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Розроблено спосіб профілактики псевдомонозної інфекції ембріонів птиці шляхом передінкуба-

ційної обробки яєць зануренням у розчин дезінфекційного засобу "Жавель-Клейд". Встановлено, що 
розчини "Жавель-Клейду" в концентрації від 0,03 % до 0,06 % (за активним хлором) є ефективними 
проти псевдомонозних інфекцій та не знижують вивід курчат в концентрації 0,045 % при експозиції 
- 4-6 хвилин.  

Ключові слова: псевдомоноз, P. аeruginosa, інкубаційні яйця, "Жавель-Клейд", передінкубаційна 
обробка яєць. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Для сучасної ветеринарної науки факт 
зростання ролі умовно-патогенної мікрофлори в 
етіології інфекційних хвороб птиці в умовах інтен-
сифікації виробництва вже не є новиною. 
P. aeruginosa, яка займає значне місце серед 
чинників таких захворювань, все частіше стає 
предметом уваги вчених. Незважаючи на існуючі 
методи профілактики та лікування, псевдомоноз 
посідає одне з перших місць серед захворювань, 
що викликані умовно-патогенною мікрофлорою, 
та завдає збитків промисловому птахівництву. 
Спалахи псевдомонозу в птахогосподарствах 
супроводжуються великим відходом і вибраку-
ванням птиці, що перехворіла, низьким рівнем 
вилупки курчат внаслідок значної загибелі 
ембріонів [3, 5, 6, 7].  

Важливою ланкою в епізоотичному ланцюгу 
псевдомонозу є ветеринарно-санітарне благопо-
луччя інкубаторіїв. Відомо, що велике значення у 
профілактиці псевдомонозу птахів має своєчасна 
та якісна дезінфекція як птахівничих приміщень, 
так і інкубаційного яйця. З цією метою у птахів-
ництві досі використовується формальдегід як 
дешевий та досить ефективний дезінфекційний 
засіб. Проте формальдегід є сильною отрутою, 
яка вражає ЦНС та має подразнюючу, мутагенну 
та канцерогенну дію (постанова Європарламенту 
648/2004 від 31.03.2004 р). Тому завданням вете-
ринарної науки є пошук та вивчення нових ефек-
тивних, але екологічно безпечних дезінфектантів. 
Однак даних про випробування новітніх дезін-
фекційних препаратів щодо Р. aeruginosa бракує.  

Зв'язок проблеми з важливими наукови-
ми і практичними завданнями. Робота виконана 
у відповідності до наукової тематики кафедри віру-
сології, патанатомії та хвороб птиці Сумського НАУ: 
«Вивчити розповсюдження потенційно небезпечних 
для людини інфекційних хвороб тварин у Північно-
Східній Україні та розробити вдосконалені методи з 
їх діагностики, профілактики та лікування»; номер 
державної реєстрації 0108U010978.  

Аналіз основних досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання проблеми. 
З метою дезінфекції інкубаційного яйця з класич-
них методів дезінфекції найефективнішим є 

формальдегід; практикують також озонування, 
УФ-опромінення, обробку аерозолями гек-
сахлорофену, однохлористого йоду [8]. Дослідни-
ки пропонують використовувати як альтернативу 
формальдегіду сучасні препарати, але дані про 
ефективність щодо P. aeruginosa та зручність у 
використанні нових дезінфекційних засобів 
різняться. Так, Virkon S (представник перекисних 
сполук) вважають ефективним у разі вологої 
обробки яєць та експозиції не менше 10 хв. в 
розчині, але нетехнологічним при застосуванні 
для обробки яєць в пташниках, яйцескладах, та 
інкубаторіях. Синтетичні феноли (1-Stroke 
Environ, Poul Phene), не дивлячись на широке 
використання в США, визнані неефективними 
щодо P. аeruginosa [9, 10]. В літературі є по-
відомлення про результати використання для 
передінкубаційної обробки яєць з задовільними 
та високими показниками виводу, суттєвим зни-
женням загальної мікробної забрудненості по-
верхні шкаралупи таких нових дезінфекційних 
препаратів, як Полідез, Вет-амін, Віроцид, Сеп-
тодор, Септодор-форте, ТН4+, Глютекс, йодез-
оль, біоконтакт, біолюфт та інших, але конкрет-
них даних щодо бактерицидної ефективності по 
відношенню до P. аeruginosa дослідники не  
надають [1, 2, 4, 8, 9, 10]. 

Мета роботи – розробка способу профілак-
тики псевдомонозної інфекції ембріонів птиці 
шляхом занурення інкубаційних яєць у розчин 
дезінфекційного засобу "Жавель-Клейд". Для 
реалізації встановленої мети проводили визна-
чення оптимальної концентрації розчину засобу 
"Жавель-Клейд" для дезінфекції інкубаційних 
яєць птиці шляхом занурення та його впливу роз-
чину на розвиток ембріонів птиці. 

Вихідний матеріал, методика та умови 
дослідження. Дослідження проводились в умо-
вах кафедри вірусології, патанатомії та хвороб 
птиці ім. професора І.І. Панікара Сумського наці-
онального аграрного університету та Балаклійсь-
кої районної державної лабораторії ветеринарної 
медицини Харківської області.  

Перша серія дослідів була спрямована на 
визначення оптимальної концентрації розчину 
"Жавель-Клейд" для дезінфекції інкубаційних 
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яєць птиці щляхом занурення в розчини різної концентрації за наступною схемою (табл. 1):  
Таблиця 1 

Схема проведення досліджень щодо визначення оптимальної концентрації розчину  
"Жавель-Клейд" для дезінфекції інкубаційних яєць птиці шляхом занурення в розчин 

№ партії Кількість яєць в 
партії, шт. 

Температура розчину, 
оС 

Концентрація. робочих 
розчинів (за хлором), % 

Експозиція, год. Концентрація 
активного хлору, мг/дм3 2 4 6 8 10 

1 30 18-20 0,015      150 
2 30 18-20 0,03      300 
3 30 18-20 0,045      450 
4 30 18-20 0,06      600 

 

В досліді були використані запліднені курячі 
яйця, отримані від курей породи "Ломан", що 
зберігалися за нормативних умов 2 доби після 
знесення. Яйця поділяли на партії по 30 шт. в 
кожній. Будь-яка з партій яєць попередньо не 
підлягала обробці дезінфікуючими речовинами. 
Яйця не мали механічних пошкоджень і видимих 
ознак забруднення.  

Перед початком експерименту проводили 
змиви з яєць стерильними тампонами, які за-
нурювали в стерильний 0,9 % розчин NaCl з по-
дальшою інкубацією змивів при 37°С та засівали 
на МПБ та МПА за загально визначеною методи-
кою. Наявність росту бактерій контролювали 
шляхом висіву на чашки Петрі з поживними сере-
довищами (МПА, середовища Ендо). 

Перед закладкою на інкубацію розміщені в 
касетах яйця оброблялись шляхом занурення в 
розчини дезінфікуючого засобу "Жавель-Клейд" 
наданого ексклюзивним дистриб'ютором в Україні 
компанією "Санітарний щит України" за схемою 
проведення досліджень (табл. 1). 

Після відповідних термінів обробки препара-
том касети з яйцями виймали і витримували кіль-
ка хвилин до повного висихання при кімнатній 
температурі. Після чого знов стерильними там-
понами, змоченими у 0,9 % стерильному розчині 
NaCl, робили повторно змиви і інкубували на 
МПА та середовищі Кода. Надалі проводили 
інкубацію всіх партій яєць при температурі +37,5-
37,8оС та вологості 57-60 %, за умов відсутності 
контакту між яйцями різних партій. 

Дослідження активності робочих розчинів, 
що використовувались для дезінфекції яєць, про-
водили за методом послідовного розведення 
(відповідно до методики визначення чутливості 
ізолятів до антибіотиків методом послідовного 
розведення). Досліджували відносно тест-

культури  P. aeruginosa (шт. 27/99). В досліді ви-
користовували 2 млрд. завись добової агарової 
культури у ізотонічному розчині з рН 7,2, виготов-
леної за стандартом мутності ДКІ ім. Тарасевича 
(Москва, РФ). Робочі розчини "Жавель-Клейд" 
(від 0,015 до 0,06 % - за активним хлором) розли-
вали у стерильні пробірки по 9 мл, в які додавали 
по 1 мл 2 млрд. зависі бактеріальних культур, 
струшували на шутель-апараті протягом 5 хви-
лин, після чого робили засіви в дозі 0,2 мл  у 
пробірки з стерильним м'ясопептонним бульйо-
ном, які термастували при 37°С. Контролем слу-
гували аналогічні проби з ізотонічним розчином. 
Облік проводили протягом 2 діб; помутніння МПБ 
свідчило про наявність росту мікробів. 

Для визначення впливу розчинів засобу 
"Жавель-Клейд" на розвиток ембріонів птиці 
після проведеної інкубації яєць дослідної та кон-
трольної груп визначали показник виводу 
(відповідно до методичних рекомендацій "Эколо-
го-гигиенические аспекты эффективной инкуба-
ции яиц сельскохозяйственной птицы", Сумы, 
1998). За результатами патологоанатомічного 
розтину ембріонів, що загинули, виявляли 
ймовірні причини загибелі, а також проводили 
бактеріологічне дослідження патматеріалу за 
загальноприйнятими методиками.  

Результати власних досліджень. В ре-
зультаті інкубування змивів з інкубаційних яєць 
до дезінфекційної обробки встановлено, що в 
усіх випадках спостерігався ріст бактерій P. 
aeruginosaв межах 104-105/мл середовища.  

Результати інкубування на МПА та середо-
вищі Кода повторних змивів з яєць після прове-
деної дезінфекційної обробки шляхом занурення 
в розчини дезінфікуючого засобу "Жавель-Клейд" 
представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Результати дезінфекційної обробки інкубаційних яєць 

 шляхом занурення в розчини "Жавель-Клейд" 
№ партії Концентрація робочих розчинів 

засобу (за активним хлором), % 
Виявлено ріст мікрофлори за експозиції, хв. 

2 4 6 8 10 
1 0,015 + + ± - - 
2 0,03 + ± - - - 
3 0,045 + - - - - 
4 0,06 - - - - - 
5 0,1 - - - - - 
6 0,2 - - - - - 
7 Не оброблені (контроль) + + + + + 

Примітка: "+"- наявність росту мікрофлори, "±" - винятковий ріст мікрофлори; "-" – відсутність росту мікрофлори. 
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Як ми бачимо з таблиці 2, відсутність росту 
мікрофлори в повторних змивах з яєць після про-
веденої дезінфекційної обробки встановлено при 
використанні розчинів в концентрації 0,015 % за 
експозиції 8 хв., 0,03 % - 6 хв., 0,045 % – 4 хв., 

0,06 % – 2 хв. та вищої концентрації відповідно. 
Результати активності робочих розчинів 

"Жавель-Клейду" різних концентрацій при по-
вторному їх використанні проти P. aeruginosa 
представлені в таблиці 3. 

Таблиця 3 
Активність робочих розчинів "Жавель-Клейду" при повторному використанні 

Повторне використання розчинів, рази Контроль (ізотонічний розчин) 
P. aeruginosaшт. 27/99 
концентрація розчину 

1 2 3 4 
1 + + - - - 
2 + + - - - 
3 + + - - - 
4 + + ± - - 
5 + + + - - 
6 + + + + - 
7 + + + + - 
8 + + + + - 
9 + + + + + 

10 + + + + + 
Примітка: 1 - відповідає 0,015 концентрації по хлору; 2 - відповідає 0,03; 3 - відповідає 0,045; 4 - відповідає 0,06; "+" - на-

явність росту мікрофлори, "±" - винятковий ріст мікрофлори; "-" – відсутність росту мікрофлори.  
 

Дані з таблиці 3 свідчать про те, що активна 
бактерицидна дія робочих розчинів «Жавель-
Клейду» забезпечує багаторазове їх використан-
ня (до 6-8 разів в залежності від концентрації та 
виду бактерій). 

При визначенні впливу розчинів різної кон-
центрації "Жавель-Клейду" на вивід курчат вста-
новлено, що найвищий показник виводу отрима-
ний при використанні розчину з концентрацією 
0,045 % при експозиції - 4-6 хвилин (табл. 4). 

Таблиця 4 
Вивід курчат за дезінфекції яєць розчином "Жавель-Клейд"  

в різних концентраціях і експозиції 
Концентраціяробочих розчинів засобу "Жавель-Клейду" 

(за активнимхлором), % 
Експозиція, 

хв. 
Закладено на 
інкубацію 

Вилуплено Разом по 
партії, шт. % шт. % 

0,015 

2 6 4 66,7   
4 6 4 66,7   
6 6 4 66,7 22 73,3 
8 6 5 83,3   

10 6 5 83,3   

0,03 

2 6 4 66,7   
4 6 5 83,3   
6 6 6 100,0 25 83,3 
8 6 5 83,3   

10 6 5 83,3   

0,045 

2 6 5 83,3   
4 6 6 100,0   
6 6 6 100,0 26 86,7 
8 6 5 83,3   

10 6 4 66,7   

0,06 

2 6 5 83,3   
4 6 5 83,3   
6 6 4 66,7 23 76,6 
8 6 5 83,3   

10 6 4 66,7   
Контроль - 20 13 - 13 65,0 

 

При патологоанатомічному аналізі загиблих 
ембріонів виявлено в усіх партіях, крім контролю, 
переважно дві причини: «кров-кільце» та «задох-
лики». В контрольній групі - загибель ембріонів 
переважно була пов'язана з «задохликами». 

При бактеріологічному аналізі загиблих емб-
ріонів виділено від 2 ембріонів з 8 загиблих при 
використанні 0,015 % розчину 2 бактеріальні ку-
льтури, ідентифікацію яких не проводили. В групі, 
де використовували 0,03 % розчин, від 5 загиб-

лих ембріонів не виділено патогенних збудників. 
В групах з використанням 0,045 % та 0,06 % роз-
чинів від загиблих 4 та 7 ембріонів відповідно 
також не виділено патогенних збудників. В кон-
трольній групі від 5 з 7 загиблих ембріонів 
виділено три культури Е. coli, одну культуру P. 
aeruginosa та одну культуру, ідентифікацію якої 
не проводили (табл. 5). 

На основі отриманих результатів досліджень 
щодо випробування нового деззасобу «Жавель-
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Клейд» для передінкубаційної обробки яєць з 
метою профілактики псевдомонозу курячих емб-
ріонів рекомендована обробка  інкубаційних ку-
рячих яєць шляхом занурювання в дезрозчин у 
касетах (візках) в концентрації 0,03 % за експози-
ції 6 хв, 0,045 % - 4 хв, 0,06 % - 2 хв відповідно 
(при температурі робочого розчину 18-20°С). 
Досліди показали, що за відсутності механічного 
забруднення поверхні яєць робочий розчин пре-
парату можливо повторно використовувати від 6 

до 8 разів впродовж доби. При частковому ме-
ханічному забрудненні яєць рекомендується  їх 
миття у 0,03 % розчині препарату, а перед за-
кладкою яєць - обробка внутрішньої поверхні 
інкубаційної шафи 0,06 % розчином «Жавель-
Клейду». Відпрацьований препарат можна вико-
ристовувати для санації та дезодорації накопичу-
вачів відходів інкубації (контейнерів, візків, при-
чепів тощо) протягом 1-3 діб методом зрошення 
поверхонь та замочування. 

 

Таблиця 5 
Результати бактеріологічного аналізу ембріонів, що загинули 

Концентрація 
розчину (по АХ), % 

Кількість 
ембріонів в партії 

Кількість ембріонів, 
що загинули 

Результати ізоляції бактеріальних, культур 
не ізольовано ізольовано 

0,015 30 8 6 2 (не ідентифіковано) 
0,03 30 5 5 - 
0,045 30 4 4 - 
0,06 30 7 7 - 

контроль 20 7 2 5 (Е. coli -3;P.aeruginosa – 1,  
не ідентифіковано - 1) 

 

Висновок. 1. Дослідження ефективності 
способу передінкубаційної обробки яєць шляхом 
занурення в розчин дезінфекційного засобу "Жа-
вель-Клейд" для профілактики псевдомонозної 
інфекції ембріонів птиці показали, що він є ефек-
тивним в концентрації від 0,03 % до 0,06 % (за 
активним хлором) та не знижуює вивід курчат. 

2. Робочий розчин препарату "Жавель-
Клейд" можливо повторно використовувати від 6 
до 8 разів впродовж доби. 

2. Найвищий показник виводу отримано  при 
використанні розчину з концентрацією 0,045 % 
при експозиції - 4-6 хвилин.  

Перспективи подальших розвідок. В по-
дальшому планується дослідження ефективності 
інших нових екологічно безпечних дезінфекційних 
засобів по відношенню до P. аeruginosa як для 
дезінфекції приміщень і виробничих поверхонь, 
так і для дезінфекції інкубаційного яйця. 
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Зон Г.А., Ващик Є.В., Кузнецова О.О. Способ профилактики псевдомонозной инфекции 

эмбрионов птицы 
Разработан способ профилактики псевдомонозной инфекции эмбрионов птицы путем предин-
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кубационной обработки яиц погружением в раствор дезинфекционного средства "Жавель-Клейд". 
Установлено, чторастворы "Жавель-Клейда" в концентрации от 0,03 % до 0,06 % (по активному 
хлору) являются эффективными и не снижают вывод цыплят, при этом наивысший показатель 
вывода получен  при использовании раствора с концентрацией 0,045 % c экспозицией 4-6 минут. 

Ключевые слова: псевдомоноз, P. аeruginosa,инкубационные яйца, "Жавель-Клейд", прединку-
бационная обработка яиц. 

 
Zon G.A., Vaschik Y.V., Kuznecova О.О. Тне method of prevent of pseudomonosis infection of 

bird embryos. 
The developed the method of pre-incubatory processing of eggs by dipping into the solution of new dis-

infectant "Gavel-Clad". It had been found out that solutions of "Gavel-Clad" in a concentration from 0,03 % to 
0,06 (by active chlorine) are effective and does not reduce chicken hatchability. The greatest index of chick-
en hatchability is got  at the use of solution with the concentration of 0,045 % and 4-6 minutes exposition. 

Key words: pseudomonosis, P. aeruginosa, hatching eggs, "Gavel-Clad", pre-incubatory processing of 
eggs.  
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ВИВЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ІЗОЛЯТІВ, ВИДІЛЕНИХ ВІД ХВОРИХ ТВАРИН,  
ДО АНТИБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У ПОРІВНЯННІ З ТЕСТ-МІКРООРГАНІЗМАМИ 

 
Н. В. Гудзь, к.вет.н., с.н.с., Інститут ветеринарної медицини 
 
У статті наведені результати дослідження з визначення чутливості музейних тест-культур 

мікроорганізмів та ізолятів, виділених від хворих тварин, до 6 груп антибіотичних препаратів диск-
дифузійним методом. Встановлено, що ефективність цих препаратів на ізоляти значно менша, в 
порівнянні з музейними штамами, що пов’язано з формуванням резистентних форм мікроорганізмів. 

Ключові слова: антибіотичні препарати, штами, ізоляти, резистентність. 
На сьогоднішній день полірезистентні штами 

бактерій є серйозною проблемою як для громад-
ського здоров’я, так і здоров’я тварин. Набуття 
резистентності до протимікробних препаратів є 
складним питанням, що пов’язане зі здатністюба-
ктерійшвидко адаптуватисьдо зміни умов навко-
лишнього середовища. Резистентність є інструме-
нтом, який дозволяє бактеріям виживати та розви-
ватись у відповідь на несприятливі умови [1-2]. 

Проникаючи в організм тварин, бактерії зда-
тні викликати як перебігаючі окремо, так і змішані 
інфекційні хвороби, в тому числі спільні для тва-
рин та людини [3-5]. Ефективність терапії потре-
бує постійної заміни одних антибіотичних препа-
ратів на інші, часом більш дорожчі та токсичні. В 

умовах тваринницьких комплексів з високою кон-
центрацією поголів’я спостерігається більш шви-
дке утворення антибіотикорезистентних штамів 
збудників бактерійних захворювань, що може 
ускладнювати підбір оптимальної схеми лікуван-
ня [6-10]. 

Мета. Визначити чутливість тест-
мікроорганізмів та патогенних польових ізолятів, 
виділених від хворих свиней, до найбільш поши-
рених антибіотичних препаратів. 

Матеріали і методи. В роботі були викорис-
тані штами бактерій, що зберігаються та підтри-
муються в Інституті ветеринарної медицини, а 
також ряд польових ізолятів, виділених від хво-
рих свиней (табл. 1). 

Таблиця 1 
Культури мікроорганізмів, що використовувались в дослідженні 

№ п/п Тестові музейні культури № п/п Польові ізоляти 
1. Micrococcus flavusATCC10240 1. E. coli 
2. Micrococcus luteusATCC 9341 2. Streptococcus zooepidemicus 
3. Bacillus subtilisATCC6633 3. Staphilococcus aureus 
4. Bacillus cereusATCC 11778 4. Klebsiella spp 
5. Staphylococcus aureusР209 5. Pasterella multocida 
6. Erysipelothrix rhusiopathiae VR-2   
7. E. coli1257   

 

Культивування мікроорганізмів проводили на 
МПА, МПБ, середовищі Сабуро, тіогліколевому 
середовищі. Всі середовища готували згідно на-
станов або за загальноприйнятими рецептурами 
та методиками. Стерилізували автоклавуванням 
за температури 100-118°С протягом 30-60 хвилин. 

У досліді використовували протимікробні за-
соби груп цефалоспоринів, фторхінолонів, аміно-
глікозидів, пеніциліні, тетрациклінів та макролітів. 
Для оцінки їх активності застосовували диско-
дифузійний метод (ДДМ). 

Для постановки ДДМ використовували стан-


