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The aim of this work was to analyze the characteristics and factors that contribute to the development of
so-called emergent diseases of bees. It was held ehpizootological analysis and summarizes literature data on
the characteristics and factors that contribute to the development of emergent diseases of honey bees.
The emergence of new hazardous (emergent) diseases of honey bees, such as the collapse of bee colonies,
due to many reasons.
It is a complex of associated factors, rather than a single disease, which binds both of new (emergent)
pathogens and certain environmental factors (pesticides, genetically modified plants, etc.). Synergistic action of
viruses, bacteria and parasites simultaneously with chemical factor (insecticides, fungicides) is another epizootic
situation in bee’s ariale habitat.
The increase in global trade, which is the main cause accidental introduction of alien species of
parasites and pathogens, leading to increased contacts between the objects of wildlife on different continents
and in different regions.
Pathogens bees are able to move from one host to another, there is a natural evolutionary process of
adaptation of the pathogen (parasite) to various host resistance mechanisms. This probably contributes to the
emergence and - emergent diseases of bees when pathogens fall back to the original owner. Variations
observed in the virulence of the parasite and host resistance may be the result of coevolutionary processes,
which lead to the development of so-called "emerging" diseases of bees and animals.
Keywords: honey bees, emergent disease of bees, bee colony collapse, environment.
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Служба Південної РСД ВК на державному кордоні та транспорті
У роботі наведені данні про розробку нового дезінфекційного засобу та визначення його
токсичності на лабораторних тваринах (мишах, щурах, кролях та мурчаках). Доведено, що препарат
«Бі-дез» згідно показників класифікації токсичності (ГОСТ 12.1.007-76) відноситься до IV класу
небезпеки, тобто до мало небезпечних сполук, а по ДОСТ 12.1.07 – до ІІІ класу небезпечності
речовин і може застосовуватися для дезінфекції транспортних засобів.
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Пошук нових, високоефективних засобів для дезінфекції, профілактики та лікування в даний час
особливо актуально на тлі екологічних змін навколишнього середовища. Актуальним є створення нових
засобів для дезінфекції тваринницьких об’єктів і транспортних засобів для перевозки тварин і продукції
тваринництва [1, 2, 3]. Аналіз вітчизняної літератури показує, що останнім часом в нашій країні
активізується процес створення нових ефективних дезінфікуючих засобів і технологій їх застосування.
Відповідно до міжнародних правил нові високоефективні, екологічно безпечні ветеринарні засоби
і раціональні технології дезінфекції повинні відповідати наведеним нижче вимогам, тобто бути
ефективними, безпечними, а якість препаратів відповідати загальноприйнятим нормам. Препарат
повинен мати постійний склад при стабільності всіх компонентів, а його фізико-хімічні та біокінетичні
властивості незмінні в умовах застосування. В останні роки до дезінфекційних препаратів пред'являють
особливі вимоги з метою запобігання забруднення навколишнього середовища та безпеки для людини
і тварин. Важлива й така властивість, як зручність і простота застосування [4, 5]. Крім того, ця проблема
має велике значення в умовах застосування бактеріологічних засобів міжнародного тероризму, так як
комплекс протибактеріологічного захисту обов'язково повинен включати дезінфекційні заходи, без чого
не може успішно проводитися ліквідація таких наслідків [6].
У зв’язку з цим метою наших досліджень було розробити новий дезінфікуючий препарат
і вивчити його токсичність на лабораторних тваринах.
Матеріали та методи. Робота виконувалась в умовах лабораторії «Ветеринарна фармація»
факультету ветеринарної медицини Сумського національного аграрного університету. Нами був
розроблений пропис препарату «Бі-дез» для дезінфекції, котрий в якості діючої речовини містить ПГМГгідрохлорид, триамін та допоміжні речовини: кокамідопропіл бетаїн і глутамінову кислоту, який
відрізняється від аналогів тим, що дана фармацевтична комбінація забезпечує мийний ефект та має
універсально широкий спектр бактерицидної та спороцидної дії щодо більшості грампозитивних
і грамнегативних бактерій.
Для токсикологічного дослідження препарату використовували здорових білих щурів-самців
і білих щурів-самок масою тіла 180–200 г 6-місячного віку. Витримували лабораторних тварин відповідно
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діючим «Санітарним правилам по будові, обладнанню та утримуванню експериментально-біологічних
клінік (віваріїв)» на уніфікованій дієті. При цьому їх годували в фіксований час. При вивченні гострої
токсичності за тваринами спостерігали щоденно, відзначали загальний стан тварин, особливості їхньої
поведінки, тонус скелетних м'язів, реакцію на тактильні, больові, звукові та світлові подразники, частоту
і глибину дихальних рухів, ритм серцевих скорочень, стан волосяного та шкірного покриву, забарвлення
слизових оболонок, розмір зіниці, положення хвоста, кількість і консистенцію фекалій, чистоту
сечовипускання та забарвлення сечі, споживання корму і води, визначення маси тіла.
У процесі спостереження за тваринами, дію «Бі-дезу» оцінювали за такими функціональними
показниками: поведінкові реакції: рухова активність (за швидкістю і силою рухів, здатністю тварини
залишатися в одній позі), збудливість (за ступором або настороженістю тварини, проявом незвичайних
різких і швидких рухів голови або тулуба), реактивність (за реакцією тварини на зміну навколишнього
оточення: переміщення на відкритий стіл), агресивність (за поведінкою між самцями, реакції на дотик при
проведенні стандартних маніпуляцій); нервово-м'язові: тремор, судоми, атаксія, рефлекси, положення
тіла у звичайній позі та після надання йому незручної, хвостова реакція Штрауба (за ступенем підйому
хвоста), реакція на дотик (за інтенсивністю позбавлення тварини від легкого погладжування тіла з трьох
сторін), сила хватки (за силою хапального опору тварини на гратах); вегетативні: розмір зіниці
(за площею, зайнятою зіницею), салівація (за вологістю та зрошенням слиною ротової порожнини),
температура тіла, колір шкіри (за інтенсивності забарвлення підошовної поверхні передніх лап, вух), темп
дихання (за частотою дихальних рухів за 1 хв у стані спокою).
Результати досліджень. Результати проведених досліджень представлені в таблиці 1 і 2. Аналіз
цих даних показує, що токсичний вплив препарату «Бі-дез» клінічно проявлявся майже рівнозначно як на
самцях, так і на самках. Середньосмертельна доза препарату для щурів-самок склала 1000,0±35,0 мг/кг
маси тіла, самців – 1033,0±34,3 мг/кг.
Отже, за класифікацією токсичності К.К. Сидорова препарат при введенні у шлунок можна
віднести до IV класу, а за ДОСТ 12.1.07.76 – до ІІІ класу небезпечності речовин.
Таблиця 1 − Визначення гострої токсичності препарату «Бі-дез» на щурах-самках
Показники
Загальна кількість тварин, гол.
З них:
вижило, гол.
загинуло, гол. (%)
Z
D
DZ

Доза препарату, мг/кг
1000
6

800
6

900
6

6
0

4
2 (33,3)
1,0

100

4
2 (33,3)
2,0

100
100

100
200

1100
6

1
5 (83,3)
3,5
100
350

1200
6
0
6 (100)
5,5
100
550

Таблиця 2 − Вираження гострої токсичності препарату «Бі-дезу» на щурах-самцях
Показники
Загальна кількість тварин, гол.
З них:
вижило, гол.
загинуло, гол. (%)
Z
D
DZ

800
6

900
6

6
0

5
1 (16,6)
0,5

100

Доза препарату, мг/кг
1000
1100
6
6
4
2 (33,3)
1,5

100
50

100
150

2
4 (66,7)
3,0
100
300

1200
6
0
6 (100)
5,0
100
500

При спостереженні за тваринами ми встановили, що через 1–3 години після перорального
введення препарату в субтоксичній дозі у лабораторних тварин відмічали задишку та пригнічення
центральної нервової системи. Більшість з них гинула впродовж першої доби. Подальше спостереження
за тваринами, що вижили свідчили, що їх рухова реакція була пригнічена впродовж наступних 24–72 год.
(табл. 3).
Крім того, у піддослідних щурів виявляли виражене зниження рухової активності, збудженості,
реактивності та агресивності, розлади руху, знижену реакцію на дотик і больові подразнення, силу
хватки, а також зменшення частоти дихання. За патолого-анатомічного розтину загиблих тварин
установили наступне: стінки черевної порожнини гладенькі, блискучі, дещо зволожені; поверхня печінки
гладенька та блискуча, злегка гіперемійована; парієнтальна та вісцеральна плевра також гладенькі,
блискучі, випотів і спайок не виявлено; легенева тканина рожева, гіперемійована, без потовщень,
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еластична; навколосерцева сумка та серце без змін. Проте спостерігалось розширення коронарних
судин, венозних синусів і переповнення їх кров’ю; піальні судини головного мозку розширені,
що характерно для гіпоксичного стану.
Таблиця 3 − Вплив субтоксичної дози препарату «Бі-дез» при оральному введенні на загальні
функціональні показники дослідних щурів
Показники
Реакції в поведінці:
рухова активність
збудженість
реактивність
агресивність
Нервово-м’язова реакції:
тремор
судоми при ході
реакція на больові подразнення
сила хватки
Вегетативні реакції:
розмір зіниці
частота дихання
стан шерстяного покриву
колір слизових оболонок
кількість фекальних мас
консистенція фекальних мас
частота сечовиділення
колір сечі
частота скорочення серця
Примітки: 0 – ефект відсутній; «-» – гальмування ефекту

6

Час спостереження, год.
24

72

-3
-3
-3
-3

-2
-2
-3
-1

-1
-1
-2
-1

0
-3
-2
-2

0
-3
-1
-1

0
-1
-1
0

без змін
сповільнена
скуйовджене
синюшні
незначне збільшення
напіврідка
незначно збільшена
без змін
без змін

Враховуючи, що препарат вводили в шлунок зондом, особливу увагу приділяли можливості
макроскопічних змін даного органу. У результаті відмічали механічне розтягування стінок шлунку
та прилеглої частини тонкого кишечнику. Товстий кишечник був без органолептичних змін. Вміст шлунку
та тонкого кишечнику являло собою пінисту мутну рідину. Слизова оболонка цього фрагменту кишечнику
мала матовий бархатистий різновид, складчастість звичайно виражена. Подальші спостереження на
протязі 2-х тижнів за тваринами які вижили, показали, що у них мали місце ознаки інтоксикації
(скупченість, загальне пригнічення, тремор м’язів). Проте за використання препарату в субтоксичній дозі
такі симптоми отруєння лабораторних тварин зникали вже через 48–72 години.
Аплікація 1 % розчину препарату у кролів викликала тільки ледве помітну гіперемію, яка зникала
через 24 години. У 0,5 % концентрації препарат викликав незначну гіперемію кон’юнктиви.
Аналогічні розчини їдкого натру та карболової кислоти у дослідній групі кролів викликали опіки.
За визначення показника кумуляції на курчатах встановлено, що курчата дослідної групи загинули
на другу добу досліду. Сумарна доза препарату «Бі-дез» склала 1630500 мг/кг маси тварини. Коефіцієнт
кумуляції становив 6,8 (показник «смертельний ефект»).
Отримані дані свідчать про те, що препарат слабо кумулюється в організмі птиці, кролів і щурів.
При дослідженні можливої подразнюючої чи пошкоджуючої дії на шкіру та розвиток контактного
неалергічного дерматиту встановлено, що одноразова аплікація препарату «Бі-дез» на неуражені шкірні
покриви спини білих щурів у максимально значимій рекомендованій концентрації робочих розчинів (2 %)
не викликала ознак подразнення шкіри. Не розведений концентрат препарату викликав подразнення від
незначного до помірного (2–3 бали). Одноразова аплікація його на 2/3 поверхні шкіри хвоста білих щурів
не призводила до розвитку шкірних реакцій. Щоденне, впродовж 30 діб, занурення хвостів щурів в 5 %
розчин препарату «Бі-дез» викликав збільшення об’єму хвоста та збільшення кількість лейкоцитів у крові.
Суттєвих змін біохімічних показників в сироватці крові не виявлено.
Таким чином, одноразова дія препарату на непошкоджені ділянки шкірного покриву не викликала
подразнення шкіри, але можна констатувати, що тривалий щоденний епікутанний вплив високої
концентрації (5 %) розчину препарату «Бі-дез», який у 2,5 рази перевищує максимально рекомендовану
концентрацію, спричиняв загально резорбтивну дію. Інстиляція 50 мкл (1–2 краплі) препарату
в нативному вигляді у нижній кон’юнктивальний звід ока кролів супроводжувався вираженим птозом,
сльозотечею, ін’єкцією судин. Вказані ознаки подразнення слизової оболонки зникали на наступну добу
після введення. Інстиляція робочих розчинів (1,5–2 %) препарату супроводжувалась незначним птозом
і сльозотечею, що зникали впродовж 5–10 хв. Під час наступного дослідження цілісності слизових
оболонок за допомогою шпаринкової лампи за попереднього суправітального забарвлення 2 % розчином
флюоресцеїну, органічних порушень на них не виявлено. За визначення гіперчутливості уповільненого
типу з'ясовано, що розчини препарату «Бі-дез» мали помірну сенсибілізуючу активність, про що свідчить
достовірне підвищення показника ТОЛС у тварин піддослідних груп порівнянню з контролем.
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За інгаляційного надходження в організм мурчаків препарат на 15-ту добу викликав розвиток ГСТ
(гіперчутливості сповільненого типу). Рівень середньої специфічної агломерації лейкоцитів (РСАЛ) крові
тварин піддослідної групи в 1,5 рази перевищував такий в контролі, але середня групова величина РСАЛ
в піддослідній групі порівняно з контрольною достовірно не відрізнялась. Визначення інгаляційної
токсичності також проводили на мурчаках (n=20). Перед тим, як їх розмістити, дві клітки були
продезінфіковані препаратом «Бі-дез» у концентрації 2 %. Відразу після цього в кожній з них були
розміщені по 5 тварин (дослідні групи). Дві інші клітки не були оброблені препаратом і розміщені в іншій
кімнаті з 5 морськими свинками в кожній з них (контроль). За тваринами спостерігали впродовж 14 діб
і відзначали відхилення показників фізіологічного стану від норми. Аналіз отриманих результатів
дослідження показав, що «Бі-дез» у концентрації 2 % не викликає загибелі лабораторних тварин
за інгаляційного впливу. Проте на слизові оболонки очей і ротової порожнини препарат чинив
подразнюючу дію впродовж 72 год, після чого стан здоров’я тварин відповідав фізіологічним показникам.
При визначенні подразнюючої дії на шкіру 2 % розчину препарату «Бі-дез», який наносили
на поверхню шкіри дослідних тварин (5 морських свинок та 8 кролів) після її депіляції з правого боку.
На лівий бік тулуба наносили фізіологічний розчин – контроль. Облік реакції проводили через 1 і 16 годин
після нанесення препарату до моменту зникнення реакції. Відзначали функціонально-морфологічні зміни
шкіри, наявність еритеми. Інтенсивність набряку оцінювали в балах за лінійкою Суворова. При обліку
реакції шкіри морських свинок на аплікацію 2 % розчину «Бі-дез» установили, що через одну годину
спостерігалася слабка еритема (рожевий тон шкіри), при цьому товщина шкіряної складки була близько
3 мм, що в балах за лінійкою Суворова рівняється одиниці. Через 16 годин ділянки шкіри були симетричні
(дослід і контроль), змін зони аплікації не спостерігали. У процесі обліку результатів після нанесення
препарату на шкіру кролів установили, що препарат «Бі-дез» у концентрації 2 % не чинить на неї
подразнюючої дії.
За визначення подразнюючої дії препарату на слизові оболонки у концентрації 2 %, його
3
наносили на слизову оболонку правого ока кролям (4 голови) в кількості 2 краплі (0,1 см ), у ліве око
закапували стерильний фізіологічний розчин – контроль. Реакцію враховували після нанесення, через
годину і щоденно до зникнення реакції. Кількісну оцінку змін проводили за системою А. Майда.
У результаті досліду встановлено, що після нанесення препарату спостерігали занепокоєність тварин,
фиркання. Фізіологічний стан очей був без змін. Через годину сумарна кількість змін становила 4 бали,
через 24 і 48 годин – 3 бали, а через 72 години патологічні зміни слизової оболонки очей були відсутні.
Спостереження за дослідними тваринами показали, що під час нанесення дезінфектанту шкіра набувала
світло-рожевого кольору, але вже за добу дослідні ділянки не відрізнялися від контрольних, що дозволяє
констатувати відсутність сенсибілізуючих властивостей препарату «Бі-дез» в концентрації, що на 50 %
вище відсотку максимально рекомендованого робочого розчину (2 %) для проведення дезінвазії
за відсутності тварин і в 6 разів вище рекомендованої концентрації (0,5 %) застосування в присутності
тварин.
Висновок. У результаті проведених досліджень, керуючись показниками класифікації
токсичності згідно ГОСТ 12.1.007-76, встановлено, що препарат «Бі-дез» відноситься
до IV класу небезпеки, тобто до мало небезпечних сполук, а по ДОСТ 12.1.07 – до ІІІ класу
небезпечності речовин і може застосовуватися для дезінфекції транспортних засобів.
Перспективи подальших досліджень. Вивчити віруліцидні властивості препарату «Бі-дез»
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Research of new, highly effective disinfectants, prevention and treatments currently particularly relevant
for environmental background environmental changes. Creation of new means for disinfection livestock objects
and transport for their transportation is the actual. In this regard the purpose of researches was to develop the
new disinfectant and study its toxicity on the laboratory animals. Work was performed in the conditions of
laboratory of "Veterinary pharmacy" at faculty of veterinary medicine, Sumy national agrarian university. It was
developed recipe of "Be-des" for disinfection, which has as active substance HGMH - hydrochloride and
triamine, and excipients: cocamidopropyl betaine and glutamic acid, it is characterized in t the pharmaceutical
combination provides cleaning effect and a wide range of universally bactericidal and sporicidal actions
for most Gram positive and Gram negative bacteria. Determination of toxicity of a preparation carried out
on laboratory animals (mice, rats, rabbits and guinea pigs). It is proved that a preparation "Be-des according
to classification indicators of toxicity (GOST 12.1.007-76) belongs to the IV hazard class - few of dangerous
compounds and can be used for vehicles disinfecting.
Keywords: disinfection, "Bi-des", mice, rabbits, guinea pigs, rat, vehicles.
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ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА ДЕЗОДОРАЦІЯ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ
СВИНАРНИКІВ КОМПЛЕКСОМ ПРЕПАРАТІВ
Шкромада О.І.
Сумський національний аграрний університет, м. Суми, e-mail: skromadao@yandex.ru
За проведеними дослідженнями встановлено, що комплекс дезінфектантів «Біоцидін» та
тм
«Бі-дез » проявляє протимікробні властивості та зменшує загазованість повітря. Метою наших
досліджень було встановити ефективність використання запропонованих дезінфектантів
у свиногосподарствах. Виробничі випробування проводили у господарствах Північно-східного регіону
України. Для досліду були сформовані групи свиней по 20 голів в кожній в контрольному приміщенні
тм
проводили дезінфекцію з використанням «Екоцид С» та «Віросан» (контроль), а в другому – «Бі-дез »
та «Біоцидін» (дослід). Рівень аміаку у контрольних приміщеннях був збільшений, порівняно
з дослідним, у цеху опоросу на 53,5 %, на дорощуванні – на 52,7 % та на відгодівлі – на 33,3 %.
Кількість сірководню у дослідних приміщеннях також був достовірно менший на 53,4 %; 47,5 %
та 46,3 % (p≤0,05). У цеху опоросу рівень мікробної контамінації повітря був більший
у контрольному приміщенні на 4,4 %, порівняно з дослідним. Також рівень наявності кишкової
палички у дослідному приміщенні був менше, порівняно з контролем на 14,7 %. У цеху дорощування
та цеху відгодівлі рівень мікробної забрудненості повітря був більший, порівняно з контролем
на 6 % та 4,2 %, кількість E. сoli – на 23 % та 22,7 % відповідно (p≤0,05). У дослідних приміщеннях,
тм
де використовували комплекс дезінфектантів «Біоцидін» марки Д та «Бі-дез », збереженість
поголів’я дослідних груп була вища у поросят-сисунів та на дорощуванні на 5,0 %, на відгодівлі –
на 10 %.
Ключові слова: бактерії, дезінфекція, дезодорація, свині, мікроклімат приміщень,інтенсивність
росту.
Сучасне свинарство – це високорозвинена галузь тваринництва з величезним виробничим
потенціалом свиней, що дозволило значно підвищити продуктивність тварин [1, 2]. В умовах сучасного
ведення свинарства необхідно розробляти шляхи профілактики «екзогенних» хвороб, що виникли
внаслідок зміни екології, вивчити вплив шкідливих екологічних факторів на здоров'я маток і ремонтного
молодняку, розробити заходи щодо підвищення їх резистентності та продуктивності [3, 4].
Нині, як ніколи, актуальна проблема виробництва безпечних, високоякісних та різноманітних
продуктів харчування. У вирішенні цих проблем одна з провідних ролей належить службі ветеринарної
медицини. Слід зауважити, що дезінфекція відіграє вирішальну роль у системі ветеринарно санітарних заходів, які забезпечують благополуччя тваринництва щодо заразних хвороб, підвищення
продуктивності тварин і санітарної безпеки сировини, продуктів і кормів тваринного походження.
Мета роботи. Метою наших досліджень було встановити ефективність використання
запропонованих дезінфектантів у свиногосподарствах.
Матеріали та методи. Параметри мікроклімату тваринницьких приміщень визначали згідно
діючих методик [5]. Живу масу молодняка свиней визначали щомісячно на вагах (з межею зважування
500 кг), які облаштовані спеціальними клітками. У дорослих тварин живу масу встановлювали методом
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