
микробного пейзажа ран и метода лечения. Доказано, что в случаях инфицирова
ния ран грамнсгативной микрофлорой имеет место тканевой протеиназно- 
ингибиторный дисбаланс, который усложняет течение раневого процесса и корре
ктируется путём применения мази на гидрофильной основе “Левосин”. Примене
ние мази “Левосин” у крупного рогатого скота в фазе очищения приводит к по
вышению суммарной протеолитической активности в 1.6 раза, что ускоряет про
цесс заживления ран.

Proteinase-inhibitor balance in regeneration tissue in dogs and cattle at 
different methods of treatment

M. Rublenko, A. Yaremchuk
For the first time it is submitted the data on changes of kininogenesis and contents 

of inhibitors of proteinases in wound extracts of dogs. Its dependence of a microbial 
landscape of wounds and a method of treatment are fixed. It is proved, that in cases of 
infecting wounds by the gramnegative microflora takes place a tissues proteinase- 
inhibitor disbalance which complicates a flow of a wound process and it is corrected by 
application of ointment on hydrophilous basis "Laevosin". Application of ointment 
"Laevosin" in a purification phase results in rising proteoclastic activity in 1,6 times that 
accelerates the process of wound adhesion in cattle
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ВПЛИВ БІОМОСУ® І МІКОСОРБУ™ НА 
ЖЕРЕБНИХ КОБИЛ ТА РОЗВИТОК 
ОТРИМАНИХ ВІД НИХ ЛОШАТ

Наведені результати вивчення впливу біомосу® і мікосорбу™ на жеребних ко
бил та на розвиток отриманих від них лошат.

На початку квітня 2001 р. у США на кінних фермах штату Кенту- 
ккі спостерігали значне збільшення випадків мертвонародження, а 
також абортів у кобил. Синдром відмічали на значному поголів’ї пле
мінних коней. Причиною цього виявилася наявність мікотоксинів на 
пасовищі весною. Тоді спостерігали синдром зниження відтворюваль- 
ної якості коней (СЗВЯК). За результатами досліджень було визначе
но, що мікотоксини впливають на всіх коней і особливо лошат. У них
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спостерігали зниження маси тіла та відставання у рості. Деякі мікоток- 
сини впливали на відтворну здатність жеребців [1]. Найбільш поши
рені симптоми мікотоксикозів у коней - це коліки, нервові розлади, 
пошкодження мозку і паралічі, зниження росту й споживання корму, 
підвищена чутливість і пошкодження мозку [2].

Мікосорб™ - органічний адсорбент мікотоксинів. Додавання 
його до раціону попереджує зниження споживання корму і зміни в 
обміні речовин у дорослих коней [3]. Мікосорб™ навіть при дода
ванні мінімальної кількості в раціон, швидко адсорбує практично 
всі відомі мікотоксини. Біомос® - антибактеріальний препарат, на
туральний ст имулятор росту. За даними досліджень відомо, що до
бавка в раціон жеребним кобилам біомосу дозволяє підвищити 
імунний статус новонароджених лошат та профілактувати виник
нення діареї [4].

Мета роботи - дослідити вплив мікосорбу™ та біомосу* на же
ребних кобил і на розвиток отриманих від них лошат.

Матеріал і методи досліджень. Було сформовано 3 групи же
ребних кобил: контрольна 3 тварини, які не отримували препара
тів; перша дослідна - 4 (отримували біомос®); друга - 4 тварини 
(отримували мікосорб™).

Біомос® та мікосорб™ кобилам задавали щоденно по 10 г на го
лову за місяць до жереблення протягом 20-ти днів. Дослідження 
крові та її сироватки проводили за загальноприйнятими методика
ми: визначення величини гематокриту - за методом Тодорова, під
рахунок еритроцитів, лейкоцитів - у камері Горяєва, кількості ге
моглобіну - гемоглобінціанідним методом, індекси “червоної кро
ві” - шляхом підрахунку, загальний білок - рефрактометричним 
методом, загальну кількість імуноглобулінів - з розчином сульфіту 
натрію [5], кількість альбумінів з бромкрезоловим зеленим [6], ка
ротин - петролейним ефіром, неорганічний фосфор - молібдено
вою кислотою [7], загальний кальцій - крезолфталеїном комплек- 
соном [8], РЗГА-за [9].

Результати досліджень та їх обговорення. Перед даванкою пре
паратів з усіх груп кобил була відібрана і досліджена кров. Повторно 
п'досліджували на третій день після жереблення та через 6 міс.

Результати гематологічних показників крові у кобил до і після 
жереблення представлені у таблиці 1.
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Таблиця 1 - Показники крові у кобил до і після жереблення

Примітка: р*<0,05; р**<0,01; порівняно з контролем.

З даних табл. І видно, що у кобил контрольної групи, які не 
отримували препаратів, після жереблення знизилися значення ерит
роцитів, гематокриту, гемоглобіну. Натомість зросли кольоровий 
показник і ВГЕ. У кобил, які отримували біомос® і мікосорб™ на 3-й 
день після жереблення було встановлено вірогідно вищий показник 
кількості еритроцитів та гематокриту й гемоглобіну. Через 6 міс. ге
матологічні показники у дослідних та контрольних тварин не відріз
нялись. При цьому виявилося, що кольоровий показник і ВГЕ були 
вірогідно (р<0,001) вищими у тварин, які отримували біомос®. Отже, 
застосування біомосу® та мікосорбу™ сприяло зниженню рівня інто
ксикації організму у жеребних кобил, що обумовлювало підвищення 
показників „червоної крові”.

Серологічні показники крові у кобил до і після жереблення по
дано у табл. 2. Встановлено, що до застосування препаратів серо
логічні показники суттєво не відрізнялись у групах контрольних і 
дослідних тварин. Через три доби після жереблення у контрольних 
та дослідних тварин відмічалася тенденція до зниження вмісту аль
бумінів та імуноглобулінів і зростання глобулінів. Також у дослід
них тварин виявлено вірогідно (р<0,01 - 0,001) вище значення ка
ротину, що свідчило про краще його засвоєння.
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Таблиця 2 - Серологічні показники у кобил до і після жереблення

Показник Групи
тварин

Заг. білок, 
г/л

Альбуміни,
г/л

Глобуліни,
г/л А/Г Імуноглобу- 

ліни, г/л
Са,

мМоль/л Р, мМоль/л Каротин,
мкМоль/л

До
застосу
вання

контр. 68,17*2.75 46,18*1,66 22*4,39 2,2*0,5 10,87*1,71 2,53*0.41 0,76*0.08 2.27*0,15

1 досл. 70,55*2,08 47,66*8,73 22,9*7,58 2,75*0,96 11,8*1,16 2,8*0,17 0,84*0,13 2,55*0,18

2 досл. 71,75*3,02 48,91*2,27* 22,84*4,09 2,36*0,57 11,05*2,4 3,03*0,32 0,66*0,09 2,78*0,18

Через 
три дні піс
ля жереб
лення

контр. 72.03*4,8 43,92*2,3 28.12*6,57 1,16*0,39 7,57*0.27 3,07*0,22 0,79*0,06 0.87*0,04

1 досл. 72,88*1,83 45,32*1,04 27,56*1,93 1,66*0,12 8,18*0,76 3,28*0,31 0,67*0,06 3,23*0,24***

2 досл. 71,4*4,95 46,36*1,69 25,04*4,05 1,91*0,26 8,07*1,2 3,6*0,28 1,24*0,19 3,2*0,37**

Через 
6 міс. піс
ля жереб
лення

контр. 73.4*3.56 40,6*1,59 32,8*2,21 1,24*0.06 14.2*4,32 3,83*0,48 0.85*0.11 3,63*0.51

1 досл. 76,9*2,08 53*7,3 23,8*8,49 3,26*1,35 12,2*0,59 3,33*0,47 0,56*0,1 4,17*0,86

2 досл. 80,3*5,72 54,0*2,1 26,4*8,49 2,48*0,72 12,8*0,61 3,38*0,42 0,88*0,05 3,85*0,71

Примітка: р*<0,05; р**<0,01; р***<0,001 порівняно з контролем.



Гематологічні показники у лошат, яких отримали від тварин 
контрольної та дослідних груп, представлені в табл. 3.

Таблиця 3 - Гематологічні показники у лошат

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01.

З даних табл. 3 видно, що у лошат, яких отримали від дослідних 
самок, вище значення рівня гематокриту, гемоглобіну, ВГ Е та ко
льоровий показник.

Серологічні показники лошат представлені в таблиці 4. Виявле
но, що в процесі розвитку молодняку, який отриманий від кобил 
контрольної та дослідних груп, відмічається тенденція до підви
щення білка, імуноглобулінів, альбумінів та зниження значення 
глобулінів.

Таблиця 4 - Серологічні показники у лошат

Примітки: р*<0,05.

Дані табл. 4 вказують на кращий стан резистентності лошат від 
кобил, які отримували біомос* та мікосорб™. Також цікаві резуль
тати отримані щодо наявності специфічних антитіл до ринопнев- 
монії у дослідних тварин. Гак, до проведення досліду серед конт
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рольних тварин у однієї з трьох були виявлені тигри гемаглютині
нів в РЗГА 10 log2. У 50% тварин, які отримували біомос®, були 
виявлені титри гемаглютинінів в РЗГА 5 log2 і 8 log2. У лошат, які 
отримували мікосорб™, у двох із чотирьох були виявлені титри ге
маглютинінів в РЗГА 3 log2 і 7 log2. На третю добу після жереблен- 
ня у групі контрольних тварин були виявленні специфічні антитіла 
до ринопневмонії в РЗГА у титрах 8 log2, 9 log2, 10 log2, середній 
титр по групі 9 log2, що свідчить про розвиток інфекційного проце
су. У всіх лошат, що отримували біомос®, також були виявлені 
специфічні антитіла в РЗГА у титрах 6 log2, 6 log2, 9 log2, 4 log2, се
редній тигр становив 6,25 log2. У лошат, що отримували мікосорб™, 
також були виявлені специфічні антитіла в РЗГА в титрах 6 log2, 
6 log2, 8 log2, середній титр становив 6,67 log2. Через 6 міс. у кон
трольній групі титр специфічних антитіл щодо ринопневмонії ста
новив 7 log2, у першій групі - 6 log2, другій - 4,25 log2. У тварин, 
які отримували мікосорб™ і біомос®, виявлено нижчі титри специ
фічних антитіл щодо ринопневмонії, що вказує на прихований пе
ребіг хвороби у цих тварин. У контрольній групі лошат зростання 
титрів вказує на розвиток інфекційного процесу, який супроводжу
вався появою кон’юнктивіту та риніту.

Показники розвитку лошат представлені у табл. 5. Спостеріга
ли, що через 6 міс. лошата, отримані від кобил першої та другої 
дослідних груп, краще розвивались і мали більшу масу тіла, ніж у 
контролі.

Таблиця 5 - Основні показники розвитку лошат через 3 дні і 6 міс. після народження

Висновки. 1. Застосування мікосорбу™ та біомосу® жеребним 
кобилам сприяло зниженню інтоксикації організму та підвищенню 
показників “червоної крові”.

25



2. У кобил, які отримували біомос® та мікосорб™ протягом 6 міс.,
титри специфічних антитіл щодо ринопневмонії були в 1,5 раза нижчи
ми, ніж у контрольних тварин, які ці препарати не отримували.

3. Лошата від кобил, яким згодовували біомос® та мікосорб™,
розвивалися краще і в 6-місячному віці мали живу масу на 4-7 кг 
більшу, ніж у контролі.

Перспективою подальших досліджень є вивчення доцільності 
застосування мікосорбу™ та біомосу® для підвищення резистентно
сті організму у коней.
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Приведены результаты изучения влияния биомоса® и микосорба™ на жеребых 

кобыл и развитие полученных от них жеребят.

Influence of biomos and micosorb on pregnancy mare and development 
received from the foals
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