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8іи«1уіп§ *Ье сЬгопіс іохісііу оГзуаїегзоІиЬІе сЬоІесаІсіїегоІе
Ь. АрисЬоузка., М.КозІіик
II \уаз езІиЬІізЬеа іЬе аЬзепсе оГ Юхіс іпПиепсе оГ пєзу зуаІегзоІиЬІе іо гт
сйоїесаісігегоіе - ІіроуісІе. Теге зуєгє по діГеггепсез ЬеІ\уееп зегигп сопіепі оГ гпіпегаїз
апсі ііуєгз Гегшепіз іп ехрегітепі апгі іпіасі гаїз іНе “^ із іа г ” Ііпе.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІПОВЩУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
ПОРОСЯТ, ХВОРИХ НА РАХІТ
Л.М. Богатко, канд. вет. наук, Г.В. Лагута, лікар вет медицини,
В.І. Головаха, канд. вет. наук, М.М. Костюк, асист.
Одним із розповсюджених захворювань незаразної етіології у
поросят є рахіт. Захворюваність становить від 20 до 50 % серед поголів ’я свиней віком 2 - 6 міс і може досягати 85,5 % Д/.Розвитку за
хворювання сприяють такі негативні фактори як недостатня кількість
вітаміну О в раціоні, незбалансоване фосфорно-кальцієве живлення,
утримання тварин у приміщеннях за відсутності штучного ульт
рафіолетового опромінення. Захворювання перебігає хронічно, важко
піддається лікуванню, яке є досить тривалим і потребує великих ма
теріальних витрат. Тому наші дослідження були спрямовані на пошуки
більш ефективних методів лікування, які б не тільки сприяли швидко
му одужанню тварин, але й значно полегшили працю спеціалістів. Для
виконання дослідної роботи нами був вибраний водорозчинний пре
парат вітаміну Б 3 - ліповід, який є ліофільно висушеним комплексом
кристалічного відехолу, холестерину, вітаміну Е із природними емуль
гаторами. Оскільки препарат бере участь у проліферації і дифе
ренціації остеобластів /2/, стимулює експресію високодиференційованих хондроцитів [ 3] і синтез остеокальцину [А], то він є пер
спективним при лікуванні зазначеної патології молодняку.
Матеріал і методи. Дослідження виконувались на хворих порося
тах 2-6-місячного віку, яким ліповід застосовували внутрішньом ’язово
в дозі 50 МО на кг маси тіла з інтервалом 5 днів. У крові визначали
концентрацію загального кальцію та неорганічного фосфору, ак
тивність індикаторних ферментів печінки ( АСТ, АЛТ, ГГТ ), загальну
кількість імуноглобулінів та їх класів.
Результати дослідження. У хворих поросят апетит знижений.
Смак спотворений ( поросята п 'ють гноївку, поїдають брудну
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ііі'іку. лижуть і гризуть стіни та підлогу ). Тварини встають неохо
ті, ніл час руху кульгають, у частини з них відмічається підвищена
Н | дііп!ікл ь, виникнення тонічних і клонічних судом, при пальпації
Куіик і суглобів - болючість. У деяких тварин на кінцях ребер, у місці
§%|іішинн хрящів, знаходили потовщення, виступи. Трубчасті кістки
■ 11111 пмь викривлюються, тазові кінцівки підведені під тулуб, деякі по2 і, ипі не піднімаються на грудні кінцівки. У частини тварин відмічали
Мчліши функцій шлунково-кишкового каналу.
При дослідженні крові встановлено зниження кількості кальцію
І„, >.0 3: 0,2 ммоль/л ( норма 25 - 3,25 ), у частини поросят - неор........ ... фосфору (1,5 - 2,5 ммоль/л), активність лужної фосфатази
ні «нищена (319 - 815 од/л).
У тварин погіршується мембранна і цитозольна структури гепаIопиті в, про що свідчить підвищення активності індикаторних фер...... ів печінки. Зокрема, активність аспарагінової трансамінази
, \< І ) становила 75,2 ± 6,1 од/л, у третини поросят вона була ще ви
щою (норма ЗО - 50), активність аланінової ( АЛТ ) - перевищувала
норму більше, ніж у два рази (98,5 ± 8,3 од/л). У хворих поросят встаиов.'іені гіпопротеїнемія, гіпоальбумінемія, у ЗО % - зниження сечовиIIIч интетичної функції печінки.
Після застосування препарату уже через 8 - 1 2 днів значно по
кращується загальний стан тварин. У них підвищується апетит, зни
кають судоми. Тварини починають триматися на кінцівках і ходити.
I їй ая другого-третього введення препарату більшість тварин одужала,
і і іаьки у поросят з тяжким перебігом хвороби, який супроводжувався
аі формаціями кісток кінцівок і хребта, відмічали лише поліпшення заі .і'іьного стану. Тварини починали рухатись ( до лікування - лежали ),
цих зменшувалася болючість кісток і суглобів.
Після лікування холекальциферолом поліпшився не тільки
клінічний, але й біохімічний статус тварин: концентрація кальцію у
. ироватці крові підвищилася і становила 2,82 ± 0,20 ммоль/л (у коні ролі - 2,07 ± 0,11). Після лікування поліпшився функціональний стан і
с і руктура гепатоцитів, патогномонічним показником чого є зниження
.ік гивності амінотрансфераз. Зокрема активність аланінової трані амінази зменшилася більше, ніж у два рази, і становила 45,3 ± 5,0 од/л
( р < 0,001 ). Активність холестатичного ферменту - гаммаі іутамілтрансферази ( ГГТ ) також зменшилася. Отже, під впливом
II ігховіду відновлюється цитозольна і мембранна структури гепато
цитів, зменшуються явища холестазу.
Ліповід позитивно впливає на неспецифічну резистентність ор
ганізму тварин, що проявляється підвищенням загальної кількості
імуноглобулінів та їх класів. Зокрема концентрація імуноглобулінів
класу О підвищилась наприкінці досліду на 8,2 % і становила 15,8 ±
0,44 мг/мл. На 16 % зросла кількість імуноглобулінів класу М.
у
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фосфорний обмін, сприяє одужанню поросят, хворих на рахіт,
стабілізує структуру мембран гепатоцитів та їх органел, посилю!
діяльність імунокомпетентних органів.

1. Ефективність водорозчинного холекальціферолу при рахіті поросят / В І
Левченко, Л І. Апуховська,
Лагута
та ін.// Неінфекційна машлшія
патологія тварин!
. >-Г.В.
-----*
іварин:
Матеріали наук.-практ. конф. ( м. Біла Церква, 7 - 8 черв. 1995). - Ч. 1. - Біла Церк
ва, 1995. - С. 62 - 63.
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апй т е сіїЛегегШаїїоп рЬепоіуре оГ гаЬЬіі созіаі сЬопсігосуІе іп сиііиге//
Епс1осппо1о§у.- 1988.- V. 122. - N 3.- Р. 831 - 839.

ЕШсіепсу оГІіроуМе Іог Ігеаїтепі оГрщІеІз пНЬ гасЬШз
Ь. Во^аісо, С. Ьа§иіа, V. СоїоуасЬа, М. Козііик

ТЬе іпуезіі§аііоп зЬо\уз іЬаІ іЬе ііроуісіе гезіогесі саІсіит-рЬозрЬогиз ехсЬапее
гасітаїез яиіскег гесоуегу оГрі§1еІз тіЬ гасЬкіз, зІаЬійгесі Ше зігисіиге оГ Ьераіосіїе’з
тетЬгапез ап<і ог^апеїіез, іпсгеазез іНе асііуііу оГ іттипе ог§апз.

ВИКОРИСТАННЯ ШКІРЯНИХ ВІДХОДІВ У
ГОДІВЛІ СТАВОВИХ РИБ
Н.В. Букалова, ст. наук, співроб.
Нині кормова індустрія багатьох країн орієнтується на викори
стання відходів сільськогосподарського виробництва та деяких галу
зей промисловості. Тільки на м’ясопереробних, шкіряних та харчових
підприємствах Києва й Київської області (крім м’ясокомбінатів) за рік
накопичується близько ЗО тис. т відходів тваринного походження
лише 10 % яких переробляють на м’ясо-кісткове борошно. Решту ви
возять у відвали, закопують або роками складують на території Баришівського та Сквирського ветсанутильзаводів. Така неконтрольована Утилізація відходів призвела до небезпечного санітарноепідеміологічного стану навколишнього середовища на Київщині [1]
1Іерероіжа підходів, що містять білок і жир (нпйнебе точніші КОМПОМСМШ "Р" "сенс.ємному зборі.нині), може не тільки покращити еко-

*'111V ситуацію, а й значно збільшити обсяги випуску кормів тва
ринною походження - носіїв високої обмінної енергії, необхідних для
ефективного використання комбікормів.

V ш язку
М|

і ііо с

ціновою Клбшгіу Мшк

МПоІ, т ( м т °

1

ірім

від 25 травня 1996 р.

" " ‘V 111 шкірних сировину", що СТВО-

а ... несприятливі умови для вивезення за межі України продукції тва........ ...
проблема утилізації відходів, кількість яких буде зростати,
нйі>\ нас особливої гостроти [ 1 ].
с’уггєве економічне і рибницьке значення, як потенційне джерело
їіік а і жиру у раціонах ставкових риб, можуть мати відходи шкіряної
Промисловості, зокрема міздряний напівфабрикат. При застосуванні
ІІшюшдних технологій, ці відходи використовуються для годівлі тваякі таким чином перетворюють вторинні продукти екосистеми у
і н111 цінний білок для харчування людини [ 1*4].
У зв’язку з актуальністю даної проблеми, метою наших
........
була розробка технології виготовлення та використання
і рннульованого корму для риб з добавкою міздряного напівфабрикату
і мміологічна характеристика вирощених на цьому кормі товарних
коропів.

. .

Об’єктом досліджень були нагульні річняки українського луска
ми о коропа, які вирощувались у двох ставках площею 0,2 га зі
щільністю посадки 7000 екз./га при інтенсивному дворазовому типі
і одіялі з дворічним господарським обігом (рибо-посадковий матеріал
підбирали за принципом аналогів, умови вирощування риб у досліді і
.......ролі були ідентичними): варений міздряний напівфабрикат, який
0 і (німували з УкрНДІ шкіряно-взуттєвої промисловості (м. Київ);
комбікорм з міздряним напівфабрикатом (20% за масою корму), виго1пилений способом вологого пресування на заводі птахогосподарства
білоцерківський" Київської області.
Результати досліджень. Нами була відпрацьована технологія
приготування гранул комбікорму для риб
з
міздряним
ішпівфабрикатом, яка полягала у змішуванні розсипчастого
комбікорму для риб рецепту № 111-3/10 з 20% вареного міздряного
ііііііівфабрикату за масою корму. Така її кількість виявилася найбільш
отимальною (А. с. № 1549511, СРСР, 1990). Цей корм містить 18 %
, ирого протеїну, 7 - сирого жиру, 2,2 - кальцію, 0,09 - фосфору, тобто
, ирого протеїну на 6 %, а жиру на 49 % більше, ніж у звичайному гра
нульованому комбікормі для риб, що є особливо важливим, оскільки
11.1 явність у раціоні риб жиру в кількості 5-7 % сприяє більш ефектив
ному використанню корму за рахунок підвищення коефіцієнта за
своєння поживних речовин корму.
Вирішення відносно оптимальної кількості добавки (20 %) було
прийняте у зв’язку з тим, що при такій її кількості знижується водорозчинність гранул у 8 разів, крихкість - на 80%, збільшується їх поїдання
рибою на 42%, порівняно з гранульованим комбікормом для риб за
водського виготовлення. Це є важливим ще й тому, що ефективніше
використання такого корму рибою запобігає погіршенню
гідрохімічного режиму води ставків, пов’язаного з прокисанням кор
му, що залишився.
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