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В статье приведены результаты исследований относительно определения основных ассо-

циаций условно-патогенных микроорганизмов среди поголовья животных разных технологических 
направлений в свиноводческих хозяйствах Сумской области. Установлено, что наиболее распро-
страненными были следующие возбудители: E. coli, Salmonella spp., S. аureus, Streptococcus spp. 
Доказано также, что у разных возрастных групп животных была выделена микрофлора, схожа за 
своим видовым составом. 

 
To the article the results of researches are driven in relation to determination of basic associations of 

conditionally-pathogenic microorganisms among the population of animal different technological directions in 
the pig breeding economies of the Sumy area. It is set that most widespread were next causative agents: 
E.coli, Salmonella spp., S. аureus, Streptococcus spp. It is well-proven also, that at the different age-related 
groups of animals a microflora was distinguished, similar after the specific composition. 
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В статті представлені результати з визначення початкової щільності зависі мікобактерій 

при оцінці бактерицидних властивостей дезінфікуючого препарату. Встановлено, що завись куль-
тури мікобактерій в концентрації від 1 млрд. до 2 млрд. мікробних тіл в 1 см3 фізіологічного розчину 
є придатною для проведення досліджень суспензійним способом. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. При визначенні бактерицидних властивос-
тей нових дезінфікуючих препаратів важливе 
значення має правильний вибір методичних під-
ходів що відповідали б цільовому застосуванню 
того чи іншого дезінфікуючого засобу в залежності 
від біологічної природи контамінанту та фізико-
хімічних властивостей оброблюваних поверхонь. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, 

в яких започатковано розв’язання проблеми. 
Загальним і принципово важливим для багатьох 
методів лабораторних досліджень є стандарти-
зація суспензії мікроорганізмів. Найбільше розпо-
всюдження отримав метод оцінки концентрації 
мікробної суспензії за каламутністю [1]. Для виго-
товлення зависі мікобактерій прийнято викорис-
товувати стандарт БЦЖ або оптичний стандарт 
каламутності на 5 і 10 одиниць. Проте в практич-
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ній роботі при визначенні туберкулоцидної актив-
ності деззасобів зазначені стандарти не застосо-
вуються у зв’язку з незручностями їх виготовлен-
ня і коротким терміном придатності, а оцінка рів-
ня каламутності приготованої зависі мікобактерій 
є суб’єктивною і дає похибку не менше 10 % [2]. 

Існують повідомлення, що в 1 мг бактеріаль-
ної маси мікобактерій міститься 40 млн. мікро-
бних тіл [3]. На сьогодні для проведення дослі-
джень з вивчення бактерицидних властивостей 
дезінфектантів щодо мікобактерій обчислення 
бактеріальної суспензії проводять, виходячи з 
даних про те, що в 1 мг бактеріальної маси міс-
титься 100 млн. бактеріальних клітин [4, 5]. Для 
отримання зависі в концентрації 2 млрд. клітин 
мікобактерій у флакони додають необхідний 
об’єм стерильного фізіологічного розчину. Отри-
мана завись є вихідною для проведення дослі-
джень [6]. Така концентрація мікобактерій тубер-
кульозу є завищеною відносно відомої в доступ-
ній літературі максимальної концентрації даних 
мікроорганізмів, що виділяють з об’єктів зовніш-
нього середовища [7]. 

Проте слід зазначити, що не завжди під час 
стандартизації зависі вдається чітко і правильно 
визначити масу мікобактерій, що призводить до 
похибки обчислення щільності зависі. Путіна Т.Г. 
вважає, що невелике (в межах порядку) коливан-
ня кількості мікробних тіл може суттєво впливати 
на кінцевий результат досліджень [8]. Дослідами 

Позднякової В.М. встановлено, що щільність кон-
тамінації молока 300, 500 тис. а також 1 і 5 млн. 
мікобактеріальних тіл не впливає на ефектив-
ність режиму їх знезараження методом інфраче-
рвоного електронагріву [9]. 

Мета роботи. В зв’язку з вищезазначеним 
нами були проведені дослідження з визначення 
мінімальної початкової щільності зависі мікобак-
терій при визначенні туберкулоцидних властиво-
стей дезінфектанту. 

Матеріали та методи досліджень. В дослі-
дах застосовували вітчизняний дезінфікуючий 
препарат, що вміщує суміш альдегідів. Препарат 
досліджували в концентрації 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 %. 

Для проведення досліджень була відібрана 
тест-культура швидкоростучих атипових мікобак-
терій M. fortuitum яку вирощували на середовищі 
Павловського протягом 14 - 21 доби. 

Обчислення бактеріальної зависі мікобактерій 
проводили з розрахунку окремо: 2 млрд.; 1млрд.; 
100 млн.; 10 млн.; 1 млн.; 100 тис.; 10 тис.; 1 тис. 
мікробних тіл в 1 см3 фізіологічного розчину. 

Досліди проводили культуральним методом 
досліджень згідно існуючих методичних рекомен-
дацій [10]. 

Результати власних досліджень та їх об-
говорення. Результати з визначення бактерици-
дних властивостей дезінфектанту суспензійним 
способом щодо M. fortuitum за різної щільності 
зависі мікобактерій наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Бактерицидні властивості дезінфектанту 
Кількість мікробних клітин / см3 Концентрація препарату, 

 % 1 тис. 10 тис. 100 тис. 1 млн. 10 млн. 100 млн. 1 млрд. 2 млрд. 
0,5 – + + ++ ++ +++ +++ +++ 
1,0 – – + + ++ ++ +++ +++ 
1,5 – – – + + + + + 
2,0 – – – – – – – – 

контроль +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 
Примітка: «–» – ріст колоній відсутній; «+»– до 10 колоній мікобактерій; «++» – від 10 до 20 колоній мікобактерій; «+++» 

– від 20 до 50 колоній мікобактерій; «++++» – більше 50 колоній мікобактерій на поверхні поживного середовища. 
 

Характер росту M. fortuitum на поживному 
середовищі за дії дезінфікуючого препарату в 
концентрації 0,5 % за препаратом в залежності 

від початкової щільності зависі культури 
представлений на рисунку 1. 

 
 

 
1 тис/см3 

 
10 тис/см3 

 
100 тис/см3 

 
1 млн/см3 

 
10 млн/см3 

 
100 млн/см3 

 
1 млрд/см3 

 
2 млрд/см3 

Рис. 1. Ріст мікобактерій за дії дезінфектанту в концентрації 0,5 % 
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З матеріалів, наведених в таблиці 1 видно, 
що дезінфікуючий препарат в концентрації від 0,5 
до 2 % при щільності зависі мікобактерій 1 
тис/см3 знищує M. fortuitum у всіх випадках. 

При застосуванні зависі в концентрації 10 
тис/см3 дезінфектант в концентрації 0,5 % 
проявляє бактеріостатичні властивості при цьому 
спостерігали слабкий ріст мікобактерій на 
поживному середовищі у кількості до 10 колоній 
(рис. 1), а бактерицидну дію препарату 
встановлено в концентрації 1 – 2 %. 

Деззасіб в концентрації 1,5 – 2 % при дії на 
завись мікроорганізмів з розрахунку 100 тис/см3 
проявляє бактерицидні властивості, а при 
застосуванні препарату в концентрації 0,5 – 1 % 
спостерігали ріст мікроорганізмів в обох випадках 
у кількості до 10 колоній. 

Поряд з цим слід зазначити, що ріст 
M. fortuitum за зазначених концентрацій в зависі 
контрольних висівів не перевищував 50 колоній 
мікобактерій на поверхні поживного середовища. 

Низьку апробаційну цінність встановлено у 
зависі з розрахунку 1 млн/см3. В цьому випадку 
при застосуванні препарату в концентрації 0,5 % 
спостерігали ріст мікобактерій на поживному 
середовищі у кількості від 10 до 20 колоній (рис. 
1). Бактеріостатичну дію препарат також 
проявляє при застосуванні в концентрації 1 – 
1,5 % (ріст культури при цьому склав до 10 
колоній), а бактерицидні властивості встановлені 
у концентрації 2 %. 

Визначено, що при застосуванні зависі 10 
млн. і 100 млн/см3 дезінфікуючий препарат 

проявляє бактерицидні властивості лише в 
концентрації 2 %. Інтенсивність росту культури в 
концентрації 10 млн/см3 після дії деззасобу в 
концентрації 0,5, 1, і 1,5 % була від 10 до 20, а в 
концентрації 100 млн/см3 – від 10 до 50 колоній 
мікобактерій відповідно. 

Встановлено, що завись у кількості 1 млрд. 
мікробних тіл в 1 см3 фізіологічного розчину не 
поступається в оцінці при визначенні 
туберкулоцидної дії деззасобу загально-
прийнятому розрахунку (2 млрд/см3). 
Бактерицидні властивості препарат проявляє в 
концентрації 2 %, а при дії в концентрації 0,5 - 
1 % ріст мікобактерій склав до 50 колоній (рис. 1), 
в концентрації 1,5 % - до 10 колоній на поверхні 
поживного середовища. 

Інтенсивність росту культури M. fortuitum при 
концентрації бактеріальної зависі 1 млн., 10 млн., 
100 млн., 1 млрд., 2 млрд. в контрольних висівах 
склав більше 50 колоній і був суцільним на всій 
поверхні середовища. 

Висновок. Для проведення досліджень що-
до визначення туберкулоцидних властивостей 
дезінфікуючих препаратів суспензійним способом 
потрібно застосовувати завись мікобактерій в 
концентрації від 1 млрд. до 2 млрд. мікробних тіл 
в 1 см3 фізіологічного розчину. 

Перспективи подальших досліджень по-
лягають в удосконаленні існуючих методологій 
щодо оцінка бактерицидних властивостей дезін-
фікуючих препаратів та проведення ветеринарно-
санітарних заходів при туберкульозній інфекції 
сільськогосподарських тварин. 
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В статье представлены результаты по определению исходной плотности взвеси микобак-
терий при оценке бактерицидных свойств дезинфицирующих препаратов. Установлено, что 
взвесь культуры микобактерий в концентрации от 1 млрд. до 2 млрд. микробных тел в 1 см3 явля-
ется пригодной для проведения исследований. 

 
 In the article results are presented on determination of initial closeness of dredge mycobacterium at the 

estimation of bactericidal properties of disinfectant preparations. It is set that depend cultures of mycobacte-
rium in a concentration from 1 milliards to 2 milliards microbial bodies in 1 sm3 are suitable for the lead 
through of researches. 
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ІЗАМБЕН – СТИМУЛЯТОР ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНЦІЇ ДЛЯ  СВИНЕЙ. 
 

Т.С. Джигова, Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Наведено результатами досліджень застосування імуностимулюючого і протизапального 

препарату  ізамбену  свиням. Встановлено, що введення препарату у дозі 20мг/кг маси тіла підви-
щує показники неспецифічної резистентності і імунологічного статусу тварин. 

Ключові слова: Ізамбен, імунна система, імунологічний статус, свині, неспецифічна резистен-
тність. 

У патогенезі ряду захворювань сільськогос-
подарських тварин важливе значення має по-
шкодження імунної системи екологічними факто-
рами (мікроклімат, інфекційні агенти, середови-
ще), що знижують захисні функції організму. Ця 
проблема особливо актуальна для збереження 
молодняка сільськогосподарських тварин і зок-
рема свиней, плацента яких непроникна для бі-
льшості агентів. [1,3,4] 

Тому до народження у плодів завершується 
лише антигеннезалежна фаза становлення імун-
ної системи, яка в перші дні життя новонародже-
них гальмується колостральними агентами. 
Останнє пояснюється наявністю механізму зво-
ротнього зв’язку регуляції імунітету. Часто імуно-
логічна недостатність материнського організму не 
забезпечує достатнього захисту плода колостра-
льними антитілами. [2,6] Серед сучасних методів 
вирішення проблеми нормалізації і оптимізації  
імунологічного статусу тварин важливе значення 
має фармакологічна  імунокорекція на основі  
застосування препаратів імуномодуляторів - ре-

човин, здатних спрямовано  впливати на імунну 
систему. За нашими попередніми спостережен-
нями, одним із таких препаратів  може бути ізам-
бен. [5,7] 

Матеріали і методи досліджень. Дослі-
дження проводили на 24 клінічно здорових під-
свинках 2-2,5- місячного віку на базі одного сви-
нокомплексу Києво–Святошинського району Ки-
ївської області. Тварин розподілили на 3 групи (n 
= 8). Контрольним тваринам препарат не вводи-
ли; дослідним першої групи ізамбен задавали per 
os 2 рази на день у вигляді 10% -ного водного 
розчину в дозі 20 мг/кг маси тіла; поросятам дру-
гої дослідної групи  ізамбен вводили підшкірно у 
дозі 20 мг/кг маси тіла 2 рази на добу протягом 15 
днів. 

Перед призначенням препарату, на 6-й день 
дослідного періоду, після завершення курсу та 
через 10 після застосування ізамбену в тварин 
брали проби крові для визначення імунологічного  
статусу організму, загального білка та білкових 
фракцій (табл. 1). 

1. Показники трансформаційної та функціональної активності 
 імунокомпетентних А – клітин свиней при дії ізамбену , n=8 

До початку досліду На 6-й день Після припинення  
застосування ізамбену Група 

тварин 

Спосіб 
введення 
препарату ПМТМ,% 

Фаго-
цитарний 
індекс, % 

Фаго-
цитарне 
число 

ПМТМ,% 
Фаго-

цитарний 
індекс, % 

Фаго-
цитарне 
число 

ПМТМ,% 
Фаго-

цитарний 
індекс, % 

Фаго-
цитарне 
число 

Контроль - 32,3±4,6 58,4±7,2 6,4 29,8±6,2 52,6±6.9 5,8 33,3±4,8 60,3±8, 6,6 
Перша 
дослідна 

Внутрішньо 34,8±3,0 56,8±6,4 6,0 46,4±6,6 76,6±9,4 7,2 50,4±8,2 78,8±10,1 11,0 

Друга 
дослідна  

Підшкірно 31,2±5,4 50.4±8,2 6.8 52,2±7,3 81,0±9,0 7,0 56,4±6,8 82,8±11,8 12,4 
 

Результати досліджень. Фонові показники 
імунологічного статусу піддослідних свиней ста-
новили 31–34% за показником макрофагальної 
трансформації мононуклеарів, 50- 58% за фаго-

цитарним індексом та 6,0 – 6,8 за фагоцитарним  
числом. 

На 6–й день після введення ізамбену в тва-
рин 1-ої дослідної групи спостерігалась помірна 


