемою: збір анамнестичних 
даних, клінічне дослідження за загальноприйня-
тою схемою [8], а також біохімічне дослідження 
крові. Відбір крові у собак здійснювали з ярем-
ної вени та підшкірної вени передпліччя. У си-
роватці крові визначали вміст: загального білка – 
біуретовим методом, сечовини – за реакцією з 
діацетилмонооксимом, креатиніну – за реакцією 
Яффе (метод Поппера), холестеролу – методом 
Ілька, β-ліпопротеїнів – турбідиметричним ме-
тодом за Бурштейном і Самаєм, глікопротеїнів – 
методом Штейнберґа-Доценка, уміст хондроїтин-
сульфатів – за Nemeth-Csoka (у модифікації  
Л.І. Слуцького). Активність аланінової (АлАТ) 
та аспарагінової (АсАТ) амінотрансфераз визна-
чали за методом  Райтмана і Френкеля, лужної 
фосфатази – за Боданскі, пробу Вельтмана – за 
реакцією з хлоридом кальцію [2,3]. Статистична 
обробка результатів досліджень проводилася за 
допомогою стандартного пакету «Statistica», в 
програмі Microsoft Exsel 2003, за допомогою  
t-критерію Стьюдента. 

1. Класифікація захворювань нирок та ниркової недостатості в собак за IRIS (2004) 
Стадії захворювань нирок та ХНН I II III IV 

Концентрація креатиніну в крові, мкмоль/л <125,0 125,0 – 180,0 181,0 – 440,0 > 440,0 

Розглянуто інформативність результатів біохіміч-
ного дослідження сироватки крові собак, хворих на 
хронічну ниркову недостатність (ХНН) на різних 
стадіях захворювання. Проаналізовані результати 
клінічного дослідження тварин та біохімічні пока-
зники крові: вміст сечовини, креатиніну, холесте-
ролу, β-ліпопротеїнів, глікопротеїнів, загального 
білка, хондроїтинсульфатів, глюкози, проби Вель-
тмана, а також активність лужної фосфатази, 
аланінової (АлАТ) та аспарагінової (АсАТ) аміно-

трансфераз.  
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Результати досліджень. В анамнезі у 66% до-
сліджених тварин у віці до п’яти років були за-
хворювання сечовидільної системи: нефрит, 
уроцистит, сечокам’яна хвороба; 37% тварин 
перехворіли на бабезіоз. 
У процесі клінічного дослідження у собак було 

виявлено наступні клінічні симптоми: загальне 
пригнічення (100%), гіпорексія (66,6%), анорексія 
(33,4%), анемічність видимих слизових оболонок 
(55,5%), блювання  (74%), поліурія та полідипсія  
(81,4%), виразковий стоматит (11,1%), діарея  
(7,4%). Сеча у собак була світло-жовтого кольору, 
прозора, запах – слабкий специфічний.  
За результатами біохімічного дослідження 

крові (табл. 2) у собак на другій стадії ХНН нами 
з’ясовано, що рівень азотемії за показниками 
креатиніну та сечовини зростав, порівняно з кон-
тролем, майже вдвічі, а в третій стадії збільшив-
ся вдвічі, порівняно з другою стадією. На четвер-
тій стадії вміст сечовини, порівняно з третьою, 
вірогідно не збільшився, проте мав тенденцію до 
зростання. Вміст креатиніну зріс втричі, що свід-
чить про наростання рівня ендогенної інтокси-

кації, а також про поступове спотворення екс-
креторної функції нирок у тварин. Показники 
обміну ліпідів – холестеролу та β-ліпопротеїнів – 
також мали тенденції до зростання. Показник 
холестеролу на другій стадії збільшився на 26%, 
на третій та четвертій стадіях ХНН, порівняно з 
другою стадією, він зріс на 54 та 59% відповід-
но. Таким чином, вміст холестеролу на двох 
останніх стадіх ХНН виявився майже однако-
вим. Вміст β-ліпопротеїнів зростав лише на тре-
тій та четвертій стадіях – у 3,6 та 2,5 разу відпо-
відно. Це може свідчити як про порушення фун-
кціонального стану печінки (холестаз), так і про 
розвиток нефротичного синдрому. Такі дані 
співпадають із підвищенням активності лужної 
фосфатази на всіх стадіях ХНН, що підтвержує 
наявність у тварин внутрішньопечінкового холе-
стазу, і, можливо, розвитку дистрофічних проце-
сів у епітелії ниркових канальців. Активність 
аланінової амінотрансферази (АлАТ) зростала на 
всіх стадіях захворювання, аспарагінової (АсАТ) 
– лише на другій стадії ХНН, порівняно з клініч-
но здоровими. 

2. Показники біохімічного дослідження крові собак на різних стадіях ХНН 
Стадії ХНН 

Показники 
Клінічно здо-
рові тварини, 

n=15 
II III IV 

Сечовина, ммоль/л 5,12±0,30 
4,49–5,75 

11,0±1,09 
* 

21,0±2,33 
*° 

33,7±3,59 
* 

Креатинін, мкмоль/л 96,8±6,81 
82,5–111,1 

162,6±4,51 
* 

324,9±16,98 
*° 

1001,4±153,7 
*°◊ 

Холестерол, ммоль/л 4,7±0,34 
4,0–5,4 

5,9±0,66 
* 

9,1±0,50 
*° 

9,4±1,06 
* 

β-липопротеїни, Од. 11,3±1,16 
8,9–13,7 

16,4±5,90 41,2±3,95 
*° 

28,0±3,73 
*° 

Глікопротеїни, Од. 0,43±0,03 
0,37–0,49 

0,58±0,05 
* 

0,72±0,04 
* 

0,56±0,05 

Загальний білок, г/л 71,84±4,59 
62,2–81,5 

68,2±4,39 81,3±4,58 82,3±3,43 

Проба Вельтмана, № проб. 6,8±0,42 
5,9–7,7 

7,9±0,26 8,6±0,18 
* 

8,4±0,18 
* 

Активність АлАТ, 
ммоль/год*л 

0,74±0,06 
0,61–0,87 

1,50±0,20 
* 

1,20±0,12 
* 

1,70±0,30 
* 

Активність АсАТ, 
ммоль/год*л 

0,68±0,07 
0,57–0,83 

1,10±0,11 
* 

0,99±0,11 
 

1,10±0,19 
 

Хондроїтинсульфати, г/л 0,190±0,01 
0,169–0,211 

0,250±0,05 0,526±0,12 
* 

0,341±0,04 
* 

Лужна фосфатаза, Од. Бод. 3,9±0,35 
3,17–4,64 

10,0±1,98 
* 

27,1±1,73 
*° 

15,2±2,04 
* 

Глюкоза, ммоль/л 4,5±0,30 
3,9–5,1 

4,8±0,28 3,7±0,46 5,5±0,36 

Примітка: * – р<0,05 порівняно з контролем; ° – р<0,05 порівняно з 2-ю стадією; ◊ – р<0,05 порі-
вняно з 3-ю стадією 
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тваринами, але між собою не відрізнялася. Це свід-
чить про наявність у тварин цитоліточного синд-
рому як компоненту токсичної гепатопатії внаслі-
док ендогенної інтоксикації. Зокрема, зростання 
АсАТ можна пояснити й розвитком серцево-
судинної недостатності. Показник проби Вельтма-
на збільшився на третій та четвертій стадіях на 26 
та 24% відповідно, що пояснюється розвитком у 
тварин на останніх стадіях ХНН дистрофічних 
змін у печінці. 
Підвищення вмісту показників обміну сполуч-

ної тканини – глікопротеїнів та хондроїтинсуль-
фатів – вказує на розвиток у тварин дифузного 
нефросклерозу [6].  Підвищення вмісту гліко-
протеїнів свідчить про загострення запального 
процесу у нирках, а збільшення концентрації 
хондроїтинсульфатів на останніх стадіях ХНН – 

про порушення їх метаболізму в печінці. 
Висновки. 1. Хронічна ниркова недостатність 

у собак проявляється низкою важких клінічних 
симптомів (загальне пригнічення, гіпорексія, 
анорексія, анемічність видимих слизових оболо-
нок, блювання, поліурія та полідипсія, виразко-
вий стоматит, діарея), а також поступово нарос-
таючою гіперазотемією, що спричиняє ендоген-
ну інтоксикацію. 

2. Функціональний стан печінки у собак, хво-
рих на ХНН, характеризується розвитком цито-
літичного синдрому, холестазу, а також дистро-
фічними порушеннями у паренхімі та стромі ор-
гана. 

3. Показники метаболізму сполучної тканини 
за ХНН у собак вказують на розвиток запальних 
та склеротичних процесів у нирках. 
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Постановка проблеми. У клініко-діагностич-
них та наукових лабораторіях як гуманної, так і 
ветеринарної медицини для відбирання надосад-
кових рідин із пробірок та ресуспендування оса-
ду корпускулярних частинок (лімфоїдних клі-
тин, індикаторних еритроцитів, лейкоцитів, се-
чових циліндрів, личинок ґельмінтів та ін.) ви-
користовують пастерівські піпетки з ґумовою 
грушею [2-3, 5].  
Аналіз основних досліджень і літературних 

джерел не дав бажаних результатів. Проте, як 
свідчить практика, використання пастерівських 
піпеток для цих цілей має певні недоліки. Так, 
підготовка пастерівського скла і піпеток потре-
бує значного часу й немалих матеріальних за-
трат. Утримування пастерівських піпеток у про-
цесі тривалих серійних досліджень – практично у 
вертикальному положенні – потребує значних 
зусиль і швидко стомлює руку дослідника. До 
того ж, отвір звуженої частини пастерівської пі-
петки не регулюється, при ресуспендуванні клі-
тин у середовищі їх суміш нерідко спінюється 
пухирцями повітря – і в такій плівці піни насту-
пає гідродинамічна деструкція клітин, що значно 
знижує якість проведеного дослідження. Це й зу-
мовило нас до вибору теми даного дослідження. 
Мета роботи – створення приладу для відби-

рання надосадкової рідини із пробірок і ресуспен-
дування осаду. 

Опис приладу та принцип 
його використання. Запропоно-
ваний нами прилад для відбиран-
ня надосадкової рідини із пробі-
рок і ресуспендування осаду (рис.) 
складається з циліндричної збір-
ної камери для надосадкової рі-
дини (1), внутрішній діаметр якої 
16 мм, довжина 75 мм і товщина 
стінки 1 мм. До переднього за-
критого краю збірної камери за 
допомогою перехідника (2) при-
єднана відбірна частина приладу, 
основою якої слугує певна ділян-
ка крапельниці типів РСН 201–
206, а саме: поліхлорвінілова ела-
стична трубка (3) довжиною 80 
мм із надітим на неї затискувачем 
із точним роликом (4). До кінця 
еластичної трубки приєднаний 
латексний коннектор (5) із встав-
леною в нього очною піпеткою 
(6). До верхнього краю збірної 
камери приєднаний (надітий або 
вставлений, у залежності від тов-
щини стінки) гумовий балон (7).   

Рис. Прилад для відбирання надосадкової 
рідини із пробірок і ресуспендування осаду 
Матеріалом для виготовлення циліндричної 

збірної камери для надосадкової рідини може 
слугувати циліндр 10-мілілітрового одноразово-
го шприца. В якості гумового балона може бути 
використана звичайна медична спринцівка № 3 з 
надрізаним гумовим наконечником.  
Результати дослідження. Ми запропонували 

прилад для відбирання надосадкової рідини та ре-
суспендування осаду, що використовується наступ-
ним чином: збірну камеру для надосадкової ріди-
ни, відбірну частину приладу та ґумовий

__________________ 
* Керівник – доктор ветеринарних наук, професор Ю.О. Приходько 
 

Запропонований прилад для відбирання надосадко-
вої рідини виготовляється із доступних і дешевих 
матеріалів, дозволяє підвищити якість дослі-
дження й скоротити затрати часу на їх прове-
дення. Прилад також дає можливість наносити 
дозуючі краплі суспензії осаду на предметне скло 
або заправляти нею лічильну камеру для підрахунку 

корпускулярних частинок. 
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балон миють, дезинфікують і зберігають за на-
становою підготовки та зберігання пластикового 
посуду в лабораторіях.  
Утримуючи прилад за помірно стиснутий ґу-

мовий балон, вставляють його відбірну частину 
(із верхнім положенням точного ролика) в про-
бірку і, поступово послабляючи стиснутий ґумо-
вий балон, видаляють верхній шар, залишаючи в 
пробірці разом із осадом 1 мл надосадкової рі-
дини. Після цього точний ролик затискувача від-
бірної частини переводять у нижнє положення і, 
регулюючи таким чином силу струменя повітря, 
повільно проводять ресуспендування осаду в 
залишковій надосадковій рідині.  
Для огляду або визначення кількості корпус-

кулярних частинок у досліджуваній пробі су-
спензії осаду повільно набирають її в очну піпе-
тку відбірної частини, переводять точний ролик 
затискувача в крайнє нижнє положення і, натис-
каючи на латексний коннектор, наносять краплю 
суспензії осаду (0,05 мл) на предметне скло або 

заповнюють нею лічильну камеру.  
Для кожної проби використовують окремий 

прилад для відбирання надосадкової рідини та 
ресуспендування осаду.  
Розроблений прилад апробовано на значній 

кількості проб у ході проведення запропонова-
ного нами кількісного ґельмінтоларвоскопічного 
дослідження [1]. 
На даний прилад отримане позитивне рішення 

про видачу деклараційного патенту [4]. 
Висновок. Запропонований прилад для відбо-

ру надосадкової рідини з пробірок і ресуспенду-
вання осаду простий у використанні, виготовля-
ється з доступних і дешевих матеріалів, підви-
щує якість і значно скорочує час проведення 
тривалих серійних досліджень. Прилад дає та-
кож змогу наносити однакові за об’ємом краплі 
суспензії осаду на предметне скло або заправля-
ти нею лічильну камеру для огляду та підрахун-
ку корпускулярних частинок.  
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Постановка проблеми. Останнім часом в 
Україні простежується тенденція до збільшення 
кількості дрібних домашніх тварин, серед яких 
провідне місце належить собаці. У зв’язку з цим 
діагностика і лікування тварин даного виду при-
вертає увагу багатьох спеціалістів ветеринарної 
медицини. 
Проблема діагностики, лікування й профілакти-

ки захворювань тварин у старшому та старезному 
віці на сьогодні постає досить гостро, адже серед 
собак та котів, які потрапляють до ветеринарних 
клінік, значна кількість – геріатричного віку. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв'язання проблеми. 
Проблема геріатричних захворювань тварин ці-
кавить вчених і за кордоном, про що свідчить 
наявність публікацій за даною тематикою [3, 9-
11]. Однак слід зазначити, що в сучасній вітчиз-
няній ветеринарній медицини такого наукового 
напряму, як ветеринарна геріатрія, не існує. Це 
пов'язано, насамперед, із тим, що впродовж три-
валого часу, та й українська ветеринарія була, 
власне, спрямована на продуктивних тварин. На 

початку 90-х років XX століття в країну почали 
завозити значну кількість собак різних порід. Так 
виникла потреба в розробці нових методів діагно-
стики, лікування та профілактики геріатричних 
хвороб собак і котів. Для цього необхідно прово-
дити низку досліджень, зокрема, визначати мета-
болічні порушення, що виникають у собак геріат-
ричного віку, порівняно з молодими тваринами. 
Мета і завдання дослідження – проаналізу-

вати й зробити порівняльну оцінку результатів 
біохімічного дослідження крові собак молодого 
та старого віку. 
Матеріали і методи досліджень. Матеріалом 

для проведення досліджень стали собаки різних 
порід, статі та породи, які протягом 2007-2009 
років надходили до клініки ветеринарної меди-
цини «Пес + Кіт» м. Харкова. Всіх тварин було 
розподілено на дві групи, з них віком від одного 
року 16 місяців до трьох років – молоді тварини 
(n=15), віком від десяти до чотирнадцяти років – 
старі тварини (n =15). Біохімічне дослідження 
крові проводили за методиками, наведеними у 
спеціальній літературі [4, 6]. 
Результати досліджень. У процесі проведення 

біохімічного дослідження сироватки крові собак 
було з'ясовано, що вміст загального білка, креа-
тиніну, кальцію, а також активність амінотранс-
фераз та колоїдно-осадові проби вірогідно не змі-
нилися (табл.1). При цьому рівень глікопротеїнів 
у тварин другої групи, порівняно з першою, був 
підвищений на 40%, а вміст хондроїтинсульфатів 
– на 47%. Концентрація глікопротеїнів та хондро-
їтинсульфатів найчастіше зростає як реакція на 
запальний або деструктивний процес сполучної 
тканини. Маючи біологічно активні групи, на-
приклад, сіалові кислоти, що беруть участь у ін-
активації окремих біологічних агентів, глікопро-
теїни проявляють захисні функції, спрямовані

Розглянуто питання біохімічного дослідження 
сироватки крові собак віком від 10 до 14 років, у 
порівнянні з тваринами віком від 1,5 до трьох ро-
ків. З'ясовано, що у собак геріатричного віку за 

результатами біохімічного дослідження сироват-
ки крові було визначено наступні зміни: підвищен-
ня вмісту глікопротеїнів β-ліпопротеїнів, хондро-
їтинсульфатів, збільшення активності лужної 
фосфатази та α-амілази. Особливо інформатив-
ним показником геріатрії собак є визначення ци-
токінв, онкомаркерів і продуктів перикисного оки-

слення ліпідів. 
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1. Результати біохімічного дослідження сироватки крові собак різного віку 

Показники 
І група 

Молоді тварини, 
n=15 

II група 
Старі тварини, 

n=15 
Загальний білок, г/л 71,84±4,59 77,3±4,98 
Глікопротеїни, Од. 0,43±0,03 0,60±0,05* 
р-ліпопротеїни, Од. 11,3±1,16 20,9±2,07* 
Тимолова проба, Од. 1,6±0,17 1,6±0,29 
АлАТ, ммоль/годхд 1,02±0,09 1,27±0,13 
АсАТ, ммоль/годхл 0,89±0,08 0,93±0,09 

Лужна фосфатаза, Од. Бод. 3,9±0,35 7,98±1,55* 
Кальцій, ммоль/л 2,3±0,15 2,44±0,15 

Креатинін, мкмоль/л 96,8±6,81 115,4±10,57 
Вельтмана, № проб 7,1±0,45 8,2±0,51 

Хондроїтинсульфати, г/л 0,190±0,01 0,280±0,03* 
а-амілаза, г/чхл 113,4±8,52 165,9±17,70* 

Примітка: * – р<0,05 порівняно з молодими тваринами 
 
на пригнічення розвитку патологічного процесу, 
який може бути пов'язаний з віковими деструктив-
ними процесами в організмі тварин. У свою чергу, 
вміст хондроїтинсульфатів підвищуються при за-
хворюваннях, які супроводжуються патологічними 
змінами у сполучній тканині: остеоартроз, гепато-
дистрофія, нефросклероз [5, 7-8]. Таким чином, 
зростання вмісту показників сполучної тканини 
може служити критерієм розвитку вікових склеро-
тичних процесів у сталих тварин. Крім того, до 
складу загальних глікопротеїнів входить значна 
кількість різних за функціями білків гострофазові 
показники (гаптоглобін, С-реактивний білок), а 
також онкомаркери – раково-емріональний анти-
ген, α-фетопротеїн та інші [1]. 
Зростання активності лужної фосфатази може 

бути результатом вікового порушення – гепато-
целюлярної деґенерації [2] або дистрофічними 
змінами у кістковій тканині. За даними А.В. Ка-
мишнікова (2003), при важкому остеопорозі ак-
тивність лужної фосфатази може бути нормаль-
ною або підвищеною у 2-3 рази [4]. Активність 
даного ферменту зростає за Ь синдрому холеста-
зу. Також можна припустити у старих тварин 
погіршення еластичності стінок жовчних шляхів 
та порушення структури мембран клітин жовч-
них протоків (виникає при хронічному холецис-

титі). Підвищення активності лужної фосфатази 
може бути і при новоутвореннях різної локаліза-
ції [1, 4]. 
Активність α-амілази у старих тварин зросла 

на 47%. Це, швидше за все, пов'язано з розвит-
ком порушень функцій нирок на ранній стадії 
захворювання, а також явищами холестазу та 
хронічних запальних процесів у кишечнику. Воно 
співпадає з підвищенням рівня р-ліпопротеїнів 
удвічі, що, можливо, зумовлено порушенням 
функції печінки. Підвищення останніх може по-
яснюватися віковими змінами ліпідного профілю 
(що призводять до міокардіодистрофії) за раху-
нок збільшення рівня ліпопротеїнів низької 
щільності, які входять до складу фракції р-
ліпопротеїнів [2, 4]. 
Висновки. 1. Підвищення в сироватці крові 

собак старого віку вмісту глікопротеїнів, хонд-
роїтинсульфатів, β-ліпопротеїнів, а також актив-
ності лужної фосфатази та α-амілази можна по-
яснити віковими морфо-функціональними змі-
нами у організмі тварини. 

2. Визначення в організмі тварин старезного 
віку біохімічних показників – маркерів патологіч-
них станів (цитокінів, онкомаркерів, продуктів 
перекісного окиснення ліпідів та ін.) – є перспек-
тивним напрямом у ветеринарній медицині. 
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Постановка проблеми. Одним із головних 
завдань вирощування великої рогатої худоби є 
отримання здорового приплоду з високими показ-
никами продуктивності [2]. 
Суттєвий вплив на ріст і розвиток молодняку 

створює структура кормових раціонів. Пору-
шення умов підготовки і заготівлі кормів (для 
силосу – довжина стрічки більше, ніж 3 см) при-
зводять до того, що тварини заковтують недо-
статньо подрібнений та ослинений корм. При 
цьому целюлозна оболонка рослинних клітин 
майже не руйнується, що погіршує процеси бро-
діння в рубці [1-2]. 
Після тривалого згодовування неправильно 

підготовлених кормів у великої рогатої худоби 
виникають виразкові дефекти на язиці. Вони, в 
свою чергу, погіршують нормальний перебіг фі-
зіологічних процесів в організмі. У рубці почи-
нає розвиватися ацидоз, продукти якого подраз-
нюють стінку та викликають запалення [2, 4]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми.  
Згідно з літературними даними, поширенню ви-
разкової хвороби язика надається допоки що не-

достатня увага. Майже відсутня інформація що-
до змін, які відбуваються в організмі при даній 
патології (зміни вмісту рубця, крові, сечі). Тому 
успішна боротьба з виразковими дефектами язи-
ка можлива лише за умови комплексного ви-
вчення етіології, патогенезу, клінічної та пато-
морфологічної картини, що дає можливість чітко 
діагностувати захворювання й попередити його 
вплив на інші ланки травлення [3-4]. 
Для отримання повної картини патологічного 

впливу на організм за виразкової хвороби язика 
у великої рогатої худоби суттєве значення має 
дослідження вмісту рубця [3]. В рубці перетрав-
люється близько 50% сухої речовини раціону за 
рахунок ферментів мікроорганізмів, що заселя-
ють передшлунки [1-2]. За неправильної підго-
товки корму відбувається слабке пережовування 
та ослинення його тваринами, що призводить до 
погіршення процесів бродіння в рубці й до пато-
логічних впливів на нормальний перебіг фізіоло-
гічних процесів в організмі [1, 4]. 
Мета роботи: виявити зміни вмісту рубця у 

великої рогатої худоби за виразкової хвороби 
язика. 
Матеріали і методи дослідження. Дослі-

дження проводили в період із вересня 2008 по 
березень 2009 років. Вміст рубця в кількості 300 мл 
відбирали на конвейєрі забійного цеху КП “По-
тавський м’ясокомбінат” від бугайців чорно-
рябої породи, живою масою 280-320 кг, з озна-
ками виразкової хвороби язика. При цьому ана-
лізували склад раціону тварин. 
Вміст рубця досліджували в умовах наукової 

лабораторії кафедри терапії ПДАА. Визначали: 
загальну кислотність (титрування вмісту рубця 
розчином лугу, за наявності індикатора до зміни 
кольору в нейтральному середовищі); вміст амі-
аку (амонійного азоту) з реактивом Неслера (фо-
тоелектроколориметрично); зброджування глю-
кози (швидкість і об’єм газоутворення in vitro). 
Підраховували загальну кількість інфузорій в 
камері Горяєва [3]. 
Результати дослідження.  Отримані резуль-

тати наведені в таблиці 1. 

У бугайців чорно-рябої породи з виразковими ура-
женнями язика відмічається накопичення кислот у 
вмісті рубця. При цьому загальна кислотність 

зростає до 30,69 ммоль/л, що на 25% більше фізіо-
логічної норми, а реакція на активність зброджу-

вання глюкози зменшується. 
Як відомо, інфузорії рубця великої рогатої худоби 
подрібнюють корм, збільшуючи його поверхню, вна-
слідок чого він стає доступнішим для бактеріальних 
ферментів. За зменшення їхньої кількості до 0,45 

млн./мл погіршуються процеси перетравлення білків, 
крохмалю, цукрів, частково клітковини – інфузорії не 
встигають засвоювати аміак. Збільшення його вмі-
сту призводить до всмоктування через стінку рубця 
в кров, звідки він потрапляє у печінку, порушуючи її 
функціональний стан, внаслідок чого розвивається 

загальна інтоксикація організму. 
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1. Показники вмісту рубця бугаїв чорно-рябої породи при виразковій хворобі язика (n=10) 
Показники 

Зброджування глюкози, см  Загальна кислот-
ність, ммоль/л ч/з 30 хв. ч/з 60 хв. 

Загальна кількість 
інфузорій, млн./мл Вміст аміаку, мкг 

Норма 8-25 1,0 2,0 0,5-2 – 
М 30,69 0,49 1,69 0,45 2,4 
m 2,6 0,6 0,5 0,09 0,2 

2. Склад раціону бугаїв на відгодівлі чорно-рябої породи 
Показники 

Назва корму Кількість, 
кг 

Кормові 
одиниці 

Перетравний 
протеїн, г 

Сира кліт-
ковина, г 

Кальцій, 
г 

Фосфор,  
г 

Каротин, 
мг 

Сіно лугове 3,0 1,56 165 789 21,6 6,6 45 
Силос 6,0 1,2 84 450 8,4 2,4 120 

Комбікорм 1,4 1,05 135,8 123,2 2,8 13,44 3,64 
Буряки 6,3 1,512 44,1 88,2 3,15 3,15 1,89 

Кухонна сіль, г 43,0 – – – – – – 
Всього – 5,3 428,9 1450,4 35,95 25,59 170,54 
Норма – 4,7 470 1424 31 23 120 

+/- до норми – +0,6 -41,1 +26,4 +4,95 +2,59 +50,54 
 
Дані таблиці свідчать про те, що у тварин із 

виразками язика у вмісті рубця накопичувалися 
кислоти. Відмічалося збільшення загальної кис-
лотності до 30,69 ммоль/л, що на 25% більше 
фізіологічної норми. При цьому через 30 хв. ак-
тивність зброджування глюкози зменшувалася 
на 51%, а через 60 хв. – на 31%. 
При мікроскопічному дослідженні вмісту руб-

ця ми відмічали зменшення загальної кількості 
інфузорій до 0,45 млн./мл, що майже на 10% мен-
ше показника фізіологічної норми. Інфузорії, як 
відомо, подрібнюють корм, у результаті чого збі-
льшується його поверхня – він стає доступнішим 
до дії бактеріальних ферментів. За зменшення їх 
кількості погіршуються процеси перетравлення 
білків, крохмалю, цукрів, частково клітковини, 
інфузорії не встигають засвоювати аміак. Збіль-
шення його кількості веде до всмоктування через 
стінку рубця в кров, звідки він потрапляє у печін-
ку, порушуючи її функціональний стан, внаслідок 
чого виникає інтоксикація організму. 
До певної міри це підтверджує структура ра-

ціону. Проаналізувавши склад раціону хворих 
тварин, ми виявили порушення співвідношення 
окремих його показників, що створюють сприят-
ливі умови для розвитку запальних процесів у 

рубці великої рогатої худоби (табл. 2). 
Із даних структурної таблиці 2 відмічали нестачу 

перетравного протеїну в кількості 41,1 г, що стано-
вила близько 9%. Відомо, що за значного дефіциту 
перетравного протеїну в раціоні великої рогатої 
худоби кількість білка зменшується до 5,4%. 
Що стосується інших показників, то ми відмі-

чали збільшення: на 2% – вмісту сирої кліткови-
ни; на 42% – каротину; на 11,6% – фосфору; на 
13% – кормових одиниць. Це сприяє утворенню 
аміаку в рубці, зменшується загальна кількість 
мікроорганізмів, що призводить до надлишку 
цукрів у передшлунках, які легко заброджують-
ся, викликаючи запальні процеси, сприяючи роз-
витку виразкової хвороби язика. 
Перспективою подальших досліджень є ви-

вчення впливу виразкової хвороби язика на рубце-
ве харчотравлення та функцію печінки у великої 
рогатої худоби. 
Висновки:  
1. У бугайців з ознаками виразкової хвороби 

язика відмічається збільшення загальної кислотно-
сті вмісту рубця до 30,69 ммоль/л, що на 25% бі-
льше від фізіологічної норми. 

2. Відмічається зменшення загальної кількості 
інфузорій до 0,45 млн./мл. 
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Постановка проблеми. Представники хрящо-
вих риб – акули та химери – виникли у серед-
ньому девоні, майже 400 млн. років тому, й іс-
нують до нині [2] у практично незмінному ви-
гляді. Найдрібніші акули, що належать до родин 
колючих та куницевих акул, не перевищують у 
довжину 15-40 см. З іншого боку, такі акули, як 
велетенська (довжина – близько 15 м) та китова 
(довжина – близько 20 м) представляють най-
більш великих з існуючих риб [2]. Проте анато-
мічно всі акули мають здебільшого майже одно-
типну будову локомоторних органів. Те саме 
можна сказати й про химер. 

Парні кінцівки акул та химер, що є кермом 
глибини, а не локомоторними органами, являють 
собою плавці ластоподібної форми, які посеред-
ництвом плечового пояса з’єднуються з тулубом. 
Плечовий пояс акул хрящовий і має просту бу-

дову: це хрящова дуга, проксимальний кінець якої 
знаходиться в товщі м’язів, а дистальний з’єд-
нується з дугою протилежної сторони. Хрящову 
дугу плечового пояса акул можна умовно розділи-
ти на лопаткову й коракоїдну частини, межею між 
якими є суґлобова ділянка, що може бути предста-
влена у вигляді суґлобової западини або в різній 
мірі вираженими суґлобовими горбиками. У кора-
коїдній частині є отвори для проходження нервів.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Слід зазначити, що у літературних джерелах, 
окрім узагального опису плечового пояса акул та 
химер [1; 3-5] нам не вдалося знайти робіт, при-
свячених його детальному морфо-функціональ-
ному аналізу. 
Матеріал і методи досліджень.  Матеріалом 

даних досліджень був скелет плечового пояса 
акул і химер, отриманих із фондів біологічного 
музею Київського національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка та Державного Дарвінівського 
музею (м. Москва), а саме: 

клас хрящові риби classis chondroichthyeS 
надряд акули superordo selachomorphA 

Ряд різнозубоподібні Ordo Heterodontiformes 
Акула-бик Heterodontus japonicus 

Ряд багатозяберникоподібні Ordo Hexanchiformes 
Семизяброва акула Heptranchias dakini 

Плоскоголова семизяброва акула Notorhynchus maculanus 
Шестизяброва (або сіра акула) Hexanchus griseus 

Ряд ламноподібні Ordo Lamniformes 
Чорнорота котяча акула Pristiurus melanostomus 

Морський пес Scyliorhinus canicula 
Ряд катраноподібні Ordo Squaliformes 

Катран Squalis acanthias 
Ряд скватиноподібні Ordo Squatiniformes 

Європейський морський ангел Squatina squatina 
ПІДКЛАС ЦІЛЬНОГОЛОВІ РИБИ SUBCLASSIS HOLOCEPHALI 

Ряд химероподібні Ordo Chimaeriformes 
Європейська химера Chimaera monstrosa 

Розглянуто будову та проведено детальний мор-
фо-функціональний аналіз плечового пояса деяких 
видів акул та химер. Встановлено, що плечовий 
пояс акул і химер побудований із звапнявілого, ду-
гоподібно вигнутого хряща. Суґлобова ділянка пле-
чового пояса в акул та химер представлена або у 
вигляді ямок (западин) або у різній мірі виражени-
ми суґлобовими горбиками. Ширина плечового по-
яса досліджених видів риб залежить від сили дії 
м’язів, що до нього кріпляться, зокрема латераль-
на мускулатура тулуба, а також дорсальні та 

вентральні м’язи плавців. 
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Із метою подальших морфометричних дослі-
джень зі скелету плечового пояса досліджуваних 
акул та химер знімалися морфометричні промі-
ри, а саме: L – загальна довжина плечового по-
яса;  Ls – довжина лопаткової частини плечового 
пояса; Lc – довжина коракоїдної частини плечо-
вого пояса; As-1 – ширина дорсального кінця 
плечового пояса; As ¾ – ширина лопатки на рів-
ні ¾ її довжини; As ½ – ширина лопатки на рівні 
½ її довжини; As ¼ – ширина лопатки на рівні ¼ 
її довжини; A-0 – ширина лопатки на рівні сере-
дини суґлобової западини (горбика); Ac ¼ – ши-
рина коракоїда на рівні ¼ його довжини; Ac ½ – 
ширина коракоїда на рівні ½ його довжини; Ac ¾ – 
ширина коракоїда на рівні ¾ його довжини; Ac-1 
– ширина коракоїда на рівні його вентрального 
кінця. 
На основі отриманих морфометричних показ-

ників вираховували співвідношення структур 
плечового пояса між собою. 
Результати досліджень. Проведенні дослі-

дження показали, що у будові плечового пояса 

акул є певні особливості. Так, у представника 
різнозубих (акула-бик) лопаткова частина пле-
чового пояса дещо вигнута й потовщена (рис. 1). 
Коракоїдна частина відносно лопаткової загнута 
під кутом майже 900 медіально. Суґлобовий гор-
бик відносно високий. 
Серед представників ряду багатозяберникопо-

дібних, родини гребнезубих у будові плечового 
пояса є певні відмінності. У семизябрової акули 
ліва й права дуги плечового пояса не розділені 
між собою (рис. 2). Проте між правою і лівою 
дугами у шестизябрової акули знаходиться один, 
а у плоскоглової семизябрової акули два, розташо-
ваних один за одним, додаткових хряща (рис. 3). 
У ламноподібних акул (представників родини 

котячих акул: чорнорота котяча акула, морський 
пес) дуга плечового пояса слабо вигнута (рис. 4-
5), дистальний кінець коракоїда дещо розшире-
ний, суґлобова западина неглибока, в ділянці 
лопаткової та коракоїдної частин плечового по-
яса є отвори для нервів. 

 

 
 

Рис. 1. Плечовий пояс акули-бика: 
1 – лопаткова частина; 
2 – отвори для нервів; 

3 – коракоїдна частина; 
4 – суґлобовий горбик. 

Рис. 2. Плечовий пояс 
семизябрової акули: 

1 – лопаткова частина; 
2 – отвір для проходження нерва; 

3 – коракоїдна частина. 
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Рис. 3. Додаткові хрящі плечового пояса шестизябрової (І) та плоскоглової семизябрової 
(ІІ) акул: 1 – додатковий хрящ; 2 – коракоїдна частина плечового пояса. 

І 
ІІ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В акули катран – представника ряду катраноподібних – плечо-

вий пояс має вигляд слабо вигнутої дуги, розширеної у ділянці 
суґлобової частини, де й містяться отвори для проходження нер-
вів (рис. 6). Суґлобова частина представлена у вигляді невеликого 
горбика. Слід зазначити, що у катрана, на відміну від інших акул, 
окрім лопаткової частини є ще й надлопаткова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Плечовий пояс катрана: 
1 – надлопаткова частина; 

2 – лопаткова частина;  
3 – отвори для нервів; 4 – суґлобовий 
горбик; 5 – коракоїдна частина.  

Рис. 7. Плечовий пояс європейського 
морського ангела: 1 – коракоїдна частина; 

2 – суґлобові горбики; 3 – отвори для 
нервів; 4 – лопаткова частина. 

 

Рис. 4. Плечовий пояс 
чорноротої котячої акули: 

 1 – коракоїдна частина; 
 2 – отвори для нервів;  

3 – лопаткова частина. 

Рис. 5. Плечовий пояс 
морського пса: 

1 – лопаткова частина; 
2 – отвори для нервів; 

3 – коракоїдна частина;  
4 – суґлобова западина.   
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1. Морфометричні показники плечового пояса акул та химер (мм) 
Вид тварин 

Показники 
промірів акула-

бик 

семизяб-
рова 
акула 

плоско-
голова 
семизяб-
рова 
акула 

шести-
зяброва 
акула 

чорно-
рота ко-
тяча 
акула 

морсь-
кий пес катран 

європей-
ський 
морсь-
кий ан-
гел 

європей-
ська 

химера 

L 168 450 870 730 102 115 144 330 95 
Ls 112 210 420 375 66 70 69 180 55 
Lc 56 240 450 355 36 45 75 150 45 

As-1 14 0 10 0 0 0 0 18 0 
As ¾ 19,2 30 55 55 9 6 9 30 10 
As ½ 30 39 75 70 15 9 12 37 15 
As ¼ 25 45 90 82 10 13 13,5 50 15 
A-0 40 95 180 150 15 15 30 72 18 

Ac ¼ 21 90 105 143 8 15 28,5 60 20 
Ac ½ 27 95 180 150 12 12 29 48 22 
Ac ¾ 20 100 150 115 13,5 9 22,5 36 30 
Ac-1 17,5 120 190 60 15 9 10,5 30 35 

2. Співвідношення структур плечового пояса акул та химер до його довжини (мм) 
Вид тварин 

Показники 
промірів акула-

бик 

семизяб-
рова 
акула 

плоско-
голова 
семизяб-
рова 
акула 

шести-
зяброва 
акула 

чорно-
рота ко-
тяча 
акула 

морсь-
кий пес катран 

європей-
ський 
морсь-
кий ан-
гел 

європей-
ська 

химера 

Ls : L 66,6 46,6 48,2 51,3 64,7 60,8 47,9 54,5 57,8 
Lc : L 33,3 53,3 51,7 48,6 35,2 39,1 52,1 45,4 47,3 

As-1 : L 8,3 0 1,1 0 0 0 0 5,4 0 
As ¾ : L 11,4 6,6 6,3 7,5 8,8 5,2 6,2 9,1 10,5 
As ½ : L  17,8 8,6 8,6 9,5 14,7 7,8 8,3 11,2 15,7 
As ¼ : L  14,8 10 10,3 11,2 9,8 11,3 9,3 15,1 15,7 
A-0 : L 23,8 21,1 20,6 20,5 14,7 13,0 20,8 21,8 18,9 

Ac ¼ : L 12,5 20 12,0 19,8 7,8 13,0 19,7 18,1 21,0 
Ac ½ : L  16,0 21,1 20,6 20,5 11,7 10,4 20,1 14,5 23,1 
Ac ¾ : L  11,9 22,2 17,2 15,7 12,7 7,8 15,6 10,9 31,5 
Ac-1 : L 10,4 26,6 21,8 8,2 14,7 7,8 7,2 9,1 36,8 

 
Для скватиноподібних акул – представників 

родини морських ангелів (європейський морсь-
кий ангел) – характерний дугоподібний, розши-
рений у своїй центральній частині плечовий пояс 
(рис. 7). Суґлобовий горбик роздвоєний. Склада-
ється з двох частин – меншої медіальної та біль-
шої латеральної. З латерального та медіального 
боку середньої частини дуги плечового пояса є 
отвори для нервів. 
Плечовий пояс цільноголових, представників 

ряду химероподібних (європейська химера), по-
дібний до такого в акул, оскільки складається з 
нерозділених між собою хрящових дуг. Коракоїд-

на частина широка, поступово звужується прок-
симально. Лопаткова частина звужена. На кора-
коїдній частині є отвори для проходження нервів 
(рис. 8).   
Морфометричні показники плечового пояса 

досліджених акул та химер наведені у таблиці 1.  
Співвідношення структур плечового пояса до-

сліджених акул та химер наведені у табл. 2.  
Аналіз таблиці 2 показує, що співвідношення 

лопаткової та коракоїдної частин плечового по-
яса досліджуваних видів акул до загальної його 
довжини мають певні відмінності (рис. 9).  
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Рис. 10. Співвідношення лопаткової 
та коракоїдної частин плечового 
пояса європейської химери відносно 

його загальної довжини (%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Плечовий пояс 
європейської химери:  

1 – лопаткова частина;  
2 – коракоїдна частина;  

3 – отвори для нервів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так,  найбільша довжина лопаткової частини 

плечового пояса (66,6%) виявлена у акули-бика, 
а найменша (46,6%) – у семизябрової акули. 
Відповідно найбільша довжина коракоїдної час-
тини плечового пояса (53,3%) властива семизяб-
ровій акулі, а найменша (33,3%) – акулі-бику.  
Аналіз таблиці також свідчить, що у представ-

ника різнозубих акул – акули-бика – найбільш 
широким місцем плечового пояса є межа між 
лопатковою та коракоїдною частинами (A-0 : L). 
Як лопаткова, так і коракоїдна частини плечово-
го пояса найширшими є у своїх середніх ділян-
ках. Відносно широким є й проксимальний кі-
нець лопаткової частини. 

На відміну від різнозубих акул, у багатозябер-
ників (семизяброва акула, плоскоголова семизя-
брова акула, шестизяброва акула) зміни ширини 
плечового пояса дещо відмінні. Так, найбільша 
ширина лопаткової частини знаходиться на рівні 
¼ її довжини (As ¼ : L). Ширина коракоїдної 
частини від середини плечового пояса у семизя-
брової та плоскоголової семизябрової акул по-
ступово збільшується у дистальному напрямі, а в 
шестизябрової акули, навпаки, зменшується. 
У котячих акул представників ряду ламнопо-

дібних (чорнорота котяча акула, морський пес) 
зміни ширини плечового пояса неоднакові. Так, 
у чорноротої котячої акули ширина плечового 
пояса на межі його середини (A-0 : L), а також 
на рівні середини лопаткової частини (As ½ : L) 
та на рівні дистального кінця коракоїдної части-
ни (Ac-1 : L) однакова, оскільки становить у цих 
місцях 14,7 %. Слід зазначити, що коракоїдна 
частина від центру плечового пояса різко звужу-
ється, а далі плавно розширюється. Зміни шири-
ни лопаткової частини відбуваються скачкоподіб-
но. 
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Рис. 9. Довжина лопаткової та коракоїдної 
частин плечового пояса акул відносно його 
загальної довжини (%): 1 – акула-бик;  

2 – семизяброва; 3 – плоскоголова семизяброва; 4 
– шестизяброва; 5 – чорнорота котяча;  

6 – морський пес; 7 – катран; 8 – європейський 
морський ангел. 
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Рис. 11. Зміни ширини плечового пояса європейської химери відносно його загальної довжини 
на різних її рівнях (%).  

У морського пса лопаткова і коракоїдна час-
тини плавно звужуються від центра плечового 
пояса.  
У колючих акул (катран) лопаткова частина 

від середини плечового пояса різко звужується 
до свого проксимального кінця, коракоїдна є 
відносно широкою до своєї середини, а далі 
плавно звужується дистально.   
У скватиноподібних (європейський морський 

ангел) зменшення ширини лопаткової  (прокси-
мально) та коракоїдної (дистально) частин від-
бувається плавно. 
Аналіз співвідношень структур плечового по-

яса химери показує, що довжина лопаткової ча-
стини плечового пояса відносно загальної його 
довжини дещо більша, ніж коракоїдної (рис. 10). 
Проте коракоїдна частина ширша від лопаткової 
(рис. 11). 
Таким чином, проведені дослідження пока-

зують, що плечовий пояс акул та химер хрящо-
вий і має просту будову. Він являє собою хря-
щову дугу, проксимальний кінець якої є вільним 
і не з’єднаний осьовим скелетом, а дистальний 
з’єднується з дугою протилежної сторони. Хря-

щову дугу плечового пояса акул і химер можна 
умовно розділити на лопаткову й коракоїдну 
частини, межею між якими є суґлобова ділянка, 
що може бути представлена у вигляді суґлобо-
вої западини або ж у вигляді суґлобового горби-
ка. У коракоїдній досліджених видів наявні 
отвори для проходження нервів.  
Слід зазначити, що ширина плечового пояса 

досліджених видів риб залежить від сили дії 
м’язів, що до нього кріпляться, зокрема латера-
льна мускулатура тулуба, а також дорсальні та 
вентральні м’язи плавців. 
Висновки  
1. Плечовий пояс акул та химер побудований 

із звапнявілого дугоподібно вигнутого хряща. 
2. Суґлобова ділянка плечового пояса в акул 

та химер представлена або у вигляді ямок (запа-
дин) або у різній мірі вираженими суґлобовими 
горбиками. 

3. Ширина плечового пояса досліджених ви-
дів риб залежить від сили дії м’язів, що до нього 
кріпляться, зокрема латеральна мускулатура 
тулуба, а також дорсальні та вентральні м’язи 
плавців. 
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