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У загальній структурі хірургічної патології травматизм становить 42–55% від загальної кількості 

досліджуваних тварин. У розрізі хірургічної патології рани складають до 18% від усіх хірургічно хворих 

тварин, за інфікування яких необхідним є застосування антибактеріальних препаратів. Безконтрольне та 

безсистемне використання антибактеріальних препаратів призводить до підвищення стійкості збудників 

хірургічної інфекції, зростання патогенності, вірулентності у мікроорганізмів та виникнення нових 

мутаційних форм. Необхідне проведення бактеріологічних дослідженнь перед кожним призначенням 

антибіотикотерапії. У роботі представлені результати мікробіологічних досліджень збудників гнійних ран у 

собак. Встановлено, що кількість мікроорганізмів у 1 мл ексудату склала 10
7
–10

9
 колонієутворюючих одиниць. 

За культурально-морфологічними та біохімічними дослідженнями виділені асоціації мікроорганізмів були 

ідентифіковані як Str. faecalis, Staph. aureus, Staph. epidermidis та E. coli. Найбільш чутливими згадані 

мікроорганізми виявилися до левоміцетину. Зона затримки росту E. coli та Staph. aureus становила 15–25 мм, 

а Staph. epidermidis – 9–15 мм. E. coli виявилася чутлива до тетрацикліну, слабо-чутлива до неоміцину і 

доксициліну та нечутлива до інших антибіотиків. Str. faecalis проявила нечутливість до всіх досліджуваних 

антибіотиків. Staph. Aureus, окрім чутливості до левоміцетину, виявив слабу чутливість до неоміцину, 

лінкоміцину і доксициліну та нечутливість до решти антибіотиків. Staph. epidermidis також проявив слабу 

чутливість до стрептоміцину, левоміцетину та лінкоміцину і нечутливість до всіх інших вказаних 

антибіотиків. Таким чином, виділені мікроорганізми з ранового ексудату гнійних ран собак виявилися найменш 

стійкими до левоміцетину. Для лікування гнійних ран обрана мазь „Левомеколь“, діючою речовиною якої є 

левоміцетин.   
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Постановка проблеми 

Зі збільшенням кількості собак в умовах 

сучасності, зростає і частота їх захворювань 

різної етіології [1–2]. Відомо, що у розрізі 

хірургічної патології травматизм складає 42–55% 

[3–4], при цьому рани становлять 9,9–18% 

хірургічно хворих тварин [2, 5–6] та інфікування 

їх сягає 17,9% від загальної кількості 

травмованих [7]. Травми у собак часто 

супроводжуються забрудненням пошкоджених 

тканин, у результаті чого розвиваються гнійно-

запальні процеси [8]. Лікування гнійних ран 

залишається актуальною проблемою у 

ветеринарній хірургії та потребує застосування 

препаратів з антибактеріальними властивостями. 

Але поява антибіотикорезистентних 

мікроорганізмів значно ускладнює лікування 

гнійно-запальних процесів та боротьбу із 

можливими ускладненнями [9]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Одним із основних факторів, який 

характеризує інтенсивність місцевої і загальної 

реакції при травмі, яка відображає характер і 

спрямованість ранового процесу, є наявність 

збудника гнійної інфекції, встановлення його 

виду, патогенності та кількості в рані [10].  

Лікування гнійних ран має бути 

комплексним, поряд з хірургічними методами, 

чільне місце повинна займати 

антибіотикотерапія. Але незважаючи на 

створення нових поколінь антибактеріальних 

засобів, постійного вдосконалення асептики та 

антисептики, кількість ран, ускладнених гнійною 

інфекцією, не тільки не зменшується, а, навпаки, 

збільшується. Безконтрольне та безсистемне 

використання за різноманітних патологій у 

тварин антибактеріальних препаратів призводить 

до підвищення стійкості збудників хірургічної 

інфекції, зростання патогенності, вірулентності у 

мікроорганізмів та виникнення нових 

мутаційних форм [11]. Тому необхідно 

проводити бактеріологічні дослідження перед 

кожним призначенням антибіотикотерапії. 

Бактеріологічне дослідження передбачає 

якісне та кількісне визначення ранової 
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мікрофлори. Воно включає ідентифікацію 

збудника ранової інфекції (якісний та кількісний 

склад мікрофлори), його чутливість до 

антибактеріальних засобів, а також кількість 

мікробів у рановому ексудаті [12]. 

Мета, завдання та методика досліджень 

Метою досліджень було встановлення 

чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. 

Завдання досліджень: визначити кількість 

мікроорганізмів в 1 мл ексудату та ступінь 

мікробного обсіменіння гнійного ексудату, 

провести ідентифікацію виділених збудників 

ранової інфекції та встановити чутливість 

виділених мікроорганізмів до антибіотиків. 

Матеріалом для проведених досліджень були 

24 проби гнійного ексудату, відібрані із гнійних 

ран у 12 собак до початку лікування. 

Для визначення кількості мікроорганізмів в 1 

мл ексудату та ступеня мікробного обсіменіння 

гнійного ексудату проводили серійні розведення 

за методом Пастера. Для цього беруть ряд 

пробірок з 9 мл розплавленого до 50
0
С МПА. 

Стерильною піпеткою набирають і вносять у 

першу пробірку 1 мл досліджуваного матеріалу і 

ретельно змішують з середовищем. При цьому 

отримують розведення 1:10. Потім з першої 

пробірки набирають 1 мл і переносять в другу, 

отримують таким чином розведення 1:100 і т.д. 

Після приготування розведень із трьох останніх 

пробірок виливають засіяний на МПА матеріал у 

стерильні бактеріологічні чашки, дотримуючись 

правил асептики. Дають можливість МПА 

застигнути, відмічають їх розведення і кладуть у 

термостат на 18-24 год. Після чого досліджують 

ізольовані колонії, що виросли на живильному 

середовищі, роблять відсіви від потрібних 

колоній на стерильні середовища, де і 

виростають чисті культури. 

В результаті проведеної мікроскопії мазків із 

чистих культур забарвлених за Грамом, за 

культуральними властивостями визначали 

видовий склад мікроорганізмів [13]. 

Чутливість виділених мікроорганізмів до 

антибіотиків встановлювали методом дифузії в 

агар з використанням дисків просочених 

антибіотиками: бензилпеніциліном, 

стрептоміцином, доксициліном, левоміцетином, 

тетрацикліном, лінкоміцином та неоміцином. 

Результати досліджень. При проведенні 

мікробіологічних досліджень спостерігали ріст 

таких колоній: дрібні колонії з інтенсивним 

ростом темного кольору, грампозитивні; кулястої 

форми з рівними краями і глянцевою поверхнею, 

колонії діаметром 2–5-мм білого кольору, 

грампозитивні; правильної шароподібної форми і 

розміром 0,5–1,5 мкм, розташовані переважно по 

дві або чотири бактерії, грампозитивні; круглої 

форми, товсті палички з заокругленими кінцями, 

з рівною поверхнею, сіруватого кольору, 

довжиною 1–4 мкм і шириною 0,2–0,7 мкм, 

грамнегативні. 

В результаті проведених культурально-

морфологічних та біохімічних досліджень 

виділені асоціації мікроорганізмів були 

ідентифіковані як Str. faecalis, Staph. aureus, 

Staph. epidermidis та E. coli. 

Щодо мікробного обсіменіння гнійного 

ексудату у собак до лікування, то кількість 

мікроорганізмів у 1 мл ексудату склала 10
7
–10

9
 

колонієутворюючих одиниць в 1 мл ексудату, а 

так як критичний рівень становить 10
5
, тому всі 

рани нагноювалися. 

Дуже важливим при виділенні 

мікроорганізмів є визначення їх чутливості до 

антибіотиків, з метою вибору оптимального 

препарату для лікування (табл. 1). 

Таблиця 1. Чутливість збудників ранової інфекції до антибіотиків 

Вид 

мікроорганізму 

Антибіотик 

бензил- 

пеніцилін 

стрето- 

міцин 

докси- 

цилін 

левомі- 

цетин 

тетра- 

циклін 

лінко- 

міцин 

неомі- 

цин 

E.coli - - ± + + - ± 

Str.faecalis - - - - - - - 

Staph.aureus - - ± + - ± ± 

Staph.epide-

rmidis 

- ± - ± - ± - 

Примітки: (+) – чутливий, () – слабочутливий, (-) – нечутливий. 
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Найбільш чутливими згадані мікроорганізми 

виявилися до левоміцетину (рис. 1). Зона 

затримки росту E. coli та Staph. aureus становила 

15–25 мм, а Staph. epidermidis – 9–15 мм. E. coli 

виявилася чутлива до тетрацикліну, 

слабочутлива до неоміцину і доксициліну та 

нечутлива до інших антибіотиків. Str. faecalis – 

проявила нечутливість до всіх досліджуваних 

антибіотиків. Staph. aureus окрім чутливості до 

левоміцетину виявив слабу чутливість до 

неоміцину, лінкоміцину та доксициліну та 

нечутливість до решти антибіотиків. Staph. 

epidermidis також проявив слабу чутливість до 

стрептоміцину, левоміцетину та лінкоміцину і 

нечутливість до всіх інших вказаних 

антибіотиків. 

 

Рис. 1. Визначення чутливості виділених 

мікроорганізмів до антибіотиків 

Таким чином, виділені мікроорганізми з 

ранового ексудату гнійних ран собак виявилися 

найменш стійкими до левоміцетину. Для 

лікування ран була обрана мазь „Левомеколь“, 

діючою речовиною якої був даний антибіотик. 

Мазь на гідрофільній основі „Левомеколь“ 

володіє антимікробними, репаративними та 

протизапальними властивостями, діє 

бактеріостатично щодо грампозитивних і 

грамнегативних мікроорганізмів, показана для 

лікування гнійних ран у першій фазі ранового 

процесу. 

Висновки та перспективи  

подальших досліджень 

1. Кількість мікроорганізмів у 1 мл гнійного 

ексудату, відібраного із ран у собак до лікування 

становить 10
7
–10

9
 колонієутворюючих одиниць. 

2. Основні виділені мікроорганізми 

хірургічної інфекції у собак до лікування були 

ідентифіковані як Str. faecalis, Staph. aureus, 

Staph. epidermidis та E. coli. 

3. Найбільш чутливими мікроорганізми 

виявилися до левоміцетину: зона затримки росту 

E. coli та Staph. aureus становила 15–25 мм, Staph. 

epidermidis – 9–15 мм. Str. faecalis – проявив 

нечутливість до всіх досліджуваних 

антибіотиків. 

4. Для лікування ран обрана мазь 

„Левомеколь“, діючою речовиною якої є 

левоміцетин. 

Перспективи подальших досліджень 

полягають у розробці комплексного методу 

лікування гнійних ран у собак з використанням 

янтарної кислоти та мазі „Левомеколь“. 
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In the general structure of surgical pathology 

the traumatism is 42–55% of total of the studied 

animals. In a section of surgical pathology of a 

wound make up to 18% of all surgically sick animals 

for whose becomings infected use of antibacterial 

drugs is necessary. Uncontrolled and unsystematic 

use of antibacterial drugs leads to an increase in the 

resistance of agents of a surgical infection, an 

increase in pathogenicity, virulence in 

microorganisms, and the emergence of new 

mutational forms. It is necessary to carry out 

bacteriological studies before each appointment of 

antibiotic therapy. In work results of 

microbiological researches of originators of 

purulent wounds at dogs are presented. It is 

established that the quantity of microorganisms in 1 

ml of an exsudate was 10
7
–10

9
 

koloniyeobrazuyushchikh of units. Behind 

kulturalno-morphological and biochemical 

researches associations of microorganisms were 

allocated identified as Str. faecalis, Staph. aureus, 

Staph. epidermidis and E. coli. The most sensitive 

the mentioned microorganisms appeared to 

levomycetinum. Zone of a growth inhibition E. coli 

and Staph. aureus made 15-25 mm, and Staph. 

epidermidis – 9–15 mm. E. coli was sensitive to 

tetracyclinum, is weakly sensitive to neomycinum 

and a doksitsilin and is tolerant to other antibiotics. 

Str. faecalis - showed insusceptibility to all studied 

antibiotics. Staph. aureus except sensitivity to 

levomycetinum showed weak sensitivity to 

neomycinum, lincomycin and a doksitsilin and 

insusceptibility to other antibiotics. Staph. 

epidermidis also showed weak sensitivity to 

streptomycinum, levomycetinum and lincomycin and 

insusceptibility to all other specified antibiotics. 

Thus, the isolated microorganisms from the wound 

exudate of purulent dog wounds were the least 

resistant to levomycetin. For treatment of purulent 

wounds is chosen ointment "Levomekol", the active 

substance of which is levomitsetin.  

Keywords: dogs, purulent wounds, 

microorganisms, antibiotics, sensitivity. 
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В общей структуре хирургической 

патологии травматизм составляет 42–55% от 

общего количества исследуемых животных. В 

разрезе хирургической патологии раны 

составляют до 18% от всех хирургически 

больных животных, при инфицировании 

которых необходимо применение 

антибактериальных препаратов. 

Бесконтрольное и бессистемное использование 

антибактериальных препаратов приводит к 

повышению устойчивости возбудителей 

хирургической инфекции, росту патогенности, 

вирулентности у микроорганизмов и 

возникновению новых мутационных форм. 

Необходимо проведение бактериологических 

исследований перед каждым назначением 

антибиотикотерапии. В работе представлены 

результаты микробиологических исследований 

возбудителей гнойных ран у собак. Установлено, 

что количество микроорганизмов в 1 мл 

экссудата составило 10
7
–10

9
 

колониеобразующих единиц. При культурально-

морфологических и биохимических исследованиях 

выделенные ассоциации микроорганизмов были 

идентифицированы как Str. faecalis, Staph. 

aureus, Staph. epidermidis и E. coli. Наиболее 

чувствительными упомянутые микроорганизмы 

оказались к левомицетину. Зона задержки роста 

E. coli и Staph. aureus составляла 15–25 мм, а 

Staph. epidermidis – 9–15 мм. E. coli оказалась 

чувствительна к тетрациклину, 

слабочувствительна к неомицину и доксицилину 

и нечувствительна к другим антибиотикам. Str. 

faecalis проявил нечувствительность ко всем 

исследуемым антибиотикам. Staph. Aureus, 

кроме чувствительности к левомицетину, 

проявил слабую чувствительность к неомицину, 

линкомицину и доксицилину и 

нечувствительность к другим антибиотикам. 

Staph. epidermidis также проявил слабую 

чувствительность к стрептомицину, 

левомицетину и линкомицину и 

нечувствительность ко всем остальным 

указанным антибиотикам. Таким образом, 

выделенные микроорганизмы с раневого 

экссудата гнойных ран собак оказались 

наименее устойчивыми к левомицетину. Для 

лечения гнойных ран выбрана мазь "Левомеколь", 

действующим веществом которой является 

левомицетин.  

Ключевые слова: собаки, гнойные раны, 

микроорганизмы, антибиотики, 

чувствительность. 
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