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В статье рассмотрены вопросы антибиотикорезистентности штаммов S. aureus, S.
epidermidis, S. saprophiticus, S. agalactiae, S. pyogenes, Е. faecalis, E. coli, P. vulgaris, P. mirabilis, P.
aeruginosa, K. pneumoniae, C. oedematiens, C. septicum, C. perfringens, F. necrophorum и D. nodosus,
выделенных от коров с гнойно-некротическими поражениями дистального отдела конечностей.
Установлено, что большинство выделенных культур чувствительны к препаратам тетрацикли-
нового ряда, тилозину и тиамулину.

In the article the question of antibiotic resistance of S. aureus, S. epidermidis, S. saprophiticus, S. aga-
lactiae, S. pyogenes, E. faecalis, E. coli, P. vulgaris, P. mirabilis, P. aeruginosa, K. pneumoniae, C. oede-
matiens, C. septicum, C. perfringens, F. necrophorum and D. nodosus, isolated from cows with pyonecrotic
lesions of the distal extremities. Found that most of the selected crops are sensitive to tetracycline drugs row
tylosin and tiamulin.
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ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНТАМІНАЦІЇ
 ТУШОК БРОЙЛЕРІВ САЛЬМОНЕЛОЮ

При дослідженні кількості сальмонели, в зразках із змвів з тушок бройлерів, що виросли на се-
редовищі Ендо і тест-підкладках RIDACOUNT Salmonella, встановили, що контамінація була в ме-
жах від 5,9 х102 до 6,2 х102 КУО/г продукту. В cирому м’ясі бройлерів цей показник коливався від 3,7
x102 до 3,9 х102 КУО/г продукту Використання тест-підкладок серії RIDACOUNT було таким же
ефективним у визначенні кількості бактерій, як і стандартні поживні середовища. Запропонована
методика характеризується простотою виконання, високою специфічністю і чутливістю при ви-
значенні патогенних мікроорганізмів і гарною відтворюваністю, універсальністю застосування і
невеликими витратами часу для проведення аналізу.

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та її звязок із важливими науковими та
практичними завданнями.

Відповідно до сучасних вимог до управління
якістю і безпекою вироблених продуктів харчу-
вання тваринного походження необхідно постійно
контролювати мікробне забруднення сировини та

готової продукції. Встановлено, що тваринницька
продовольча сировина часто буває контаміновані
небезпечної для споживача мікрофлорою.
Найбільш часто в продукції птахівництва кампі-
лобактер та сальмонелу (1,2,3). У цьому зв’язку
важливе значення має оперативне виявлення
патогенов та їх кількості. Метою нашого дослі-
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дження було визначення рівня контамінації тушок
бройлерів сальмонелою за допомогою підкладок
серії RIDARCOUNT.

Постановка завдання.
З цією метою ми використовували готові до

роботи тест-підкладки серії RIDACOUNT Salmo-
nella (компанія R-Biopharm, Німеччіна), які дозво-
ляють виявляти ентеробактерії та диференцію-
вати сальмонелу. Ми дослідили змиви з тушок
бройлерів в забойному цеху в Білопільскому ра-
йоні Сумської області. Дослідження проводили в
порівнянні зі стандартними методами аналізу.
Використовували метод прямого посіву на сере-
довище Ендо і паралельно на RIDACOUNT Sal-
monella.

Відібрані зразки перемішували та подрібню-
вали або доводили до однорідної консистенці, з
подрібненої суспензії робили наважку необхідної
маси. Наважку досліджуваного продукту масою
10 г подрібнювали в порцеляновій ступці і пере-
носили в колбу з 90 мл стерильного
фізіологічного розчину, ретельно перемішували і
витримували 10 хв. Надосадову рідину викори-
стовували для приготування наступних десятко-
вих розведень. Для визначення кількості ентеро-
бактерій, в тому числі бактерій роду сальмонела
1 мл десяткових розведень досліджуваного зраз-
ку наносили на мікробіологічні тест- підкладки
RIDACOUNT Salmonella. Термостатування тест-
підкладок проводили при 37 ° С протягом 24-48
год. Результат оцінювали по кожній пробі окремо.
Кількість мікроорганізмів (X) в 1 г продукту або в
1 см3 обчислювали за формулою:
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де:
а - середнє арифметичне кількісті колоній в

посівах;

n - число 10-кратних розведень наважки
продукту;

m - маса (об’єм) наважки продукту (змиву),
взята для приготування вихідного розведення,
г (см3);

V - об’єм рідини, взятий для приготування
вихідного розведення наважки продукту (змиву),
г (см3).

Результати обчислення кількості
мікроорганізмів виражали числом
колонієутворюючих одиниць (КУО) від 1,0 до 9,9,
помноженим на 10n. За остаточний результат ви-
значення кількості бактерій в 1 г зразка приймали
середнє арифметичне результатів підрахунку
двох-трьох тест-підкладок.

Результати й обговорення.
Результати проведених досліджень

представлені в таблиці. Аналіз даних результатів
дозволив встановити, що в змивах з тушок брой-
лерів і в сирому м’ясі птиці при визначенні кілько-
сті сальмонели за допомогою стандартних по-
живних середовищ і тест-підкладок RIDACOUNT
встановлено високий збіг результатів. Це
свідчить про високу вірогідність при застосуванні
методу тест-підкладок RIDACOUNT.

Дослідженнями було встановлено, що в зра-
зках із змвів з тушок бройлерів кількість сальмо-
нел, що виросли на середовищі Ендо і тест-
підкладках RIDACOUNT Salmonella було в межах
від 5,9 х102 до 6,2 х102 КУО / г продукту. У той же
час в cирому м’ясі цей показник коливався від 3,7
x102 до 3,9 х102 КУО / г продукту.

Отримані результати дозволили також вста-
новити, що при ізоляції сальмонели на
середовищі Ендо і тест-підкладках цифрові по-
казники мали близькі значення.

Таблица 1.
Результати порівняльного визначення санітарно-показових мікроорганізмів

в продуктах птахівництва за допомогою тест-підложек RIDACOUNT
 та селективного середовища.

Сальмонели
Середовще Ендо RIDACOUNT Salmonella

Змиви з тушок бройлерів (6,2±1,1)х102 (5,9±l,l)xl02

Мясо бройлерів (3,7±1,4)х102 (3,9±l,5)xl02

Таким чином, встановлено, що тест-
підкладки серії RIDACOUNT мають високу селек-
тивність та чутливість і дозволяють отримувати
практично такі ж результати, що й у випадках за-
стосування стандартних поживних середовищ.
Коефіцієнт кореляції у всіх випадках був 0,95.
При цьому отримання результатів при викорис-
танні серії тест-підкладок RIDACOUNT відбува-
ється в більш короткі терміни.

Оцінюючи якість сировини на переробних
підприємствах з допомогою визначення рівня різ-
них груп бактеріальних контамінантів, а також
стан виробництва та ефективність проведених

санітарно-гігієнічних заходів, використовуючи ме-
тод підкладок серії RIDACOUNT, можна контро-
лювати санітарно- виробничі нормативи безпеки
в критичних контрольних точках на підприємст-
вах, що працюють за принципами системи
НАССР. Запропонована методика характеризу-
ється простотою виконання, високою специфічні-
стю і чутливістю при визначенні патогенних мік-
роорганізмів і гарною відтворюваністю, універса-
льністю застосування і невеликими витратами
часу для проведення аналізу.
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Рис1. Визначення рівня контамінації продуктів птахівництва сальмонелою
за допомогою тест-підкладок RIDACOUNT.

Рис 2. Визначення рівня контамінації продуктів птахівництва сальмонелою
за допомогою середовища Ендо.

Висновки.
1. При дослідженні кількості мікроорганіз-

мів в зразках із змвів з тушок бройлерів кількість
сальмонел, що виросли на середовищі Ендо і
тест-підкладках RIDACOUNT Salmonella було в
межах від 5,9 х102 до 6,2 х102 КУО / г продукту.

2. В cирому м’ясі бройлерів цей показник
коливався від 3,7 x102 до 3,9 х102 КУО / г проду-
кту.

3. Використання тест-підкладок серії
RIDACOUNT було таким же ефективним у ви-
значенні кількості бактерій, як і стандартні по-
живні середовища.

4. Запропонована методика характеризу-
ється простотою виконання, високою специфіч-
ністю і чутливістю при визначенні патогенних
мікроорганізмів і гарною відтворюваністю, уні-
версальністю застосування і невеликими витра-
тами часу для проведення аналізу.
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При исследовании количества сальмонеллы в образцах со смывов с тушек бройлеров количе-
ство сальмонелл, выросших на среде Эндо и тест-подложках RIDACOUNT Salmonella было в пред-
елах от 5,9 х102 до 6,2 х102 КОЕ/г продукта. В cыром мясе бройлеров этот показатель колебался
от 3,7 x102 до 3,9 х102 КОЕ/г продукта. Использование тест-подложек серии RIDACOUNT было та-
ким же эффективным в определении количества бактерий, как и стандартные питательные сре-
ды. Предложенная методика характеризуется простотой исполнения, высокой специфичностью и
чувствительностью при определении патогенных микроорганизмов и хорошей воспроизводимос-
тью, универсальностью применения и небольшими затратами времени для проведения анализа

The express-method of microbial indication and identification with use of RIDACOUNT test system was
as effective as use of standard dry media. During investigation we studied level of Salmonella in poultry meat
and carcases. We found that level of Salmonella in poultry carcases determined by Ridacount dry medium
plates and Endo medium was about 5,9 х102 до 6,2 х102 /g CFU and in poultry meat - 3,7 x102 - 3,9 х102

CFU/g. This method of Salmonella indication can be used in entarprises with implemented HACCP system.
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РЕЗУЛЬТАТИ МОРФОЛОГІЧНИХ І БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КРОВІ
 ХВОРИХ МІКОПЛАЗМОЗОМ ТЕЛЯТ

З представлених результатів найбільш достовірна різниця в морфологічних показниках крові
здорових і хворих телят відмічена при вираженому прояві хвороби і значно в хронічній формі перебі-
гу. Аналізуючи гематологічні показники, збільшення швидкості осадження еритроцитів є одним із
важливих критеріїв прогнозування респіраторних хвороб. Зміни біохімічного складу крови обумовле-
но погіршенням тканинного метаболізму і деполімеризації глікопротеїнових комплексів, з‘явленням
в крові великої кількості продуктів розщеплення білково-вуглеводних комплексів. Проведенні якісні
та кількісні тести на білки при гострій фазі захворювання (С-реактивний білок, фібриноген), пока-
зали збільшення їх концентрації, це констатує на загальні зміни протеїнограми і затяжного запа-
льного процесу.

Постановка проблеми у загальному ви- гляді. Мікоплазмози - інфекційні хвороби тварин і


