Висновки:
1. Після введення штучного індуктора інтерферону – ізамбену коровам, позитивно реагуючим
в РІД, вміст інтерферону у сироватці крові на 15-ту добу підвищився до 2,75 log2, що в два рази
перевищує його рівень у сироватці крові лейкозних корів, яким ізамбен не застосовували.
2. У всіх корів третьої дослідної групи відмічали підвищення титрів преципітуючих антитіл
щодо лейкозу ВРХ з 30-ї до 60-ї доби, виявлених в РІД.
3. За використання традиційного методу діагностики лейкозу великої рогатої худоби в РІД
застосування ізамбену дозволить виявляти тварин – прихованих носіїв вірусу лейкозу великої
рогатої худоби, ізоляція яких буде сприяти оздоровленню стад від лейкозу.
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Перспективы использования изамбена в хозяйствах, неблагополучных относительно лейкоза крупного рогатого скота.
А.Е. Галатюк, Т.О. Романишина, А.Г. Хмельницкий
В статье представлены результаты действия изамбена на течение инфекционного процесса, вызваного ВЛ КРС.
Подкожное применение препарата в 2,5 % растворе из расчета 1 г на 100 кг веса животного 1 раз в сутки на протяжении трёх суток вызывает увеличение уровня интерферона и титра антител в сыворотке крови опытных животных.
Ключевые слова: лейкоз крупного рогатого скота, α-интерферон, РИД, реакция микронейтрализации, изамбен.
Prospects of the use of izamben in farmstead unhappy in relation to the leucosis of cattle.
А. Galatyuk, T. Romanishina, A. Khmelnitskij
Influence of izambeny is certain on motion of infectious process, caused BLV, in the organism of cows. Hypodermic
application of preparation in 2,5%-ному solution from a calculation 1,0 grammes on 100 kg of mass of body of animal 1 time
per days during three days causes growth of titles of interferon in the whey of blood of experimental animals and instrumental
in the increase of level of antibodies in zooblast. This phenomenon can be utillized for a sensitisation animals during the
leadthrough of health measures at the leucosis of BLV.
Key words: leucosis of cattle, infected, α-interferon, the microneutralization test, AGID, izamben.
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МІКРОФЛОРА СТАТЕВИХ ШЛЯХІВ КОБИЛ
ЯК ІНДИКАТОР ОТРИМАННЯ ЗДОРОВИХ ЛОШАТ
Виявлено, що до складу мікробної асоціації статевих шляхів окремих кобил входять потенційно-патогенні ентеробактерії з надмірною інтенсивністю росту. Виділені ізоляти є імуногенними для організму тварин, що призводить до
утворення антитіл у високих титрах. Зазначені потенційно небезпечні мікроби ефективно знешкоджуються антибіотиками ряду аміноглікозидів, цефалоспоринів та фторхінолонів.
Ключові слова: мікробна асоціація статевих шляхів, анаеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми, культуральні та морфологічні ознаки ізолятів, антигени, антибіотикочутливість.
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Постановка проблеми. Конярство має високу рентабельність лише за умови отримання здорового, життєздатного молодняку. На здоров’я лошати впливає не тільки генофонд батьків, але й
мікробний пейзаж статевої системи кобили. Бактерії та актиноміцети матері заселяють шлунково-кишковий тракт і дихальну систему новонародженого під час проходження ним родових шляхів. Наявність в складі мікрофлори потенційно-патогенних видів сприяє перевантаженню незрілої імунної системи тварин, захворюванню або загибелі молодняку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нерезультативне осіменіння кобил і народження
нежиттєздатного молодняку є актуальними проблемами для конегосподарств України. Завдяки
проведенню комплексних досліджень – газорідинної хроматографії клітинних ліпідів, генетичної
паспортизації та біохімічної ідентифікації домінуючих культур – виявлено, що мікробний пейзаж
шлунково-кишкового тракту новонароджених майже на 100% збігається зі спектром мікробів в родових шляхах матери [1,2]. Стандартними резидентними мікробами статевих шляхів кобил є представники родів Lactobacillus, Peptococcus, Bacteroides, Staphilococcus, Corinebacterium spp.,
Peptostreptococcus spp., Eubacterium, серед яких переважають анаероби. Потенційні патогени – це
факультативно-анаеробні паличкоподібні бактерії (Pseudomonas aeruginosa, Klebciella pneumoniae
та Klebciella oxytoca, E.coli, Enterobacter aerogenes, Proteus spp.), кулясті бактерії (Staph. aureus та
Staph. albus, Strep. faecalis та Strept. zooepidermicus), звивисті бактерії Tayorella equigenitalis, дріжджі Candida albicans, аеробні мікроскопічні гриби та актиноміцети [3-6]. За дисбіозу статевих шляхів кількісна частка аеробних мікроорганізмів збільшується приблизно в 3 рази.
Важливим і актуальним питанням і для вчених, і для практиків є питання підтримки гомеостазу і вибору ефективних протимікробних засобів для елімінації потенційних патогенів [7]. Використання необґрунтованих схем лікування може призвести до знищення корисних мікроорганізмів, появи резистентних штамів, що в майбутньому принесе величезні збитки.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи – встановлення потенційної небезпечності представників мікробної асоціації статевих шляхів кобил для попередження появи слабких лошат в
конегосподарствах України. Завданням роботи було виявлення кобил репродуктивного віку зі
значним обсіменінням статевих шляхів, виділення відповідних мікробних культур, перевірка їх
антигенності та антибіотикочутливості.
Матеріал і методика дослідження. Культури бактерій, які були виділені зі змивів статевих
органів кобил 2002 та 2004 років народження в конегосподарстві «Райз-Максимко» (с. Нагірнянка Чортківського району, Тернопільська обл.), досліджували на кафедрі мікробіології, вірусології
та епізоотології факультету ветеринарної медицини ЖНАЕУ. Суспензії мікроорганізмів висівали
на загальні та диференційно-діагностичні середовища. На м'ясо-пептонному агарі (МПА) виділяли представників морфологічної групи бактерій, а на агарі Ендо та вісмут-сульфіт агарі (ВСА) –
ентеробактерії. Надалі описували колонії накопичувальних культур та проводили мікроскопічні
дослідження; виділяли чисті культури та накопичували біомасу бактерій для виготовлення антигенів; перевіряли їх антигенність в реакції мікроаглютинації із сироватками крові дослідних кобил та антибіотикочутливість ізолятів диско-дифузійним методом.
Результати досліджень та їх обговорення. Першим завданням роботи був пошук ефективної методики, яка б дозволила виділити з одного зразка максимальну кількість мікробів різних
груп, родів та видів. Тому для отримання накопичувальних культур факультативно-анаеробних
мікроорганізмів на ряд зазначених вище середовищ були зроблені первинні висіви (у кількості
0,1 см3). Кількість колонієутворювальних одиниць (КУО) в накопичувальних культурах від різних тварин значно відрізнялась (табл.1).
Таблиця 1 – Кількість колоній, виділених від тварин
Тварина
Фотохімія, 2002 р.
Багама, 2004 р.
Тайна, 2002 р.

Кількість КУО / см3 на МПА
поверхневі
глибинні
1770 шт.
10660 шт.
510 шт.
3410 шт.
95 шт.
16585 шт.

Кількість КУО/см3 на агарі Ендо
поверхневі
глибинні
535 шт.
500 шт.
360 шт.
410 шт.
3 шт.
0 шт.

Наявність глибинних колоній не викликала значного занепокоєння, адже фізіологічно в 1 г піхвового слизу містяться мільярди анаеробних мікробів. Проблему могли представляти тільки аеробні представники консорціуму, кількість яких відрізнялась у окремих тварин в 160-170 разів.
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Найбільше нас зацікавили домінуючі культури, які добре розвивались на поверхні агару
Ендо і могли належати до умовно-патогенних ентеробактерій (ізоляти – К1, П1 та Р1). Концентрично-кільцеві, вростаючі в агар, колонії культури К1 мали не зовсім правильну форму,
кратероподібний профіль, нерівний з піднятим валом та випинами край, інтенсивно пігментований в рожевий колір плаский центр та опущену периферію, розмір 1-3 мм. Культура П1
була представлена округлими, гладенькими, блискучими, напівпрозорими, біло-рожевими, з
темним центром і прозорим валом по краю, колоніями, розміром 2-5 мм. Колонії ізоляту Р1
були слизуваті, блискучі, непрозорі, гладенькі, мали інтенсивно рожевий колір, нерівні краї
та щільний центр.
Матеріал із колоній накопичувальних культур пересівали на МПА, агар Ендо і ВСА. Зовнішній вигляд і отриманих штрихів, і колоній дозволив стверджувати, що всі ізоляти належали до
різних видів. На МПА штрихи відрізнялись блиском, слизуватістю поверхні, формою країв.
Принциповою відмінністю росту на ВСА були інтенсивність забарвлення в коричневий колір,
вигляд центральної частини штриха та форма їх країв (рідкі лопастні вирости у Р1, часті – у К1,
гладенький край – у П1).
Кількість колоній у висівах дозволяла припустити, що імунна система дослідних тварин не в
змозі легко знищити бактерії. У разі дії на тварин стрес-факторів різної етіології саме вони можуть відігравати певну роль у розвитку патологічних процесів у статевій системі кобил. Для відповіді на питання щодо імуногенності виділених ізолятів проводили реакцію аглютинації (РА), за
якої антигени із чистих культур взаємодіяли з антитілами (АТ) сироваток крові окремих кобил із
конегосподарства. Через 14-16 годин після змішування реагентів в лунках, де зв’язались 50% антитіл з 50% антигенів, були виявлені певні титри АТ (табл.2).
Якби зазначені бактерії були транзитними або корисними мікробами, величини титрів мали знаходитись в межах 0-1:50. Виявлення значної кількості титрів на рівні 1:400 – 1:800
(57% для Р1; 58 % для К1, 92% для П1) показує потенційну небезпечність бактерій для тварин, свідчить про обов’язкове формування імунної відповіді за умов їх проникнення в організм кобил.
Таблиця 2 – Антигенність виділених ізолятів ентеробактерій
Дослідні тварини
Фархада 2003
Зархана 2005
Бархатна 2005
Герта 2005
Булава 2000
Фотохімія 2002
Трахея 2003
Біва 2000
Братіслава 2002
Гербера 2002
Тайна 2002
Кагорта 2003

Титр антитіл до виділених бактеріальних культур в сироватках крові дослідних тварин
Ізолят №1, К1
Ізолят №2, Р1
Ізолят № 3, П1
кільцева концентрична
рожева
прозора
1:200
1:200
1:400
1:200
1:400
1:800
1:200
1:400
1:800
1:100
1:800
1:800
1:100
1:400
1:400
1:400
1:200
1:200
1:400
1:200
1:400
1:400
1:400
1:400
1:800
1:400
1:800
1:400
1:200
1:800
1:400
1:400
1:400
1:400
1:400
1:400

Прогнозована небезпечність виділених ізолятів робить доцільним визначення їх антибіотикочутливості диско-дифузійним методом (ДДМ). Висновки про дієвість антибіотиків різних фармакологічних груп (пеніциліни, цефалоспорини, тетрацикліни, аміноглікозиди, лінкозаміди, фторхінолони та нітрофурани), були зроблені після зіставлення діаметрів зон пригнічення росту чистих культур ізолятів з нормативними діаметрами зон для кожного антибіотика (табл. 3).
Ізоляти демонстрували різну інтенсивність появи стабільних мутантних штамів: у К1 та П1 мутації відбувались у випадку 2-х антибіотиків, а у Р1 – у випадку п’яти. Нечутливість окремих культур
проявлялась, в основному, до бензилпеніциліну, поліміксину, фуразолідону та лінкоміцину. Таким
чином, із 12 випробовуваних препаратів для ізоляту К1 ефективними виявились 58%, для П1 – 50%, а
для Р1 – 33%. В нашому досліді на всі три культури ефективно діяли аміноглікозиди (гентаміцин та
канаміцин), цефалоспорини (цефтріаксон) та фторхінолони (енрофлоксацин). Відомо, що антибіоти46

ки, вибрані для впливу на мікроорганізми, мають бути зручними для застосування, здатними створювати високий протимікробний ефект в мінімальних дозах, бути нетоксичними та сумісними. Тому
оптимальним комплексом, який можна за потреби використовувати для лікування дисфункцій статевої сфери кобил, пов’язаних з надмірним розвитком умовно-патогенної мікрофлори, є поєднання енрофлоксацину (фторхінолони) та гентаміцину (аміноглікозиди).
Таблиця 3. – Діаметри зон затримки росту ізолятів ентеробактерій за результатами випробувань антибіотикочутливості диско-дифузійним методом

1
2
3

К1
П1
Р1
Д норм. для пом.чутл. мікробів, мм
Д норм. для чутливих. мікробів, мм

Фуразолідон

Тетрациклін

Лінкоміцин

Поліміксин

Енрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Гентаміцин

Канаміцин

Стрептоміцин

Цефалотин

Культура

Цефтріаксон

№
п/п

Бензилпеніцилін

Діаметри зон затримки росту бактерійних ізолятів (М±m), мм

16±1,0 34±1,5 34±2,5 23,7±2 41±1,8 22±2,2 36±3,5 44,7±4
0
21±1,8 20,7±2
0
0
41±3,2 20±0,5 26±2,8 23±2,5 30±2,5 37±2,0 40±2,0 16±2,5 17,5±1
0
11±1,5
0
30,3±1
0
0
26±2,0 21,5±2 21±1,5 31,3±2 12,7±1
0
0
16,7±2
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Висновки
1. За встановлення мікробного пейзажу статевих шляхів кобил висів зразків на МПА дозволяє виявити тварин з максимальним обсіменінням статевих шляхів, а на агар Ендо чи ВСА
– виділити з мікробного консорціуму факультативно-анаеробних представників родини ентеробактерій.
2. Реєстрація в РА титрів антитіл до виділених ізолятів ентеробактерій на рівні 1:400 – 1:800
свідчить про їх потенційну небезпечність для тварин .
3. На ізоляти ентеробактерій ефективно діють аміноглікозиди (гентаміцин та канаміцин), цефалоспорини (цефтріаксон) та фторхінолони (енрофлоксацин), які і слід застосовувати для попередження дисфункцій статевої системи кобил в господарстві.
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Микрофлора половых путей кобыл как индикатор возможностей получения здоровых жеребят
М.И. Завадская, А.Э. Галатюк, Л.А. Солодкая
В состав микробной ассоциации половых путей отдельных кобыл входят потенциально патогенные энтеробактерии со чрезмерной интенсивностью роста. Выделенные изоляты являются иммуногенными для организма животных,
что вызывает продукцию антител в высоких титрах. Эти потенциально опасные микробы эффективно обезвреживаются антибиотиками ряда аминогликозидов, цефалоспоринов и фторхинолонов.
Ключевые слова: микробная ассоциация половых путей, анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, культуральные и морфологические свойства изолятов, антигены, антибиотикочувствительность.
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Microflora of genital tracts of mares as indicator of possibilities of receipt of healthy foals
M. Zavadska, O. Galatuk, L. Sоlodka
It is educed that in the complement of microbal association of genital tracts of separate mares enter potentially pathogenic
enterobacteriales with excessive intensity of height. The distinguished isolates are immunogenic for the organism of animals,
that results in formation of antibodies in high titles. Dangerous microbes are marked potentially effectively rendered by
harmless by the antibiotics of row of aminoglycosides, cephalosporins and fluoroquinolones.
Key words: microbal association of genital tracts, anaerobic and optionally-anaerobic microorganisms, culture and
morphological properties of isolates, antigens, antibiotic sensitiveness.
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ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ
ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПАТОЛОГІЇ ОБМІНУ РЕЧОВИН
У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ
Проведені дослідження імуноферментним методом з визначення вмісту гормонів (ПТГ, кальцитоніну) в сироватці
крові високопродуктивних корів, хворих на вторинну остеодистрофію за патології печінки і нирок, післяродової гіпокальціємії. Значне підвищення рівня ПТГ відбулося лише у корів, хворих на післяродовий парез.
Ключові слова: імуноферментний метод, обмін речовин, паратіреоїдний гормон, кальцитонін, вторинна остеодистрофія, післяродовий парез.

Постановка проблеми. Утримання та експлуатація високопродуктивних корів – це вміння
використовувати всі генетичні можливості тварин у сучасних умовах. Отримання від 6 до 10 тис. кг
молока від корови за лактацію вимагає значного навантаження на організм тварини. У високопродуктивних корів обмін речовин відбувається у режимі високої напруги. Численні дослідження
вітчизняних та закордонних вчених доводять, що під час піку лактації, коли енергії корму недостатньо для забезпечення потреб організму, найчастіше у високопродуктивних корів виникають
хвороби, спричинені порушенням обміну речовин [1–3]. Найбільш поширені – це кетоз, хвороби
печінки, нирок, дистонія передшлунків, ацидоз рубця, післяродова гіпокальціємія і гіпофосфатемія, вторинна остеодистрофія, А- і D-гіповітамінози [4–6].
Одним із важливих питань є своєчасна діагностика хвороб, спричинених порушенням обміну
речовин. Більшість з них проявляються нетиповими загальними симптомами у період субклінічного перебігу і діагностувати їх на цій стадії можна лише з урахуванням результатів лабораторного дослідження крові, сечі та інших субстратів [7].
Застосування імуноферментного методу для визначення рівня гормонів у сироватці або плазмі крові тварин розширює сферу досліджень і надає більше можливостей для спостереження перебігу обмінних процесів в організмі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку ветеринарної науки
вчені розглядають новий підхід до вивчення хвороб обміну речовин у високопродуктивних корів.
Порушення метаболізму, за сучасного ведення тваринництва, призводить до розвитку множинної
внутрішньої патології у тварин. Розвиток вторинної остеодистрофії внаслідок захворювання печінки та нирок є одним з її проявів [1, 3, 4, 8].
Мета дослідження – визначення рівня ПТГ та кальцитоніну методом імуноферментного аналізу
в сироватці крові високопродуктивних корів, хворих на вторинну остеодистрофію за патології печінки і нирок, післяродової гіпокальціємії та оцінка діагностичної інформативності цих показників.
Матеріал та методи досліджень. Роботу виконували на високоудійних коровах різних фізіологічних груп 1–4-ї лактацій голштинської та української чорно-рябої порід, продуктивність яких
становила 6–10 тис. кг молока.
Для оцінки функціонального стану печінки у сироватці крові визначали рівень загального білка (рефрактометрично), сечовини (діацетилмонооксидним методом), активність індикаторних
для печінки ферментів (АсАТ, АлАТ). Стан мінерального обміну визначали за рівнем загального
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