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ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ ТІМТІЛ -250 ПРИ ІНФЕКЦІЙНОМУ СИНОВІТІ ПТИЦІ

В статті наведені данні по обгрунтуванню лікувально-профілактичної дії препарату ТімТіл
250, з’ясовано, що новий комплексний препарат являється достатньо ефективним для терапії мі-
коплазмозу, а також може забезпечувати достатньо високий профілактичний ефект. Отримані
результати будуть рекомендовані до внесення в проект листівки-вкладки препарату, досьє якого
готується до реєстрації.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Широке поширення патогенних і апатоген-
них мікоплазм в природі пробудило інтерес до
вивчення даних біологічних агентів – унікальних
мікроорганізмів, котрі займають проміжне поло-
ження між бактеріями та вірусами [1, 2]. Поміж
видів роду Mycoplasma для ветеринарної меди-
цини найбільшу проблемність демонструють два
види Mycoplasma gallisepticum і Mycoplasma
synoviae. Ці патогенні мікроорганізми спричиня-
ють респіраторний мікоплазмоз та інфекційний
синовіт птиці. Збудник інфекційного синовіту це
політропний мікроорганізм з первинною локаліза-
цією в слизових клітинах респіраторного тракту з
подальшим розповсюдженням на інші органи й
тканини. М. synoviae виділяється з органів диха-
льної системи, нирок, печінки, селезінки, мозку і
суглобів. Мікоплазми є паразитами клітинних
мембран, вони порушують нормальний метабо-
лізм клітин, ослаблюють їх енергетичні запаси,
зумовлюють запальні процеси. А в асоціації з ін-
шими інфекційними агентами – сприяють хроніч-
ним респіраторним захворюванням та імуносуп-
ресії. Пасивного дія останньої на організм при-
зводить до виснаження природної резистентнос-
ті, до цитодеструктивних змін імунокомпетентних
клітин, все це активує бактеріальні та вірусні ін-
фекції на асоційоване їх співіснування з мікопла-
змозом [3, 4].

М. synoviae володіє тропізмом до епітеліаль-
них тканин, що сприяє враженню синовіальних
оболонок суглобів. Головним фактором патології
мікоплазмозной синовіта є аутоімунні реакції ор-
ганізму господаря. Так, для інфекції, зумовленої
М. synoviae, характерний прогресуючий вплив на
дезорганізацію сполучної тканини. Відомі дослід-
ники Ландман і Феберві в своїх експерименталь-
них роботах легалізували тісний взаємозв’язок
між амілоїдною артропатією й інфекцією
М. synoviae в стадах бройлерів [5]. Дане захво-
рювання супроводжується переродженням суг-
лобового хряща і амілоїдною дистрофією внутрі-
шніх органів, що є наслідком аутоімунних проце-
сів. Джерелом інфекції слугує хвора або пере-
хворіла птиця, а також отримані від неї інкубацій-

ні яйця. При якісних умовах утримання і годівлі
птиці, для мікоплазмозу характерний латентний
перебіг і тривала персистуюча дія в організмі.
Застосування антибіотиків і вакцинопрофілактика
призводять до клінічного благополуччя, проте
нерідко це не сприяє повній елімінації збудника
від перехворівших курей. При цьому, під впливом
різних несприятливих причин, латентна форма
інфекції спроможна трансформуватися в гостру
форму перебігу. Подразнювальні чинники також
можуть перетворювати виділення і передачу
М. synoviae. Прояву хвороби сприяють порушен-
ня температурного й вологістьного режимів, вак-
цинації проти вірусних інфекцій, скупчення птиці,
підвищена концентрація аміаку і пилу в приміщенні,
незбалансованість раціону по незамінним аміноки-
слотами та мінеральними речовинами тощо [5].

В епізоотології інфекційного синовіту важли-
вим фактором є те, що поміж штамів М. synoviae
виявляється значна несталість вірулентності і
тканинного тропізму, що підштовхує до різних
форм прояву хвороби. Спадкові ознаки, вік, імун-
ний статус птиці, а також інтеркурентних інфекції
(інфекційний бронхіт курей, ньюкаслська хвороба,
колібактеріоз, респіраторний мікоплазмоз) викли-
кають взаємопосилення патогенної дії.

Зв’язок з важливими науковими і практи-
чними завданнями. Відображені у статті матері-
али є фрагментом наукових досліджень кафедри
ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та без-
пеки і якості продуктів тваринництва Сумського
національного аграрного університету за темати-
чним планом науково-дослідної роботи універси-
тету «Впровадження більш досконалих методів
діагностики, лікування і профілактики заразних
хвороб тварин», № держреєстрації 0198U001290
(реєстр. № 41/1).

Аналіз основних досліджень і публікацій
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. У світовій практиці кращий метод бороть-
би з мікоплазмоз - отримання та збереження ста-
тусу птиці «вільної від Mycoplasma», тобто повна
ліквідація інфекції та створення умов неможливо-
сті її прояву. Проте в практичних умовах це важко
здійснити.
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В Україні поки немає спеціальних програм по
боротьбі з мікоплазмозом птиці на птахофабри-
ках, вони знаходяться в стадії опрацювань. Існу-
ють регіональні інструкції та рекомендації з вико-
рінення даної інфекції. Тому стратегію боротьби
та профілактики мікоплазмозу переважно визна-
чають ветеринарні спеціалісти господарств.
Своєчасна діагностика сприяє попередженню
поширення хвороби. Однак остаточний діагноз на
інфекційний синовіт може бути поставлений тіль-
ки-но лабораторними методами.

Його вважають підтвердженим після виді-
лення та ідентифікації патогенного виду мікоп-
лазм, або в пробах біологічного матеріалу, від не
вакцинованого поголів’я, виявлені генетичний
матеріал і антитіла до збудника хвороби. Для
швидкої діагностики в умовах лабораторій пта-
хофабрик застосовують реакцію краплинної аг-
лютинації. На ринку біопрепаратів доступні коме-
рційні антигени для виявлення антитіл в сироват-
ках крові до М. synoviae (Intervet, Spafas тощо).
За короткий проміжок часу можна досліджувати
необхідну кількість проб сироваток крові в РА, не
використовуючи спеціальної дорогої техніки і
трудомістких методів. Підтверджуючими тестами
є РА в розведеннях, РГГА та ІФА. Для виявлення
генетичного матеріалу в біологічних об’єктах ши-
роко застосовують чутливу й високо специфічну
полімеразну ланцюгову реакцію.

Основним елементом боротьби з даним за-
хворюванням являється вплив на руйнівні сили
епізоотичного ланцюга з метою розриву його ла-
нок: доросла птиця → яйце → курчата. Вважа-
ється, що основний шлях передачі і розповсю-
дження мікоплазм в господарстві - трансоваріа-
льной (через інкубаційне яйце). Існує й горизон-
тальний шлях передачі збудника. Передінкуба-
ційна обробка яєць – один із способів боротьби з
інфекцією, спрямований на розрив епізоотичного
ланцюга. Для цього існує кілька методів: коротко-
часний нагрів яєць перед інкубацією до 45,5° С;
занурення їх у різні мікоплазмоцидні розчини;
ін’єкційний спосіб введення антибіотиків в яйця
тощо. В подальшому, курчатам, із неблагополуч-
них господарств, з перших днів життя дають ан-
тибіотики із груп фторхінолонів, макролідів або
тетрацикліну та наступним призначенням пробіо-
тиків [6, 7]. Однак безсистемне застосування ан-
тибіотиків у виробництві, без врахування всіх
членів асоціації, які беруть участь в інфекційному
процесі, і чутливості збудників до лікарських пре-

паратів, частіше не дозволяє домогтися бажаних
результатів. У зв’язку з цим, метою даної роботи
є розробка раціональних схеми профілактики та
лікування птиці при мікоплазмозу на основі ново-
го комплексного препарату Тімтіл-250.

Метою досліджень було вивчення лікува-
льно-профілактичної ефективності експеримен-
тального препаратуТімтіл-250 за інфекційного
синовіту курей.

Матеріали та методи дослідження. 70 кур-
чат породи легорн в добовому віці розподілили
на три групи: контрольну (n=30) та дві – дослідні
(n=20). В обох дослідних групах було додатково
створено по дві рівновеликі підгрупи А та Б
(n=10). В контрольній групі було відповідно сто-
ворено три підгрупи (А, Б, та В).

Курчатам обох підгруп дослідної групи №1 з
добового віку щоденно, впродовж п’яти діб, через
систему водопоїння задавали комплексний пре-
парат ТімТіл-250 експериментальної серії, із роз-
рахунку 1 мл на 1 літр води. Активно діючими ре-
човинами даного препарату є водорозчинні солі
антибіотиків тилозину та тіамуліну, що були взяті
в спеціальному співвідношенні, яке становило
250 мг на мл розчину.

В 10-ти добовому віці всіх курчат обох дослі-
дних груп та підгрупи А і Б – контрольної, інфіку-
вали культурою M. synoivae. При цьому курчатам
всіх підгруп А культуру ввели внутрішньочеревне,
а курчатам всіх підгрупам Б – інтранозально. При
обох методах зараження застосовували дозу з
вмістом 500 тис. м.кл. в 1 мл, відповідно, що до
стандарту коломутності. Ця доза дорівнювала
LD50, яку попереднє нами було відтитровано.

Курчатам обох підгруп дослідної групи №2, з
наступного дня їх експерементального інфікуван-
ня, щоденне впродовж 5 діб застосовували пре-
парат Тімтіл-250, який постійно додавали до пит-
ної води в співвідношенні 1:1000. Спостереження
над курчатами всіх груп проводили ще впродовж
10 наступних діб після інфікування. В цей період
курчата інших підгруп жодних хіміотерапевтичних
засобів не отримували.

Результати дослідження. В ході проведен-
ня даного експерименту було з’ясовано, що до-
слідний препарат Тімтіл-250 проявив виражені
лікувальні й профілактичні властивості при екс-
периментальному мікоплазмозу птиці, що був
обумовлений M. synoivae (табл. 1).

Таблиця 1.
Ефективність використання препарату Тімтіл-250
при експериментальному мікоплазмозі курчат

Контрольна група Дослідна група №1 Дослідна група №2Показники А Б В А Б А Б
Кількість курчат в підгрупі, гол. 10 10 10 10 10 10 10
Кількість загиблих, гол. 7 8 0 1 2 0 0
Кількість живих, гол. 3 2 10 9 8 10 10
Збереженість, % 30 20 100 90 80 100 100
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Як видно з даних наведених в таблиці, що
курчата к контрольних підгуп А і Б, після їх експе-
рементального інфікування, хворіли з високим
рівнем летальності (70 та 80%). При цьому дещо
вищий відсоток загибелі відзначено в підгрупі Б,
курчатам якої культуру мікоплазм ввели інтрано-
зальне. Такаж закономірність простежувалась і в
аналогічні підгрупі дослідної групи №1. Курчата
групи В, яких до початку інфікування підгруп А і Б,
перемістили в окремо ізольоване приміщення,
залишалися здоровими.

Курчата із дослідної групи № 2, що були екс-
периментально інфіковані збудниками мікоплаз-
мозу, яким з лікувальною метою застосовували
розчин експериментального препарату Тімтіл-
250, були надійно захищені застосованою схе-
мою терапії, котра забезпечила 100% збереже-
ність поголів’я в обох підгрупах, в незалежності
від методу інфікування. В дослідній групі №1, якій
експериментальний препарат застосували з
профілактичною метою курсом, що закінчився за
5 діб до інфікування курчат, збереженість стано-
вила 90 та 80% в підгрупах А та Б, яких було ін-
фіковано однаковою дозою збудника але різними
способами введення (внутрішньочеревне та ін-
транозальне відповідно). В підгрупах А і Б – що
слугували контролем, збереженість стала 30 та
20% відповідно.

При розтині трупів загиблих курчат було від-
мічено зміни переважно в органах дихання, сли-
зові оболонки яких були гіперемійовані, вкриті

пластівцями фібрину. Порожнини носа і трахеї
заповнені слизисто-серозним і гнійно-
фібринозним ексудатом та казеозною масою.
Стінки повітроносних мішків потовщені, вкриті
блідо-жовтим клейким ексудатом. Плевра й оче-
ревина вкриті фібринозними плівками та нашару-
ваннями. Виявлена серозно-фібринозна
пневмонія. Виявлені зміни являються характер-
ними для мікоплазмозу птиці.

Таким чином з’ясовано, що новий комплекс-
ний препарат являється достатньо ефективним
для терапії мікоплазмозу, а також може забезпе-
чувати достатньо високий профілактичний ефект.

Перспектива подальших досліджень пла-
нується подальше вивчення лікувально-
профілактичного ефекту препарату Тімтіл-250
при інфекційних хворобах птиці.

Висновки
1. Інфікування курчат культурою M. synoivae

спричиняє гострий перебіг мікоплазмозу з висо-
ким ступенем летальності, рівень якої дещо різ-
нився в залежності від способу введення інфек-
ційного агента.

2. Експерементальний препарат Тімтіл-250
проявив високу дієвість (100%) при застосування
під час перебігу хвороби, та значну профілактич-
ну здатність при попереднній запобіжливій обро-
бці курчат.

3. Отримані результати будуть рекомендо-
вані до внесення в проект листіки-вкладки препа-
рату, досьє якого готується до реєстрації.
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В статье приведены данные по обоснованию лечебно-профилактической дозы препарата Ти-
мТил 250, доведено, что новый препарат является достаточно эффективным для терапии мико-
плазмоза, а также обеспечивает достаточно високий профилактический эффект.

This article presents the information about the treatment and prophylaxis action of preparation TimTil
250, founded that new complex preparation has effective action against mycoplasmosis, and also can pro-
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vide a high deterrent effect. The results that we obtained will be recommended for inclusion in the project
how to use this preparation which file is preparing for registration.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО АДСОРБЕНТУ „КОРМОСАНтм” ЗА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ФУЗАРІОТОКСИКОЗУ ПТИЦІ

Представлені результати дослідження за перебігу експериментального фузаріотоксикозу ку-
рчат та впливу адсорбенту „Кормосантм” на токсикоз-біологічну дію асоційованого мікотоксикозу
спричиненого токсинами зеараленон, Т-2 токсином та ДОНом. Додавання сорбенту до корму, кон-
тамінованого фузаріотоксинами, забезпечило профілактичну та детоксикаційну дію, яка ствер-
джується приростом маси тіла на 20,6%, по відношенню до групи, що отримувала токсин, біохіміч-
ними та гістологічними показниками, які практично не відрізняються від норми.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Природні екотоксиканти – фузаріотоксини
(Т-2 токсин, дезоксініваленол, зеараленон, фу-
монізин тощо) володіють вираженими токсичними
властивостями та відносяться до найбільш не-
безпечних для здоров’я тварин та птиці [1]. Нау-
кові праці останніх років, опубліковані вітчизня-
ними та зарубіжними вченими, свідчать про висо-
ку частоту й ступінь контамінації ними кормів на
всіх континентах в місцях з розвитими галузями
тваринництва [2, 3]. Результати наявних дослі-
джень дають підставу відносити фузаріотоксико-
зи – до одної із найбільш економічно значимих
проблем сучасного птахівництва, так як високо-
продуктивні породи птиці надзвичайно чутливі до
дії природних токсинів [4].

Аналіз основних досліджень і публікацій,
у яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. Достатньо значима кількість повідомлень
свідчать, що на виробництві, при невеликій кіль-
кості мікотоксинів в кормах, їм часто не приділя-
ють достатньої уваги через відсутність чітких клі-
нічних ознак інтоксикації [4]. Проте з’ясовано, що
системне потрапляння в організм навіть най-
меншої їх кількості, призводить до послідовної
акумуляції, а це істотно спричиняє зниження при-
росту маси тіла, пригнічує загальну і специфічну
резистентність та формує перед умови для роз-
витку хвороб [5]. Зокрема доведено, що наяв-
ність в кормах зеараленону, до якого, як вважа-
лось, птиця дуже стійка, призводило до збіль-
шення вибракування бройлерів, а також до про-
явів різноманітних патологічних відхилень в ор-
ганізмі як у півників так і у курочок [6]. За спосте-
реженнями фахівців, у птахокомплексі, де в ком-
бікормі виявили зеараленон в невеликій кількості

(1,5 до 4,5 мг/кг), у курей спостерігалась змен-
шення несучості протягом 7 діб із 72 до 41%.
Водночас, крім того, відзначалось погіршення
якості шкаралупи, зменшення розміру яєць, блі-
дість гребеня, втрату апетиту, розлад травлення,
патологічні зміни в яйцепроводі і клоацит [7]. По-
ряд з цим існують дані про зростання приростів
внаслідок експериментального введення в раціон
птиці зеараленону, що свідчить про недостатнє
вивчення питання біологічної дії F-2 токсину [8].

З’ясовано, що особливістю продуцентів фу-
заріотоксинів, є їх властивість продукувати одно-
часно декілька мікотоксинів, а це призводить до
підвищення токсичності та прояву негативної дії
їх на організм [9]. Як свідчать літературні дані,
зеараленон часто знаходять в зразках заодно з
Т-2 токсином або вомітоксином [10]. Випадок,
спонтанних змішаних мікотоксикозів спостерігали
у птиці та телят в Республіці Мордовія, внаслідок
годівлі кормом враженого Т-2 токсином, зеарале-
ноном, дезоксініваленолом, охратоксином А.
Вміст кожного мікотоксину в окремості не пере-
вищував існуючі показники МДР, але спостеріга-
лось видиме посилення токсичної дії корму вна-
слідок наявності кількох мікотоксинів [11].

Змішані (асоційовані) мікотоксикози також
часто виникають у виробничих умовах госпо-
дарств України [12]. Як результат, в останні роки
– виявляється значне зростання рівня ураженості
кормів фузаріями (з 8,05% до 59,4%) [13]. Так як
галузь птахівництва базується переважно на
вживанні колосальних об’ємів зернофуражу, ак-
туальною стає проблема захисту птиці від впливу
різноманітних мікотоксинів. А втім немало про-
блем з мікотоксинами залишаються ще не вирі-
шеними: не з’ясовані механізми змішаних мікото-


