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Дисертацію присвячено дослідженню фармакокінетичних та фармакодинамічних 

властивостей антибіотиків – доксицикліну гіклату, що є діючою речовиною препарату 

польодоксин, та тилмікозину фосфату, що є діючою речовиною препарату тилмокс 25 %,  

в організмі здорових та хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів кросу КОББ-500. 

Встановлено, що доксицикліну гіклат, за його застосування здоровим курчатам-

бройлерам у складі препарату польодоксин у відповідності до схеми, яка прийнята  

у виробничих умовах (випоювання із питною водою у дозі 0,1 мл на 1 л питної води 

протягом 4 діб), швидко всмоктувався з травного каналу птиці у кров та надходив  

у внутрішні органи. Максимальний вміст доксицикліну гіклату на першу добу застосування 

польодоксину було встановлено через 2–4 год, який становив: у печінці – 9,07±0,07 мкг/г; 

легенях – 8,39±0,20; серці – 4,24±0,09; грудних м’язах – 4,28±0,23 мкг/г. Лише у нирках 

максимальний його вміст був через 12 год і становив 7,63±0,38 мкг/г. 

За випоювання здоровим курчатам-бройлерам розчину польодоксину не встановлено 

здатності доксицикліну гіклату до матеріальної кумуляції, тому що його вміст у внутрішніх 

органах та м’язах птиці не залежав від тривалості застосування препарату. 

Дослідженнями не встановлено органної приналежності доксицикліну гіклату,  

тому що його максимальний вміст залежно від періоду досліджень реєстрували у різних 

органах, які забезпечують біотрансформацію та екскрецію – печінці, нирках, легенях. 

Зокрема, у 9 з 14 аналізувань доксицикліну гіклат у максимальних кількостях розподілявся  

у печінку, менше у нирки – 4 рази, а найменше у легені – один раз. Через 120 год після 

припинення застосування польодоксину залишкові кількості доксицикліну гіклату були  

в усіх досліджуваних органах та грудних м’язах. 

Тилмікозину фосфат, за його застосування здоровим курчатам-бройлерам у складі 

препарату тилмокс 25 % у відповідності до схеми, яка прийнята у виробничих умовах 

(випоювання із питною водою у дозі 0,3 мл на 1 л питної води протягом 4 діб), швидко 

розподілявся в органи і через 2 год був у максимальних кількостях у легенях та печінці – 

17,02±0,24 та 12,78±0,22 мкг/г відповідно; у нирках через 26 год у кількості 8,25±0,19 мкг/г; 

у грудних та серцевому м’язах через 52 год – 6,19±0,28 та 5,23±0,39 мкг/г відповідно. 

Максимальні рівні тилмікозину фосфату під час усіх 14 аналізувань за розподілом були  



лише у легенях, що засвідчує його органну приналежність, а залишкові кількості 

тилмікозину фосфату через 120 год після припинення застосування тилмоксу 25 % були  

в усіх досліджуваних органах, лише у грудних м’язах його не виявляли. 

Відомо, що хіміотерапевтичні засоби, у тому числі антибіотики, проявляють  

не тільки протимікробну дію, але одночасно впливають на макроорганізм, що характеризує  

їх фармакодинаміку. Здійснити оцінку впливу антибіотиків на макроорганізм можна лише  

у дослідах на здорових тваринах. 

Доксицикліну гіклат та тилмікозину фосфат, які застосовували у складі препаратів 

польодоксин та тилмокс 25 % відповідно здоровим курчатам-бройлерам, спричиняли зміни 

морфологічного складу крові, які характеризувалися еритроцитозом у птиці обох дослідних 

груп. Біохімічні показники крові характеризувалися зменшенням вмісту гемоглобіну  

на 11 та 10 % (р≤0,05) відповідно, вмісту гемоглобіну в еритроциті на 13–38 та 14–31 % 

(р≤0,05) відповідно, а середній об’єм еритроцитів зменшувався на 8–39 та 5–35 % (р≤0,05) 

відповідно, що свідчить про розвиток мікроцитарої гіпохромної анемії. Більш вираженими 

були зміни досліджуваних показників у птиці, якій застосовували польодоксин. 

Застосування здоровим курчатам-бройлерам дослідних груп польодоксину  

та тилмоксу 25 % призводило до гіпопротеїнемії, яка розвивалася за рахунок зменшення 

вмісту альбумінів на 10–53 % (р≤0,05); збільшення вмісту сечової кислоти у сироватці крові 

птиці обох дослідних груп на 21 %, креатиніну на 15 і 14 % відповідно; зменшення вмісту  

у сироватці крові фосфору неорганічного на 10–19 % за застосування лише польодоксину. 

Доксицикліну гіклат, який застосовували у складі препарату польодоксин хворим  

на орнітобактеріоз курчатам-бройлерам відповідно до рекомендованої схеми, через 24 год  

у найбільшій кількості містився у легенях і печінці – 5,09±0,08 та 5,02±0,05 мкг/г відповідно, 

дещо менше у нирках – 4,27±0,19 мкг/г, а найменше у серцевому та грудних м’язах – 

2,68±0,44 та 2,11±0,06 мкг/г відповідно. Його вміст у печінці, нирках та легенях хворої птиці 

був меншим, ніж у здорової на 1–14 %, 6–36 та 9–39 % відповідно; доксицикліну гіклат 

швидше виводився з організму хворої птиці, ніж здорової, а його вміст через 120 год був 

меншим у легенях, нирках, печінці, грудних та серцевому м’язах порівняно з показником 

через 96 год – у 3,5 раза; 2,5; 2,4; 2,3 та 2, 8 раза відповідно, тоді як у здорової – у 2,8 раза; 

2,2; 2,1; 1,8 та 1,2 раза відповідно. 

Тилмікозину фосфат, який застосовували у складі препарату тилмокс 25 % хворим  

на орнітобактеріоз курчатам-бройлерам відповідно до рекомендованої схеми, у найбільших 

кількостях розподілявся та містився у легенях, а його вміст був більшим, ніж у печінці, 

нирках, серцевому та грудних м’язах на 64–78 %, 166–201, 247–290 та 191–315 % відповідно, 

що свідчить про його органну приналежність; вміст його у печінці, нирках та легенях  

хворої птиці був меншим, ніжу здорової на 5–19 %; 16–25 та 16–29 % відповідно; залишкові 



кількості на 120 год становили у легенях, печінці, нирках, серцевому та грудних м’язах  

53 %, 50, 57, 68 та 34 % відповідно, від показника на 96 год. 

Для виявлення збудника орнітобактеріозу відбирали змиви зі слизової оболонки 

трахеї птиці, забитої у стані легкого ефірного наркозу, і розсівали прямим посівом  

на кров’яний агар. Після культивування, було встановлено ріст дрібних матових колоній 

сірого кольору. Дводобову культуру ідентифікували за допомогою методу MaldiTof  

мас-спектрометрії прямим нанесенням. Диско-дифузійним методом було встановлено,  

що виділена культура мікроорганізмів чутлива до доксицикліну, тилмікозину, рифампіцину, 

цефазоліну, амоксиклаву та бензилпеніциліну, помірно чутлива до енрофлоксацину,  

а резистентна до гентаміцину, окситетрацикліну та еритроміцину. 

У хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів контрольної групи (лікування  

не застосовували) спостерігали впродовж досліду (від 1 до 216 год) зменшення кількості 

еритроцитів у крові на 16 %, зниження показника гематокриту та вмісту гемоглобіну у крові 

на 24 та 14 % відповідно, збільшення кількості лейкоцитів у крові на 120 год на 9 %. 

Дослідженнями сироватки крові курчат-бройлерів контрольної групи було 

встановлено гіпопротеїнемію, за якої на 216 год досліду спостерігали зменшення вмісту 

протеїну загального та альбумінів на 12 і 34 % відповідно. Вміст кальцію загального  

за період від 24 до 216 год досліду знижувався на 12 %. 

У птиці 2 та 3 дослідних груп, яким для лікування застосовували польодоксин  

та тилмокс 25 % відповідно, кількість еритроцитів у крові на 216 год перевищувала  

контроль на 19 та 36 % (р≤0,05) відповідно, показник гематокриту був більшим на 19 та 23 % 

(р≤0,05) відповідно, вміст гемоглобіну у крові птиці обох дослідних груп – на 17 % (р≤0,05), 

кількість лейкоцитів у крові курчат 2 дослідної групи дорівнювала контролю, 3 дослідної – 

була на 7,5 % меншою. 

Застосування птиці 2 та 3 дослідних груп польодоксину та тилмоксу 25 % 

забезпечувало терапевтичний ефект та сприяло зростанню вмісту протеїну загального  

у сироватці крові на 24 та 33 % (р≤0,05) відповідно, альбумінів – на 56 % у сироватці крові 

курчат обох дослідних груп, вміст глобулінів був у межах 10,72–11,98 г/л, тоді як у контролі 

11,32–15,21 г/л, а кальцію загального – вірогідно вищим (р≤0,05), ніж у сироватці крові птиці 

контрольної групи. 

Терапевтичну ефективність обох досліджуваних антибіотиків було підтверджено 

гістологічними дослідженнями органів курчат-бройлерів дослідних груп. Зокрема, 

застосування птиці другої дослідної групи польодоксину впродовж 4 діб забезпечувало  

лише часткове відновлення мікроскопічної структури досліджуваних органів, тоді як за 

застосування тилмоксу 25 % курчатам-бройлерам третьої дослідної групи у легенях виявляли 

лише гіперемію, у трахеї – змін не виявляли; у селезінці спостерігали гіперплазію 



лімфоїдних вузликів (ознака нормалізації мікроскопічної будови), у нирках – зернисту 

дистрофію епітелію лише у поодиноких звивистих канальцях, у печінці – помірний набряк  

та гіперемію капілярів, що засвідчує активний процес одужання. 

Ключові слова: доксицикліну гіклат, курчата-бройлери, орнітобактеріоз, 

польодоксин, тилмікозину фосфат, тилмокс 25 %, фармакодинаміка, фармакокінетика, 

Ornithobacterium rhinotracheale. 
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