
110 Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Ветеринарна медицина», випуск 1 (34), 2014 

 

Ґжицького, Львів. — 2007. — Т. 9, № 4 (35). — С. 134-139. 
12. Ушкалов В. Надлишок мікроелементів у кормах – фактор ризику для здоров'я молодняку сви-

ней / В.О.Ушкалов, М.В.Срипка, І.Є. Запека // Ветеринарна біотехнологія. — 2013. — Вип. 23. — С.268-
270. 

13. Хвороби свиней / В.І. Левченко, В.П. Заярнюк, І.В. Папченко [та ін.] — Біла Церква. — 2005. — 
168 с.  

14. Отечная болезнь поросят [Електронний ресурс] / Тимо Лехтимяки. — 2004. — Режим досту-
пу:http://www.suomenrehu.ru  
 

Запека И.Е. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ КОЛІЕНТЕРОТОКСЕМІЇ 

Решающую роль в переходе от латентного течения к клинически выраженным признакам иг-
рают неблагоприятные факторы окружающей среды. Одним из таких факторов является несба-
лансированность рационов свиней по эссенциальным микроэлементам. Заболеваемость достига-
ет 80%, летальность 50%. Клиническое состоянии, длительность заболевания зависит от воз-
раста, физиологического состояния, общей резистентности организма животного. Сердечная 
недостаточность ведет к цианозу кожи, венозной гиперемии внутренних органов, отеку легких. 
Хроническая интоксикация медью, кобальтом, железом, содержание которых значительно превы-
шает ГДК, способствует развитию жирового гепатоза и циррозу печени. 
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Zapeka I. PATHOGENETIC ASPECTS AND FEATURES OF CLINICO-MORPHOLOGICAL MANI-

FESTATIONS KOLІENTEROTOХEMІI 
The main role in transition from a latent current to clinically expressed signs is played by adverse factors 

of environment. One of such factors is imbalance of diets of pigs on to microelement. Disease reaches 80 %, 
lethality 50 %. Clinical a condition, duration of disease depends on age, a physiological condition, the gen-
eral resistance of an organism of an animal. Warm insufficiency conducts to cyanosis of a skin, venous ги-
перемия internal bodies, to a hypostasis of lungs. The chronic intoxication copper, cobalt, the iron which 
maintenance considerably exceeds BDK, promotes development fatty hepatosis and to a cirrhosis. 
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У статті висвітлені актуальні проблеми епізоотології на сучасному етапі розвитку суспільс-

тва та тваринництва; ставляться на розгляд питання причин фактурності та емерджентності 
інфекційних хвороб, проведено огляд епізоотичної обстановки з основних інфекційних хвороб тва-
рин та птиці в Україні, проаналізовано причини неефективності протиепізоотичних заходів, що 
впроваджуються в сучасних господарствах. Також розглядаються перспективи епізоотології та 
шляхи вирішення зазначених проблем. Для подальшого розвитку епізоотології в Україні потрібна 
розробка цільової програми поглибленого вивчення етіологічних чинників, епізоотологічних ризиків, 
умов і факторів передачі та виникнення інфекційних захворювань, розробка сучасних засобів та 
заходів боротьби з ними, оснащення наукових референт-лабораторій сучасним обладнанням та 
реактивами, що дасть можливість працювати на рівних в єдиному науковому просторі з провідни-
ми центрами Європи. 

Ключові слова: епізоотологія, епізоотія, епізоотичний процес, інфекційні хвороби. 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. Епізоотологія - це  надзвичайно важлива 
на сучасному етапі розвитку суспільства самос-
тійна галузь ветеринарної медицини, наука, що 
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вивчає закономірності розвитку епізоотичного 
процесу, причини і умови виникнення, поширення 
і згасання інфекційних хвороб тварин і розробляє 
засоби і заходи профілактики та боротьби з цими 
хворобами. 

«Епізоотологія та інфекційні хвороби», як на-
вчальна дисципліна, є однією з профілюючих в 
підготовці бакалаврів та магістрів ветеринарної 
медицини. Профілактика і боротьба з інфекцій-
ними хворобами, в тому числі спільними для тва-
рини і людини є найголовнішим завданням вете-
ринарних лікарів як державної служби, так і інших  
підрозділів. 

В Україні існує чітка законодавча база, що 
регламентує порядок профілактики та боротьби з 
інфекційними хворобами. Ще в кінці 2006 р. Вер-
ховна рада України прийняла нову редакцію за-
кону «Про ветеринарну медицину», який в пода-
льшому (2008 р.) було доповнено новими стаття-
ми. Боротьба з особливо небезпечними хворо-
бами (в першу чергу з АЧС) регламентується 
законодавчими актами, в т.ч. наказом президен-
та.  

Заразним хворобам належить особливе міс-
це серед хвороб тварин та птиці. Ці захворюван-
ня мають специфічного живого збудника, який за 
допомогою факторів передачі передається від 
хворої  тварини до здорової.  Для інфекційних 
хвороб характерними є контагіозність, масовість 
ураження і широке поширення, а також виник-
нення несприйнятливості (імунітету) до цих хво-
роб після перехворювання ними або внаслідок 
специфічної імунізації. Цілий ряд заразних хво-
роб тварин є зооантропонозами, тобто небезпеч-
ні і для людини. 

Сьогодні, коли Україна є членом Всесвітньої 
організації торгівлі і готується до вступу в Євро-
пейський (або Митний) союз епізоотології  нада-
ється особлива роль, з точки зору недопущення 
заносу з країн Європи або Російської федерації 
інфекційних хвороб, щодо яких на сьогоднішній 
день в Україні ще за часів СРСР досягнуте стійке 
благополуччя. Це перш за все такі невластиві 
нашій країні інфекції (тобто емерджентні або ре-
емерджентні) як паратуберкульоз, бруцельоз 
великої та дрібної рогатої худоби, блутанг, губча-
стоподібна енцефалопатія ВРХ, африканська 
чума свиней, ящур. 

Епізоотична ситуація в Україні характеризу-
ється наявністю різних  заразних хвороб, у тому 
числі спільних для людини і тварин й таких, що  
підлягають обов’язковому обліку за списком Між-
народного епізоотичного бюро, — сказу, сибірки, 
лептоспірозу, хвороби Ауєскі, туберкульозу, бру-
цельозу (свиней), лейкозу, інфекційного ринотра-
хеїту великої рогатої худоби, класичної чуми сви-
ней, сальмонельозу, трансмісивного  гастроенте-
риту свиней, інфекційної анемії, грипу коней, хво-
роби Ньюкасла, грипу птиці, інфекційного ларин-
готрахеїту, пастерельозу, віспи, хвороби Гамбо-

ро, хвороби Марека, віспи птиці, міксоматозу й 
геморагічної хвороби кролів, американського та 
європейського гнильцю бджіл. Нинішня ситуація 
щодо ящуру, блутангу та губчастої енцефалопатії 
великої рогатої худоби в Західній Європі свідчить 
про можливість виникнення в нашій країні у будь-
який час цих або інших інфекційних захворювань, 
що потенційно можуть проникати з-за кордону 
або раптово виходити з «природних» осередків 
інфекції. У зв’язку з цим ветеринарна служба, 
озброєна досягненнями сучасної епізоотології 
має бути готовою до появи будь-якої нової  інфе-
кції [1, 11].  

Однією з основних умов успішного розвитку 
тваринництва, поряд з підвищенням його чисель-
ності та продуктивності, є ефективна організація і 
своєчасне проведення діагностичних, профілак-
тичних, лікувальних та ветеринарно-санітарних 
заходів, спрямованих на належний захист пого-
лів’я тварин від різних захворювань.  

Обслуговування  тваринництва в умовах 
приватних господарств докорінно  змінило форми 
й методи роботи ветеринарних спеціалістів, що 
існували до цього і потребує перебудови не тіль-
ки професійних  прийомів, а й психології праців-
ників ветеринарної медицини. Тому у формуванні 
лікаря ветеринарної медицини особливого зна-
чення набуває така основоположна дисципліна як 
епізоотологія інфекційних хвороб, що базується 
на досягненнях мікробіології, вірусології, імуноло-
гії, біотехнології ветеринарних імунобіологічних 
препаратів, лабораторної діагностика та дає 
знання про надійні системи протиепізоотичного 
захисту тваринництва незалежно від форми  вла-
сності, одержання  високоякісної продукції, без-
печної для споживача, а також захист навколиш-
нього середовища від будь-яких джерел заразних 
хвороб.  

Ведення інтенсивного тваринництва в усіх 
країнах свідчить, що ветеринарна медицина все 
частіше зустрічається зі стабільно високою за-
хворюваністю маточного поголів’я і молодняку. 
Це пов’язано з порушеннями вимог технології 
годівлі та утримання, гормонального та імунного 
статусу, що спричиняє фетоплацентарну недо-
статність. За даними академіка В.І.Левченка се-
ред високопродуктивних тварин практично всі 
особини мають ознаки гепатодистрофії, кетозу, 
гіпоглікемії, остеодистрофії, дисбактеріозу імуно-
дефіциту [1-11]. На фоні означених розладів го-
меостазу та патологій макроорганізму в останні 
20-25 років з’явилось цілий ряд нових, раніше не 
відомих інфекційних хвороб (губчастоподібна 
енцефалопатія великої рогатої худоби, репродук-
тивно-респіраторний синдром та цирковірусна 
інфекція свиней, хвороба Шмаленберга, тощо). 

Важливою проблемою епізоотології є хроніч-
ні, латентні та факторні хвороби. Як правило це 
пневмоентерити бактеріальної і вірусної етіології. 
На сьогоднішній день немає достатньо обґрунто-
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ваних теоретичних і концептуальних пояснень 
інфекційного, епізоотологічного процесів і взає-
мовідносин у системі паразит – господар [1-11]. 

Ще однією важливою проблемою сучасної 
епізоотології є емерджентні та реемерджентні 
інфекції різної етіології (АЧС, ящур, туберкульоз, 
сальмонельоз та ін.) [11]. 

Крім того для сучасної епізоотології існує ще 
й проблема токсикозів різного походження, особ-
ливо – проблема мікотоксикозів та спричинених 
ними імунодефіцитів і інших розладів гомеостазу. 
Ця проблема є глобальною як для ветеринарної 
медицини, так і для рослинництва, насінництва, 
тваринництва та гуманної медицини [10]. 

Таким чином, головними завданнями епізоо-
тології на сучасному етапі є розробка теоретич-
них та практичних основ науково-обґрунтованої 
стратегії і тактики протиепізоотичних заходів, які 
повинні забезпечити стале благополуччя тварин-
ництва щодо інфекційних хвороб, високу його 
продуктивність, а також надійний захист насе-
лення від зооантропонозів. При вирішенні основ-
них стратегічних завдань, що стоять перед епізо-
отологією, необхідно враховувати останні досяг-
нення сучасної біології та медицини. 

Виникнення, поширення і існування інфек-
ційних хвороб обумовлено розвитком епізоотич-
ного процесу. В основі епізоотичного процесу 
лежить біологічний паразитизм, який треба розг-
лядати як результат взаємодії популяції патоген-
ного мікроорганізму з популяцією сприйнятливих 
тварин в конкретних умовах зовнішнього середо-
вища. 

Для епізоотичного процесу характерна без-
перервність, яка забезпечується проникненням 
популяції збудника в популяцію сприйнятливих 
тварин, розвитком інфекційного процесу в органі-
змі конкретних особин, виділення збудника у зов-
нішнє середовище і зараження ним інших сприй-
нятливих тварин. Безперервність епізоотичного 
процесу забезпечує існування інфекційних хво-
роб і збереження в природі патогенних мікроор-
ганізмів як біологічних видів. 

Епізоотичний процес – явище біологічне. Він 
розвивається згідно біологічних законів (законів 
епізоотології), що не залежать від волі людини.  

Знання законів розвитку епізоотичного про-
цесу дає можливість втручатися і активно керува-
ти цим процесом, чим і користуються фахівці 
ветеринарної медицини. 

В сучасних умовах розвитку тваринництва, 
як галузі народного господарства, та суспільства 
взагалі епізоотичний процес слід розглядати з 
нових позицій. При цьому слід враховувати такі 
концепції як: 

- теорія відповідності (В.І.Покровський, 
Ю.П.Солодовніков, 1978), згідно якої етіологічна 
структура інфекційних хвороб відповідає голов-
ним шляхам передачі збудника. 

- теорія саморегуляції епізоотичного процесу 

(Біляков В.Д., 1983). Епізоотичний процес розг-
лядається як саморегулююча паразитарна сис-
тема, що базується на взаємодії неоднорідних 
популяцій збудника і сприйнятливих хазяїв. 

- соціально екологічна концепція (Черкась-
кий Б.Л., 1985). Розглядає епідемічний процес як 
біосоціальну багаторівневу систему, яка регулю-
ється соціальними факторами. 

Науково-технічний прогрес, стан екології, ур-
банізація, реформування тваринництва, перехід 
до ринкових відносин, еволюція збудників інфек-
ційних хвороб – неповний перелік факторів, які 
активно впливають на макрорганізм і його взає-
мовідносинами із довкіллям. Перелічені та інші 
фактори являються підставою для перегляду 
існуючих уявлень щодо епізоотичного процесу. 

І сьогодні незрозумілими є внутрішні механі-
зми виникнення епізоотичного процесу, його 
першопричина. Незрозумілим є також молекуля-
рно-генетичний механізм збереження збудника в 
міжепізоотичний період та умови виникнення 
епізоотичного варіанта патогену. 

Базова інформація, що використовується 
при наукових дослідженнях з епізоотології ґрун-
тується на роботах Р.Коха, Л.Пастера, 
І.І.Мєчнікова та їх учнів і послідовників. Суть їх 
полягає в твердженнях, що всі інфекційні хвороби 
спричиняються специфічними збудниками, які 
передаються шляхом  прямого чи опосередкова-
ного контакту від хворих тварин здоровим-
сприйнятливим. На цих принципах основані су-
часні заходи та засоби боротьби з інфекційними 
хворобами. Зусилля дослідників направлені на 
виділення збудника і виготовлення специфічних 
профілактичних і діагностичних препаратів. Якщо 
збудник інфекції передається прямим або непря-
мим контактом, то хворих тварин ізолюють від 
здорових, місця їх утримання дезінфікують, не-
благополучний пункт карантинують. На цих прин-
ципах базується уся сучасна протиепізоотична 
робота, яка добре себе зарекомендувала при 
багатьох широко поширених хворобах: сибірці, 
туберкульозі, ящурі, сказі, бруцельозі, тощо. 

Проте, запровадження аналогічних заходів в 
тваринницьких комплексах та спеціалізованих 
фермах не дає бажаних результатів. В таких під-
приємствах серед інфекційних хвороб переважа-
ють т.з. факторні (кофакторні) інфекції: ешерихі-
оз, сальмонельоз, стрептококоз, псевдомоноз, 
некробактеріоз, пневмоентерити вірусної та змі-
шаної етіології. При спалахах таких хвороб вияв-
лені численні факти, які протирічать положенню 
про передачу їх збудників прямим або непрямим 
контактним шляхом. Встановлені і інші особливо-
сті, які неможливо пояснити класичною теорією 
інфекційної патології і епізоотичного процесу. 
Наприклад, ешерихіоз телят, гемофільозний по-
лісерозит свиней, некробактеріоз і пастерельоз 
великої рогатої худоби не поширюються з ферми 
на ферму естафетно, як правило не реєструють-
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ся серед тварин у приватному секторі. Їм власти-
ві тупикові епізоотичні процеси. 

Таким чином, одною з нагальних проблем 
сучасної епізоотології є недостатня вивченість 
факторних хвороб тварин і їх альтернативної 
профілактики. Вимагають удосконалення методи 
аналітичної епізоотології, особливо концепція 
епізоотологічного ризику. Виявлення факторів 
епізоотичного ризику, їх кількісна оцінка і інтерп-
ретація стає основним критерієм ефективності 
протиепізоотичної роботи.  

З іншого боку, сьогодні добре відомі і вивчені 
цілий ряд особливо небезпечних гострих і хроніч-
них інфекційних хвороб, проти яких не вдається 
створити і застосувати ефективні засоби специ-
фічної профілактики. Найбільш характерні прик-
лади: африканська чума свиней, туберкульоз 
великої рогатої худоби, паратуберкульозний ен-
терит. 

Проблеми епізоотології на сучасному етапі 
піднімались і розглядались відомими науковцями 
галузі ветеринарної медицини: академіком 
РАСГН І.О.Бакуловим, академіком РАСГН 
В.П.Урбаном, академіком НААН України 
В.П.Романенко, професорами В.В.Макаровим, 
С.І.Джупиною, В.Я.Атамасем, В.П.Литвином, 
Ю.Я. Кассічем, О.Я.Міланко та іншими [1-14]. 

Таким чином, сьогодні є нагальна потреба 
поглибленого вивчення етіологічних чинників, 
епізоотологічних ризиків, умов і факторів переда-
чі та виникнення інфекційних захворювань, роз-
робки засобів та заходів боротьби з ними.  

Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. Інтеграція України у Європейський 
простір вищої освіти і приєднання до Болонського 
процесу, вступ до Всесвітньої організації торгівлі і 
підготовка до вступу в Європейський (або ж Мит-
ний) союз вимагає нагальних дій щодо вирішення 

проблем епізоотології. Необхідно створити ком-
петентну, постійно діючу комісію з числа провід-
них епізоотологів науково-дослідних установ і 
вищих навчальних закладів. Створити авторський 
колектив з метою проведення і корегування нау-
ково-дослідної роботи НДІ та ВНЗ; визначити 
пріоритетні напрямки і проводити першочергові 
дослідження. Створити авторський колектив і 
видати сучасний підручник і практикум «Епізоо-
тологія та інфекційні хвороби». 

Для вирішення сучасних проблем епізоото-
логії необхідні фундаментальні знання ветерина-
рної імунології та генетики. При наявності великої 
кількості вакцин, антибактеріальних лікувальних 
засобів, імуномодуляторів і стимуляторів необ-
хідно вирішувати питання доцільності проведен-
ня вакцинації проти цілого ряду інфекційних хво-
роб. При цьому слід зазначити, що в Україні не 
зменшується потреба у ветеринарних препара-
тах. На жаль їх задовольняють переважно поста-
чання з інших країн [13]. Існує нагальна проблема 
перманентно здійснювати системний аналіз віт-
чизняних та імпортних засобів специфічної про-
філактики та сприяти розробці, виробництву і 
використанню вітчизняних імпортозамінюючих 
препаратів, які б не поступалися міжнародним 
стандартам [12, 13, 14]. 

Для подальшого розвитку академічної вете-
ринарної науки, і перш за все епізоотології, в 
Україні потрібна розробка цільової програми роз-
витку, якою буде передбачено оснащення науко-
вих референт-лабораторій сучасним обладнан-
ням, реактивами, що дасть можливість працюва-
ти на рівних в єдиному науковому просторі з про-
відними центрами Європи. Необхідним є також 
пошук альтернативних шляхів фінансування нау-
кових досліджень за рахунок інноваційних фон-
дів, грантів та інших проектів [14]. 
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центрами Европы. 
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Проведений огляд сучасних публікацій щодо проблем інфекційної патології респіраторного 

тракту свиней. Хвороби дихального тракту вважаються поліетіологічними захворюваннями, у 
виникненні яких пусковим фактором для розвитку клінічних ознак хвороб є стрес-фактори. Інфек-
ційна складова респіраторних хвороб представлена асоціаціями мікроорганізмів: вірусу репродук-
тивно-респіраторного синдрому свиней, вірусу грипу свиней (Н3N2, Н1N1), цирковірусу свиней IІ 
типу, респіраторного коронавірусу свиней, вірусу хвороби Ауєскі, Pasteurella multocida, Mycoplasma 
hyopneumoniae, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica. 

Ключові слова: епізоотологія, свині, інфекція респіраторного тракту, асоціації мікроорганіз-
мів, етіологія  

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями.  

Свинарство є галуззю сільського господарс-

тва, яка завжди лишатиметься в Україні однією з 
основних виробників тваринницької продукції. 

Вирощування свиней, не зважаючи на досяг-
нення сучасної науки, постійно супроводжується 


