
92                                                                                               Вісник СНАУ, випуск 3 (26), 2010 
Серія „Ветеринарна медицина” 

/ Ю.Д. Караваев, Ю.Н. Маркин, // Ветеринария. – 2003. – №6. – С.3 - 6. 
4. Митрофанов М.П. Хламидиозы животных как типичные иммунокомплексные болезни / 

М.П. Митрофанов // Ветеринария. – 2005. – №3. – С.17 – 20. 
5. Авраменко Н.О. Перебіг хламідіозу великої рогатої худоби в господарствах північно-

східного регіону України. / Н.О. Авраменко //„Вісник СНАУ”. – 2009. – Вип. № 23,– С.5 - 7. 
6. Осипова А.Г. Особливості епізоотичного процесу хламідійних інфекцій тварин у 

Харківській області / А.Г. Осипова // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Збірник 
наукових праць. – Вип.20, Част. 2, Том 2. Вет.науки. – Харків. –2009. – С 298 - 303. 

7. Декл.патент України №7132, 20040907215; 02.09.2004. - «Вакцина для профілактики та 
лікування хламідіозу  у сільськогосподарських тварин та хутрових звірів». / Розробники: Волосянко 
О.В., Стегній Б.Т., Д'яконов Л.П., Кассіч В.Ю. 

8. Хламидиоз животных (этиология, распространение, клинические проявления, средства 
специфической профілактики). / [Кассич В.Ю., Фотина Т.И., Фотина А.А.,  и др] / Материалы 
международной научно-производственной конференции «Инновационное развитие аграрного 
сектора экономики: взгляд молодых ученых». – ФГОУ ВПО «Курская государственная 
сельскохозяйственная академия имени профессора И.И.Иванова». — (9-11 декабря 2009 года, 
г.Курск). – С.45 - 47. 

 
УДК 619:576 807:7:591 615:371/372 

ДОКЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕШКІДЛИВОСТІ НОВОГО 
ІМУНОСТИМУЛЮЮЧОГО ПРЕПАРАТУ «МУЛЬТИБАКТЕРИН» 

Касяненко О.І., Фотіна Т.І., Вершняк Т.В., Редько Д.М. 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Застосування нових 

високоякісних та ефективних ветеринарних імунобіологічних препаратів (пробіотиків, 
пребіотиків, імуностимуляторів) є основою забезпечення  сталого благополуччя та 
надійного захисту від інфекційних хвороб в птахівництві, отримання високоякісної та 
екологічно чистої продукції птахівництва. На сучасному етапі для потреб птахівництва 
ветеринарна медицина України частково забезпечена асортиментом біологічних 
препаратів вітчизняного виробництва та більша частина все ж таки ввозиться із-за 
кордону [1, 2]. 

Зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями.  
В сучасних умовах соціально-еконічного та євроінтеграційного розвитку країни 

обумовлює більш складні вимоги у справі охорони здоров’я населення та забезпечення 
екологічно чистими та безпечними продуктами харчування. Наукові дані і практичний 
досвід вказують на ефективність застосування пробіотиків та імуностимулюючих 
препаратів в сучасному птахівництві.  

Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 
проблеми. Важливою проблемою сьогодні у всьому світі залишається порушення 
мікробіоценозу у птиці і зниження імунної відповіді організму на фактори як інфекційного 
так і неінфекційного походження. На думку вчених-бактеріологів найчастіше за все у 
кишечнику зменшується кількість біфідо- та лактобактерій, які виконують в організмі ряд 
функцій: захищають слизову кишковика від проникнення у кров патогенних і умовно-
патогенних мікроорганізмів, у процесі життєдіяльності синтезують антибіотикоподібні 
речовини, органічні кислоти (уксусну, молочну, пропіонову), які захищають від розвитку 
патогенів, приймають участь у синтезі вітамінів групи В та інших, роблячи їх 
біодоступними  у метаболізмі та освоєнні мікро- та макроелементів, таких як кальцію, 
заліза, та ін., стимулюють імунний захист організму. Основною таксономічною групою 
нормальної мікрофлори шлунково-кишкового тракту є молочнокислі бактерії роду 
Lactobacterium, які перешкоджають розвитку патогенних та умовно-патогенних 
мікроорганізмів. Тому розробка і застосування нових препаратів, дія яких спрямована на 
відновлення біоценозу кишковика має суттєве значення для профілактики і лікування 
шлунково-кишкових захворювань тварин та птиці [3-5]. 

Метою наших досліджень було проведення доклінічних досліджень 
нешкідливості, активності та ефективності застосування нового імуностимулятора 
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«Мультибактерін» вітчизняного виробництва з метою застосування вищезазначеного 
препарату для обробки питної води, яка може використовуватися для випоювання птиці. 

Матеріали і методи дослідження. Досліди проводили з препаратом 
«Мультибактерин», серійно виготовленого у формі суспензії за технологією і 
обладнанням ЧП «Кронос Агро». Вивчення нешкідливості препарату прводили в 
лабораторії кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості 
продуктів тваринництва СНАУ. Порядок та метод визначення нешкідливості препарату 
«Мультбактерин» визначали за ГСТУ 46.024-2002. Галузевий стандарт України. 
Препарати ветеринарні. Методи визначення нешкідливості. Міністерство аграрної 
політики України. Київ, 2002), який регламентує основні положення визначення 
нешкідливості засобів захисту тварин та дозволяє забезпечити їх належну якість. 
Препарат перевіряли на токсичність та анафілактогенність. 

Токсичність препарату досліджували на білих мишах обох статей масою 19-
21 г. Лабораторних тварин було сформовано дослідні та контрольні групи по 15 голів у 
кожній за принципом аналогів. Перед перевіркою тварини проходили карантин і 
акліматизацію в умовах процедурної кімнати тривалістю 7 діб, утримувалися на 
постійному збалансованому раціоні. За 24 години до досліду і під час його проведення 
тварини знаходилися у приміщенні з постійною температурою. Перед введенням препарату 
тварини голодували протягом 4 годин. За дві години до зважування для експерименту 
тварин залишали без води. 

Препарат «Мультибактерін» підігрівали до температури 37°С і в 
концентрації лактобактерій Lactobacillus asidophilus 1×106-1×109 КУО/г; 1×105-1×108 

КУО/г; 1×104-1×107 КУО/г; 1×103-1×106 КУО/г; 1×102-1×105 КУО/г в об’ємі 0,5 та 1 мл 
вводили в шлунок за допомогою зонду. Розчин препарату підігрівали до 
температури 37°С і в об’ємі 0,5 мл вводили в шлунок білим мишам дослідних груп 
(самцям і самкам) за допомогою зонду одноразово. Після введення препарату допуск 
до корму та води надавався тваринам через 4 години. Для дослідження активності та 
ефективності застосування препарату «Мультибактерин» в якості лабораторних тварин 
використовували мурчаків. Було сформовано дослідну і контрольну групу лабораторних 
тварин за принципом аналогів по 35 голів у кожній. Проводили дослідження показників 
загального аналізу крові, гуморальних та клітинних факторів видового неспецифічного 
імунологічного захисту, а також біохімічний аналіз крові мурчаків до та після введення 
препарату. Після введення препарату забір крові для аналізу проводили на 3, 7, 10 та 21 
та 31-у добу після введення. Препарат «Мультибактерин» підігрівали до температури 
37°С і в концентрації лактобактерій Lactobacillus asidophilus 1×106 – 1×109 КУО/г в 
вводили в шлунок мурчакам дослідної групи об’ємі 1 мл за допомогою зонду 
одноразово. Мурчакам контрольної групи вводили в шлунок дистильовану воду за 
допомогою зонду одноразово. Після введення препарату допуск до корму та води 
надавався тваринам через 4 години. Також враховували збереженість в контрольній і 
дослідній групі, приріст маси до і після застосування препарату «Мультбактерин». 
Одержані результати досліджень оброблені статистично. 

Результати власних досліджень та їх обговорення. Тривалість 
спостереження за станом тварин після одноразового введення складала 21 добу. 
Спостереження в першу добу після введення препарату було безперервним. Відразу 
після введення препарату фізіологічний стан тварин був в нормі. Через 2-3 хвилини 
у мишей реєстрували  зниження рухової активності, прискорення частоти, пульсу та 
дихання. Через 2-2,5 години показники фізіологічного стану тварини 
нормалізувалися. Протягом передбаченого терміну всі тварини дослідних груп 
залишилися живими та клінічно здоровими (табл.1, 2).  
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Таблиця 1 
Результати дослідження токсичності препарату «Мультибактерин» в 

шлунок в об’ємі 0,5 мл, n=75 
Число загиблих тварин 

Доза, КУО/г 

Кількість 
тварин у 

групі 
За 

добами Всього % 
Середній термін 
загибелі (годин) 

1×106-1×109 15 – – – – 
1×105-1×108 15 – – – – 
1×104-1×107 15 – – – – 
1×103-1×106 15 – – – – 
1×102-1×105 15 – – – – 

 
Протягом передбаченого терміну спостереження всі тварини контрольних 

груп залишилися живими та клінічно здоровими.  
Виявлення алергічної реакції на дію препарату визначали шляхом сенсибілізації 

мурчаків (маса 200-250 г). 
З лабораторних тварин було сформовано дослідну і контрольну групу за 

принципом аналогів по 25 голів у кожній. Сенсибілізацію мурчаків проводили за схемою: 
першу ін’єкцію вводили підшкірно, дві наступні (з інтервалом в 1 добу) 
внутрішньом’язево. Сенсибілізуюча і визначаюча доза препарату складала 1 г 
(Lactobacillus acidophilus 1×106 – 1×109 КУО) / 1 л дистильованої води. 

Першу ін’єкцію зробили підшкірно в об’ємі 0,1 см3, а дві наступні з інтервалом в 1 
добу – внутрішньом’язево в об’ємі 0,2-0,3 см3. Одночасно визначаючу дозу 
досліджуваного препарату вводили мурчакам контрольної групи, яким попередньо 
замість сенсибілізуючих ін’єкцій препарату був введений відповідний об’єм 0,9 % розчин 
хлориду натрію. Після ін’єкцій спостереження за тваринами проводили упродовж 30 
хвилин. 

Таблиця 2 
Результати токсичності за введенням білим мишам препарату 

«Мультибактерин» в шлунок в об’ємі 1,0 мл, n=75 
Число загиблих тварин 

Доза, 
КУО/г 

Кількість 
тварин у 

групі 
За 

добами Всього % 
Середній термін загибелі 

(годин) 
1×106-
1×109 

15 – – – – 

1×105-
1×108 15 – – – – 

1×104-
1×107 

15 – – – – 

1×103-
1×106 15 – – – – 

1×102-
1×105 

15 – – – – 

 
Шок наступав через декілька хвилин і проявлявся у вигляді нечастого почісування 

лапами морди, скуйовдженням шерстяного покрову, зниженням температури тіла на 1°С 
(табл. 3). Індекс синдрому (І) в групі обраховували за формулою Вейгла. 
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Таблиця 3 
Результати дослідження алергічної реакції на дію препарату 

«Мультибактерин», n=25 
Кількість тварин, гол Шкала важкості оцінки шоку 

Дослідна група Контрольна група 
А (+) 19 – 

Б (++) 4 – 
В (+++)  – 
Г (++++)  – 

Д 2 – 
Індекс синдрому в групі (І) 0,06 – 

Примітка: А(+) – нечасте почісування лапами морди, скуйовдження 
шерстяного покрову, зниження температури тіла не більше, ніж на 1°С; Б (++) – 
часте почісування лапами морди, можливе періодичне чхання, зниження 
температури тіла більше, ніж на 1°С; В (+++) – спазматичний синдром кашлю, 
можливе падіння на бік, сечовиділення де фікція; Г (++++) – судоми, різке 
порушення дихання, загибель тварин упродовж перших 5-7 хвилин; Д – реакція 
відсутня. 

Отже, результат виявлення алергічної реакції мурчаків на дію препарату 
«Мультибактерін» показав, що досліджуваний препарат не викликав смертельного 
шоку серед дослідних тварин, а індекс синдрому в групі (І) складав 0,06. Таким 
чином на підставі проведених досліджень встановлено, що препарат „Мультибактерін” є 
нешнадійним засобом для обробки питної води, яка може використовуватися для поїння 
птиці.  

За результатами дослідження активності та ефективності застосування 
препарату «Мультибактерин» показники морфологічного складу крові, а також біохімічні 
показники крові мурчаків дослідної групи до та після введення препарату 
«Мультибактерин» залишалися в межах фізіологічної норми.  

Слід зазначити, що гуморальні фактори видового неспецифічного імунологічного 
захисту, а саме титри гетероаглютинінів мали тенденцію наростання тиру. Також 
виявлено активізацію клітинних факторів видового неспецифічного імунологічного 
захисту за показниками загальної фагоцитарної активності, фагоцитарного числа та 
підвищення відсотку фагоцитарного показника. В період проведення експериментальних 
досліджень вдалося забезпечити збереження поголів’я на 100%, і підвищити 
середньодобового приріст (на 22,7%). Порівняно з контролем спостерігалося зростання 
середньодобових привісив лабораторних тварин.  

Таким чином проведеними дослідженнями встановлено, що препарат 
„Мультибактерин” є надійним засобом підвищення резистентності та стійкості організму 
тварин до дії патогенів як мікробіологічного так вірусологічного походження. 
Перспективою подальших досліджень є теоретичне та практичне обґрунтування 
застосування препарату «Мультибактерин» в якості імуностимулятора для обробки 
питної води, яка використовується для поїння птиці.  

Висновки: 
1. Експериментальний препарат „Мультибактерин” є нешкідливий для 

лабораторних тварин (білих мишей), не викликає смертельного шоку серед дослідних 
тварин (мурчаків), індекс синдрому в групі (І) складає 0,06. 

2. Експериментальний препарат „Мультибактерин” забезпечує стаціонарність 
показників морфологічного складу крові, біохімічних показників та покращує показники 
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факторів видового неспецифічного імунологічного проти інфекційного захисту, підвищує 
збереженість дослідних тварин та середньодобовий приріст і є надійним засобом 
поліпшення фізіологічної кондиції тварин. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКУ ТА НЕШКІДЛИВОСТІ БАКТЕРИЦИДНИХ ЗАСОБІВ   
В ДОСЛІДАХ IN VITRO 

Коваленко В. Л. 
Щороку на ринках товарів з'являється нові  лікарські, бактерицидні засоби, 

пестициди, хімічні і побутові продукти. Проблема пошуку ефективних бактерицидних 
препаратів обумовлена високою захворюваністю та широким поширенням  інфекцій, які 
часто супроводжуються розвитком хронічних форм або різноманітних ускладнень, що 
безумовно завдає значних економічних збитків. Синтезується велика кількість речовин, 
які можуть бути використані у гуманній та ветеринарній медицині з метою профілактики 
інфекційних захворювань. Не зважаючи на великий вибір бактерицидних препаратів 
можливість використання їх при різних умовах обмежена. Значною мірою це 
пояснюється особливостями бактерицидних засобів, а особливо їх впливу на організм 
людей та тварин. З цим пов'язана вимога до пошуку цих засобів, які повинні 
безпосередньо впливати на збудники інфекцій, не ушкоджуючи клітину, яку  вразив 
збудник. Все це визначає труднощі пошуку ефективних бактерицидних речовин . 

Також всі ці хімічні речовини, а особливо бактерицидні засоби повинні 
досліджуватися на предмет потенційної токсичності. Крім того, поповнюються списки 
хімічних речовин, які широко використовуються, але не пройшли адекватної оцінки. 
Важливе завдання отримання детальної інформації про безпеку всіх цих хімічних 
речовин з використанням традиційних тестів на тваринах зажадає величезних витрат 
грошових коштів і часу. Крім того, є ряд проблем, пов'язаних з охороною здоров'я і 
безпеки, а також зростанням суспільної заклопотаності з приводу використання тварин в 
тестуванні безпеки продуктів. Подібна ситуація ще раз підкреслює необхідність розробки 
ефективних та  швидких методів оцінки токсичності[1,2].  

Разом з цим важлива задача ефективної дезінфекції та очищення води яка 
може включати: механічну фільтрацію, озонування, хлорування, обробку окислювачем, 
дезінфекцію ультрафіолетовим опромінюванням і перспективним це колоїдним 
розчином наночастинок срібла. Визначення залишків дезінфектантів на поверхнях 
об'єктів, у воді має істотне значення для безпеки людей і тварин. Вміст активного хлору 
визначають йодометричним методом [3], який базується на здатності хлору виділяти йод 
із розчину калію йодиду. Четвертино амонійні сполуки визначають згідно нормативних 
умов. Але ці методи не можуть бути адекватними відносно визначення нешкідливості 
хімічних препаратів. Тому клітинні культури знаходять все більш широке застосування в 
різних областях біології і медицини. Їх використовують при вирішенні таких проблем, як 


