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В статті викладено результати епізоотологічного моніторингу щодо пастерельозу (холери) 

птиці, за змішаного перебігу з вірусними, бактеріальними та інвазійними захворяваннѐми, у птиці 

центрального регіону України упродовж 2008-2012 рр. Встановлено три види вірусів, три види 

бактерій і два види гельмінтів та один з найпростіших, що мали місце в асоціаціѐх зі збудником 

пастерельозу (холери) птиці, проаналізовано клінічні ознаки і патологоанатомічні зміни в 

організмі птиці за різноманітних  форм взаюмодії вірусних та бактеріальних асоціацій і різного 

складу паразитоценотичних зв’ѐзків. 

Позитивна динаміка зміни кількості спалахів захворявань у птиці, свідчить про інтенсивний 

розвиток епізоотичного процесу пастерельозно-вірусних, пастерельозно-бактеріальних і 

пастерельозно-гельмінтозних асоціацій серед сприйнѐтливого птахопоголів'ѐ. Симптоматика за 

вищевказаних найбільш поширених асоціативних захворявань ю дещо не характерноя, що 

ускладняю постановку діагнозу. 

Результати епізоотологічного моніторингу свідчать про існуваннѐ різноманітних асоціацій серед 

сприйнѐтливого поголів'ѐ у птахогосподарствах і приватному секторі, зокрема це: моноінфекція 

пастерельозу (холери) птиці, ѐка складала у цілому 8 %, в асоціації з вірусними захворяваннѐми — 

15 %, в асоціації з бактеріальними захворяваннѐми — 20 %, в асоціації з паразитарними 

захворяваннѐми птиці — 27 %. У залежності від пори року гострота перебігу асоціативних 

захворявань коливалась, а саме навесні та восени їх реюстрували частіше: пастерельозно -вірусні 

асоціації до 10 %, пастерельозно-бактеріальні до 10 %, пастерельозно-гельмінтозні до 18 %, тоді 

ѐк влітку відповідно до 3 %, 6 %, 12 % та взимку до 2 %, 4 %, 5 відсотків.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Птахівництво в нашій країні розвиваютьсѐ 

стрімкими та високими темпами. Неодмінна 

вимога до птахівничих підприюмств ― їх висока 



економічність, що можливо лише в тому 

випадку, коли пташники укомплектовані 

здоровим поголів’ѐм і створені оптимальні 

умови утриманнѐ й використаннѐ птиці *4+. 

Концентраціѐ значної кількості птиці на 

обмеженій території закономірно привела до 

виникненнѐ нових взаюмин між організмом і 

мікрофлороя. У результаті цього на перший план 

виступили епізоотичні гостроперебігаячі 

хвороби, різко зміниласѐ їх клінічна картина, 

патологоанатомічні зміни. Найчастіше 

відзначаютьсѐ змішаний перебіг інфекційних 

захворявань *1, 2, 3, 4, 8, 9+. 

Змішані інфекції на даний час досить поширені. 

Складність їх вивченнѐ полѐгаю в наѐвності 

великої кількості етіологічних факторів і важкості 

їх виділеннѐ і ідентифікації. 

Характеризуячи віруси в екологічному 

відношенні, необхідно звернути увагу на 

поширеність хронічних і латентних вірусних 

інфекцій, наѐвності великої кількості вірусів в 

природі, здатність їх довго перебувати і 

накопичуватисѐ в організмі. Ці факти вказуять на 

можливе виникненнѐ змішаних захворявань. 

Асоційовані віруси можуть відноситисѐ до різних 

таксономічних груп, володіти різним тропізмом і 

вірулентністя *1, 6, 8, 10+. 

При різних асоціаціѐх мікроорганізмів, можливі 

різні взаюмовідносини, але на відміну від вірусів, 

бактерії, не ю обов’ѐзковими 

внутрішньоклітинними паразитами. Своюрідна 

взаюмодіѐ вірусів, бактерій і гельмінтів пов’ѐзана 

зі здатністя личинкових форм мігрувати в 

тканинах організму. Важливим ю те, що самі 

личинки і імаго можуть бути середовищем длѐ 

життѐ вірусів і бактерій. Особливе значеннѐ при 

бактеріальних змішаних інфекціѐх маю не 

клітинна основа ѐк при вірусних, а антагонізм, 

конкуренціѐ за поживні речовини або, навпаки, 

синергізм. Пастерельоз птиці в умовах 

птахофабрик маю свої особливості 

Н.Е. Минтиненко (1981) встановив, що асоціаціѐ 

Pasteurellamultocida з кишковоя паличкоя і 

сальмонелоя викликаять важкий перебіг 

хвороби і високим відсотком загибелі птиці. А 

при бактеріологічному дослідженні кишкова 

паличка утворяю зону просвітленнѐ індикаторної 

культури, тобто ю її антагоністом, таким чином 

сприѐячи пригнічення росту пастерел і 

ускладняю діагностику пастерельозу *1, 4, 5, 7, 

12]. 

В деѐких випадках проѐвлѐятьсѐ захисна функціѐ 

і співдіѐ у поширенні одних збудників по 

відношення до інших. Стрептокок, ѐкий 

продукую гіалуронідазу, відкриваю доступ іншим 

мікробам, ферментуячи гіалуронову кислоту і 

таким чином розмѐгчуячи сполучнотканинну 

основу різних органів. За вірусно-бактеріальних 

асоціацій мікроорганізми можуть проѐвлѐти 

інгібуячу, стимуляячу і модифікуячу дія *4, 10, 

11]. 

Таким чином, асоційовані захворяваннѐ птиці 

досить різноманітні і поширені, а в умовах 

промислового птахівництва при значній 

концентрації птахопоголів'ѐ на обмеженій 

території можливість виникненнѐ асоційованих 

інфекцій значно зростаю *1, 4, 8, 9+. 

Мета роботи. Метоя нашої роботи булопровести 

епізоотологічний моніторинг, проаналізувати 

клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни за 

пастерельозу (холери) птиці в асоціації з 

деѐкими найбільш поширеними вірусними, 

бактеріальними та паразитарними 

захворяваннѐми у птахогосподарствах і 

приватному секторі центрального регіону 

України впродовж 2008-2012 рр. 

Матеріали та методи. Робота виконувалась на 

базі Дніпропетровської дослідної станції 

Національного наукового центру «Інститут 

експериментальної і клінічної ветеринарної 

медицини» в лабораторії епізоотології 

бактеріальних хвороб птиці, лабораторії 

епізоотології вірусних хвороб птиці, лабораторії 

бактеріальних хвороб Національного наукового 



центру «Інститут експериментальної і клінічної 

ветеринарної медицини», відділі вірусології 

Дніпропетровської Регіональної державної 

лабораторії ветеринарної медицини», кафедрі 

паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи Дніпропетровського державного 

аграрного університету і кафедрі 

ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігіюни та 

безпеки і ѐкості продукції тваринництва 

Сумського національного аграрного 

університету. 

З метоя вивченнѐ динаміки та тенденцій 

розвитку бактеріальних, бактеріально-вірусних і 

бактеріально-паразитарних асоціативних 

захворявань птиці були проведені 

епізоотологічні, патологоанатомічні, 

вірусологічні, серологічні бактеріологічні і 

паразитологічні дослідженнѐ серед 

сприйнѐтливого поголів'ѐ різних видів та вікових  

груп у птахогосподарствах різних форм власності 

упродовж 2008-2012 рр.  

Аналізували результати епізоотологічних 

обстежень, ѐкі проводили у птахогосподарствах. 

Длѐ проведеннѐ бактеріологічних досліджень 

використовували проби патологічного матеріалу 

(трупи птиці). Підтвердженнѐ на пастерельоз 

проводили посіви на збагачених 

повнокомпонентних живильних середовищах 

длѐ культивуваннѐ пастерел, постановкоя 

біопроби на птиці 80-120-добового віку. 

Зажиттюво підтверджували захворяваннѐ 

результатами серологічних досліджень в РНГА. 

Длѐ проведеннѐ вірусологічних досліджень 

використовували зразки патологічного 

матеріалу. Підтвердженнѐ на ньякаслську 

хворобу, проводили трьома сліпими пасажами 

шлѐхом постановки біологічної проби на курѐчих 

зародках 9-денного віку та курчатах. Зажиттюво 

підтверджували результатами серологічних 

досліджень в РЗГА. Вірусний гепатит каченѐт 

окрім вище вказаних досліджень постановкоя 

біопроби на каченѐтах добового віку і зараженнѐ 

качиних зародків на 12 добу інкубації, віспу птиці 

підтверджували додатково постановкоя 

біологічної проби на птиці і виділеннѐм вірусів 

вказаних захворявань. 

Паразитологічні зажиттюві дослідженнѐ 

проводили гельмінтоскопіюя проб посліду. 

Посмертні ― повним гельмінтологічним 

розтином трупів птиці длѐ виѐвленнѐ гельмінтів 

та дослідженнѐми зіскрібків зі слизової оболонки 

кишечнику ― длѐ підтвердженнѐ протозоозів. 

Результати досліджень. Упродовж 2008-2012 рр. 

було проведено аналіз динаміки зміни кількості 

спалахів найбільш поширених пастерельозно-

вірусних, пастерельозно-бактеріальних, 

пастерильзно-гельмінтозних асоціацій у 

птахопоголів'ѐ різних видів та вікових груп за 

різних умов утриманнѐ. Динаміку кількості 

спалахів пастерельозу (холери) птиці в асоціації з 

деѐкими вірусними інфекціѐми наведено на рис. 

1. 

Представлені результати епізоотологічних 

досліджень на рис. 1 свідчать про щорічне 

поступове зростаннѐ спалахів асоційованих 

пастерельозно-вірусних захворявань з 2008 по 

2012 роки. 

Динаміку кількості спалахів пастерельозу 

(холери) птиці в асоціації з деѐкими 

бактеріальними захворяваннѐми наведено на 

рис. 2. 

Одержані результати епізоотологічних 

досліджень на рис. 2 свідчать про поступове 

зростаннѐ спалахів пастерельозу (холери) птиці в 

асоціації з деѐкими бактеріальними 

захворяваннѐми птиці. 

Динаміку кількості спалахів пастерельозно-

гельмінтозних асоціацій у птиці наведено на рис. 

3. 

Результати епізоотологічного моніторингу 

представлені на рис. 3 свідчать про щорічне 



поступове зростаннѐ спалахів асоційованих пастерельозно-гельмінтозних захворявань. 

 

 

Рис. 1. Динаміка зміни кількості спалахів пастерельозу (холери) птиці  

в асоціації з деѐкими вірусними інфекціѐми 

 

Рис. 2. Динаміка зміни кількості спалахів пастерельозу (холери) птиці  

в асоціації з деѐкими бактеріальними захворяваннѐми 
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Рис. 3. Динаміка зміни кількості спалахів найбільш поширених пастерельозно-гельмінтозних 

асоціацій 

 

Результати епізоотологічного моніторингу 

пастерельозу (холери) птиці в асоціаціѐх з 

підтвердженими інфекціѐми і інвазіѐми наведені 

на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Співвідношеннѐ моноінфекції пастерельозу (холери) птиці 

в асоціації з деѐкими вірусними, бактеріальними і інвазійними захворяваннѐми 
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моніторингу свідчать про існуваннѐ 

різноманітних асоціацій серед сприйнѐтливого 

поголів'ѐ у птахогосподарствах і приватному 

секторі, зокрема це: моноінфекція пастерельозу 

(холери) птиці, ѐка складала у цілому 8 %, в 

асоціації з вірусними захворяваннѐми — 15 %, в 

асоціації з бактеріальними захворяваннѐми — 

20 %, в асоціації з паразитарними 

захворяваннѐми птиці — 27 %. Також відмічено, 

що змішаний перебіг пастерельозу (холери) 

птиці з тими чи іншими вірусами, бактеріѐми і 
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8% Моноінфекція пастерельоз
(холера) птиці 

15% Пастерельоз (холера) в
асоціації з вірусними
захворюваннями птиці  

20% Пастерельоз (холера) в
асоціації з бактеріальними
захворюваннями птиці 

27% Пастерельоз (холера) в
асоціації з паразитарними
захворюваннями птиці 



гельмінтозами мав певну залежність від пори 

року та умов утриманнѐ птахопоголів'ѐ. За 

вірусно-бактеріальних асоціацій це можна 

поѐснити зниженнѐм резистентності організму 

птиці в результаті недоброѐкісної годівлі, 

порушень ветеринарно-санітарних вимог при 

утриманні, годівлі, напуванні птиці і мікроклімату 

у пташниках, а також ускладненнѐм асоціативних 

захворявань умовнопатогенноя мікрофлороя, а 

також неблагоприюмних факторів навколишнього 

середовища, а саме: різкі коливаннѐ 

температури і вологості повітрѐ. За гельмінтозної 

асоціації це можна поѐснити ще й розвитком 

гельмінтів, ѐкий пов'ѐзаний з активністя їх 

проміжних живителів. У залежності від пори року 

гострота перебігу асоціативних захворявань 

коливалась, а саме навесні та восени їх 

реюстрували частіше: пастерельозно-вірусні 

асоціації до 10 %, пастерельозно-бактеріальні до 

10 %, пастерельозно-гельмінтозні до 18 %, тоді 

ѐк влітку відповідно до 3 %, 6 %, 12 % та взимку 

до 2 %, 4 %, 5 %.  

Вивчаячи клінічні ознаки у 

сільськогосподарської птиці за пастерельозно-

вірусних асоціацій з'ѐсували, що найбільш 

характерними патогномонічними ознаками були 

ураженнѐ верхніх дихальних шлѐхів (утруднене 

диханнѐ, ґликотаннѐ, судоми), тонкого і товстого 

відділів кишечнику (проноси) та шкірѐних 

покривів, особливо похідних шкіри голови 

(наѐвність дрібних вузликів). 

За асоціації пастерельоз-ньякаслська хвороба, у 

птиці спостерігали такі ознаки: пір'ѐ 

скуйовджене, хитка хода, пригніченнѐ, в’ѐлість, 

анорексіѐ, відмова від води, відставаннѐ в рості, 

синяшність гребенѐ та сережок, посіпуваннѐ 

голови і хвоста, закиданнѐ голови на спину, 

параліч крил, скривленнѐ шиї і загибель. 

За асоціації пастерельоз-вірусний гепатит 

каченѐт у птахопоголів'ѐ спостерігали наступні 

клінічні ознаки: пір'ѐ скуйовджене, хитка хода, 

пригніченнѐ, анорексіѐ, відставаннѐ в рості, 

синяшність дзьоба, спрага, судомні витѐгуваннѐ 

шиї і голови, каченѐта падаять на бік при цьому 

здійсняячи плавальні рухи кінцівками і гинуть. 

При асоціації пастерельоз - віспа птиці 

симптомокомлекс характеризуютьсѐ поѐвоя 

пригніченнѐ, пір'ѐ скуйовджене, анорексіѐ, із 

носової порожнини і дзьоба виділѐлась тѐгуча і 

піниста рідина білого кольору, відставаннѐ в 

рості, синяшність дзьоба, гребенѐ, сережок, 

спрага, судомні витѐгуваннѐ шиї і голови, параліч 

крил, паданнѐ птиці на бік, на шкірі з'ѐвлѐятьсѐ 

вузлики різних розмірів твердої консистенції їх 

поверхнѐ гладенька, блискуча коричневого 

кольору з наѐвністя кров’ѐнистих струпів. У 

куриних відмічали клокотаннѐ. 

При вивченні пастерельозно-бактеріальних 

асоціацій спостерігали наступне: кон’янктивіт, 

ураженнѐ верхніх дихальних шлѐхів (риніт, 

утруднене диханнѐ, ґликотаннѐ, судоми), 

шлунково-кишкового тракту (проноси), підочних 

синусів (інфраорбітальний синусіт). 

Симптомокомплекс за пастерельозно-

колібактеріозної асоціації характеризувавсѐ: пір'ѐ 

скуйовджене, хитка хода, пригніченнѐ, крила 

опущені, в’ѐлість, анорексіѐ, спрага, відставаннѐ 

в рості, синяшність гребенѐ та сережок, 

посіпуваннѐ голови і хвоста, закиданнѐ голови на 

спину, параліч крил, проноси (послід біло-

молочного або коричневого кольору), важке 

диханнѐ, чханнѐ, хрипи, скривленнѐ шиї і 

загибель. 

За пастерельозно-сальмонельозної асоціації у 

птиці спостерігали такі клінічні ознаки: пір'ѐ 

скуйовджене, пригніченнѐ, в’ѐлість, анорексіѐ, 

спрага, відставаннѐ в рості, синяшність гребенѐ 

та сережок, посіпуваннѐ хвоста, закиданнѐ 

голови на спину, параліч крил та голови, проноси 

(послід біло-молочного або коричневого 

кольору), важке диханнѐ, нежить, хрипи, 

скривленнѐ шиї, сопорозний стан, сльозотеча, 

серозно-сльозовий кон’янктивіт, припуханнѐ 

суглобів і загибель. 



За пастерельозно-мікоплазмозної асоціації 

відмічали наступні клінічні ознаки: риніт, пір'ѐ 

скуйовджене, пригніченнѐ, анорексіѐ, підвищена 

спрага, відставаннѐ в рості, синяшність гребенѐ 

та сережок, посіпуваннѐ хвоста, закиданнѐ 

голови на спину, параліч крил та голови, 

профузний пронос (послід біло кольору з 

домішками фібрину), утруднене диханнѐ, 

нежить, хрипи, сопорозний стан, кон’янктивіт, 

припуханнѐ суглобів, інфраорбітальний синусіт. 

Вивчаячи клінічні ознаки у птахопоголів'ѐ за 

пастерельозно-гельмінтозних асоціацій 

з'ѐсували, що найбільш характерними 

клінічними ознаками були ураженнѐ системи 

диханнѐ, тонкого і товстого відділів кишечнику, 

нервової системи, анеміѐ, кон’янктивіти, 

ураженнѐ суглобів. 

При пастерельозно-аскаридіозній асоціації 

спостерігали такий симптомокомплекс: 

пригніченнѐ, анорексіѐ, витіканнѐ із дзьоба 

слизу, підвищена спрага, відставаннѐ в рості, 

синяшність сережок, побіліннѐ гребенѐ, анеміѐ, 

посіпуваннѐ хвоста, закиданнѐ голови на спину, 

параліч голови, крила опущені, профузний 

пронос (послід біло кольору з домішками 

фібрину), утруднене диханнѐ, сопорозний стан, 

кон’янктивіт, припуханнѐ суглобів. 

Пастерельозно-кокцидіозна асоціаціѐ 

характеризуваласѐ наѐвністя у птиці таких 

клінічних ознак: риніту, кон'янктивіту, 

відсутністя апетиту, підвищеноя спрагоя, 

відставаннѐм в рості, нервовими ѐвищами 

(судоми, паралічі кінцівок), діареюя, утрудненим 

диханнѐм, скупченнѐ птиці, гребінь і сережки від 

синяшного до блідого кольору, відсутність 

реакції на зовнішні подразники. 

За пастерельозно-капілѐріозної асоціації 

відмічали такі ознаки: риніт, пір'ѐ скуйовджене, 

матове, птицѐ пригнічена, анорексіѐ, підвищена 

спрага, відставаннѐ в рості, синяшність гребенѐ 

та сережок, посіпуваннѐ хвоста, закиданнѐ 

голови на спину, параліч крил та голови, 

профузний пронос, утруднене диханнѐ, хрипи, 

сопорозний стан, кон’янктивіт, припуханнѐ 

суглобів, пронос, виснаженнѐ і загибель. 

Вивчаячи патологоанатомічні зміни у 

птахопоголів'ѐ за пастерельозно-вірусних 

асоціацій з'ѐсували, що найбільш були уражені 

верхні дихальні шлѐхи, шлунково-кишковий 

тракт, суглоби кінцівок, похідні шкіри голови, 

нервова система, паренхіматозні органи 

(печінка, селезінка, нирки). 

При патологоанатомічному розтині птиці за 

пастерельоз-ньякаслська хвороба асоціації, 

кровонаповненнѐ паренхіматозних органів, 

поодинокі крововиливи в епікарді, випотіваннѐ 

серозного ексудату в серцеву сорочку, ѐвища 

геморагічного діатезу у виглѐді плѐмистих і 

крапкових крововиливів в епі- і перикарді, 

серцевій сорочці, брижі, кишечнику, особливо в 

дванадцѐтипалій кишці, а також в паренхімі 

печінки, селезінки та нирок, набрѐклість 

підшкірної клітковини і скелетних м'ѐзів, 

наѐвність крововиливів у виглѐді петехій і 

екхімозів на границі між м'ѐзовим і залозистим 

шлунком, в місці біфуркації на два сліпих 

відростка, клоаці. В кишечнику виѐвлѐли активну 

гіперемія слизової оболонки, фібринозно-

некротичні нашаруваннѐ з ерозіѐми і виразками. 

В лімфоїдних фолікулах кишечнику виѐвлѐли 

деструктивні зміни з некрозами з утвореннѐм 

сиркових пробок у виглѐді дрібних бутонів. В 

підшлунковій залозі спостерігали крапкові 

крововиливи. В печінці виражені дистрофічні 

зміни. Артрити, припуханнѐ суглобів. 

При пастерельоз–вірусний гепатит каченѐт 

асоціації виѐвлені такі патологоанатомічні зміни: 

у трупів кінцівки витѐгнуті вздовж тулуба і 

закинута голова на спину, паренхіматозні органи 

кровонаповнені, серцевий м'ѐз блідий, крапкові 

крововиливи в епікарді, геморагічний діатез, 

дуоденіт, набрѐклість підшкірної клітковини, 

слизова оболонка тонкого і товстого відділу 

кишечнику гіперемійована, фібринозно-

некротичні нашаруваннѐ з наѐвністя ерозій і 



виразок. В підшлунковій залозі спостерігали 

крапкові крововиливи, вона набрѐкла, щільної 

консистенції, молочного кольору. Печінка 

збільшена з притупленими краѐми, дрѐблої 

консистенції, легко рветьсѐ, капсула гладенька, 

на розрізі тьмѐна, мажучої консистенції, охрѐно-

жовтого кольору, на поверхні печінки виѐвлѐли 

дифузні крововиливи. Жовчний міхур 

переповнений жовчу, рідкої консистенції, жовто-

зеленого кольору. Коронарні судини 

кровонаповнені. Жовточні міхури не 

розсмоктані, а деѐкі знаходѐтьсѐ в стані 

резорбції. 

При пастерельозно–віспній асоціації виѐвлѐли 

кровонаповненнѐ паренхіматозних органів, 

крововиливи в епікарді, випотіваннѐ серозного 

ексудату в серцеву сорочку, ѐвища геморагічного 

діатезу у виглѐді плѐмистих і крапкових 

крововиливів в епі- і перикарді, серцевій сорочці, 

брижі, кишечнику, особливо в дванадцѐтипалій 

кишці, а також в паренхімі печінки, селезінки та 

нирок, набрѐклість підшкірної клітковини і 

скелетних м'ѐзів, наѐвність крововиливів у 

виглѐді петехій і екхімозів на границі між 

м'ѐзовим і залозистим шлунком, в місці 

біфуркації на два сліпих відростка, клоаці. В 

кишечнику виѐвлѐли активну гіперемія слизової 

оболонки, фібринозно-некротичні нашаруваннѐ з 

ерозіѐми і виразками. В лімфоїдних фолікулах 

кишечнику виѐвлѐли деструктивні зміни з 

некрозами та утвореннѐм сиркових пробок у 

виглѐді дрібних бутонів. В підшлунковій залозі 

спостерігали крапкові крововиливи. В печінці 

виражені дистрофічні зміни. Припуханнѐ 

суглобів. У птиці на слизовій оболонці ротової 

порожнини, горла, хоан, гортані трахеї відмічали 

віспенні вузлики, світло-коричневого кольору, 

щільної консистенції. Поверхнѐ віспинок 

гладенька, сѐяча. 

Вивчаячи патологоанатомічні зміни у птиці за 

пастерельозно-бактеріальних асоціативних 

захворяваннѐх з'ѐсували, що найбільш були 

уражені очні синуси, верхні дихальні шлѐхи, 

шлунково-кишковий тракт, суглоби кінцівок, 

паренхіматозні органи (серце, печінка, селезінка, 

нирки, підшлункова залоза). 

За пастерельозно-колібактеріозної асоціації 

відмічали наступні патологоанатомічні зміни: 

легені гіперемійовані, паренхіматозні органи 

кровонаповнені, збільшені, виѐвлѐли 

геморагічний діатез, гідроперикардит, 

катарально-геморагічне запаленнѐ кишечнику, 

дуоденіт, печінка жовто-зеленого кольору, під її 

капсулоя, застійно гіперемійована і в паренхімі 

множинні крововиливи та вогнища некрозу 

сірого кольору, нирки збільшені, світло-

коричневого кольору, дрѐблої консистенції, 

гіперемійовані. Суглоби набрѐклі. Фібрин 

відкладаютьсѐ на поверхні серцѐ, печінки, 

повітрѐносних міхурах у виглѐді суцільної легко 

відділеної несправжньої капсули сіруватого 

кольору. Стінка повітрѐносних міхурів вогнищево 

потовщена, некротизована, васкулѐризована, в їх 

порожнині відмічено скопиченнѐ серозно-

фібринозного ексудату сіро-жовтого кольору. 

Досить інтенсивно виражений катаральний 

ентерит, слизова оболонка тонкого відділу 

кишечнику набрѐкла, гіперемійована, пронизана 

крапковими крововиливами. 

При патологоанатомічному розтині трупів 

загиблої птиці за пастерельозно-

сальмонельозної асоціації відмічали такі зміни: 

слизова оболонка дихальних шлѐхів катарально 

запалена, з геморагіѐми, в легенѐх застійна 

гіпереміѐ і набрѐк, стінки повітрѐносних міхурів 

потовщені, матові, вкриті нитками фібрину. 

Паренхіматозні органи кровонаповнені, 

крововиливи на серозних і слизових оболонках 

органів грудної і черевної порожнини. Серце 

частково вкрите чисельними крововиливами 

округлої форми, скопиченнѐ серозного 

трансудату в серцевій сорочці. Спостерігаютьсѐ 

катарально-геморагічне запаленнѐ тонкого 

відділу кишечнику, особливо дванадцѐтипалої 

кишки. В просвіті тонкого відділу кишечнику 

скопиченнѐ слизу. Слизова оболонка набрѐкла, 

гіперемійована, усіѐна крапковими 

крововиливами. Слизова оболонка товстого 



відділу кишечнику вкрита струповидними 

нашаруваннѐми, крапковими крововиливами та 

ерозіѐми. Переродженнѐ печінки, вона щільної 

консистенції з чисельними некротичними 

вогнищами, округлої форми, різного розміру, 

темно-коричневого кольору з зеленуватим 

відтінком, під капсулоя відмічаятьсѐ дрібні 

вогнища некрозу сіро-жовтого кольору. Жовчний 

міхур розтѐгнутий і заповнений жовчу темно-

оливкового кольору з домішками фібрину і 

слизу. Селезінка збільшена, набрѐкла, на розрізі 

пульпа кровонаповнена. Відмічалисѐ також 

ціаноз гребенѐ, фібринозне запаленнѐ сережок і 

підочних синусів, напуханнѐ суглобів. 

За пастерельозно-мікоплазмозної асоціації 

відмічали типову картину сепсису: крапчасті 

крововиливи, на всіх серозних та слизових 

оболонках і підшкірній клітковині. Частіше всього 

крапкові крововиливи зустрічалисѐ на епікарді та 

перикарді, розвивавсѐ серозно-фібринозний 

перикардит і катарально-геморагічний дуоденіт. 

Набрѐканнѐ підочних синусів, суглобів кінцівок. 

Навколо носових отворів відмічено кірочки 

засохлого ексудату сірого кольору. Відмічаютьсѐ 

також припуханнѐ інфраорбітальний синусів. В 

носовій порожнині, інфраорбітальних синусах і 

трахеї відмічаютьсѐ накопиченнѐ серозного 

ексудату, ѐкий з часом мутнію, стаю в’ѐзким і 

клейким. Слизова оболонка верхніх дихальних 

шлѐхів і трахеї гіперемійована, набрѐкла і усіѐна 

крапчастими і смугастими крововиливами. 

Легені кровонаповнені, відмічаютьсѐ крупозна 

пневмоніѐ, в уражених долѐх легень множинні 

сіро-жовтого кольору некротичні вогнища з 

макове зерно. В порожнину повітрѐносних 

міхурів відмічалосѐ випотіваннѐ серозного 

ексудату з домішками фібрину. 

Вивчаячи патологоанатомічні зміни у 

сільськогосподарської птиці за ураженнѐ 

пастерельозно-гельмінтозними асоціаціѐми 

з’ѐсували, що попри тканинні порушеннѐ, 

характерні за пастерельозної інфекції, відмічали 

ураженнѐ у місцѐх паразитуваннѐ збудників 

інвазійних захворявань. 

Під час патологоанатомічного розтину трупів 

загиблої птиці, за пастерельозно-аскаридіозної 

асоціації, виѐвлѐли типову картину 

пастерельозного сепсису: множинні крапчасті 

крововиливи, геморагічні ѐвища в шкірі і 

підшкірній клітковині та на внутрішній поверхні 

м’ѐзів грудної кістки. Крововиливи різної форми 

відмічали на серозних покривах брижі, 

очеревини, оболонки шлунка і кишечника. 

Слизова оболонка набрѐкла, гіперемійована, 

пронизана крапчастими і плѐмистими 

крововиливами, на її поверхні і в просвіті 

кишечника ― скупченнѐ слизу. Такі ураженнѐ 

певноя міроя пов’ѐзані зі значним 

травмуваннѐм стінок кишечника мігруячими 

личинками аскаридій, ѐкі близько 18-20 діб 

розвиваятьсѐ у їх товщі. Під час розтину тушок 

птиці післѐ виходу личинок зі стінок кишечника, 

запальний процес був слабшим, а в просвіті 

кишок знаходили молодих аскаридій. 

За пастерельозно-капілѐріозної асоціації у трупах 

курей відмічали катарально-геморагічне 

запаленнѐ шлунково-кишкового тракту і 

геморагічний діатез; характерними змінами були 

крововиливи в епікарді і на внутрішній поверхні 

м’ѐзів грудної кістки. 

За пастерельозно-кокцидіозного захворяваннѐ у 

птиці виѐвлѐли геморагічний діатез: плѐмисті і 

крапчасті крововиливи в епікарді і перикарді, 

серцевому м’ѐзі, брижі, під серозноя оболонкоя 

грудочеревної порожнини, кишечнику, зокрема 

дванадцѐтипалої кишки, а також в паренхімі 

печінки, селезінки і нирок. Особливо ― 

характерні длѐ пастерельозу крововиливи в 

епікарді (серце ніби забризкано кров’я). У 

дванадцѐтипалій кишці відмічали потовщеннѐ 

стінки, катарально-геморагічне запаленнѐ 

слизової оболонки, ерозії, у просвіті кишки кров 

та фібринозний ексудат. Відмічали дегідратація 

трупів птиці і анемія. 

За моноінфекції, спричиненої збудником 

пастерельозу (холери) птиці відмічали типову 

картину пастерельозного сепсису: множинні 



крапчасті геморагічні ѐвища в шкірі, підшкірній 

клітковині та на внутрішній поверхні м’ѐзів 

грудної кістки. Найбільш характерні патологічні 

зміни, ѐкі часто реюстрували за гострого перебігу 

хвороби, незалежно від локалізації збудника 

знаходили в серці, печінці та кишечнику. Серце, 

ѐк правило, збільшене, коронарні судини 

ін'юктовані. Крапчасті крововиливи мали місце по 

всій поверхні серцѐ. Серцевий м’ѐз в’ѐлий, 

нерівномірно забарвлений. Порожнина 

перикарда розтѐгнена прозороя рідиноя 

солом’ѐно-жовтого кольору. Характерноя 

ознакоя, ѐка вказувала на ураженнѐ печінки, ю 

чисельні некротичні вузлики сіро-жовтого 

кольору розміром з макове зерно. Слизова 

оболонка кишечника катарально запалена, 

набрѐкла, вкрита крапчастими крововиливами і 

густим ексудатом. Слизова оболонка залозистого 

шлунка вкрита крапчастими крововиливами. 

Селезінка збільшена, в паренхімі ― вогнища 

некрозу. Відмічали збільшеннѐ нирок, 

підшлункової залози; в грудочеревній порожнині 

― накопиченнѐ ексудату. 

Длѐ підтвердженнѐ асоціативних захворявань, 

виѐвлених у загиблої птиці характерних 

патологоанатомічних змін, проводили також 

серологічні, вірусологічні, бактеріологічні і 

гельмінтокопрологічні дослідженнѐ. 

Моніторингові дослідженнѐ свідчать про 

циркулѐція Pasteurellamultocida і вірусів, 

бактерій та гельмінтів в асоціації, а також і про 

зміни епізоотичної ситуації щодо пастерельозу 

птиці. Це підтверджую значну необхідність 

систематичного проведеннѐ епізоотологічного 

моніторингу длѐ контроля та прогнозуваннѐ 

епізоотичної ситуації щодо виникненнѐ таких 

асоціативних захворявань птиці. 

Висновки. 1. Позитивна динаміка зміни кількості 

спалахів захворявань у сільськогосподарської 

птиці упродовж останніх п’ѐти років, свідчить про 

інтенсивний розвиток епізоотичного процесу 

пастерельозно-вірусних, пастерельозно-

бактеріальних і пастерельозно-гельмінтозних 

асоціацій. Результати проведених досліджень 

свідчать про наѐвність тенденції до 

розповсядженнѐ цих асоціативних захворявань 

серед сприйнѐтливого птахопоголів'ѐ. 

2. Симптомокомплекс за вищевказаних значущих 

асоціативних захворявань ю дещо не 

характерним, що ускладняю постановку діагнозу. 

Аналізуячи клінічні ознаки у 

сільськогосподарської птиці з'ѐсували, що за 

пастерельозно-вірусних асоціацій найбільш 

поширені були ураженнѐ верхніх дихальних 

шлѐхів, тонкого і товстого відділів кишечнику та 

шкірѐних покривів, особливо похідних шкіри 

голови (наѐвність дрібних вузликів); за 

пастерельозно-бактеріальних асоціацій частіше 

спостерігали ураженнѐ очей та підочних синусів, 

верхніх дихальних шлѐхів, шлунково-кишкового 

тракту; за пастерельозно-гельмінтозних 

асоціацій найчастіше спостерігали ураженнѐ 

органів системи диханнѐ, тонкого і товстого 

відділів кишечнику, нервової системи, крові 

(анеміѐ), очей (кон’янктивіти) та ураженнѐ 

суглобів. 

3. Віруси, бактерії та гельмінти, в асоціації з 

Pasteurellamultocida, ускладняять розвиток і 

перебіг інфекційного захворяваннѐ та 

поглибляять патологічні процеси. 

4. Результати епізоотологічного моніторингу 

свідчать про існуваннѐ різноманітних асоціацій 

серед сприйнѐтливого поголів'ѐ у 

птахогосподарствах і приватному секторі, 

зокрема це: моноінфекція пастерельозу 

(холери) птиці, ѐка складала у цілому 8 %, в 

асоціації з вірусними захворяваннѐми — 15 %, в 

асоціації з бактеріальними захворяваннѐми — 

20 %, в асоціації з паразитарними 

захворяваннѐми птиці — 27 %. Змішаний перебіг 

пастерельозу (холери) птиці з вірусами, 

бактеріѐми і гельмінтозами мав певну залежність 

від пори року та умов утриманнѐ птахопоголів'ѐ. 

У залежності від пори року гострота перебігу 

асоціативних захворявань коливалась, а саме 

навесні та восени їх реюстрували частіше: 

пастерельозно-вірусні асоціації до 10 %, 



пастерельозно-бактеріальні до 10 %, 

пастерельозно-гельмінтозні до 18 %, тоді ѐк 

влітку відповідно до 3 %, 6 %, 12 % та взимку до 2 

%, 4 %, 5 %. 
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Плыс В.М., Фотина Т.И. Эпизоотологический мониторинг, клинические признаки и 

патологоанатомические изменения в случае пастереллеза (холеры) птицы в ассоциациях с 

некоторыми инфекционными и инвазионными заболеваниями 

В статье изложены результаты эпизоотологического мониторинга пастереллеза (холеры) 

птицы, при смешанном течении с вирусными, бактериальными и инвазионными 



заболеваниѐми, у птицы центрального региона Украины в период 2008-2012 гг. Установлены 

три вида вирусов, три вида бактерий и два вида гельминтов, а также один из простейших, 

которые присутствовали в ассоциациѐх с возбудителем пастереллеза (холеры) птицы; 

проанализированы клинические признаки и патологоанатомические изменениѐ в организме 

птицы при разнообразных формах взаимодействиѐ вирусных и бактериальных ассоциаций и 

разного состава паразитоценотических свѐзей. 

Позитивнаѐ динамика изменениѐ количества вспышек заболеваний у птицы свидетельствует 

об интенсивном развитии эпизоотического процесса пастереллезно-вирусных, пастереллезно-

бактериальных и пастереллезно-гельминтозных ассоциаций среди восприимчивого поголовьѐ 

птиц. Симптоматика вышеуказанных наиболее распространенных ассоциативных 

заболеваний ѐвлѐетсѐ несколько нехарактерной, что усложнѐет постановку диагноза. 

Результаты эпизоотологического мониторинга свидетельствуят о существовании 

разнообразных ассоциаций среди восприимчивого поголовьѐ в птицехозѐйствах и приватном 

секторе, в частности это: моноинфекциѐ пастереллеза (холеры) птицы, котораѐ составлѐла 

в целом 8 %, в ассоциации с вирусными заболеваниѐми — 15 %, в ассоциации с бактериальными 

заболеваниѐми — 20 %, в ассоциации с паразитарными заболеваниѐми птицы — 27 %. В 

зависимости от поры года острота течениѐ ассоциативных заболеваний колебалась, а 

именно весной и осенья их регистрировали чаще: пастереллезно-вирусные ассоциации до 10 %, 

пастереллезно-бактериальные до 10 %, пастереллезно-гельминтозные до 18 %, тогда как 

летом, соответственно, до 3 %, 6 %, 12 % и зимой до 2 %, 4 %, 5 %. 

Ключевые слова: эпизоотологический мониторинг, пастереллез (холера) птицы, клинические 

признаки, патологоанатомические изменениѐ, бактерии, вирусы, гельминты, ассоциативные 

заболеваниѐ птицы, бактериально-вирусные ассоциации, бактериально-паразитарные 

ассоциации, бактериальные ассоциации. 

 

Plys V.M., Photina T.I. Epizootologichesky monitoring, clinical signs and pathological changes in the 

case of pasteurellosis (Cholera) birds in association with certain infectious and parasitic diseases  

This paper presents the results of 2008-2012 epizootic monitoring of poultry pasteurellosis (cholera) 

mixed with viral, bacterial and parasitic diseases in poultry of Ukraine central region. Three viruses, three 

bacteria species, two species of helminthes and one of protozoa were found to occur in associations with 

the agent of poultry pasteurellosis (cholera); the clinical signs and anatomic pathological changes  in the 

poultry bodies were analyzed for various forms of interaction between viral and bacterial associations 

and different composition of parasitic cenotic links. 

The positive dynamics of the number of disease outbreaks in poultry shows an intense development of 

epizootic process of pasterellosis-viral, pasterellosis-bacterial and pasterellosis-helminthic associations 

among susceptible poultry populations. Symptoms of the most common association diseases mentioned 

above are somewhat atypical; this fact complicates diagnosis. 

Results of epizootic monitoring testify to existence of various associations among susceptible poultry 

populations in poultry farms and private sector; in particular they present monoinfection of poultry 

pasteurellosis (cholera), which was a total of 8 %, in association with viral diseases – 15 %, in association 

with bacterial diseases – 20 %, in association with poultry parasitic diseases – 27 %. Depending on the 

season the acuteness of associative diseases varied, namely in spring and autumn they were recorded 



more often: pasterellosis-viral associations up to 10 %, pasterellosis-bacterial ones up to 10 % and 

pasterellosis-helminthic ones up to 18 %, while in summer they were under 3 %, 6 %, and 12 %, in winter 

– up to 2 %, 4 %, 5 %, respectively. 

Keywords: epizootological monitoring, poultry pasteurellosis (cholera), clinical signs, anatomic 

pathological changes, bacteria, viruses, helminthes, associative diseases of poultry, bacterial and viral 

associations, bacterial and parasitic associations, bacterial associations. 
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