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сти от применения препаратов так и в сравнении с контрольной группой. Отмечены характер-
ные морфологические изменения в структуре гемоцитов медоносной пчелы под влиянием биоло-
гических стимуляторов. 

 
Investigated the quantitative and morphological changes in the hemolymph of the honeybee in the ap-

plication of herbal immunostimulants Echinacea, Eleutherococcus that PDЄ (placenta denaturovanoy emulsi-
fication) under laboratory conditions. Revealed the dynamics of the increase proleykotsitov, sferulotsitov and 
reduction of neutrophil and eosinophil phagocytes, depending on the use of drugs and in comparison with 
the control group. Marked by characteristic morphological changes in the structure of the hemocytes of the 
honey bee under the influence of biological stimulants. 
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Наведені дані щодо змін морфологічних та біохімічних показників крові собак, уражених збудни-

ком Toxoplasma gondii за дії бровермекетину, азитроміцину та наночастинок металів. 
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бровермектин, азитроміцин, наночастинки міді, цинку та срібла. 
Токсоплазмоз собак – поширена на земній 

кулі інвазійна хвороба [2,3]. Збудник Toxoplasma 
gondii суттєво впливає на організм тварини, в т.ч. 
на морфологічні та біохімічні показники крові. Лі-
кування хворих на токсоплазмоз тварин не зав-
жди є ефективним [4,5]. В зв’язку з цим пошук 
нових протитоксоплазмозних лікарських засобів – 
актуальне питання ветеринарної медицини [1]. 

Метою наших досліджень було вивчити 
зміни гематологічник показників собак, інвазова-
них токсоплазмами, за дії лікарських засобів 

Матеріал та методи досліджень. Дослі-
дження проводили в КП «Притулок для тварин» 
(м. Бородянка Київської області). 

Для лікування хворих на токсоплазмоз  собак 
були застосовані бровермектин ін’єкційний, азит-
роміцин, наночастинки срібла, цинку та міді. При 
проведенні досліджень тварин було розподілено 
на 5 дослідних і одну контрольну групи. Першій 
групі тварин застосовували перорально розчин 
наночастинок срібла, другій – міді, третій –цинку 
щоденно упродовж трьох тижнів в дозі 1 мл/кг 
маси тіла. Четверта група тварин одержала бро-
вермектин ін’єкційний, а п’ята – азитроміцин згід-
но інструкції щодо застосування цих препаратів. 
Шоста група була контрольною. До застосування 
лікарських засобів, через два тижні та через 28 
діб від усіх тварин відбирали кров для аналізу  
гематологічних показників та серологічних дослі-
джень на токсоплазмоз методом ІФА.  

Результати досліджень. До застосування 
собакам лікарських засобів вміст гемоглобіну був 

дещо нижчим за межі фізіологічних параметрів 
для цього показника у тварин четвертої дослідної 
групи (109±2,51 г/л). У тварин контрольної групи 
він наближався до нижньої межі (110,4±3,21 г/л). 

Кількість еритроцитів у собак усіх груп зна-
ходилась у фізіологічних межах, а у тварин конт-
рольної групи та першої дослідної наближалася 
до нижньої межі фізіологічних параметрів.  

У собак переважної більшості дослідних груп 
спостерігали лейкопенію. Так, у тварин контроль-
ної групи цей показник становив 8,1±0,13 Г/л, що 
на 0,4 Г/л менше нижньої межі фізіологічних па-
раметрів, у собак першої дослідної групи – 
8,16±0,22 Г/л, що менше на 0,34 Г/л, у тварин 
четвертої дослідної групи – 8,26±0,17 Г/л, що ме-
нше на 0,24 Г/л та у собак п’ятої групи – 
8,32±0,19 Г/л, що менше на 0,18 Г/л. 

При цьому лейкопенія супроводжувалась 
відносним лімфоцитозом у собак усіх дослідних 
груп. Так, у тварин контрольної групи відсотковий 
вміст лімфоцитів становив 36,2±5,86, що на 1,2 % 
більше за фізіологічні межі для цього показника, у 
собак першої дослідної групи − 35,4±9,22, що на 
0,4 % більше, у тварин другої дослідної групи − 
35,2±10,38, що на 0,2 % більше, у собак третьої 
дослідної групи − 35,6±8,82, що на 0,6 % більше 
та у тварин п’ятої дослідної групи − 35,4±1,55, що 
на 0,4 % більше, що може бути свідченням пере-
бігу токсоплазмозної інвазії. 

Незначне збільшення відсоткового вмісту 
еозинофілів також було зареєстровано до прове-
дення лікування тварин. Так, цей показник стано-
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вив у групі контрольних собак – 10±1,75 %, у пе-
ршій дослідній – 9,2±1,15 %, у другій –9,2±0,85 %, 
у третій – 9,4±2,46, у четвертій –9,4±2,46 % та у 
п’ятій –9,6±1,45 %, що відповідно на 1 %, 0,2 %, 
0,2 %, 0,4 %, 0,4 % та 0,6 % більше за верхню 
межу фізіологічних параметрів для цього показ-
ника. Це може свідчити про наявність паразитів в 
організмі тварин. 

Результати аналізу морфологічних показни-
ків крові собак також свідчать про незначне збі-
льшення відсоткового вмісту моноцитів у деяких 
тварин та наявність юних клітин нейтрофілів 
(0,4±0,3 %) у одній із контрольних груп тварин. 
Так, відсотковий вміст моноцитів у тварин першої 
контрольної групи становив 5,4±3,06, у другої − 
5,8±3,36, третьої − 5±2,51, що більше на 0,4 %, 
0,8 % та знаходиться на верхній межі фізіологіч-
них параметрів відповідно.  

Такий показник, як швидкість осідання ерит-
роцитів був у фізіологічних межах у тварин усіх 
дослідних груп за винятком третьої (4,6±3,36 %), 
де він був вищим  за верхню межу фізіологічних 
параметрів на 1,1 мм/год.  

Через 14 діб після початку лікування тварин 
з використанням бровермектину ін’єкційного, ази-
троміцину, наночастинок срібла, цинку та міді 
спостерігали покращення морфологічних показ-
ників крові у тварин першої – п’ятої дослідних 
груп.  

Вміст гемоглобіну достовірно збільшився у 
третій і п’ятій дослідних групах тварин з 
121±15,54 г/л до проведення досліджень до 
147±7,77 г/л (Р<0,01) на чотирнадцяту добу екс-
перименту, тобто на 26 г/л і з 124,2±8,67 г/л до 
146,4±12,83 г/л (Р<0,05), тобто на 22,2 г/л відпо-
відно.  

Кількість еритроцитів також достовірно збі-
льшилась на чотирнадцяту добу у третій, четвер-
тій і п’ятій дослідних групах собак. Зокрема, з 
5,38±0,14 Т/л до 6,22±0,17 Т/л (Р<0,05), що на 
0,84 Т/л більше, з 5,52±0,19 Т/л до 5,92±0,09 Т/л 
(Р<0,05), що на 0,4 Т/л більше і з 5,5±0,25 Т/л до 
5,96±0,16 Т/л (Р<0,05). Це також значно більше у 
порівнянні з показником контрольної групи тварин 
на ту ж добу експерименту (114,6±4,66 Т/л). 

Вміст лейкоцитів достовірно збільшився у 
п’ятій дослідній групі з  8,32±0,19 Г/л перед за-
стосуванням наночастинок міді до 8,52±0,09  /л 
(Р<0,05), що на 0,2 Г/л більше і входить у фізіо-
логічні межі для цього показника. В той же час, 
цей показник є меншим за фізіологічні межі у кон-
трольній групі собак (8,16±0,12 Г/л), першій до-
слідній (8,26±0,12 Г/л), другій (8,42±0,4 Г/л) та 
четвертій (8,48±0,14 Г/л). 

Відсотковий вміст лейкоцитів зменшився у 
порівнянні показників першої, другої, третьої, че-
твертої та п’ятої дослідних груп  з контрольною 
(35±6,77%, 32,2±6,87 %, 32±5,76 %, 31,6±1,8, 
31,8±1,35 % і 38±5,51% відповідно). У тварин до-
слідних груп він повернувся до фізіологічних меж. 

Аналогічно спостерігали зменшення відсоткового 
вмісту еозинофілів  у тварин дослідних груп у по-
рівнянні з контрольною (8,8±0,65 %, 8,6±0,55 %, 
9±0,75 %, 8,8±1,15 %, 8,8±0,9 % і 9,2±1,35 % від-
повідно). 

На двадцять восьму добу досліджень продо-
вжувалась тенденція до покращення морфологі-
чних показників крові і особливо це було помітно 
у четвертій, п’ятій і шостій дослідних групах, тоб-
то у тих тварин, яким задавали наночастинки срі-
бла, цинку та міді. Так,  спостерігали лише у кон-
трольній групі тварин зменшення вмісту гемогло-
біну на 2,6 г/л у порівнянні з фізіологічною нор-
мою. В той же час продовжував достовірного збі-
льшуватися вміст гемоглобіну у тварин третьої, 
четвертої і п’ятої дослідних груп (з 121±15,54 г/л, 
109±2,51 г/л, 124,2±8,67 г/л до 141,8±9,87 г/л 
(Р<0,05), 134,6±3,96 г/л (Р<0,01) та 139±8,52 г/л 
(Р<0,05), тобто на 20,8 г/л, на 25,6 г/л і 14,8 г/л 
відповідно).  

Спостерігали достовірне збільшення кількос-
ті еритроцитів у тварин дослідних груп у порів-
нянні з контрольною. Так, у собак контрольної 
групи цей показник становив 5,36±0,11 Т/л, а у 
тварин третьої дослідної групи − 6,6±0,15 Т/л 
(Р<0,001), що на 1,14 Т/л більше за показник гру-
пи контрольних тварин, у собак четвертої дослід-
ної групи − 6,38±0,12 Т/л (Р<0,001) та у тварин 
п’ятої групи – 6,34±0,19 Т/л (Р<0,01). 

До застосування тваринам бровермектину, 
азитроміцину та наночастинок срібла, міді і цинку 
більшість біохімічних показників крові, таких як 
сечовина, білірубін загальний і прямий, загальний 
протеїн та лужна фосфатаза  знаходилися у ме-
жах фізіологічної норми. 

Разом з тим, вміст глюкози у крові  собак  
усіх дослідних і контрольної груп був дещо ниж-
чим за ці межі. Такий показник як креатинін був 
також достовірно нижчим за межі фізіологічної 
норми у тварин дослідної групи №5 (40,31±6,9 
мкмоль/л, Р<0,05). В той же час, вміст амілази у 
тварин контрольної групи, дослідних груп №1-3 
був вищим за межі фізіологічної норми 
(2078,8±583,95 Од/л; 2015±131,06 Од/л; 
2030,2±517,39 Од/л і 2081±542,3 Од/л відповід-
но). 

Показники аспартатамінотрансферази і ала-
нінамінотрансферази були також вищими за фізі-
ологічну норму для цього виду тварин, окрім  со-
бак дослідної групи №4. 

На чотирнадцяту добу наших досліджень 
спостерігали тенденцію до повернення деяких з 
показників до меж фізіологічної норми. Так, вміст 
глюкози достовірно збільшився у тварин дослід-
ної групи №4 (до проведення досліджень – 
2,87±0,2 ммоль/л, а на чотирнадцяту добу – 
3,11±0,1 ммоль/л; Р<0,05). Такий показник як амі-
лаза у дослідних групах тварин №2 і №3 зменши-
вся до фізіологічних меж. До проведення дослі-
джень він становив відповідно 2030,2±517,39 
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Од/л і 2081±542,3 Од/л, а на чотирнадцяту добу – 
1971±181,18 Од/л і 1918,2±204,84 Од/л. Також 
спостерігали тенденцію до зменшення показників 
аланінамінотрансферази та аспартатамінотран-
сферази у деяких групах тварин. При цьому вміст 
загального протеїну достовірно знизився у тва-
рин дослідної групи №1 і №3 та становив 
57,66±2,31 г/л  і 57,1±1,53 г/л (Р<0,05). 

На двадцять восьму добу експерименту спо-
стерігали тенденцію до покращення і повернення 
до фізіологічних меж біохімічих показників крові, 
таких як глюкоза, амілаза, аспартатамінотранс-
фераза та аланін амінотрансфераза. Так, зокре-
ма, вміст глюкози у тварин дослідної групи №2 до 
проведення досліджень становив 
2,22±0,46 ммоль/л, на чотирнадцяту добу –
2,87±0,14 ммоль/л і на двадцять восьму – 
3,39±0,3 ммоль/л (Р<0,05); у тварин дослідної 
групи №4 – 2,87±0,2 ммоль/л, 3,11±0,1ммоль/л 
(Р<0,05) і 3,14±0,14 ммоль/л (Р<0,05) відповідно. 

Показник аспартатамінотрансферази у тва-
рин дослідних груп №3 і №5, тобто тих, яким за-
давали наночастинки срібла і міді поступово зме-
ншувався і повертався до фізіологічних меж. Так, 
до проведення досліджень він становив 
112,2±66,07 Од/л у тварин дослідної групи №3 і 
84,52±17,66 Од/л у тварин дослідної групи №5. 
На чотирнадцяту добу – 82,1±36,86 Од/л, що на 
30,1 Од/л менше за попередній результат дослі-

джень та 81,48±17,17 Од/л, що на 3,04 Од/л ме-
нше відповідно. На двадцять восьму добу цей 
показник достовірно зменшився. Він  повернувся 
до фізіологічних меж і становив 41,34±9,13 Од/л, 
(Р<0,05) і 46,58±5,55 Од/л (Р<0,05) відповідно. 
Аналогічну тенденцію спостерігали і з достовір-
ним зменшенням показників аланінамітрансфе-
рази у тварин дослідних груп, яким задавали на-
ночастинки срібла, міді і цинку. До проведення 
лікування – 61,9±28,87 Од/л; 60,7±12,28 Од/л і 
60,28±5,28 Од/л, а на двадцять восьму добу – 
36,68±2,75 Од/л, 42,06±1,17 Од/л і 
40,24±4,71 Од/л відповідно (Р<0,05). 

Отже, при проведенні досліджень було вста-
новлено, що до застосування лікарських засобів у 
всіх тварин, уражених збудником токсоплазмозу 
реєстрували збільшення активності амінотранс-
фераз (АлАТ та АсАТ) і гіпоальбумінемію. Ці по-
казники поверталися до фізіологічних меж для 
даного виду тварин через чотирнадцять та два-
дцять вісім діб після застосування їм наночасти-
нок срібла, міді, цинку та азитроміцину і дещо 
менше при застосуванні бровермектину 
ін’єкційного. 

Дослідження сироваток крові тварин прово-
дили з використанням набору реагентів D1764 
для імуноферментного виявлення сумарних ан-
титіл до Toxoplasma gondii «Векто Токсо-
антитіла» (табл. 1). 

1. Титри антитіл у сироватці крові собак до та через 28 діб після застосування  
бровермектину, азитроміцину, наночастинок срібла, міді і цинку (M ± m, n = 35) 

п/п Лікарський засіб Титр антитіл у сироватці крові  
до застосування лікарських засобів 

Титр антитіл у сироватці крові через 28 діб 
після застосування лікарських засобів 

1 Бровермектин 2,93±0,18 1,73±0,15 
2 Азитроміцин 3,3±0,13 1,25±0,06 
3 Наночастинки срібла 3,08±0,8 0,94±0,09 
4 Наночастинки цинку 3,03±0,16 0,94±0,14 
5 Наночастинки міді 3,2±0,23 1,26±0,22 
6 Контрольна група 2,94±0,17 2,93±0,11 

 

Дослідження  показали суттєве зменшення 
титру антитіл у сироватці крові собак, яким зада-
вали наночастинки срібла, цинку та міді. У тва-
рин, яким задавали азитроміцин і бровермектин, 
результати виявилися дещо гіршими. Зменшення 
титру антитіл майже не спостерігали у тварин 
контрольної групи.  

Висновок. 
Упродовж 28 діб у собак, уражених збудни-

ком Toxoplasma gondii, після застосування нано-
частинок срібла, цинку та міді, азитроміцину і 
бровермектину покращувалися морфологічні й  
біохімічні показники крові та відбувалося значне 
зменшення титру антитіл. 
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Наведені дані щодо ембріогістогенезу гонад селезнів пекінської та української білої порід качок 

на 3-26 добу інкубації. Встановлено породні відмінності темпів формування структур сім’яників та 
їх придатків сім’яників. Більш інтенсивно розвивалися статеві залози зародків селезнів пекінської 
породи. 

Ключові слова: ембріони качок, статеві клітини, гонади, сім’яники, породні відмінності. 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Птахівничі господар-
ства зазнають значних збитків через низьку за-
плідненість яєць, недостатню виводимість та 
життєздатність новонародженого молодняка во-
доплавної птиці. Зокрема, виводимість каченят є 
низькою і часто сягає лише 50-60%. Без сумніву, 
недостатня вивченість морфології та функції ста-
тевих органів селезнів є одною з причин, що зу-
мовлюють недостатній розвиток галузі птахівниц-
тва. 

Знання репродуктивного апарату селезнів є 
необхідною умовою використання методу штуч-
ного запліднення у качківництві, що дозволить 
значно збільшити економічну ефективність від-
творення стада та виробництва качиного м’яса. 

Аналіз досліджень та публікації. Дотепер 
багато питань формування репродуктивного апа-
рату птахів лишаються мало вивченими. Більш 
того, наявні в літературі відомості відносно роз-
витку статевих органів сільськогосподарських 
птахів стосуються переважно півнів та гусаків 
[1,3-7, 9-11], а також самок цих видів птиці. Щодо 
селезнів, то відомості з цих питань надто обме-
жені [8, 12]. 

Крім того, дані, що характеризують темпи 
ембріогенезу органів відтворення селезнів у 
зв’язку з породними відмінностями у літературі 
майже відсутні [2]. 

Поповнення недостатньої інформації шля-
хом вивчення розвитку та становлення функції 
статевих залоз різних порід качок сприятиме удо-
сконаленню племінної роботи та розробці більш 

раціональних технологічних прийомів з виробни-
цтва качиного м’яса. 

Завдання дослідження. Метою досліджень 
було вивчення ембріонального розвитку та функ-
ціонального становлення статевих залоз самців 
двох найбільш поширених та затребуваних у 
промисловому птахівництві порід качок - пекінсь-
кої та української білої. 

Матеріали досліджень. Для ембріогістоло-
гічного аналізу були використані яйця з зародка-
ми, інкубовані за загальноприйнятим режимом в 
терміни 3,5,7,10,13,16,23,26 діб з початку інкуба-
ції по 7-10 об’єктів кожної вікової та породної гру-
пи, що були отримані в дослідному господарстві 
«Борки» Інституту птахівництва. 

Для дослідження відбиралися нормально 
розвинені зародки. Гонади вилучали з ембріонів, 
починаючи з 16-добового віку. Гістологічні зрізи 
готували за загальноприйнятою методикою, їх 
забарвлення проводили гематоксиліном та еози-
ном, методом Маллорі, суданом 3за Дадді, мето-
дом Шубича. 

Результати досліджень. На 3 добу інкубації 
зачатки статевих залоз ще відсутні. У судинах 
жовткового міхура та у мезенхіми виявляються 
попередники статевих клітин – гоноцити, які відрі-
зняються від оточуючих більшим розміром та 
округлою формою. 

На 5 добу інкубації закладка гонад має ви-
гляд невеликого випину на вентральній поверхні 
первинної нирки. У мезенхімі зачатку виявляють-
ся гоноцити, які також знаходяться у просвітах 
кровоносних судин та мезенхімі тіла ембріонів. 
Помітно, що кількість таких статевих клітин в лівій 


