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 – при дезінфекції об’єктів, які підлягають ветеринарному контролю, при спорових формах мікроорганізмів робоча концен-
трація дезрозчину Оксін Форте повинна бути 7 % і вище.

Після проведення профілактичних дезінфекцій приміщень для худоби деззасобом Оксін Форте шляхом вологого зрошення по-
верхні приміщення та витрат робочого розчину 300 мл на 1 мІ при експозиції 60 хвилин у концентрації 0,25 %, у пробах взятих з 
поверхонь приміщень, які піддавалися дезінфекції, тест-мікробів кишкової палички та стафілококу не було виділено. Дезінфекція 
приміщень проведена якісно.

Висновки: 1. Бактерицидна концентрація деззасобу Оксін Форте за експозиції 10 і 30 хвилин становить відносно Е. соІі – 0,14 
і 0,07 % і S. typhimurium – 0,52 і 0,37 % та для St. aureus – 0,52 і 0,27 % відповідно.

2. Бактерицидне розведення даного деззасобу відносно тест-культур Е. соІі та St. aureus у 9,03 і 1,67 рази, відповідно, більше 
від БР фенолу.

3. У присутності високомолекулярного білка активність досліджуваного деззасобу знижується в 1,96 рази.
4. За 60 хвилинної експозиції і вище деззасіб Оксін Форте у 0,25 % концентрації є ефективним для обробки поверхонь із дерева, 

металу та кахлю.
5. Для спорових форм мікроорганізмів робоча концентрація дезрозчину повинна становити 7,0 % і вище.
Перспективи подальших досліджень. Наведені результати свідчать про можливість широкого використання деззасобу 

Оксін Форте для профілактичної дезінфекції об’єктів, які підлягають ветеринарно-санітарному нагляду.
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Характерною особливістю сучасних молочних комплексів є вузька спеціалізація виробництва, використання високопродуктив-
них тварин, висока концентрація поголів’я на обмежених територіях. У таких умовах навіть при незначних порушеннях оптималь-
них зоотехнічних, ветеринарно-санітарних параметрів утримання та годівлі значно зростає концентрація патогенної та умовно-па-
тогенної мікрофлори в довкіллі, що веде до поширення бактеріозів у тварин. Надані фактори знижують природну резистентність 
організму тварин, пригнічують імунну систему, унаслідок чого швидко розповсюджується патогенна бактеріальна мікрофлора [1–4]. 
Порушення норм годівлі та утримання сприяє розвитку маститів, метритів, уражень кінцівок, а мікробна контамінація довкілля 
сприяє виникненню асоційованих бактеріозів у корів. Особливе місце серед названих патологій займають гнійно-некротичні за-
хворювання дистального відділу кінцівок, у тому числі й ті, які ускладнюються некробактеріозом. Етіологічно ці хвороби зумовлені 
асоціацією мікроорганізмів і спричиняють значні економічні збитки в господарствах через порушення репродуктивної функції, зни-
ження продуктивності тварин, передчасної вибраковки корів, витрат на лікування та догляд за хворими тваринами [5–7]. 

Вирішенню цієї проблеми присвячені роботи багатьох учених [8–11]. Відомо, що патологічні процеси у корів супроводжуються 
гнійно-некротичними ураженнями та часто ускладнюються асоціативними мікроорганізмами із родин: Staphylococcus spp., Strept-
ococcus spp., Enterococcus spp., Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Clostridium spp., Spirochaeta spp., 
Fusobacterium spp., Вacteroides spp. та ін., які є відносно стійкими до більшості відомих антимікробних засобів [12–18]. 

Стійкість до антимікробних засобів створює проблему через низьку ефективність лікувальних обробок за некробактеріозу та 
інших уражень дистального відділу кінцівок, ускладнених асоційованими мікроорганізмами [19].

Усе вищевикладене свідчить про актуальність досліджень щодо вивчення ролі мікрофлори у виникненні асоційованих бактері-
озів і розробки нових, більш ефективних і безпечних для тварин і якості продукції засобів.

Мета досліджень. Вивчити ефективність лікувально-профілактичних заходів за асоційованих бактеріозів кінцівок у великої 
рогатої худоби з використанням препаратів «Бровадез плюс», «ВетОкс-1000», «Ранойод», «ТімТіл» та «Оксіпрол», виробник ТзОВ 
«Бровафарма».

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили у виробничих умовах ПФ ПрАТ «Райз-Максимко» Сумського району Сумської 
області.

Впродовж 2011–2012 рр. проводилось регулярне обстеження поголів’я великої рогатої худоби та комплексне лікування тварин з інфекційни-
ми ураженнями кінцівок. При обстеженні тварин визначали патологію, враховували умови годівлі, структуру раціону, умови утримання, породу, 
вік, молочну продуктивність, період лактації, характер ураження, тяжкість патологічного процесу та його локалізацію, сезонність захворювань. 
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Від хворих тварин відбирали проби біологічного матеріалу для бактеріологічних, гістологічних досліджень і електронної мікроскопії та проби крові 
для дослідження морфологічних, біохімічних та імунологічних показників.

Лікування тварин з ознаками гнійно-некротичного запалення копитець включало підготовку ураженої кінцівки шляхом ретельної розчистки 
та видалення розшарованих частин копитного рогу та санації 2 % Бровадезу-плюс. При цьому визначали ступінь ураження копитця. 

При легкому ступені уражену кінцівку обробляли препаратом «ВетОкс-1000» і припудрювали препаратом «Ранойод» без накладання захисної 
пов’язки. При ураженнях середнього ступеню уражену ділянку обробляли препаратом «ВетОкс-1000», припудрювали препаратом «Ранойод», 
накладали пов’язку та захисний черевик. Через кожні 3 доби проводили ревізію ураженої кінцівки та повторну обробку вказаними препаратами. 
Тваринам з глибокими гнійно-некротичними ураженнями, тобто при тяжкому ступені ураження на фоні місцевого лікування препаратами «Ве-
тОкс-1000» та «Ранойод» застосовували курсову антибіотикотерапію. В якості антибактеріального засобу використовували при гострому пере-
бігу патологічного процесу препарат «Оксіпрол» у дозі 1 мл на 10 кг маси тварини двічі з інтервалом 96 годин. При хронічному процесі в схему 
лікування вводили комплексний препарат «ТімТіл» у дозі 1 мл на 10 кг маси тіла 5 діб поспіль, після чого призначали препарат «Оксіпрол» у дозі 
1 мл на 10 кг маси тварини одноразово, або двічі з інтервалом 96 годин. Внутрішньовенно вводили препарат «ВетОкс-1000» в ізотонічному роз-
чині натрію хлорид (1:2) у дозі 1 мл на 10 кг ваги щоденно протягом п’яти діб. 

Через 10 днів після курсу лікування застосовували ножні ванни з 1 % розчином «Бровадезу плюс». Вказану вище схему лікування застосували на 
298 тваринах з різним ступенем гнійно-некротичного бактеріозу кінцівок (144 з легким, 106 – з середнім, 48 корів – з тяжким ступенем ураження). 

Профілактичні заходи включали використання копитних ванн з 1 % розчином препарату «Бровадез плюс» та застосування кормової добавки 
Фармапак по 50 г на тварину щоденно. Перед початком досліду було проведено дезінфекцію приміщень препаратом «Бровадез плюс», який був 
активним по відношенню до мікроорганізмів ізольованих з гнійно-некротичних уражень копитець та господарчих об’єктів. 

Результати досліджень та їх обговорення. На першому етапі досліджень нами були проведені дослідження щодо виділення 
та ідентифікації мікроорганізмів, які беруть участь у виникненні та розвитку гнійно-некротичного запалення дистального відділу 
кінцівок у корів. При бактеріологічному дослідженні біоматеріалу, відібраного від корів з гнійно-некротичними ураженнями кінцівок, 
нами було ізольовано культури S. aureus, S. agalactiae, Е. faecalis, F. necrophorum. Ізольовані культури мікроорганізмів були чутли-
вими до препаратів «Бровадез плюс», «ВетОкс-1000», «Ранойод», «ТімТіл» та «Оксіпрол», що було основою для розробки схем 
лікування з використанням вище згаданих засобів.

На наступному етапі ми вивчали терапевтичну ефективність розроблених схем лікування тварин за різного ступеня ураження 
кінцівок з використанням препаратів «Бровадез плюс», «ВетОкс-1000», «Ранойод», «ТімТіл» та «Оксіпрол». Результати досліджень 
показали, що при легкому та середньому ступені ураження лікувальна ефективність становила 97,22 % та 96,22 % з термінами 
одужання 8,6±0,43 діб та 10,7±0,34 діб відповідно (табл. 1). Ефективність лікування тварин за тяжкого ступеню ураження склала 
93,75 % при термінах одужання – 12,2±0,36 діб.

Таблиця 1 – Результати випробування терапевтичної ефективності комплексної схеми лікування корів за асоційованих бакте-
ріозів кінцівок

Ступінь ураження Кількість тварин, гол Одужало Терміни одужання, дібгол %
легкий 144 140 97,22 8,6±0,43
середній 106 102 96,22 10,7±0,34
тяжкий 48 45 93,75 12,2±0,36

На наступному етапі нами були проведені дослідження щодо ефективності профілактичних заходів за асоційованих бактеріозів 
кінцівок шляхом застосуванням копитних ванн і кормової добавки Фармапак (табл. 2). Захворюваність тварин на асоційовані бакте-
ріози кінцівок у господарстві впродовж останніх років становила в середньому 11,90±0,65 %. Систематичне застосування копитних 
ванн на протязі чотирьох місяців та згодовування кормової добавки «Фармпак» двома курсами впродовж місяця з наступною 
перервою на два місяці дозволило знизити захворюваність корів. Кількість тварин у яких виявляли ураження впродовж періоду 
досліджень становила 1,08 %, тоді як при відсутності профілактичних обробок захворюваність корів досягла 8,38 %. 

Таблиця 2 – Результати випробування комплексної схеми профілактики асоційованих бактеріозів кінцівок

Схема профілактики Кількість тварин, 
гол

Захворіло
гол %

1 корівник: копитні ванни з 1 % розчином препарату «Бровадез плюс» 1 раз на тиждень 
та застосування кормової добавки Фармпак по 50 г на тварину щоденно 186 3 1,08

2 корівник: відсутність профілактичних обробок 167 14 8,38

Висновки. Розроблений комплекс лікувально-профілактичних заходів за асоційованих бактеріозів кінцівок у корів сприяє оду-
жанню 93,75–97,22 % тварин та скороченню захворюваності – до 1,08 %. 
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The results showed that for mild to moderate limb lesions in cows therapeutic effi cacy of the developed scheme amounted to 97,22 % and 96,22 % 

with terms of recovery days 8,6 ± 0,43 and 10,7 ± 0,34 days, respectively. The effectiveness of the treatment of animals with severe lesions was 93,75 % 
in terms of recovery – 12,2 ± 0,36 days. Prophylactic measures have reduced the incidence of cows to 1,08 %.


