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АНОТАЦІЯ 

Тишківська А.М. Фармакокінетичні та фармакодинамічні 

властивості доксицикліну і тилмікозину в організмі здорових та хворих 

на орнітобактеріоз курчат-бройлерів. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 211 

“Ветеринарна медицина”. Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Київ, 2021. 

Дисертаційну роботу 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, бо 

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 
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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 – 1 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 і 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 засвідчує за розвиток мікроцитарої 
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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; 2,5; 2,4; 2,3 та 2, 8 рази відповідно, тоді як у здорової – у 2,8; 2,2; 2,1; 

1,8 та 1,2 рази 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 

засвідчує 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 годину становили у легенях, 
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печінці, нирках, серцевому та грудних м’язах 53, 50, 57, 68 та 34 % 

відповідно, від показника на 96 годину. 

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. Двохдобову 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. 

Уміст 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.   
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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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Abstract 

Tyshkivska A.M. Pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of 

doxycycline and tilmicosin in healthy and sick with ornithobacteriosis broiler 

chickens. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the Doctor of Philosophy in specialty 211 «Veterinary Medicine». 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021.  

The dissertation is devoted to research pharmacokinetic and 

pharmacodynamic properties of antibiotics – doxycycline hyclate, which is the 

active substance of the drug «Poledoxin», as well as tilmicosin phosphate, which is 

the active substance of the drug «Tilmox 25%» in healthy and sick with 

ornithobacteriosis chickens of COBB-500 cross. 

It was found that doxycycline hyclate, when used in healthy broiler chickens 

as part of the drug «Poledoxin» in accordance with the scheme adopted in the 

production environment, was rapidly absorbed from the digestive tract of the bird 

into the blood and enters the internal organs. The maximum doxycycline hyclate 

content on the first day of poliodoxine application was established after 2 - 4 h, 

which was: in the liver - 9.07 ± 0.07 μg / g; lungs - 8.39 ± 0.20 μg / g; heart - 4.24 

± 0.09 μg / g; pectoral muscles - 4.28 ± 0.23 μg / g. Only in the kidneys, its 

maximum content was after 12 h and was 7.63 ± 0.38 μg / g. 

The ability of doxycycline hyclate to material accumulation was not 

established when feeding a poledoxin solution to healthy broiler chickens, as its 

content in the internal organs and muscles of poultry did not depend on the 

duration of drug use. The studies did not establish the organ affiliation of 

doxycycline hyclate, because its maximum content, depending on the study period, 

was recorded in various organs that provide biotransformation and excretion - 

liver, kidney, lung. In particular, in 9 of 14 analyzes of doxycycline, hyclate was 

distributed in maximum amounts in the liver, less in the kidneys - 4 times, and the 

least in the lungs - 1 time. 120 hours after poledoxine discontinuation, residual 

amounts of doxycycline hyclate were present in all organs and pectoral muscles. 
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Tilmicosin phosphate, when used in healthy broiler chickens as part of the 

drug «Tilmox 25%» in accordance with the scheme adopted in the production 

environment, was rapidly distributed to the organs and after 2 hours was in 

maximum amounts in the lungs and liver – 17.02 ± 0.24 and 12.78 ± 0.22 μg / g, 

respectively; in the kidneys after 26 h in the amount of 8.25 ± 0.19 μg / g; in the 

pectoral and cardiac muscles after 52 h – 6.19 ± 0.28 and 5.23 ± 0.39 μg / g, 

respectively. The maximum levels of tilmicosin phosphate in all 14 assays were 

distributed only in the lungs, indicating its organ affiliation, and residual amounts 

of tilmicosin phosphate 120 h after tilmox discontinuation were 25% in all studied 

organs, it wasn’t found only in the pectoral muscles. 

It is known that chemotherapeutic agents, including antibiotics, have not 

only antimicrobial action, but also simultaneously affect the macroorganism, which 

characterizes their pharmacodynamics. The effect of antibiotics on the 

macroorganism can only be assessed in experiments on healthy animals. 

Doxycycline hyclate and tilmicosin phosphate, which were used in 

рoledoxin and тilmox 25% in healthy broiler chickens, respectively, caused 

changes in the morphological composition of the blood, which were characterized 

by erythrocytosis in birds of both experimental groups. Blood biochemical 

parameters were characterized by a decrease in hemoglobin content by 11 and 10% 

(p ≤ 0.05), respectively, hemoglobin content in 1 erythrocyte by 13 - 38 and 14 - 

31% (p ≤ 0.05), respectively, and the average erythrocyte volume decreased by 8 - 

39 and 5 - 35% (p ≤ 0.05), respectively, indicating the development of microcytic 

hypochromic anemia. Changes in the studied parameters were more pronounced in 

poultry treated with polyodoxin. 

The use of рoledoxin and tilmox 25% in healthy broiler chickens from the 

experimental groups led to hypoproteinemia, which developed due to a decrease in 

the albumin content by 10 - 53% (p ≤ 0.05); increase in the uric acid content in the 

poultry’s blood serum of both experimental groups by 21%, creatinine by 15% and 

14%, respectively; reduction of serum inorganic phosphorus content by 10 - 19% 

with the use of only polyodoxine. 
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Doxycycline hyclate, which was used as part of the drug poledoxin in broiler 

chickens with ornithobacteriosis according to the recommended scheme, after 24 

hours in the largest amount was contained in the lungs and liver - 5.09 ± 0.08 and 

5.02 ± 0.05 μg / g, respectively, slightly less in the kidneys - 4.27 ± 0.19 μg / g, 

and the least in the heart and chest muscles - 2.68 ± 0.44 and 2.11 ± 0.06 μg / g, 

respectively. Its content in the liver, kidneys and lungs of sick birds was lower than 

in healthy 1 - 14%; 6 - 36% and 9 - 39% respectively; doxycycline hyclate was 

excreted faster in sick birds than in healthy birds, and its content was 120 hours 

lower in the lungs, kidneys, liver, chest and heart muscle compared to 96 hours - 

3.5; 2.5; 2.4; 2.3 and 2.8 times, respectively, while the healthy - 2.8; 2.2; 2.1; 1.8 

and 1.2 times, respectively. 

Tilmicosin phosphate as part of the tilmox 25% drug used in broiler 

chickens with ornithobacteriosis according to the recommended regimen was 

distributed and contained in large quantities in the lungs and was greater than in 

the liver, kidneys, heart and chest muscles by 64-78%; 166-201%; 247-290 and 

191-315%, respectively, which certifies his organ affiliation. Its content in the 

liver, kidneys and lungs of sick birds was lower than in healthy by 5-19%; 16-25% 

and 16-29% respectively. Residues at 120 hours in the lungs, liver, kidneys, heart, 

and chest muscles were 53, 50, 57, 68, and 34%, respectively, of 96 hours. 

To detect the causative agent of ornithobacteriosis, washes were taken from 

the mucous membrane of the trachea of a bird killed in a state of light ether 

anesthesia, and scattered by direct seeding on blood agar. After cultivation, the 

growth of small matte gray colonies was found. The two-day culture was identified 

using the Maldi Tof method of direct spectrometry mass spectrometry. Disco-

diffusion method showed that the isolated culture of microorganisms is sensitive to 

doxycycline, tilmicosin, rifampicin, cefazolin, amoxiclav and benzylpenicillin: 

moderately sensitive to enrofloxacin, and resistant to gentamicin and 

oxytetracycline. 

In broiler chickens of the control group (no treatment was used) with 

ornithobacteriosis during the experiment (from 1 to 216 h) there was a decrease in 
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the number of erythrocytes in the blood by 16%, a decrease in hematocrit and 

hemoglobin in the blood by 24 and 14%, respectively, leukocytes in the blood for 

120 h by 9%. 

Serum studies of broiler chickens of the control group revealed 

dysproteinemia, in which at 216 h of the experiment there was a decrease in total 

protein and albumin by 12 and 34%. The content of total calcium for the period 

from 24 to 216 h of the experiment decreased by 12%. 

In poultry 2 and 3 of the experimental groups, which were treated with 

poledoxin and tilmox 25%, respectively, the number of erythrocytes in the blood at 

216 h exceeded the control by 19 and 36% (p≤0.05), respectively, the hematocrit 

was higher by 19 and 23 % (p≤0.05), respectively, the content of hemoglobin in 

the birds’ blood of both experimental groups – by 17% (p≤0.05), the number of 

leukocytes in the blood of the 2nd experimental group was equal to the control, 3 

experimental - was 7.5% smaller. 

The use of poledoxine and tilmox 25% in poultry 2 and 3 experimental 

groups provided a therapeutic effect and increased the content of total protein in 

the serum by 24 and 33% (p≤0.05), respectively, albumin - by 56% in the serum of 

chickens of both experimental groups, the content of globulins was in the range of 

10.72 - 11.98 g/l, while in the control 11.32 - 15.21 g/l, and total calcium - 

probably higher (p≤0.05) than in serum birds of the control group. 

The therapeutic efficacy of both studied antibiotics was confirmed by 

histological examination of the broiler chickens’ organs in the experimental 

groups. In particular, the use of poledoxin by birds of the second experimental 

group for 4 days provided only partial restoration of the microscopic structure in 

the studied organs, while the tilmox 25% use by broiler chickens in the third 

experimental group in the lungs showed only redness, in the trachea – no changes; 

in the spleen there was hyperplasia of lymphoid nodules (a sign of microscopic 

structure normalization), in the kidneys – granular dystrophy of the epithelium 

only in single tortuous tubules, in the liver – moderate edema and hyperemia of 

capillaries, indicating an active healing process. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Ефективність лікарських засобів, у тому числі 

антибіотиків, ґрунтується на показниках фармакокінетики та 

фармакодинаміки.  

Фармакокінетика вивчає біодоступність препарату, його розподіл, 

біотрансформацію, накопичення та виведення з організму. Показники 

фармакокінетики дають можливість лікарю ветеринарної медицини підібрати 

найбільш ефективний препарат, який забезпечить терапевтичний ефект та 

буде запобігати розвитку резистентності бактерій. Клінічна ефективність 

антибіотика залежить від його розподілу в органах і тканинах, у першу чергу 

в місцях локалізації збудника, здатністю проникати через фізіологічні та 

патологічні бар’єри організму. 

Фармакодинамічні властивості антибіотиків слід розглядати з 

врахуванням їх механізму дії як на мікроорганізм, так і макроорганізм, 

починаючи з ефектів, що настають у результаті їх взаємодії з відповідними 

клітинними структурами та наступних метаболічних перетворень.   

В останні роки на птахофабриках України та світу набув широкого 

розповсюдження орнітобактеріоз. Це бактеріальне захворювання, збудником 

якого є Ornithobacterium rhinotracheale, що уражає, в першу чергу, трахею, 

легені, повітроносні мішки, захворювання часто ускладнюється іншими 

патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами, тому перевагу у 

лікуванні надають антибіотикам. 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Для лікування птиці за 

орнітобактеріозу  використовують значну кількість антибіотиків, у першу 

чергу тих, що володіють широким спектром протимікробної дії. 

Дослідженнями встановлено чутливість орнітобактерій до тетрациклінів, 

макролідів, флуорфеніколу, напівсинтетичних пеніцилінів [42, 62, 78, 140, 

151, 152]. Не дивлячись на те, що у дослідженнях in vitro активними проти 

орнітобактерій є ряд антибіотиків, однак за застосування в умовах 

птахофабрик результати ефективності антибіотиків неоднозначні. У першу 
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чергу це пояснюють значною варіацією циркулюючих штамів 

орнітобактерій, швидким розвитком резистентності та здатності збудника 

набувати перехресної стійкості за рахунок плазмідної кон’югації [152, 61, 

178, 190]. 

У країнах Європи та Україні для боротьби з орнітобактеріозом 

широкого застосування набули антибіотики групи тетрацикліну та макроліди 

(7, 14, 213).  

Для тетрациклінів властивий широкий спектр протимікробної дії та 

висока біологічна активність. Позитивними характеристиками тетрациклінів 

є стійкість до ензимів травного каналу та кислоти шлункового соку, здатність 

швидко всмоктуватись з кишечнику [134, 46, 54]. Одним з найпоширеніших 

антибіотиків групи тетрацикліну є доксициклін – напівсинтетичний 

антибіотик широкого спектру протимікробної дії, якому властивий 

бактеріостатичний ефект. За ентерального застосування птиці, добре 

всмоктується у кишечнику, а його максимальна концентрація у крові 

встановлена через 2,5 години. Препарат накопичується у печінці, нирках та 

кістковій тканині [214]. Дослідженнями ряду авторів встановлено, що за 

внутрішнього застосування доксицикліну курчатам-бройлерам у дозах 20 та 

10 мг/кг впродовж 5 діб накопичення препарату у найбільшій кількості 

виявляли у нирках та печінці, дещо менше у легенях, а найменше у м’язах та 

шкірі [32, 93, 158]. Схожі результати отримували також і інші дослідники, 

виявляючи найбільші концентрації препарату у нирках та печінці здорових 

курчат-бройлерів [70, 106]. 

Макролідні антибіотики мають широке застосування у медицині та 

ветеринарній медицині для лікування хворих за локальних та системних 

інфекцій. Тилмікозин – хімічно модифікований макролідний антибіотик був 

синтезований із тилозину. Володіє високою активністю проти 

грамнегативних бактерій, таких як Pasteurella spp., Ornithobacterium 

rhinotracheale, Micoplasma spp.,та Actinobacillus spp. [155, 41, 125]. 

Тилмікозин набув широкого застосування  у багатьох країнах світу для 
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лікування птиці за респіраторних захворювань. Фармакокінетичні 

властивості тилмікозину характеризуються високою біодоступністю за 

перорального застосування, інтенсивним проникненням у тканини дихальних 

шляхів та максимальним накопиченням у тканинах легень птиці [26, 38]. 

Максимальну концентрацію тилмікозину у плазмі крові реєструють уже 

через 2 год після застосування, а через 12 год за одноразового застосування  

його вміст у тканинах легень був у 4 рази більшим, ніж у плазмі крові [94, 

143]. 

Однак, за інфекційного процесу, показники розподілу препарату в 

органах можуть суттєво відрізнятись. Описані результати досліджень 

порівняльної характеристики розподілу тилмікозину та доксицикліну в 

організмі здорових та хворих на мікоплазмоз курчат-бройлерів є 

неоднозначними. Встановлено, що кількісні показники розподілу 

доксицикліну та тилмікозину в органах курчат-бройлерів, хворих на 

мікоплазмоз, були вірогідно меншими, порівняно з показниками у здорової 

птиці [26, 95, 37]. 

Дослідження фармакокінетики доксицикліну та тилмікозину, що 

описані у науковій літературі, включають, в основному, визначення 

антибіотиків у крові та дослідження основних показників клінічного стану 

птиці. Однак відсутні дослідження щодо розподілу та накопичення 

доксицикліну та тилмікозину в організмі курчат-бройлерів за курсового їх 

застосування в умовах, близьких до промислового птахівництва. Для 

об’єктивної оцінки ефективності застосування як доксицикліну, так і 

тилмікозину з метою лікування курчат-бройлерів за орнітобактеріозу, 

необхідним є визначення концентрації препаратів в органах здорової птиці 

залежно від часу (концентрація/час). 

Окрім того, для визначення оптимальної схеми лікування 

орнітобактеріозу та об’єктивної оцінки фармакокінетичного профілю 

препаратів, дослідження необхідно проводити як на здоровій, так і на хворій 
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птиці. Повідомлень у науковій літературі щодо подібних досліджень дуже 

мало, а в Україні вони проводяться вперше. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної ініціативної науково-

дослідної теми кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії 

НУБіП України «Дослідити фармакотерапевтичні властивості нових 

ветеринарних хіміотерапевтичних, протизапальних, антидотних та 

регулюючих обмін речовин засобів» (номер державної реєстрації  

0118U000549, 2018–2022 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – дослідити 

фармакокінетичні та фармакодинамічні показники антибіотиків 

доксицикліну гіклату та тилмікозину фосфату в організмі здорових та хворих 

на орнітобактеріоз курчат-бройлерів. 

Для досягнення поставленої мети було сформульовано такі завдання: 

– визначити закономірності надходження, розподілу та виведення 

доксицикліну гіклату – діючої речовини препарату польодоксин, з організму 

здорових курчат-бройлерів; 

– визначити закономірності надходження, розподілу та виведення 

тилмікозину фосфату – діючої речовини препарату тилмокс 25 % з організму  

здорових курчат-бройлерів; 

– дослідити морфологічні та біохімічні показники крові, біохімічні 

показники сироватки крові здорових курчат-бройлерів за застосування їм  

польодоксину та тилмоксу 25 %;   

– виділити збудник орнітобактеріозу від спонтанно хворих курчат-

бройлерів та визначити ступінь його чутливості до окремих антибіотиків; 

– визначити закономірності надходження, розподілу та виведення 

доксицикліну гіклату з організму хворих на орнітобактеріоз курчат-

бройлерів; 
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– визначити закономірності надходження, розподілу та виведення 

тилмікозину фосфату з організму хворих на орнітобактеріоз курчат-

бройлерів; 

– дослідити морфологічні та біохімічні показники крові, біохімічні 

показники сироватки крові хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів за 

застосування їм польодоксину та тилмоксу; 

– оцінити клінічну ефективність застосування польодоксину та 

тилмоксу 25 % на основі дослідження мікроскопічних змін у внутрішніх 

органах хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів. 

Об’єкт дослідження – фармакокінетика та фармакодинаміка 

доксицикліну гіклату та тилмікозину фосфату в організмі здорових та хворих 

на орнітобактеріоз курчат-бройлерів. 

Предмет дослідження – доксицикліну гіклат (діюча речовина (д. р.) 

препарату польодоксин), тилмікозину фосфат (д. р. препарату тилмокс 25 %), 

показники їх надходження, розподілу і виведення з організму здорових і 

хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів; вплив вказаних антибіотиків на 

морфологічні та біохімічні показники крові, біохімічні показники сироватки 

крові курчат-бройлерів. 

Методи дослідження: клінічні (частота дихання та температура тіла); 

загальний клінічний аналіз крові (кількість еритроцитів, лейкоцитів, 

показник гематокриту, середній об’єм одного еритроцита (MCV), середній 

вміст гемоглобіну в одному еритроциті (MCH); біохімічні дослідження крові 

та сироватки крові (гемоглобін, протеїн загальний, альбуміни, глобуліни, 

сечова кислота, креатинін, кальцій загальний, фосфор неорганічний, 

активність АсАТ та АлАТ); хроматографічні (метод ВЕРХ з мас-

детектуванням); бактеріологічні (виділення збудника орнітобактеріозу за 

допомогою класичних бактеріологічних методів та його ідентифікація за 

допомогою Maldi Tof мас-спектрометрії, визначення чутливості O. 

rhinotracheale до антибіотиків диско-дифузійним методом); гістологічні 
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(дослідження мікроскопічної будови внутрішніх органів); статистичні 

(обчислення середніх величин та похибки експериментальних даних). 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведені 

дослідження фармакокінетичних властивостей доксицикліну гіклату (діюча 

речовина препарату польодоксин, який у кількості 0,1 мл змішували з 1 л 

питної води) та тилмікозину фосфату (діюча речовина препарату тилмокс  

25 %, який у кількості 0,3 мл змішували з 1 л питної води) в організмі 

здорових та хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів, протягом 4 

добового курсу застосування. 

Встановлено, що обидва антибіотики володіють високою 

біодоступністю, а максимальні кількості доксицикліну гіклату за 

застосування здоровим курчатам-бройлерам відповідно до рекомендованої 

схеми розподілялися у печінку, нирки, легені, серцевий та грудні м’язи через 

2–26 год; тилмікозину фосфату – у легені та печінку через 2 год, нирки – 26 

год, серцевий та грудні м’язи через 52 години. Як у здорових, так і хворих на 

орнітобактеріоз курчат-бройлерів доксицикліну гіклат розподілявся у 

максимальних кількостях найчастіше у печінку, рідше у нирки, а найменше у 

легені, тоді як тилмікозину фосфат у максимальних кількостях розподілявся 

лише у легені, що підтверджує його «селективний тропізм».  

Уперше встановлено, що доксицикліну гіклат та тилмікозину фосфат 

розподіляються у легені, печінку, нирки, серцевий та грудні м’язи здорової 

птиці у більших кількостях, ніж у хворої на орнітобактеріоз, що засвідчує 

про вплив патологічного процесу на розподіл вказаних антибіотиків в органи.  

Уперше досліджено виведення доксицикліну гіклату та тилмікозину 

фосфату з тканин і органів здорових та хворих на орнітобактеріоз курчат-

бройлерів. Встановлено, що на 120 год досліду (через 24 год після припинення 

їх застосування) залишкові кількості доксицикліну у нирках, печінці, легенях, 

серцевому та грудних м’язах здорової птиці становили від 35 % у легенях до 83 

% у серцевому м’язі, тоді як у хворої на орнітобактеріоз – від 28 % у легенях до 

42 % у серцевому м’язу порівняно з показником на 96 годину. Залишкові 



24 

 

 

кількості тилмікозину фосфату були більшими і становили у здорової птиці від 

53 % у легенях до 77 % у серцевому м’язу, тоді як у хворої на орнітобактеріоз – 

від 34 % у грудних м’язах до 68 % у серцевому м’язу. 

Через 5 діб (на 216 год досліду) після припинення застосування 

доксицикліну гіклату здоровим курчам-бройлерам його залишкові кількості  

становили у легенях, печінці та нирках від 0,04 ± 0,01 до 0,15 ± 0,01 мкг/г; у 

серцевому м’язі – 0,01 мкг/г лише в одній пробі; грудних м’язах – 0,05 ± 0,01 

мкг/г. Залишкові кількості  тилмікозину фосфату становили у нирках, печінці 

та легенях від 0,91 ± 0,03 до 1,20 ± 0,03 мкг/г; 0,02 мкг/г було лише в одній 

пробі серцевого м’яза, тоді як у грудних м’язах антибіотик не виявляли.  

Уперше здійснено фармакодинамічну характеристику антибіотиків 

доксицикліну та тилмікозину за окремими морфологічними та біохімічними 

показниками крові і сироватки крові здорових і хворих на орнітобактеріоз 

курчат-бройлерів. Встановлено, що у здорових курчат-бройлерів вказані 

антибіотики спричиняють порогову дію, яка проявляється збільшенням 

кількості еритроцитів, зменшенням вмісту гемоглобіну, вмісту гемоглобіну в 

1 еритроциті, середнього об’єму еритроцитів, що засвідчує про розвиток 

мікроцитарої гіпохромної анемії. Дослідженнями сироватки крові здорових 

курчат-бройлерів обох дослідних груп, яким застосовували польодоксин та 

тилмокс, встановлено гіпопротеїнемію, яка розвивалась за  рахунок 

зменшення вмісту альбумінів на 10-53% (р≤0,05); збільшення вмісту сечової 

кислоти на 2% – як результат напруження систем дезінтоксикації організму. 

Випоювання розчину польодоксину призводило до розвитку гіпофосфатемії, 

а вміст фосфору у сироватці крові курчат-бройлерів зменшувався на 10-19%. 

Практичне значення одержаних результатів. Пропонується у 

виробничих умовах вирощування курчат-бройлерів враховувати 

фармакокінетичні властивості доксицикліну гіклату та тилмікозину фосфату, 

а саме:  

– за випоювання як здоровим, так і хворим на орнітобактеріоз 

курчатам-бройлерам розчину препарату польодоксин відповідно до 
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рекомендованої схеми, його діюча речовина – доксицикліну гіклат, у 

максимальних кількостях розподіляється переважно у печінку, у меншій мірі 

у нирки, а найменше - у легені, серцевий та грудні м’язи; здоровій птиці 

заборонено випоювати 

– за випоювання як здоровим, так і хворим на орнітобактеріоз 

курчатам-бройлерам розчину препарату тилмокс 25 % відповідно до 

рекомендованої схеми, його діюча речовина – тилмікозину фосфат у 

максимальних кількостях розподіляється у легені; 

– максимальні рівні тилмікозину фосфату у легеневій тканині здорових 

курчат-бройлерів були встановлені через 2 год після застосування препарату 

тилмокс 25 %, що засвідчує його високу біодоступність, тоді як доксицикліну 

гіклату – через 26 год після застосування препарату польодоксин; 

– через 5 діб (на 216 год. досліду) після припинення випоювання розчину 

польодоксину здоровим курчатам-бройлерам, залишкові кількості доксицикліну 

гіклату були встановлені в усіх досліджуваних органах та грудних м’язах; за 

випоювання розчину тилмоксу залишкові кількості тилмікозину фосфату у 

грудних м’язах не виявляли, що має значення для безпечності курятини;  

– доксицикліну гіклат та тилмікозину фосфат забезпечували надійний 

терапевтичний ефект у хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів. 

Одужання від  застосування тилмоксу 25 % наставало на дві доби раніше, що 

пояснюється розподілом тилмікозину фосфату у легені - основний орган 

локалізації Ornithobacterium rhinotracheale. 

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі літературних джерел за 

темою дисертації, розробці схем та проведенні експериментальних 

досліджень, статистичній обробці одержаних результатів та їх аналізі, 

написанні дисертації, формулюванні висновків і практичних пропозицій.   

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

було представлено на: міжнародній науково-практичній конференції 

«Контроль безпечності харчових продуктів. Україна-ЄС: невирішені 

питання» в рамках реалізації проекту за підтримки програми Жана Моне 
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«Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС» присвяченій 120-річчю 

Національного університету біоресурсів і природокористування України м.  

Київ, 2018); Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові 

дослідження для органічного бізнесу. Тваринництво заради грунту». В 

рамках конгресу «Органічна Україна». Перезавантаження. Актуалізація 

органічних брендів. (м. Київ, 2020); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Сучасні тенденції ветеринарної освіти та науки», присвяченої 

100 річчю факультету ветеринарної медицини НУБІП України. (м. Київ, 

2019);  II Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні 

проблеми біобезпеки в Україні». (м. Полтава, 2019); Шостій науково-

практичній конференції. «Наукові читання 2020». Сучасні підходи 

забезпечення здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів. (м. 

Житомир, 2020); 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових 

праць, з яких 8 статей у наукових фахових виданнях України, 2 статті у 

наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних 

Scopus/Web of Science, 6 тез наукових доповідей, Науково-практичні 

рекомендації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 197 

сторінках та складається з анотацій, вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів дослідження, результатів експериментальних 

досліджень, аналізу й узагальнення результатів досліджень, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел літератури (серед 

яких 220 джерел 23 джерела кирилицею та 197 джерел латиницею) та 

додатків. Робота ілюстрована 13 таблицями і 29 рисунками. 
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РОЗДІЛ I 

ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАКОКІНЕТИКИ 

АНТИБІОТИКІВ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)  

1.1. Фармакокінетика антибіотиків в організмі тварин та птиці 

Фармакокінетика займається вивченням взаємодії організму та 

препарату. Вона описує всмоктування препарату, його розподіл, 

біотрансформацію, накопичення та виведення. Показники фармакокінетики 

дають змогу лікарю підібрати ефективний препарат, та розрахувати 

найоптимальнішу схему лікування, яка забезпечить терапевтичний ефект, та 

буде запобігати розвитку резистентності мікроорганізмів [101, 110, 142]. 

До 50-х років минулого століття клінічна ефективність антибіотиків не 

могла досліджуватись настільки ретельно. Нині стрімкий розвиток 

технологій дозволяє використовувати більше можливостей отримувати 

детальніші комп’ютерні моделі фармакокінетичних параметрів давно 

відомих лікарських засобів, оптимізувати, удосконалювати схеми лікування, 

покращувати ефективність та запобігати розвитку резистентності 

мікроорганізмів [44, 118]. 

Основоположником сучасного вчення про фармакокінетику та 

фармакодинаміку вважають Гаррі Ігла, який ввів ці поняття у практику в 40–

50 роках минулого століття, завдяки експериментам на гризунах. У своїх 

дослідах, він виявив залежність бактерицидної активності пеніциліну від 

часу застосування, визначив концентраційно-залежний характер 

стрептоміцину і бацитрацину та встановив змішану бактерицидну активність 

тетрациклінів [88, 89].  

Дослідження Гаррі Ігла дали можливість лікарям розраховувати 

оптимальні концентрації препаратів та уникати токсичної дії на організм 

пацієнтів [90]. 

На початку 90 років минулого століття показники фармакокінетики та 

фармакодинаміки були ретельно вивчені, розроблені стандартні моделі для 
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оцінки та визначення цих показників командою лікарів на чолі із доктором 

Уільямом Крейгом [68]. 

Шлях антибіотиків в організмі визначається їх метаболізмом і ступенем 

зв’язування з білками. Передумовою для надійного терапевтичного ефекту є 

всмоктуваність [147, 153]. Крім того, в організмі антибіотики піддаються 

ферментативному впливу (метаболізму), в результаті чого утворюються 

неактивні, а іноді токсичні продукти. Процес взаємодії введеного в організм 

антибіотику з “мішенями” поділяється на 3 головні хронологічні фази: 

фармацевтичну, фармакокінетичну та фармакодинамічну [1, 3]. 

Концентрації ветеринарних препаратів у тканинах залежать від фізико-

хімічних властивостей засобу, таких як розчинність у ліпідах, величини рН, 

здатності засобу проникати через клітинні мембрани [141]. Препарати, що 

добре розчиняються у ліпідах (макроліди, феніколи, поліпептиди, 

тетрацикліни), легко проходять через клітинні мембрани за рахунок пасивної 

дифузії, та добре розчиняються у позаклітинному просторі [81, 195]. 

Препарати низької ліпофільної здатності (пеніциліни, аміноглікозиди, 

поліміксини) погано проникають у клітини і знаходяться, переважно, у 

позаклітинному середовищі. Важливим фактором активності та біодоступності 

є величина рН молекули речовини, оскільки всередині клітини вона становить 

7,0, що дещо нижче від кислотно-лужної рівноваги зовні клітин – 7,4. За 

рахунок цього, слабкі основи краще проникають всередину клітин, за 

класичним законом Хендерсона-Хассельбаха [30, 60, 69, 176]. 

Важливим фармакокінетичним параметром для оцінки ефективності 

розподілу антибіотика у тканинах є показник Vd, – об`єм розподілу. Об’єм 

розподілу показує умовний об’єм рідини, необхідний для рівномірного 

розподілу введеної дози лікарського засобу до концентрації, що визначається 

у крові в момент дослідження (літр на 1 кг маси тіла). Дослідження 

фармакокінетики енрофлоксацину, флорфеніколу та амоксициліну у індиків 

та курей, що були проведені різними науковцями доводять, що значення Vd 

амоксициліну (0,042–1,52 л/кг), як правило, нижче, ніж значення 
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флорфеніколу (1,5–4,99 л/кг) та енрофлоксацину (2,92–3,9 л/кг). Це означає, 

що амоксицилін володіє гіршою проникністю в органи та тканини порівняно 

із флорфеніколом та енрофлоксацином [33, 55]. 

Аміноглікозиди. Аміноглікозиди (наприклад неоміцин, канаміцин, 

гентаміцин, тобраміцин) - антибіотики, що синтезовані нижчими грибами 

Streptomyces spp., Micromonospora spp. [120]. Вони ефективні проти 

грамнегативних та деяких грампозитивних бактерій, але виключно аеробів, 

що зумовлено їх механізмом дії, а саме впливом на транспортування 

Оксигену всередині бактеріальної клітини [87]. Особливістю препаратів 

даної групи є те, що вони майже не всмоктуються із травного каналу, мають 

низьку біодоступність, і тому застосовуються всередину лише у випадках 

лікування хворих тварин за інфекцій органів травлення [101]. Однак, за 

внутрішньовенного введення біодоступність препаратів різко збільшується 

[52]. Для домашньої птиці препарати найчастіше задають з кормом та водою. 

Є дуже невелика кількість досліджень фармакокінетики антибіотиків групи 

аміноглікозидів у домашньої птиці. У ссавців аміноглікозиди виводяться з 

організму, в основному, із фекаліями [80]. За перорального застосування 

спектиноміцину курам-несучкам, його залишки не виявляють в яйцях, на 

відміну від перорально введеного апраміцину [178, 180]. За 

внутрішньомязового та підшкірного введення курам-несучкам гентаміцину 

та дигідрострептоміцину, залишки препаратів виявляють у жовтку та білку 

яйця, зокрема у жовтку яйця їх виявляють триваліший період часу [37, 181]. 

Різниця ймовірно пов’язана із різною здатністю зв’язуватись із білками 

плазми, наприклад апраміцин зв’язується із білками на 26 % тоді як 

спектиноміцин лише на 5–6 % [103, 178]. За тривалого та систематичного 

застосування, аміноглікозиди проявляють нефротоксичну дію. У ссавців та у 

птиці аміноглікозиди можуть накопичуватися у нирках, та знаходитись у 

незмінному стані протягом тривалого часу [104].  

Амфеніколи. Амфеніколи (наприклад, левоміцетин, хлорамфенікол 

тіамфенікол, флуорфенікол) – антимікробні засоби широкого спектру дії, 
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ефективні проти Rickettisia spp., та Chlamydophila spp., діють на анаеробні та 

грампозитивні бактерії, а також на кишкову паличку [48]. Вперше 

антибіотики із групи амфеніколів були виділені із гриба Streptomyces 

venezualae. Нині антибіотики цієї групи отримують шляхом хімічного 

синтезу, зокрема тіамфенікол, який є похідним хлорамфеніколу (у структурі 

молекули нітрогрупа замінена сульфогрупою), є повністю синтетичним 

антибіотиком [164]. Тіамфенікол був синтезований для потреб ветеринарної 

медицини, адже він, на відміну від хлорамфеніколу та левоміцетину, не 

спричиняє апластичну анемію та не пригнічує функцію кісткового мозку 

[202]. Антибіотики групи амфеніколів, як і більшість інших препаратів, 

випоюють домашній птиці із водою. Препарати швидко всмоктуються та 

розподіляються в органах і тканинах, але не у повному обсязі [45]. Екскреція 

окремих препаратів не однакова та залежить від багатьох факторів. 

Наприклад, відсутні дані про фармакокінетику левоміцетину у птиці, тоді як 

у ссавців препарат піддається біотрансформації у печінці та виділяється із 

сечею та жовчю. У курей тіамфенікол виділяється з жовчю і виводиться 

жовчними шляхами, а флуорфенікол частково метаболізується у 

флуорфеніколамін та у незначних кількостях накопичується у нирках і 

печінці [34]. На швидкість елімінації препаратів суттєво впливає шлях 

введення антибіотиків. Наприклад, левоміцетин за внутрішньовенного 

введення виводиться швидше, ніж за перорального [27]. Залишки 

антибіотиків групи амфеніколів виявляють у жовтку яєць після їх 

застосування упродовж кількох діб [28].  

Пеніциліни. До групи бета-лактамних антибіотиків належать сполуки, 

основою хімічної структури яких є бета-лактамне кільце, що містить один 

атом нітрогену та три атоми карбону [167]. Клас бета-лактамів нараховує 

велику кількість антибіотиків, які широко використовуються у ветеринарії та 

медицині [84, 205]. Тривалий час вважалось, що пеніциліни одні із найменш 

токсичних антибіотиків, однак як виявилось, потрапляючи в організм 

людини із м’ясом або іншими продуктами тваринництва, вони спричиняють 
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алергічні реакції [197]. Пеніциліни володіють високою біодоступністю, добре 

проникають у міжклітинну рідину, однак за перорального застосування 

молекула пеніциліну частково гідролізується ензимними системами травного 

каналу, що суттєво впливає на ефективність препарату. У птахівництві 

пеніциліни широко використовувались у якості кормових антибіотиків, за 

рахунок здатності впливати на конверсію корму, тим самим сприяючи 

швидкому збільшенню маси птиці [56, 79]. Антибіотики групи пеніцилінів 

мають короткий період напіввиведення, у ссавців метаболізуються у нирках, 

тоді як у птиці переважно у печінці [167, 205]. Ампіцилін, на відміну від 

більшості інших пеніцилінів, не інактивується у травному каналі, тому його 

часто застосовують для лікування птиці за різних хвороб. Ампіцилін часто 

виявляють у яйцях курей [50, 180]. Найвища його біодоступність 

спостерігається за внутрішньом’язового застосування [104]. 

Цефалоспорини, як і пеніциліни, є підгрупою бета-лактамів, які були 

синтезовані грибами Cephalosporium acremonium [217]. Цефалоспорини 

першого покоління, такі як цефалексин володіють високою ефективністю 

проти Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli, Proteus mirabilis 

та Klebsiella spp. За перорального застосування цефалексину курам, препарат 

швидко всмоктується, та проникає у більшість органів і тканин. Виявляється 

у високих концентрація в печінці та жовчі [133]. 

Встановлена суттєва міжвидова відмінність у показниках зв’язування 

цефалоспоринів із білками плазми крові, зокрема у коней та великої рогатої 

худоби (75 % у великої рогатої худоби, проти 8,3 % у коней). За порівняння 

періоду напіввиведення окремих цефалоспоринів серед тварин різних видів 

встановлено, що найкоротший період напіввиведення у цефазоліну (від 0,62 

год у собак до 2,02 год у коней). Об’єм розподілу в усіх цефалоспоринів є 

відносно обмеженим – від 0,135 л/кг для цефазоліну до 0,374 л/кг для 

цефадроксилу  у коней [145, 186]. 

Макроліди. Макролідні антибіотики (еритроміцин, тилозин, 

тилмікозин, спіраміцин) у своїй структурі мають макроциклічне лактонове 
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кільце, проявляють бактеріостатичну дію. Більшість представників цього 

класу було ізольовано із грунтових бактерій роду Streptomyces [164]. 

Антибіотики цієї групи ефективні проти Mycoplasma spp, Ornithobacterium 

rhinotracheale, Streptococcus spp. Як і більшість антибіотиків, у птахівництві 

їх застосовують перорально. За перорального застосування макроліди 

проявляють особливо високу біодоступність [105]. Дослідження 

фармакокінетики макролідних антибіотиків у ссавців та птиці засвідчують, 

що препарати добре всмоктуються у травному каналі, легко проникають в 

органи, тканини та біологічні рідини [36, 50, 111, 131]. У сcавців макроліди 

метаболізуються у печінці та виділяються з організму із жовчю. Деяка 

частина заданого антибіотика після біотрансформації у печінці виділяється у 

дванадцятипалу кишку, де повторно всмоктується, але більша частина 

виділяється із фекаліями, інша – із сечею [109].  

У птахів антибіотики цієї групи виділяються із послідом [109]. За 

рахунок ліпофільності антибіотики групи макролідів, що були застосовані 

птиці перорально, можуть накопичуватись у яйцях, зокрема у жовтку [36]. 

Нітрофурани. Нітрофурани – це синтетичні протимікробні засоби 

бактеріостатичної дії, у хімічній структурі яких є 5-членне нітрофуранове 

кільце [70]. У більшості країн нітрофурани заборонено використовувати у 

якості хіміотерапевтичних засобів продуктивним тваринам через їх 

канцерогенні та тератогенні властивості та ряд побічних ефектів [50]. Раніше 

препарати використовували для лікування тварин за бактеріальних хвороб та 

їх профілактики. Хіміотерапевтичні засоби даної групи володіють високою 

активністю проти грамнегативних бактерій, але також діють 

бактеріостатично проти грампозитивних мікроорганізмів та деяких 

найпростіших [209]. У птиці та у ссавців нітрофурани швидко 

метаболізуються після перорального застосування, але частина від заданої 

дози препарату виділяється із сечею. Однак частина активних метаболітів 

легко проникає у тканини і може тривалий час зберігатися там у низьких 

концентраціях. Швидкий метаболізм нітрофуранів дуже ускладнює 
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визначення препаратів цієї групи у продуктах тваринного походження за 

рахунок великої варіації можливих метаболітів [157, 194]. 

 

1.2. Фармакологічні властивості тетрациклінів 

Тетрацикліни – група хіміотерапевтичних препаратів, основою будови  

яких є тетрациклінове кільце. Проявляють широкий спектр протимікробної 

дії, високий ступінь біоактивності та біодоступності, мають схожі 

властивості та відносно низьку токсичність.  

Тетрацикліни класифікують за походженням, на: 

1. Біосинтетичні (тетрациклін, окситетрациклін, хлортетрациклін). 

2. Напівсинтетичні (метациклін, доксициклін, клоксациклін). 

Антибіотики групи тетрациклінів, в своїй основі мають 4 бензольні 

кільця, що формують молекулу тетрацену (рис. 1).  

Молекула тетрацену має в своєму складі функціональні групи: 

фенольна група ОН у 3, 10, 12 положенні; диметиламінна група Н3С-N-СН3 у 

4 положенні; карбоксиамідна група O=C-NH2 у 2 положенні; метильна група 

CH3 у 6 положенні; кето група у 1 та 11 положенні. Усі відомі тетрацикліни 

відрізняються функціональними групами у 5 та 7 положеннях. 

 

Рис. 1.1. Хімічна структура молекули тетрацену 

Вивчення антибіотиків тетрациклінового ряду почалося з 1948 р., коли 

Бенджаміном Дуггаром було виділено актиноміцети Streptomyces 

aureofaciens і Streptomyces rimosus. Streptomyces – рід бактерій, що заселяють 

ґрунт та виробляють різноманітні хімічно активні сполуки, серед яких 

тетрацикліни. Першим хімічно очищеним антибіотиком тетрациклінового 
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ряду, із доведеною клінічною та біологічною ефективністю, був ауреоміцин, 

більш відомий як хлортетрациклін.  

Тетрацикліни належать до антибіотиків широкого спектру дії, 

проявляють бактеріостатичну дію на грампозитивні та грамнегативні 

бактерії, володіють високою біологічною активністю. Антибіотики групи 

тетрациклінів ефективні стосовно збудників газової гангрени, дизентерії, 

черевного тифу, холери, чуми та сибірки. Їх використовують для лікування 

хворих за атипової пневмонії, зумовленої найпростішими, а також за 

дерматиту, адже вони проявлять тріаду дії, що включає: пригнічення 

життєдіяльності патогенної мікрофлори за рахунок блокування синтезу білка 

у мікробній клітині; блокування здатності бактеріальних клітин до 

хемотаксису та зниження активності жирних кислот у місцях локалізації 

процесу [163, 196]. Roberts G. та Capell H.A. використовували міноциклін для 

лікування людей із ревматоїдним артритом, а результати їх досліджень 

засвідчують про значне зменшення реакції гострої фази запалення у 

хрящовій та кістковій тканинах [175]. У 90 роках минулого століття за 

дослідження фармакодинаміки тетрациклінів було встановлено, що 

проникнення молекули антибіотика у бактеріальну клітину відбувається 

через OmpF та OmpC канали, що локалізуються на поверхні мікробної 

стінки, у вигляді катіонного комплексу. Теоретично цей комплекс 

тетрацикліни утворюють разом із Магнієм [64].  

У грамнегативних бактерій катіонні комплекси тетрациклінів після 

накопичення у периплазмі, дифундують через цитоплазматичну мембрану у 

формі слабко ліпофільних комплексів. У цей період проявляється їх перша 

негативна дія на бактеріальну клітину, а порушення цілісності 

цитоплазматичної мембрани призводить до втрати нуклеотидів та інших 

речовин бактерією, що було описано Joshi N., та Debra Q., у 1991 році [128].  

За більше ніж 70 років, з часу свого відкриття, у багатьох 

мікроорганізмів виробилась стійкість до тетрациклінів, тому лікування 

призначають лише після виділення збудника та встановлення його 



35 

 

 

чутливості. Одну із причин розвитку стійкості бактеріальних клітин було 

описано ще у 90 роках минулого століття, і зумовлена вона появою захисних 

рибосомальних білків (RPP), які запобігають тетрациклін-рибосомальній 

взаємодії [53]. Іншим механізмом слугує ензимна інактивація антибіотику за 

допомогою моногідроксилювання, що було описано Yang W., та Moore I.F., у 

2004 році [214]. Мутація у 16-S субодиниці РНК призводить до «зміни мішені», 

що дозволяє бактеріальній клітині продовжувати  синтез білка [53]. Однак, 

найпоширеніший механізм резистентності грамнегативних бактерій пов’язаний 

з мембранним білком TetA, який «експортує» антибіотик із бактеріальної 

клітини, перш ніж він зможе “атакувати” свою ціль – рибосому. У високих 

концентраціях тетрацикліни спричиняють загибель бактеріальної клітини, а 

бактеріостатична дія зумовлена їх здатністю інгібувати синтез білка шляхом 

зв’язування із рибосомальною РНК, безпосередньо її 30-S субодиницю [29].  

Іншою властивістю тетрациклінів, яка визначає їх протизапальну дію, є 

властивість інгібувати матриксні металопротеїнази (ММР) – родину ензимів 

ендопептидаз, які здатні ферментувати білки позаклітинного матрикса, такі 

як колаген, желатин, еластин. Матриксні металопротеїнази ендопептидази 

відіграють важливу роль у  ремодулюванні тканин у місцях запалення, беруть 

участь у ангіогенезі, проліферації та міграції клітин, апоптозі та стриманні 

пухлинного росту [83, 112, 204]. Досліджено прямий вплив тетрациклінів на 

індукування ММР-2 желатиназа А та ММР-9 желатиназа В, які посилюють 

проникність клітинної стінки під час запалення. Пригнічення синтезу ММР 

антибіотиками із групи тетрациклінів сприяє зменшенню запальної реакції 

[215]. 

Окрім того, під час дослідження фармакокінетичних параметрів 

тетрациклінів за лікування хворих з ураженнями  шкіри, було виявлено їх 

здатність пригнічувати активність амілаз та фосфоліпаз [168]. Фосфоліпаза А2 є 

ключовим ензимом у біосинтезі медіаторів запалення, зокрема простагландинів. 

Було доведено здатність міноцикліну знешкоджувати активні форми Оксигену, 



36 

 

 

що у великій кількості утворюються у місці запалення, та посилюють ряд 

каскадних реакцій патогенезу запалення [54, 75, 107]. 

Антибіотики групи тетрациклінів проявляють ряд негативних побічних 

ефектів, що ускладнює їх застосування. Так, тетрацикліни володіють властивістю 

кумуляції, накопичуються в печінці, кістковій тканині, зубах, слизовій оболонці 

кишечнику, що може призвести до порушення функціонального стану печінки,  

травного каналу, руйнування зубів. 

Тетрацикліни не руйнуються під дією травних ензимів і кислоти 

шлункового соку, швидко всмоктуються в кров з травного каналу, тому 

застосовуються перорально [134]. Разом з тим, є лікарські форми для 

парентерального застосування (розчинні у воді солі тетрацикліну – 

тетрацикліну гідрохлорид, окситетрацикліну гідрохлорид та ін.), а також у 

формі мазей для зовнішнього застосування (1 % мазь тетрацикліну) [216]. 

Особливу увагу науковців тетрациклін привертає завдяки своїй 

здатності зв’язуватись із Кальцієм та двовалентними металами, зокрема 

лантаноїдами, що має важливе лікувальне та діагностичне значення. У крові 

антибіотик циркулює у зв’язаному стані із Кальцієм або Магнієм.  

У дослідженнях F. Sampieri та K.W. Hinchcliff продемонстроване 

успішне лікування коней доксицикліном та окситетрацикліном за тяжкого 

перебігу ілеїту, або проліферативної ентеропатії, спричиненої Lawsonia 

intracellularis. Складність лікування полягає у тому, що збудник – облігатний 

внутрішньоклітинний паразит, який розмножується в епітелії кишечнику. За 

порівняння двох методів лікування, антибіотикотерапія препаратами групи 

тетрацикліну виявилась більш ефективною (тривалість лікування 14 діб), у 

порівнянні із загальноприйнятою схемою лікування рифампіцином та 

еритроміцином (3 тижні) [27]. 

Фармакокінетика тетрациклінів починається із абсорбції речовини у 

початковій частині тонкого кишечнику, а ефективна концентрація в крові 

досягається уже через 2–4 години [27]. Порушувати процеси всмоктування 

можуть препарати натрію бікарбонату, алюмінію та магнію гідроксиду, 
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ферум, солі кальцію, молоко та молочні продукти. Однак, жиророзчинні 

тетрацикліни, до яких належать доксициклін і міноциклін, не зазнають 

негативної дії молочних продуктів [57, 172]. Біодоступність за перорального 

введення істотно відрізняється у різних препаратів, наприклад доксициклін 

найкраще всмоктується за перорального застосування, тоді як 

хлортетрациклін майже не засвоюється [59]. Тетрацикліни у терапевтичних 

концентраціях протипоказано застосовувати жуйним тваринам із розладами 

травлення, адже доведено, що вони погано всмоктуються та можуть істотно 

знижувати активність мікрофлори в рубці [177]. Розроблено спеціально 

буферизовані тетрациклінові розчини для внутрішньом`язового та 

внутрішньовенного застосування. Завдяки удосконаленню лікарського 

препарату (високий вміст Магнію, вибір особливого носія “молекули”), 

абсорбція окситетрацикліну із слизових оболонок може затримуватись, що 

призводить до пролонгованої дії препарату [74, 76]. Тетрацикліни також 

можуть абсорбуватися з матки і вимені, хоча їх концентрації в плазмі крові 

залишаються низькими [115]. Вони проникають майже в усі органи та 

тканини організму, а високі концентрації виявляють у нирках, печінці, жовчі, 

легенях, селезінці та кістках. Більш низькі концентрації виявляють в рідинах 

організму (серозних, синовіальних, асцитних та рідині склистого тіла ока). 

Ліпідорозчинні препарати тетрациклінів (доксициклін і міноциклін) легко 

проникають через гематоенцефалічний бар’єр, концентрації препарату в 

спинномозковій рідині досягають ~ 30 % від концентрації в плазмі крові 

[115]. Порівняно з тетрацикліном нові напівсинтетичні антибіотики, його 

похідні, такі як міноциклін та доксициклін, проявляють кращий 

фармакокінетичний профіль, ніж тетрацикліни першого покоління [49, 150]. 

Доксициклін є одним із найпоширеніших антибіотиків, що 

використовуються у ветеринарній медицині, завдяки його широкому спектру 

дії та менш вираженій здатності до хелатування іонів Кальцію, у порівнянні 

із іншими тетрациклінами [49, 150, 164]. Хелати іонів Кальцію локалізуються 

в скелеті молодих тварин, у дентині та емалі зубів, або навіть у плодах [184, 
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210]. Адже деякі тетрацикліни здатні проникати через плацентарний бар’єр 

[136, 188]. Зв’язана таким чином лікарська речовина стає фармакологічно 

неактивною. Тетрацикліни неоднаково зв’язуються із білками крові. 

Наприклад, окситетрациклін зв’язується на 30 %, тетрациклін на 60, а 

доксициклін на 90 % [189]. Біотрансформація тетрациклінів обмежена у 

більшості домашніх тварин і, в цілому, близько третини заданої дози 

виводиться без змін. Ролітетрациклін метаболізується до тетрацикліну [65]. 

Доксициклін і міноциклін піддаються більш широкій біотрансформації, 

майже на 40 % [39]. 

Екскреція тетрациклінів відбувається через нирки (клубочкова 

фільтрація) і шлунково-кишковий канал (біліарна елімінація). Як правило, 

50–80 % заданої дози виводиться з сечею [63, 73]. Однак, виведення 

препаратів через нирки залежить від віку тварини, величини рН сечі, 

швидкості клубочкової фільтрації, наявності патології в нирках і 

застосовуваного препарату. Лише близько 16 % від дози доксицикліну, 

виводиться з сечею в м’ясоїдних [73]. Для міноцикліну головним шляхом 

виділення є жовч [174]. Тетрацикліни також виводяться з молоком; пік 

концентрації препарату виявляється через 6 год після парентерального 

введення, а його залишкові кількості виявляються через 48 год. Концентрація 

тетрациклінів у молоці може становити  від 50 до 60 % від концентрації в 

плазмі крові, а часто цей показник є вищим у молоці корів хворих на мастит 

[67, 140]. Періоди напіврозкладу тетрациклінів у плазмі крові становлять 6 – 

12 год, і можуть бути довшими в залежності від віку (більш повільна 

елімінація у тварин віком до 1 міс.), хвороби та препарату [119]. 

 

1.3. Фармакокінетика доксицикліну 

Доксициклін – це напівсинтетичний антибіотик із групи тетрацикліну, 

якому властивий бактеріостатичний ефект. Володіє широким спектром дії  

проти грамнегативних і грампозитивних аеробних та анаеробних бактерій, 

рикетсій, хламідій, мікоплазм та деяких найпростіших [63, 164]. 
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Фармакокінетичні властивості доксицикліну, в порівнянні з іншими 

тетрациклінами, включають кращу розчинність у ліпідах та розподіл у 

тканинах, повну абсорбцію,  триваліший період напіввиведення [47, 164]. 

Протимікробна активність доксицикліну in vitro є ефективнішою, ніж у 

інших тетрациклінів, тому відзначають його кращу активність для лікування 

хворих із патологією органів дихання [51, 211]. 

Дослідження фармакокінетичних параметрів доксицикліну у курчат- 

бройлерів за внутрішньовенного та за перорального застосування у дозі 20 мг/кг 

маси тіла протягом 5 діб засвідчили, що препарат має відносно швидку 

початкову фазу розподілу і одразу розподіляється у тканинах та рідинах 

організму, причому, швидкість біотрансформації препарату за перорального 

застосування вірогідно не відрізнялась від внутрішньовенного. Константа 

швидкості елімінації (Кel), фармакокінетичний показник, що характеризує 

швидкість зникнення препарату з крові завдяки його виведенню або 

біотрансформації. Для доксицикліну Кel через 12 год після перорального 

введення становила 0,98 ± 0,10 л/год, тоді як після внутрішньовенного – 1,02 ± 

0,06 л/год. Об’єм розподілу препарату (Vd), показник що характеризує 

ступінь його «захоплення» тканинами, теж вірогідно не відрізнявся, і 

становив 0,33 ± 0,02л/кг за перорального застосування і 0,28 ± 0,02 л/кг – за 

внутрішньовенного. Результати досліджень засвідчують, що біодоступність 

доксицикліну у курей залишається однаково високою як за перорального, так 

і за внутрішньовенного застосування. Однак, у курей, в порівнянні із іншими 

біологічними об’єктами, показник біодоступності доксицикліну відносно 

нижчий, ніж у людей – 0,75 л/кг; у корів він становить – 1,38 л/кг, тоді як у 

собак – 3,5 л/кг [33, 93, 171]. Окрім того, період напіввиведення 

доксицикліну у птахів значно коротший, ніж у ссавців, що, імовірно, може 

бути зумовлено значно швидшим обміном речовин у птахів, порівняно з 

ссавцями. 

Розподіл та накопичення препарату в органах – один із важливих 

показників, що визначає активність антибіотика у місці локалізації збудника. 
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Дослідження накопичення доксицикліну в органах курчат-бройлерів 

Anadón та Martinez-Larrafifga показують, що за введення доксицикліну у дозі 

20 мг на кг маси тіла, антибіотик розподіляється в органах у наступній 

послідовності: на 5 добу перорального застосування, найбільшу 

концентрацію виявляють у нирках та печінці, потім у легенях, а найменшу – 

у м’язах [35].  

А.Y. El-Gendi за дослідження внутрішньовенного одноразового 

введення доксицикліну курчатам-бройлерам у дозі 20 мг/кг маси тіла, 

найбільшу концентрацію виявляв у нирках – 0,177 нг/г; у печінці 

концентрація становила 0,13 нг/г, а у легенях – 0,095 нг/г [93]. Дослідження 

періоду виведення препарату із основних тканин курчат-бройлерів, які 

споживали корми, було проведено у 2018 р. Nora Mestorino та Pedro 

Zeinsteger із Національного університету міста Ла Плата в Аргентині. Через 5 

діб після  випоювання 35 добовим курчатам-бройлерам доксицикліну у дозі 

10 мг на 1 кг маси тіла, найбільші концентрації виявляли в нирках, що 

складало 6,5 мкг/г, у печінці – 4,79 мкг/г, у м’язах – 1,46 мкг/г, у шкірі – 1,23 

мкг/г. Повністю препарат виводився із м’язів через 6 діб, із печінки та нирок– 

через 8, а із шкіри – через 7 діб [146]. Схожі результати отримували також і 

інші дослідники, виявляючи найбільші концентрації препарату у нирках та 

печінці [70, 106, 139]. 

Дослідження фармакокінетики доксицикліну виявили пряму залежність 

між розподілом та накопиченням доксицикліну і станом птиці. Результати 

M.M. Ismail та Y.A. El-Kattan засвідчують, що концентрації доксицикліну у 

плазмі крові здорових курей за внутрішньовенного та перорального введення 

були вищими, ніж у курей інфікованих Micoplasma gallisepticum [126].  

 

1.4. Фармакологічна характеристика макролідів 

Макроліди (грец. makros – великий + lithos – камінь) – група 

антибіотиків широкого спектру дії, природнього та напівсинтетичного 

походження, що мають великий розмір молекули – лактонне кільце, яке 
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зв’язане з вуглеводними залишками. Макроліди широко використовуються у 

ветеринарній та гуманній медицині для лікування хворих за локальних та 

системних інфекцій. За кількістю атомів вуглецю, макроліди поділяють на 

14-, 15-, та 16-ти членні. За біологічними властивостями, макроліди 

поділяють на два великі класи – макроліди з антибактеріальною активністю, 

та макроліди з протигрибною дією – полени [155, 129, 212], а 15-ти членні 

макроліди називають азалідами, оскільки у їх лактонне кільце вбудований 

атом Нітрогену. Представником азалідів є азитроміцин. До 14-членних 

належать еритроміцин та олеандоміцин, а до 16-ти членних – лейкоміцин та 

спіраміцин [155, 160]. 

Еритроміцин – перший антибіотик, що поклав початок класу макролідів. 

Він був вперше отриманий в 1952 році з ґрунтового гриба Streptomyces 

erythreus. Відомі шість різновидів еритроміцину, які позначаються латинськими 

буквами від А до F. З них тільки еритроміцин А використовується в клінічній 

практиці. Хімічна структура препарату включає макроциклічне лактонне 

кільце, що містить 14 атомів Карбону, до якого приєднані два вуглеводних 

залишки – дезозаміноза і кладіноза [41, 46, 148]. 

Окрім бактеріостатичної дії, деякі макроліди володіють вираженою 

протизапальною активністю. Як було представлено у дослідах Angela Ianaro 

та Armando Ialenti на щурах, антибіотики рокситроміцин, кларитроміцин, 

еритроміцин та азитроміцин здатні зменшувати об’єм ексудату та кількість 

лейкоцитів у місці запалення за гострого плевриту. Також відзначається, що 

після застосування 4 макролідних антибіотиків, знижувалось вироблення 6-

кето-PGF 1α, NO2
-, факторів некрозу пухлини-α, інтерлейкіну-1β та 

інтерлейкіну-6, простагландину PG E2 – що засвідчує про протизапальну та 

протипухлинну дію препаратів групи макролідів [125]. 

Описані дослідження, що засвідчують про імуностимулювальну дію 

макролідних антибіотиків (еритроміцин та азитроміцин), їх здатність 

зменшувати виділення слизу за гострих запальних процесів у дихальних 

шляхах, інгібувати бактеріальну біоплівку, зменшувати вироблення 
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«реактивних» видів Оксигену. Виявлений позитивний ефект за лікування 

хворих на легеневі інфекції, у пацієнтів із муковісцидозом, що часто 

ускладняються патогенними бактеріями (синьогнійною паличкою та 

золотистим стафілококом) [135, 146].  

За ентерального введення, макроліди легко абсорбуються зі шлунково-

кишкового каналу, однак можуть інактивуватись хлоридною кислотою. 

Препарати макролідів для перорального застосування часто покривають 

спеціальними плівками, що запобігають руйнації сполуки, або під час 

виготовлення препарату, використовують солі та складні ефіри, такі як 

стеарат, лактобіонат, гіклат, пропіонат, етилсукцинат. Зазвичай, максимальна 

концентрація препарату у плазмі крові, виявляється через 1–2 год, однак на 

показники адсорбції засобу може впливати наявність корму в шлунку. 

Макроліди погано всмоктуються в рубці жуйних. Еритроміцин і тилозин 

також доступні за внутрішньом`язового та внутрішньовенного введення [113, 

91, 135]. Тилмікозин, гамітроміцин, тулатроміцин можна призначати 

підшкірно тваринам різних видів, за винятком свиней, для яких є готовий 

препарат тилмікозин, для перорального застосування. У місці ін’єкцій 

препаратів групи макролідів можуть розвиватись біль та набряк. Макроліди 

добре проникають в органи і тканини, і створюють там концентрації такі ж, 

як і у плазмі крові, або вищі. Вони мають здатність накопичуватись у 

багатьох клітинах, в тому числі і в макрофагах, концентрація у яких може 

бути у 20 разів вищою, ніж у плазмі крові. Це є безперечною перевагою даної 

групи антибіотиків. Адже лейкоцити полегшують транспорт препарату до 

місця запалення [219]. Макроліди, як правило, концентруються в селезінці, 

печінці, нирках, та особливо в легенях. Вони накопичуються у плевральній, 

асцитній рідинах, у жовчі та молоці. До 75 % макроліди здатні зв’язуватися з 

білками плазми крові, але не з альбумінами, а з α1-кислотними 

глікопротеїнами [102]. Метаболічна інактивація макролідів зазвичай велика, 

але відносна частка залежить від шляху введення і конкретного антибіотика. 

Після перорального введення 80 % дози еритроміцину зазнає метаболічної 
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інактивації, тоді як тилозин виділяється в активній формі. Макролідні 

антибіотики та їх метаболіти виводяться переважно з жовчю (> 60 %) і часто 

піддаються біотрансформації у печінці [220].  

Концентрація макролідів у молоці часто в декілька разів вища, ніж у 

плазмі крові, зокрема за маститу [192]. Макроліди, як правило, 

характеризуються високою біодоступністю за перорального застосування, 

але цей показник є різним, залежно від виду солі препарату [200]. Наприклад, 

пероральна біодоступність тилозину становить 0,35 мкг/кг для тилозину 

тартрату, проти 0,14 мкг/кг для тилозину фосфату [127]. Для азитроміцину 

біодоступність за перорального застосування становить 39 % у лошат віком 

6–10 тижнів, 59 % у котів та 97 % у собак [137]. Накопичення макролідів у 

різних тканинах сприяє тривалому періоду напіввиведення. Наприклад, 

період напіввиведення  для азитроміцину у собак становить 29 год, у котів – 

35 год, у лошат – 20 год [124, 137]. Для тулатроміцину період напіввиведення 

становить 65 год у телят і 69 год у свиней 2–3 місячного віку. [46, 162]. 

Ефективні плазмові інгібіторні концентрації азитроміцину зберігаються 

впродовж 8 год після перорального введення та впродовж 12 – 24 год після 

внутрішньом`язового [25]. 

 

1.5. Фармакокінетика тилмікозину 

Тилмікозин – макролідний антибіотик, синтезований з тилозину, що 

володіє вираженою активністю проти грампозитивних та грамнегативних 

збудників респіраторних хвороб птиці, таких як Mycoplasma gallisepticum, 

Mycoplasma synoviae, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida. 

Бажані фармакокінетичні властивості тилмікозину включають швидке 

всмоктування після перорального застосування, добре проникнення у 

тканини дихальних шляхів і повільне виведення [33].  
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Рис. 1.2. Хімічна структура молекули тилмікозину, 20-деокси-20-(3,5-

диметил піперидин-1-ил) десмікозин 

Інтерес до тилмікозину, як нового препарату для ветеринарної 

медицини у комплексі боротьби із респіраторними хворобами дихальних 

шляхів, з’явився відносно недавно. Тривале його виведення із органів 

дихання, зокрема із легенів та повітроносних мішків, гарантує бактерицидну 

дію препарату [45]. 

Одна із причин розвитку резистентності бактерій – недостатня 

біодоступність антибіотику в місці локалізації збудника. Це призводить до 

того, що концентрація, необхідна для знищення бактерій не досягається у 

тканинах, або препарат виводиться надто швидко. У результаті, збудник не 

тільки не гине, а й набуває резистентності до даного препарату [156].  

Саме тому, останніми роками, у країнах Європи, для лікування птиці за 

респіраторних хвороб почав активно застосовуватись напівсинтетичний 

макролідний антибіотик тилмікозин, який володіє вираженою 

пролонгованою дією та концентрується у легеневій тканині [143, 203]. 

Особливістю антибактеріальної активності тилмікозину є збільшення 

його активності in vivo, у порівнянні із in vitro. Тилмікозин володіє здатністю 

накопичуватись у фагоцитах, переходячи із позаклітинного у внутрішньо- 

клітинне середовище. 

Дослідження фармакокінетики тилмікозину фосфату – діючої речовини 

препаратів пулмотил АС – порошок для розчину, та провітил – готовий 

водний розчин для перорального застосування проводились Йорданськими 

вченими Abu-Basha E.A. та Idkaidek N.M. Курчатам-бройлерам, розподіленим 
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на дві групи перорально одноразово задали препарати у дозі 30 мг/кг маси 

тіла. Від курчат обох дослідних груп через 15 і 30 хв, та через 1, 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 24, 48, 72 та 96 год після застосування препарату відбирали кров для 

визначення параметрів фармакокінетики. Максимальна концентрація 

тилмікозину у плазмі крові становила 2,09 ± 0,37 мкг/мл для пулмотилу АС 

та 2,12 ± 0,40 мкг/мл для провітилу, а час настання максимальної 

концентрації у плазмі крові становив 3,99 ±0,84 та 5,82 ± 1,04 год відповідно. 

Результати досліджень засвідчують про біоеквівалентність та біодоступність 

препаратів тилмікозину фосфату у формі готового розчину для випоювання 

та у формі порошку. Швидкість та ступінь всмоктування тилмікозину у 

формі готового розчину провітил були дещо вищими, в порівнянні із 

порошком пулмотил АС. Але різниця залилашалсь незначною, що дозволяє 

стверджувати про високу біодоступність тилмікозину у різних лікарських 

формах [26]. Також було проведено дослідження кінетики тилмікозину у 

здорових та інфікованих Haemophilus parasuis свиней. Для досліджень 

використовували 6 здорових та 6 заражених шляхом інтраназальної 

інокуляції збудника (H. рarasuis) свиней. Тилмікозин застосовували 

одноразово перорально у дозі 40 мг/кг маси тіла. Концентрації тилмікозину 

визначали у плазмі крові за допомогою методу високоефективної рідинної 

хроматографії. Подальше дослідження проводили через 0, 0,5, 0,75, 1, 2, 3, 4, 

6, 8, 12, 24, 36, 48, 72, та 96 год після одноразового введення препарату. 

Площа під кривою концентрації та часу – AUC (0–72) становила 34,86±9,69 

мкг год/мл у здорових тварин, проти 28,73 ± 6,18 мкг год/мл у хворих. 

Максимальна концентрація лікарського засобу Сmax становила у здорових 

тварин 1,77 ± 0,33, проти 1,67 ± 0,28 мкг/мл у хворих. Отримані результати 

засвідчують відсутність суттєвих відмінностей між профілями 

фармакокінетики у клінічно здорових свиней, та заражених H. рarasuis [218]. 

Порівняльною характеристикою фармакокінетичних параметрів у 12 

лактуючих корів голштинської породи після разового внутрішньовенного 

введення тилмікозину у дозі 10 мг/кг маси тіла та тилозину у дозі 17,5 мг/кг 
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маси тіла встановлено, що максимальні концентрації (Cmax) у сироватці 

крові становлять 1,30 ± 0,24 для тилозину та 4,55 ± 0,23 мкг/мл для 

тилмікозину. Час, необхідний для досягнення пікової концентрації (t max) 

для тилозину становить 2 години, тоді як для тилмікозину – 4 години. 

Періоди напіввиведення (t ½) становлять 20,46 ± 2,08 год для тилозину та 

26,36 ± 5,55 год для тилмікозину, що засвідчує про тривале виведення 

препарату та його пролонговану дію в організмі тварин. [38].  

Висока біодоступність тилмікозину описана у результатах досліджень 

отриманих Taha Attia та Amera Abd El Latif на клінічно здорових курчатах-

бройлерах та інфікованих Mycoplasma gallisepticum і E. сoli. Ними 

встановлено, що показники розподілу суттєво відрізняються у хворої та у 

здорової птиці. За перорального застосування тилмікозину курчатам-

бройлерам у дозі 25 мг/кг маси тіла один раз на добу протягом п’яти діб, 

максимальна концентрація була у сироватці крові через 2 год і становила у 

здорової птиці 1,06 мкг/мл,  а у хворої – 0,69 мкг/мл. Час досягнення 

максимальної концентрації становив 2,56 та 2,81 год відповідно [37]. 

Аshraf Abdelhakim Elkomi та співавтори за дослідження 

фармакокінетичних показників тилмікозину у здорових та інфікованих 

Mycoplasma gallisepticum курчат-бройлерів, який випоювали впродовж трьох 

діб встановили, що рівень тилмікозину у сироватці крові уже через 15 хв 

після застосування був вищим у здорових курей, та становив 0,25 ± 0,002 

мкг/мл, тоді як у хворих – 0,18 ± 0,01 мкг/мл. Найвища концентрація у 

сироватці крові була встановлена також через 2 год у здорових курчат і, 

становила 1,23±0,062 мкг/мл, тоді як у хворих – 0,80 ± 0,05 мкг/мл. Також 

встановлено, що концентрація тилмікозину у сироватці крові збільшувалась з 

часом застосування. Через 24 год найвищу концентрацію тилмікозину 

виявляли як у здорових, так і хворих курчат-бройлерів у легенях – 9,45 ± 0,34  

та 8,30 ± 0,25 мкг/г відповідно, дещо менше у печінці та нирках – 5,32 ± 0,16 

та 4,56 ± 0,14 і 4,53 ± 0,12 та 3,88 ± 0,17 мкг/г відповідно, а найменше у 

серцевому м’язу – 4,24 ± 0,17 та 3,41 ± 0,16 мкг/г відповідно [95]. 
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Подібними були результати досліджень на курах-несучках, яким 

одноразово випоювали розчин тилмікозину – 2,5 мл в 1 л питної води. У 

цьому випадку період напіввиведення препарату з сироватки крові становив 

30,18 ± 2,38 год, тоді як з легенів був значно більшим і становив – 75,74 ± 

3,67 год. Середня концентрація препарату в легенях у 6,2 рази перевищувала 

показник у сироватці крові. Пікових значень концентрація тилмікозину в 

сироватці крові та у легенях досягала через 4,66 ± 2,00 та 17,78 ± 7,51 год 

відповідно після перорального застосування [131]. 

Фармакокінетичні показники тилозину – попередника тилмікозину, 

який застосовували курчатам-бройлерам одноразово перорально та 

внутрішньовенно у дозі 10 мг/кг маси тіла були незначними. Зокрема, за 

внутрішньовенного введення тилозин швидко розподілявся в організмі, його 

фармакокінентичні показники становили: період напіввиведення – 0,52 год; 

об’єм розподілу (Vd) – 0,69 л/кг; швидкість кліренсу (Cl) – 5,30 ± 0,59 

мл/хв/кг. За перорального застосування об’єм розподілу тилозину становив – 

0,85 л/кг, період напіввиведення був майже у 4 рази більшим, ніж за 

внутрішньовенного введення і становив 2,07 год, кліренс – 4,40 ± 0,27 

мл/хв/кг. Отримані результати досліджень засвідчують про те, що за 

перорального застосування період напіввидення препарату є довшим, ніж за 

внутрішньовенного, що сприяє тривалішому протимікробному ефекту [138]. 

Вважають, що середній час досягнення максимальної концентрації 

тилмікозину в органах і тканинах птиці за разового перорального 

застосування становить 2,5 год. Антибіотик швидко дифундує у органи і 

тканини, накопичується у макрофагах та легеневій тканині, де його 

концентрації виявляються більшими, ніж у плазмі крові [26, 94].  

 

1.6. Орнітобактеріоз: поширення, морфологічні та культуральні 

властивості збудника 

Орнітобактеріоз – інфекційне захворювання частіше індиків та курей, 

яке характеризується ураженням інтраорбітальних синусів, трахеї, 
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повітроносних мішків, розвитком аеросакуліту, плевриту, одно- або 

двохсторонньої пневмонії.  

Збудник орнітобактеріозу – поліморфна, грамнегативна, коротка 

нерухома паличка Ornithobacterium rhinotracheale, яка здатна до розмноження 

як в аеробних, так і анаеробних умовах. Захворювання може виникати як 

самостійна нозологічна одиниця, або ускладнювати перебіг інших вірусних чи 

бактеріальних захворювань. Вперше збудник було виділено у 1981 р в 

Німеччині від 5 тижневих індичат із ураженням дихальних шляхів. Самостійна 

роль орнітобактерій у розвитку патологічного процесу була доведена та 

офіційно зареєстрована у 1991 році в Південній Африці [123]. Збудник 

спричиняє трахеїт, ексудативну пневмонію, плеврит, аеросакуліт, перикардит, 

септицемію, затримку росту, зниження несучості [66]. 

Збудник уражає курей, індиків, качок, гусей, страусів, цесарок, фазанів, 

голубів. Хворіє птиця усіх продуктивних напрямків. У 1999 році було 

описано поширення збудника орнітобактеріозу у США, Німеччині, Південній 

Африці, Нідерландах, Франції, Ізраїлі, Бельгії, Угорщині, Японії, США, 

Великобританії, Туреччині, Канаді, Йорданії та Бразилії [201]. 

Нині серологічними методами досліджень встановлено наявність 

антитіл до збудника у птиці багатьох видів, що засвідчує про його широку 

циркуляцію. Поява інфекції орнітобактеріозу у птиці м’ясних і яєчних порід 

– поширене явище в Європі, Азії, Південній Америці і Африці, США та 

причина значних економічних збитків [108, 114]. 

Діагностика інфекцій спричинених Ornithobacterium rhinotracheale 

найчастіше утруднена, оскільки клінічні симптоми і посмертні зміни не 

специфічні і можуть бути легко сплутані з такими за інших інфекцій. Також, 

складність полягає в тому, що Ornithobacterium rhinotracheale може бути 

ізольована бактеріологічно лише на ранній стадії захворювання [123]. 

Ornithobacterium rhinotracheale – це грамнегативні невеликі поліморфні 

РНК-вмісні бактерії, паличкоподібної форми, які не утворюють спор та 

капсул, не рухомі. За мікроскопії бактерії, яких культивували на твердому 
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середовищі, мають форму коротких товстих паличок, шириною 0,2–0,9 мкм 

та довжиною 0,6–5 мкм [2].  

Орнітобактерії досить вибагливі, потребують особливих умов 

культивування та росту. Збудник не росте на стандартних поживних 

середовищах, таких як Ендо, цитратне середовище Сімонса, агар Гаснера. 

Для виділення збудника рекомендується використовувати кров’яний агар, що 

містить 5 – 10 % крові вівці та гентаміцин (5 мкл/мл середовища), для 

пригнічення росту супутньої мікрофлори [2]. Встановлено, що біля 90 % 

досліджених ізолятів орнітобактерій володіють стійкістю до гентаміцину та 

поліміксину В. У птиці без клінічних ознак захворювання, із вираженими 

клінічними симптомами, найефективнішим є виділення збудника із змивів 

трахеї [22]. У загиблої птиці для досліджень відбирають змиви із верхніх 

дихальних шляхів, повітроносних мішків та фрагменти уражених легень [99, 

116, 154].  

Бактерія росте у мікроанаерофільних умовах, за концентрації СО2 7,5–

10 %. Культивування зазвичай триває 24–48 годин, за температури 37°C. 

Через 24 години після початку інкубації, на кров’яному агарі виявляють ріст 

дрібних матових колоній сірого кольору, діаметром менше 1 мм. Через 48 

годин розмір колоній збільшується до 2 мм, колір може варіювати від сірого 

до сіро-білого, округлої форми із рівними краями. За даними Chin 

орнітобактерії на кров’яному агарі мають чітко виражений, специфічний 

запах масляної кислоти [62]. Окремі ізоляти орнітобактерій володіють В-

гемолітичною активністю, що є фактором вірулентності та може засвідчувати 

про патогенність збудника [197, 207]. Збудник може вражати не лише 

свійських, а і диких птахів, які відіграють роль його переносників.  

Всього у світі було ідентифіковано 18 сероваріантів орнітобактрій, які 

позначаються літерами латинського алфавіту від A да R [206, 207, 208]. 

Серед сероваріантів було ідентифіковано більше 443 штамів, які 

відрізняються за антигенною структурою, чутливістю до антибіотиків, 

патогенністю та культуральними властивостями [145]. 
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Серотипізація показала, що більшість із циркулюючих ізолятів 

належать до серотипу А. Разом з тим, 97 % штамів належать до чотирьох 

основних серотипів A, B, D та Е [207].  

Популяція різних серотипів у країнах світу неоднорідна, зокрема було 

виявлено, що у країнах Європи, Південній Африці та США найпоширенішим 

є серотип А. За даними Van Empel (1997 р.) популяцію збудника (серотип А) 

найчастіше виявляли у Нідерландах – 148 випадків, Південній Африці – 57 

випадків, США – 19 випадків. Значно менше виявляли інші серотипи 

збудника. Зокрема, у Нідерландах серотип А збудника орнітобактеріозу 

виявляли у 6 випадках, Е – у трьох, NT – у двох. 

За показниками біохімічних тестів орнітобактерії можуть відрізнятись, 

залежно від штаму. В основному, збудник не виробляє сірководень, слабо 

ферментує лактозу та декстрозу, не ферментує галактозу, сахарозу, сорбіт, 

ксилозу та маніт. Позитивним є тест на уреазу, а негативним – на 

лізиндекарбоксилазу та орнітиндекарбоксилазу [22].  

Російськими вченими було досліджено морфологічні та культуральні 

властивості «місцевих» орнітобактерій, які циркулюють у регіоні. 

Морфологічними дослідженнями було виявлено невеликі грамнегативні палички 

із заокругленими кінцями, які не утворюють спор та капсул. Досліджувані штами 

орнітобактерій проявляли наступні ензимні властивості: позитивна реакція на 

цитохромоксидазу; індол і сірководень не утворюють; цитрат не утилізують. 

Ензимні властивості стосовно вуглеводів характеризувались позитивною 

реакцією на лактозу, глюкозу, сахарозу, мальтозу, маніт, манозу. Гемолітичну 

активність, яку визначали на триптозо-соєвому агарі (Difko) з додаванням 10 % 

крові людини та вівці, після 48 годинної культивації за температури 37 ºС не 

було встановлено, тоді як у США виявлено циркуляцію гемолітичних штамів 

орнітобактерій. Також було встановлено, що найкращим середовищем для росту 

досліджуваних мікроорганізмів є кров’яний агар із додаванням 10 % крові вівці 

та розчину гентаміцину для пригнічення супутньої мікрофлори. Культивування 
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ентеробактерій здійснюють за температури 37 ºС упродовж 48–72 годин в 

анаеробних або мікроанаеробних умовах, за концентрації СО2 5–10 % [22, 23]. 

Тривалими дослідженнями Susann Thieme та Kristin Mühldorfer у 2016 

р. було встановлено генетичну різноманітність та кореляцію зв’язків 18 

різних серотипів (A-R) у 87 штамів орнітобактерій із різних країн світу. За 

результатами досліджень, було встановлено чотирнадцять спільних 

послідовностей. Найпоширенішим виявився ST1, який був виявлений у 40 

штамів від індиків та курей на 4 континентах світу та у 3 різних 

Європейських країнах, що засвідчує про значне поширення збудника у 

Європі та світі [201].  

Патогенність збудника та здатність самостійно спричиняти розвиток 

патологічного процесу тривалий час була предметом дискусій. Вважають, що 

О. rhinotracheale є факультативно-патогенною бактерією і для виникнення 

захворювання необхідні певні сприятливі фактори. Найчастіше 

орнітобактеріоз розвивається на фоні метапневмовірусної інфекції або за 

значного поширення польового штаму збудника хвороби Ньюкасла. 

Пусковим механізмом може слугувати наявність в організмі збудників 

інфекційної анемії курчат, інфекційної бурсальної хвороби, які призводять до 

зниження резистентності. Порушення параметрів мікроклімату також може 

сприяти розвитку хвороби [96, 161]. Було встановлено титри антитіл до 

збудника орнітобактреріозу у 97 % поголів’я птиці Німеччини. Це свідчить 

про те, що хвороба може мати прихований перебіг [149]. За 

експериментального зараження індичат та курчат-бройлерів різними 

ізолятами орнітобактерій було виявлено, що найбільш характерною ознакою, 

яка проявляється в усіх особин є затримка росту. Було доведено здатність 

орнітобактерій спричиняти патологічні зміни у клінічно здорової птиці, 

зокрема фібринозний аеросакуліт, тяжкість перебігу якого залежить від 

штаму. Інші клінічні ознаки, які спостерігаються у птиці за природних 

спалахів – пневмонія, риніт, слабкість, задишка та смерть – виявлено не було. 

Це може бути зумовлено супутніми факторами, які знижують резистентність 



52 

 

 

організму, наприклад стрес, значна щільність посадки, недостатня 

вентиляція, високий вміст аміаку у повітрі, наявність супутніх хвороб [35].  

Зазвичай, збудник орнітобактеріозу виділяють у птиці із ураженням 

респіраторних органів, однак повідомляється про виділення орнітобактерій із 

суглобів, серця, мозку та печінки. Повідомляється про здатність збудника 

орнітобактеріозу спричиняти артрит, ураження нервової системи.  

M. Hablolvarid та M.H. Momayez виділили орнітобактерії із головного мозку, як 

збудник енцефаліту та менінгіту у птиці, із вираженими нервовими явищами 

[43]. 

Передача збудника відбувається горизонтальним – за прямого та 

непрямого контакту зі збудником (аерогенний, аліментарний, контактний) та 

вертикальним шляхом [43]. За експериментального зараження, розвиток 

перших клінічних симптомів спостерігають через 24–48 год з моменту 

інтратрахеального зараження [116]. 

За аерогенного зараження, збудник орнітобактеріозу локалізується на 

поверхні респіраторного епітелію трахеї, де виділяє гемаглютинін та 

нейромінідазу. Доведена можливість передачі збудника із інкубаційними 

яйцями. Збудник було виділено із жовткового мішка та із шкаралупи яєць. У 

однодобових курчат було виявлено антитіла до збудника орнітобактеріозу, що 

підтверджує факт контакту із бактерією «батьківського поголів’я» [96, 199]. 

Було повідомлено про здатність орнітобактерій утворювати біоплівки. 

Екзополісахаридна матриця може захищати бактеріальну клітину не тільки у 

середині організму, зменшуючи вплив захисних механізмів, а і запобігати 

впливу на бактерії факторів зовнішнього середовища. Доведено, що 

утворення біоплівки, як захисного механізму у орнітобактерій, починає 

відбуватись за температури навколишнього середовища у 40 °C, та за 

підвищеного вмісту СО2 [179].  

Найбільш поширеним та найпростішим методом діагностики збудника, 

залишається проведення полімеразно-ланцюгової реакції, із виділенням 

генетичного матеріалу бактерії. Цей метод діагностики широко та успішно 
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використовується у птахівництві, тест-набори для виявлення збудника 

орнітобактеріозу представлені у асортименті великої кількості виробників. 

Для ПЛР діагностики використовують змиви із трахеї або шматочки легень. 

Однак, молекулярний метод не завжди дозволяє провести постановку реакції 

чутливості до антибіотиків, що є основною умовою для успішного лікування 

хворої птиці [24]. Серологічними дослідженнями виявляють титр антитіл, 

рівень яких може вказувати на циркуляцію збудника серед поголів’я, або 

наявність хвороби.   

Дослідженнями Василь`єва в 2013 році були встановлені та описані 

морфологічні особливості орнітобактерій та запропонований «мінімальний 

перелік» біохімічних тестів для ідентифікації «примхливих» бактерій, а саме: 

невеликий розмір колоній, відсутність капсули і джгутиків, каталаза «–», 

оксидаза «–», уреаза «–», В-галактозидаза «+», аргініндегідролаза «+», індол 

«–», ріст на середовищі Ендо «–», лізиндекарбоксилаза «–», 

орнітиндекарбоксилаза «–», ферментація цукрів: фруктоза «+», лактоза «+», 

мальтоза «+», галактоза «+» [2]. 

Комерційний холдинг «Торговый дом «ВИК», описуючи проблему 

орнітобактеріозу у Російській Федерації підкреслив, що орнітобактерії 

останніми роками були виділені у 10 регіонах Російської Федереції, а 

специфічні антитіла до збудника виявлено у 83 % досліджених сироваток, що 

засвідчує про контакт із збудником. Із них 13 % мали високий титр антитіл, 

що вказує на наявність захворювання. Вік птахів, у яких був поставлений 

позитивний діагноз, значно різнився. Позитивні проби були отримані як від 

птиці племінного стада, так і від промислових несучок та курчат-бройлерів 

[7]. 

Штами Ornitobacterium rhinotracheale досить чутливі до дії різних 

дезінфектантів, в тому числі хімічних. Збудник інактивується протягом 15 

хвилин дезінфектантами на основі органічних кислот, альдегідів в т.ч. 

формальдегіду та довго не зберігається у навколишньому середовищі. Однак, 

постійна цикруляція збудника у неблагополучних господарствах може бути 
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пов’язана із його здатністю збудника передаватись вертикальним шляхом 

[217]. 

 

1.7. Лікувально-профілактичні заходи за орнітобактеріозу 

Нині не існує чітко описаної схеми лікування птиці за орнітобактеріозу. 

Широка варіація різних штамів у світі, стрімкий розвиток резистентності до 

антибіотиків та локалізація у легеневій тканині і повітряносних мішках 

сприяють швидкому виробленню резистентності у орнітобактерій. Лікування 

птиці за орнітобактеріозу ускладнюється тим, що збудник досить важко 

виділяється класичними бактеріологічними методами і часто пригнічується 

супутньою мікрофлорою, посилюючи резистенстність. Для вирішення 

проблеми орнітобактеріозу у світі продовжуються пошуки можливих шляхів 

вакцинації поголів’я від збудника [16].  

Найкращим методом боротьби з орнітобактеріозом та його 

профілактики, як і з кожною хворобою, залишається вакцинація. На даний 

час на світовому ринку наявні аутогенні, живі та рекомбінантні вакцини, які 

проявляють високу ефективність за експериментальної та природної 

інфекцій, зокрема у випадках зараження аналогічним сероваріантом збудника 

[2, 96, 116, 207]. Встановлено, що ін’єкційні та інактивовані вакцини є 

непрактичними для комерційних птахогосподарств бройлерів, тоді як 

аутогенні успішно використовувались для контролю спалахів 

орнітобактеріозу індиків в Ізраїлі [185]. 

De Herdt та співавтори у 2012 р повідомили про покращення показників 

у курчат-бройлерів, отриманих від особин батьківського стада, вакцинованих 

вакциною торгової марки Nobilis®, зокрема зменшення сили прояву 

клінічних симптомів за інфікування курчат орнітобактріями [77].  

Протягом останніх кількох років в Ізраїлі успішно здійснюєть 

вакцинацію поголів’я індичок інактивованою емульсійною вакциною [116]. 

У Нідерландах позитивні результати було отримано за застосування 
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бройлерам інактивованих вакцин, що дозволило зменшити прояв та тяжкість 

клінічних симптомів у птиці [190]. 

У Бельгії проводились спроби вакцинації батьківського поголів’я 

інактивованою вакциною циркулюючого у господарстві штаму А. 

Вакцинація сприяла виробленню високого титру материнських антитіл у 

курчат-бройлерів, який утримувався впродовж тривалого часу. Однак, у 

вакцинованої птиці, під час забою, було виділено окрім вакцинного штаму А, 

також штам Е [58]. Це в котре демонструє основну проблему у розробці 

лікувальних та профілактичних заходів проти орнітобактеріозу – велика 

кількість та варіабельність циркулюючих штамів, які володіють не лише 

різною чутливістю до антибіотиків, а і різною патогенністю.  

Ізраїльська компанія «АВІС» для профілактики орнітобактеріозу 

пропонує інактивовану комбіновану вакцину ORNITIN, що містить 

інактивовані серотипи А, В і С Ornitobacterium rhinotraheale. Інактивована 

емульсована вакцина забезпечує стійкий зажиттєвий імунітет. Також ця 

компанія пропонує комбіновану інактивовану емульсовану вакцину 

ORT+Cholera проти ринотрахеального орнітобактеріозу і пастерельозу птиці 

[13, 78].  

Для лікування птиці, хворої на орнітобактеріоз, використовують 

антибіотики з попередньо встановленою чутливістю до них виділеного 

збудника. За вибору антибактеріального засобу необхідно враховувати місце 

локалізації збудника та біодоступність препарату. О. rhinotracheale вражає, в 

першу чергу, органи дихання, а захворювання має перебіг в асоціації з 

іншими збудниками, і часто ускладнюється іншою патологією. Тому лікарі 

ветеринарної медицини віддають перевагу антибіотикам широкого спектру 

дії з високою біодоступністю. Чутливість окремих серотипів до антибіотиків 

швидко змінюється. Орнітобактерії швидко набувають резистентності до 

антибіотиків, а їх чутливість широко варіює серед різних серотипів, штамів 

та господарств [95, 186]. 
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Наприклад, штами виділені від хворих індиків у Бельгії, володіли 

резистентністю на 100 % до β-лактамних антибіотиків, ампіциліну та 

цефалоспоринового антибіотику третього покоління – цефтіофуру. Більшість 

виділених у бройлерів штамів збудника були чутливими до макролідів, 

лінкоміцину, фторхінолонів. Резистентність до доксицикліну виявляли у 

дев’яти штамів (20 % із досліджуваних). Усі штами були чутливими до 

тіамуліну за мікроконцентрацій, однак цей антибіотик не рекомендується до 

застосування у птахівництві, через його високу токсичність. Чутливість до 

тилозину варіювала у широкому діапазоні концентрацій, від помірно-

чутливих до чутливих штамів. Дослідженнями штамів орнітобактерій 

виділених від птиці у Бельгії, встановлено зниження їх чутливості до 

енрофлоксацину [78, 198]. Напроти, дослідження чутливості до антибіотиків 

штамів орнітобактерій, виділених в Ірані у 2015 р, показали чутливість 

орнітобактерій до енрофлоксацину [154].  

Торговий дім ВІК розробив препарати на основі доксицикліну - долінк, 

та тилмікозину – тилміпул. За результатами досліджень було відмічено 

позитивну динаміку у лікуванні, приріст маси тіла та збільшення 

збереженості поголів’я птиці [7]. 

Авдосьєва І.К. та Пономарьова С.А. у 2016 році відмічали ефективність 

тилмікозину у боротьбі із орнітобактеріозом птиці [14].  

Дослідження Maja Marien та Hans Nauwynck вказують на пряму 

залежність ефективності різних антибіотиків від їх фармакокінетики. Ними 

встановлено, що найбільш ефективним у лікуванні індичат 3 тижневого віку 

за орнітобактеріозу, який розвинувся на фоні метапневмовірусної інфекції 

був енрофлоксацин, розчин якого випоювали у дозі 10 мг/кг маси тіла 

впродовж 5 діб; дещо меншу ефективність проявляв флуорфенікол, який 

застосовували у такій же дозі впродовж 5 діб, тоді як амоксицилін за цих же 

умов не проявляв лікувального ефекту [152].  

Для зменшення сили прояву клінічних симптомів за орнітобактеріозу у 

курчат-бройлерів, Keith Warner, Michael I. Clark рекомендують застосовувати 
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з профілактичною метою тилмікозин у дозі 15 мг/кг маси тіла протягом 

перших трьох діб життя птиці. За результатами їх досліджень, це зменшує 

прояв клінічних симптомів хвороби у 3 – 4 тижневому віці [213]. 

 

Висновки до розділу 1. 

Аналіз літературних даних засвідчує про те, що антибіотики складають 

основну частку лікарських засобів, які застосовуються для лікування тварин 

та птиці більш ніж, за половини всіх хвороб. Їх застосовують як найбільш 

ефективну та найменш затратну первинну ланку терапії, – для знищення 

збудника (етіотропна фармакотерапія), так і для лікування хворих за 

вторинних інфекцій, які часто виникають як ускладнення вірусних і 

паразитарних хвороб, мікозів та імунодефіцитних станів. Для ефективного 

лікування тварин за інфекційних захворювань та запобігання розвитку 

резистентності мікроорганізмів до антибіотиків, необхідно враховувати їх 

фармакокінетичні та фармакодинамічні показники, спектр дії, чутливість 

збудника захворювання до препарату, тривалість та режим  його 

застосування, шлях уведення в організм, лікарську форму та концентрацію. 

За застосування антибіотиків необхідно також враховувати їх вплив на 

організм тварини та механізм дії на збудника захворювання.    

Дослідженням взаємодії організму тварини з лікарським засобом 

займається фармакокінетика. Вона описує всмоктування препарату у кров – 

біодоступність, його розподіл, біотрансформацію, накопичення та виведення. 

Показники фармакокінетики дають змогу лікарю підібрати ефективний 

препарат, визначити найоптимальнішу схему лікування, яка забезпечить 

терапевтичний ефект, та буде запобігати розвитку резистентності бактерій. 

Одна із причин розвитку резистентності бактерій – недостатня 

біодоступність антибіотику в місці локалізації збудника. Це призводить до 

того, що концентрація, необхідна для знищення бактерій не досягається у 

тканинах, або препарат виводиться надто швидко.   
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Для лікування птиці за респіраторних хвороб, що спричиняються        

M. gallisepticum, M. synoviae, O. rhinotracheale, P. multocida застосовують 

препарати антибіотиків різних груп, серед яких важливе місце відведено 

тетрациклінам та макролідам.  

Відомо, що тетрацикліни володіють  широким спектром 

протимікробної дії, проявляють бактеріостатичний ефект на грампозитивні та 

грамнегативні бактерії. Наведена у науковій літературі інформація засвідчує 

про те, що тетрацикліни піддаються абсорбції у початковій частині тонкого 

кишечнику, а ефективна концентрація в крові досягається уже через 2–4 

години. Біодоступність істотно відрізняється у різних препаратів, наприклад 

доксициклін найкраще всмоктується за перорального застосування, тоді як 

хлортетрациклін майже не засвоюється. 

Доксициклін – це напівсинтетичний антибіотик із групи тетрацикліну, 

володіє широким спектром дії та бактеріостатичним ефектом, а 

фармакокінетичні властивості доксицикліну включають кращу розчинність у 

ліпідах та розподіл у тканинах, повну абсорбцію та триваліший період 

напіввиведення порівняно з іншими тетрациклінами.  

Макролідні антибіотики (еритроміцин, тилозин, тилмікозин, 

спіраміцин) у своїй структурі мають макроциклічне лактонове кільце, 

проявляють бактеріостатичну дію. Вони ефективні проти Mycoplasma spp,                        

O. rhinotracheale, Streptococcus spp. За перорального застосування макроліди 

проявляють особливо високу біодоступність. Дослідження фармакокінетики 

макролідних антибіотиків у ссавців та птиці засвідчують, що препарати 

добре всмоктуються у травному каналі і, як правило, концентруються в 

селезінці, печінці, нирках, та особливо в легенях.  

Тилмікозин – макролідний антибіотик, синтезований з тилозину, що 

володіє вираженою активністю проти грампозитивних та грамнегативних 

збудників респіраторних хвороб птиці, таких як M. gallisepticum, M. synoviae, 

O. rhinotracheale, P. multocida. Фармакокінетичні властивості тилмікозину 
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включають швидке всмоктування після перорального застосування, добре 

проникнення у тканини дихальних шляхів і повільне виведення.  

Наявні літературні дані засвідчують про те, що серед великої кількості 

хіміотерапевтичних засобів для лікування птиці за респіраторних 

захворювань широкого застосування набули доксициклін та тилмікозин. 

Обидва антибіотики застосовують для лікування курей за мікоплазмозу, 

пастерельозу та орнітобактеріозу. На даний час досить добре досліджена їх 

біодоступність,  швидкість всмоктування з травного каналу у кров, 

закономірність  розподілу в органах і тканинах організму та швидкість 

виведення.   

Дослідження стосовно фармакокінетичних властивостей доксицикліну 

та тилмікозину виконані, в основному, на здоровій птиці та продуктивних 

тваринах різних видів за разового застосування. Частина досліджень також 

стосується фармакокінетики обох антибіотиків в організмі птиці, хворої на 

мікоплазмоз та пастерельоз. Літературні дані  щодо надходження, розподілу 

та виведення доксицикліну і тилмікозину з організму курчат-бройлерів, 

хворих на орнітобактеріоз, відсутні.  

Важливими є дослідження фармакокінетичних показників 

доксицикліну та тилмікозину за їх застосування у відповідності до схем 

прийнятих у виробничих умовах на здорових та хворих на орнітобактеріоз 

курчатах-бройлерах. Дослідження повинні бути комплексними, а 

ефективність антибіотиків оцінюватись за показниками клінічного стану, 

морфологічних та біохімічних показників крові, мікроскопічних змін в 

органах хворої птиці до-, та після застосування антибіотиків.  

Також необхідними є дослідження фармакодинамічних властивостей 

доксицикліну та тилмікозину з метою оцінки їх впливу на макроорганізм на 

основі змін, що настають під час метаболічних процесів у здорових та хворих 

на орнітобактеріоз курчат-бройлерів. Саме вирішення цих питань є основою 

завдань дисертаційного дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Матеріали досліджень 

Робота виконана упродовж 2017–2021 рр. на базі кафедри 

фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Експериментальні 

дослідження виконували відповідно до методичних рекомендацій та 

документів, які регламентують організацію робіт з використанням 

експериментальних тварин і дотримання принципів «Європейської конвенції 

про захист хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та 

інших наукових цілях» та ст. 26 Закону України № 5456-VI від 16.10.2012 р. 

(редакція станом на 18.12.2017 р.) «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», а також положеннями наказу від 03.07.2001 р. «Про 

затвердження ветеринарно-санітарних правил для птахівничих господарств і 

вимог до їх проектування».  

Дослідження проводили у два етапи, за загальною схемою наведеною 

на рис. 2.1. 

Перший етап досліджень передбачав визначення показників 

фармакокінетики – надходження, розподіл та виведення з організму здорових 

курчат-бройлерів доксицикліну гіклату, що належить до групи тетрацикліну 

та є діючою рочовиною препарату польодоксин, і тилмікозину фосфату, що 

належить до групи макролідів та є діючою рочовиною препарату тилмокс 25 

%, а також їх вплив на деякі морфологічні та біохімічні показники крові, 

сироватки крові птиці, що відображають фармакодинаміку вказаних 

антибіотиків. 
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I етап 

Дослідження надходження, розподілу та виведення доксицикліну і тилмікозину з 

організму здорових курчат-бройлерів 

16 доба 

Відбір крові курчат-бройлерів для визначення морфологічних та біохімічних показників, 

n=6 (контроль) 

17–20 доби 

Контроль надходження та розподілу досліджуваних антибіотиків в організмі 

здорових курчат-бройлерів 

Випоювання розчину польодоксину 

курчатам I дослідної групи, n=75 

Випоювання розчину тилмоксу 25 % 

курчатам II дослідної групи, n=75 

Відбір матеріалу (грудні м’язи, легені, серцевий м’яз, печінка, нирки) для контролю за 

надходженням та розподілом антибіотиків через 2, 4, 8, 12, 24, 26, 28, 32, 36, 48, 52, 72, 76 

та 96 год, n=3. 

Відбір крові для визначення морфологічних та біохімічних показників, 1 раз на добу, n=3 

21–25 доби 

Контроль виведення досліджуваних антибіотиків з організму здорових курчат-

бройлерів 

Польодоксин Тилмокс 25 % 

Відбір матеріалу (грудні м’язи, легені, серцевий м’яз, печінка, нирки) для контролю за 

виведенням антибіотиків,1 раз на добу до годівлі, щоденно, n=3. 

Відбір крові для визначення морфологічних та біохімічних показників, 1 раз на добу, n=3 

II етап 

Дослідження надходження, розподілу та виведення доксицикліну і тилмікозину з 

організму курчат-бройлерів, хворих на орнітобактеріоз 

Відбір матеріалу (мазки-відбитки з легень, змиви з трахеї) від хворих курчат-бройлерів 

для встановлення діагнозу на орнітобактеріоз, n=5 

Відбір патологічного матеріалу для мікроскопічних досліджень. 

1–4 доби 

Контроль розподілу досліджуваних антибіотиків в організмі курчат-бройлерів, 

хворих на орнітобактеріоз 

І контрольна, без лікування, 

n=20 

ІІ дослідна, розчин 

польодоксину, n=20 

ІІІ дослідна, розчин 

тилмоксу 25 %, n=20 

Відбір матеріалу (грудні м’язи, легені, серцевий м’яз, печінка, нирки) для контролю за 

надходженням антибіотиків та мікроскопічних досліджень на 24, 48, 72 та 96 год 

досліду,n=3. 

Відбір крові для визначення морфологічних та біохімічних показників, 1 раз на добу, n=3 

Контроль виведення досліджуваних антибіотиків з організму курчат-бройлерів, 

хворих на орнітобактеріоз 

Відбір матеріалу (грудні м’язи, легені серцевий м’яз, печінка, нирки) для контролю за 

виведенням  антибіотиків на 120 год досліду, n=3. 

Відбір крові  для визначення морфологічних та біохімічних показників на 120 та 216 год 

досліду, n=3 

Рис. 2.1. Загальна схема проведення досліджень 
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Матеріалом для першого етапу досліджень були 150 клінічно 

здорових курчат-бройлерів кросу КОББ-500 добового віку. Птицю 

утримували в умовах віварію Білоцерківського національного аграрного 

університету (БНАУ). 

До початку досліджень (в інкубаторі), було проведено вакцинацію 

птиці проти хвороби Ньюкасла та вірусного інфекційного бронхіту, а також 

хвороби Гамборо. Вакцинацію курчат проти інфекційного бронхіту та 

хвороби Ньюкасла проводили живою ліофілізованою вакциною СЕВАК 

ВІТАБРОН Л, що містить у своєму складі апатогенний штам вірусу хвороби 

Ньюкасла PHY.LMV.42, та штам збудника інфекційного бронхіту Н-120 типу 

Масачусетс.  

Для вакцинації проти хвороби Гамборо використовували комплексну 

живу ліофілізовану вакцину штаму Winterfield 2512, що забезпечує захист 

птиці від вірусу, локалізуючись після введення у фабрицієвій бурсі. Після 

зменшення до критичного рівня материнських антитіл проти хвороби 

Гамборо, вакцинний штам активується та забезпечує сталий і високий рівень 

захисту проти хвороби.  

Одночасно здійснювали вакцинацію проти хвороб Ньюкасла 

(вакцинація штам La-sota) та Марека. З цією метою застосовували векторну 

вакцину проти хвороб Ньюкасла та Марека – Вектормун HVT-ND (виробник 

СЕВАК). У якості вектора даної вакцини виступає вірус хвороби Марека 

(штам HVT), що є носієм гібридного білку штаму D26 вірусу хвороби 

Ньюкасла. Вакцину застосовували шляхом підшкірної ін’єкції. Вакцинація 

забезпечує високий рівень антитіл упродовж 19 тижнів життя птиці. 

Добових курчат, після вакцинації в інкубаторі, відбирали для контролю 

рівня материнських антитіл методом імуноферментного аналізу, та 

перевіряли на наявність патогенних і умовно-патогенних збудників 

бактеріальних хвороб. Проводили посів проб, узятих із внутрішніх органів, 

для виявлення бактерій родин Enterobacteriaceae (Salmonella spp., E. сoli), 
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Listeria (Listeria spp), Staphylococcus (Staphylococcus aureus) та родини 

Clostridium.  

Клінічно здорових курчат, із високим рівнем антитіл до основних 

збудників хвороб, було доставлено у віварій Білоцерківського НАУ, де 

проводився дослід. Для утримання птиці було обладнано приміщення із 

системою припливно-витяжної вентиляції, стіни та підлога якого вимощені 

кахлем, що дозволяло якісно проводити дезінфекцію. Курчат утримували на 

глибокій підстилці з подрібненої соломи. Годівниці пластикові круглої 

форми, напувалки ніпельні автоматичні. 

Температуру повітря у приміщенні постійно контролювали за 

допомогою автоматичних датчиків та підтримували у відповідності до 

основних вимог утримання птиці. Швидкість руху повітря у приміщенні була  

від 0,4 м/с до 0,6 м/с. 

Профілактичну дезінфекцію приміщення, інвентарю та допоміжних 

засобів проводили у відповідності до чинного законодавства у три етапи: 

механічна очистка, волога дезінфекція та газація. Механічну очистку 

проводили вологим методом, використовуючи мильні розчини. Для особливо 

забруднених місць використовували двохразове нанесення гарячого 5 % 

розчину натрію карбонату (кальцинованої соди) з інтервалом 30 хвилин. Для 

знищення яєць паразитів, зокрема еймерій, піддавали впливу вогню паяльної 

лампи стіни, підлогу та термостійкий інвентар. Для вологої дезінфекції 

використовували дезінфекційний засіб Віркон С, з розрахунку 75,0 г засобу 

на 7,5 л води для обробки поверхні площею 25 м2.  

Для заключної дезінфекції використовували метод газації парою 37 % 

розчину формальдегіду з розрахунку 25 мл препарату на 1 м3, з експозицією 

24 години. Після дезінфекції відбирали змиви зі стін приміщення, предметів 

та інвентарю та зразки повітря для контролю якості дезінфекції. Змиви 

відбирали на стерильні аплікатори типу SWEB із поживними середовищами 

для санітарно-показових мікроорганізмів, що контролюють у птахівництві. 

Для виділення бактерій групи кишкової палички використовували м’ясо-
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пептонний бульйон торгової марки OXOID; для лістерій – бульйон Фрейзера 

без добавок торгової марки Sifin; для стафілококів – сольовий бульйон 

торгової марки Sifin; для сальмонел – забуферену пептонну воду торгової 

марки OXOID.  

Змиви відбирали із 10 точок  одночасно з усіх частин приміщення та 

обладнання з метою виявлення названих представників мікрофлори  (підлога, 

стіни, плінтус, витяжка, годівниці, напувалки, бачок для води, УФ-

обігрівачі).  

Для годівлі курчат використовували комбікорми ТМ «Плахтянські 

комбікорми», а схема годівлі відповідала для загальноприйнятої технології.  

Перед початком досліду проводили дослідження комбікормів методом 

високоефективної рідинної хроматографії з тандемною мас-спектометрією 

(LC-MS-MS), з метою виключення їх можливої контамінації досліджуваними 

антибіотиками.  

Після досягнення птицею 16 добового віку, було сформовано дві 

дослідні групи птиці по 75 курчат-бройлерів у кожній. Курчатам першої 

дослідної групи застосовували розчин препарату польодоксин торгової марки 

INVESA (діюча речовина доксицикліну гіклат), який у кількості 1 мл 

змішували з 1 л питної води.  

Польодоксин застосовують у якості лікувально-профілактичного 

засобу за колібактеріозу, сальмонельозу, пастерельозу, мікоплазмозу, 

інфекційного синовіту, бордетеліозу, інфекційного риніту, стафілококозу та 

інших інфекційних захворюваннях, що спричиняються збудниками, 

чутливими до доксицикліну. 

Доксициклін гіклат - це напівсинтетичний антибіотик із групи 

тетрациклінів. Активний у відношенні до грампозитивних та грамнегативних 

бактерій, найростіших та мікоплазм включаючи Escherichia coli, 

Ornithobacterium rhinotracheale, Haemophilus spp., Pasteurella spp., Salmonella 

spp., Staphylосoccus spp., Treponema spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., 

Rickettsia spp., Klebsiella spp., Bacteroides spp., Listeria spp., Mycoplasma spp. 
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Після перорального введення доксициклін добре всмоктується у 

травному каналі, терапевтична концентрація в плазмі крові досягається через 

2–4 год після застосування та зберігається на терапевтичному рівні протягом 

18–24 годин.  

Польодоксин за ступенем впливу на організм відноситься до помірно-

небезпечних речовин, в рекомендованих дозах добре переноситься 

тваринами, не володіє ембріотоксичними, тератогенними та гепатоксичними 

властивостями [15]. 

Птиця другої дослідної групи отримувала розчин препарату тилмокс  

25 % торгової марки AVICO (діюча речовина тилмікозину фосфат), який у 

кількості 0,3 мл змішували з 1 л питної води.  

Тилмікозин – напівсинтетичний антибіотик групи макролідів, який у 

малих концентраціях діє бактеріостатично, а у високих – бактерицидно на 

грампозитивні та грамнегативні мікроорганізми, а саме на Pasteurella spp., 

Haemophilus spp., Ornithobacterium rhinotracheale, Actinomyces spp., 

Corynebacterium spp. та Mycoplasma spp. За перорального застосування 

антибіотик швидко всмоктується з травного каналу і надходить із крові у 

легені. У результаті цього, рівень тилмікозину у сироватці крові досить 

низький, тоді як у легенях антибіотик визначається уже через кілька годин 

після застосування [17].  

Розчини антибіотиків курчатам-бройлерам дослідних груп випоювали 

впродовж 4 діб (з 17 по 20 добу включно), що відповідає схемі 

запропонованої виробниками.  

Для контролю за надходженням досліджуваних препаратів в організм 

курчат-бройлерів та їх розподілом в тканинах і органах, через 2, 4, 8, 12, 24, 

26, 28, 32, 36, 48, 52, 72, 76 та 96 год від початку їх застосування, а для  

контролю за їх вмістом у внутрішніх органах та виведенням з організму, 

через 24, 48, 72, 96 та 120 год після припинення застосування вказаних 

препаратів (цебто через 120, 144, 168, 192 та 216 год від початку досліду) у 

стані легкого ефірного наркозу забивали з кожної групи по 3 курчат та 
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відбирали грудні та серцевий м’язи, легені, печінку, нирки. Відібрані проби 

заморожували. Визначення залишкових кількостей доксицикліну гіклату та 

тилмікозину фосфату проводили за допомогою методу високоефективної 

рідинної хроматографії з мас-детектуванням. 

Кров для досліджень морфологічних і біохімічних показників 

відбирали на 17, 18, 19 та 20 доби вирощування птиці щоденно через 2 год 

від початку випоювання досліджуваних препаратів від 3 курчат кожної 

групи. Контролем слугували зразки крові, відібрані від 6 курчат віком 16 діб 

(до застосування препаратів). 

Для контролю за виведенням досліджуваних антибіотиків із організму 

здорової птиці, упродовж 5 діб (21–25 доба птиці), до годівлі щоденно з 

кожної групи забивали у стані легкого ефірного наркозу по 3 курчат та 

відбирали ті ж тканини і органи, що і під час застосування антибіотиків. Для 

оцінки стану організму птиці відбирали кров для морфологічних та 

біохімічних досліджень.  

Під час другого етапу досліджували розподіл препаратів польодоксин 

та тилмокс 25 % в організмі курчат-бройлерів, хворих на орнітобактеріоз, а 

також деякі морфологічні та біохімічні показники крові та сироватки крові. 

Дослідження проводили на базі птахівничого господарства Івано-

Франківської області. У курчат-бройлерів кросу КОББ-500, із вираженими 

симптомами ураження органів дихання, методами лабораторних досліджень 

було діагностовано орнітобактеріоз. Для аналізу мікроскопічних змін, що 

розвиваються за орнітобактеріозу, було проведено гістологічне дослідження 

патологічного матеріалу, відібраного від 5 курчат. Одночасно відбирали кров 

для морфологічних та біохімічних досліджень. Після встановлення діагнозу, 

було сформовано три групи птиці, по 20 курчат-бройлерів у кожній. 

Птиця першої групи була контрольною і не отримувала лікування. 

Курчатам другої дослідної групи застосовували препарат польодоксин 

торгової марки INVESA (діюча речовина доксицикліну гіклат), який у 

кількості 1 мл змішували з 1 л питної води. Птиці третьої дослідної групи 
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застосовували препарат тилмокс 25 % торгової марки AVICO (діюча 

речовина тилмікозину фосфат), який у кількості 0,3 мл змішували з 1 л 

питної води.  

Препарати застосовували упродовж 4 діб, у відповідності до 

рекомендованого  виробниками курсу лікування [15, 17]. Через одну, дві, три 

та чотири доби із кожної групи забивали у стані легкого ефірного наркозу по 

3 курчат та відбирали грудні м’язи та серцевий м`язи, легені, печінку, нирки 

для контролю за вмістом антибіотиків під час їх застосування, та через 1 добу 

після припинення їх застосування - для визначення залишкових кількостей. 

Відібрані проби заморожували. Визначення залишкових кількостей 

антибіотиків проводили за допомогою методу високоефективної рідинної 

хроматографії з мас-детектуванням. Одночасно здійснювали відбір крові для 

морфологічних та біохімічних досліджень. Відібрані проби патологічного 

матеріалу, отриманого від курчат на 2 та 4 доби після застосування 

досліджуваних антибіотиків також піддавали мікроскопічному дослідженню. 

За курчатами здійснювали спостереження та відзначали в динаміці 

зміни їх клінічного стану. Брали до уваги зовнішній вигляд, реакцію на 

зовнішні подразники, зміни положення тіла, поведінку, прийом корму та 

води, інтенсивність і характер рухової активності, стан пір’яного покриву і 

слизових оболонок. У трьох курчат з кожної групи щодобово у стані спокою 

реєстрували показники температури тіла та кількості дихальних рухів.  

Умови утримання хворої птиці були такими ж, як і під час першого 

етапу досліджень. Для годівлі хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів 

використовували повнораціонний комбікорм гроуер ТМ виробництва 

«Плахтянські корми». 
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2.2. Методи досліджень 

2.2.1. Бактеріологічні дослідження 

Виділення збудника орнітобактеріозу проводили під час другого етапу 

досліджень від курчат-бройлерів з характерними клінічними симптомами в 

одному із птахівничих господарств Київської області. У птиці було виявлено 

клінічні ознаки, характерні для ураження органів дихання. Було проведено 

мікробіологічне дослідження, для ідентифікації збудника та гістологічне 

дослідження для виключення наявності можливих супутніх захворювань 

(інфекційного бронхіту, інфекційного ларинготрахеїту, хвороби Ньюкаса, 

респіраторного мікоплазмозу).  

Для виділення збудника орнітобактеріозу (O. rhinotracheale) в стані 

легкого ефірного наркозу здійснювали забій 5 підозрілих у захворюванні 

курчат-бройлерів та відбирали мазки-відбитки із легенів і змиви із трахеї для 

бактеріологічних досліджень. Змиви відбирали стерильними аплікаторами 

SWEB торгової марки Biomerieux. Відібраний матеріал із слизової оболонки 

трахеї розсівали прямим посівом на кров’яний агар. Культивування 

здійснювали у мікроаерофільних умовах за температури 37 °С, упродовж 48 

годин. Після культивування було встановлено ріст дрібних матових колоній 

сірого кольору. Для ідентифікації збудника використовували сучасний метод 

мас-спектометрії Maldi Tof.  

Для виявлення збудника двохдобову культуру ідентифікували за 

допомогою методу Maldi Tof мас-спектрометрії прямим нанесенням. 

Основний розчин (OS) готували з 475 мкл ультрачистої деіонізованої води, 

500 мкл ацетонітрилу (ACN) та 25 мкл 100 % трифтороцтової кислоти (TFA). 

Для підготовки матриці HCCA (α-ціано-4-гідроксикоричнева кислота) 

розчиняли 250 мкл OS розчину додаванням до пробірки HCCA Matrix. Суміш 

ретельно перемішували на вортексі впродовж 5 хв до повного розчинення 

реагенту в суміші. Для контролю відповідності та інтенсивності піків було 

проведено калібрування приладу бактеріальним тестовим стандартом 100 % 

концентрації (BTS) Bruker (кат. № 255343). 
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Невелику кількість бактеріальної культури наносили тонким шаром на 

поверхню точки-мішені стріпа. Після висихання точку накривали 1 мкл 

розчину матриці HCCA, а після її повного висихання – проводили детекцію. 

Мас-спектри були отримані за допомогою MALDI-TOF MS Bruker в 

масовому діапазоні m/z від 3000 до 20000. Для збору спектрів і виявлення 

піків використовували програмне забезпечення. Мас-спектри аналізували за 

допомогою програмного забезпечення SciLS Lab. Були використані всі 

налаштування та рекомендації від виробника для стандартного застосування. 

Визначення чутливості до антибіотиків виділеної культури 

мікроорганізмів проводили за допомогою диско-дифузійного методу. Із 

чистої добової культури готували суспензію у стерильному ізотонічному 

розчині натрію хлориду, за шкалою каламутності 0,5 за Мак Фарлендом. 

Суспензією засівали середовище Мюллера-Хінтона (Mueller Hinton blood agar 

Biomerieux) у чашках Петрі та розкладали на поверхні диски з 

антибіотиками. Культивування здійснювали за температури 37 °С впродовж 

24 годин. Після культивування проводили вимірювання зони затримання 

росту, відповідно до CLSI: M31-A3. Із відбитків легень готували мазки, які 

фарбували за Грамом та проводили мікроскопію. 

2.2.2. Гістологічні дослідження 

Для аналізу мікроструктурних змін в органах птиці, що відбуваються за 

орнітобактеріозу та впливу досліджуваних антибіотиків, було проведено 

гістологічне дослідження окремих органів курчат-бройлерів під час другого 

етапу. Для гістологічного дослідження відбирали легені, нирки, печінку, 

трахею, селезінку та серце. Органи відбирали гострими інструментами для 

попередження стискування та деформації тканин. 

Мікроскопія. Відібрані проби органів фіксували у 10 % розчині 

нейтрального формаліну впродовж 24 годин. Проводку здійснювали за 

допомогою напівавтоматичного гістологічного процесора Leica 

HistoCorePearl, згідно стандартного протоколу спиртів зростаючої 

концентрації та ксилолу. Заливку у парафінові блоки здійснювали на станції 
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для заливки та охолодження Leica Arcadia. Готові парафінові блоки 

товщиною 5 мікрон нарізали за допомогою ротаційного мікротома Leica 2125 

RTS. Зрізи фарбували гематоксиліном та еозином. Мікроскопію проводили за 

допомогою мікроскопа Leica DM 2000 LED (об’єктиви 10×0,25; 20×0,40; 

40×0,65; 0,65×0,80), камери Leica MC170 HD та програмного забезпечення 

Leica LAS X.   

2.2.3. Гематологічні дослідження  

Гематологічні дослідження (визначення морфологічних та біохімічних 

показників) проводили під час першого (у клінічно здорових) та під час 

другого (у хворих на орнітобактеріоз) курчат-бройлерів. У крові птиці 

визначали: кількість еритроцитів та лейкоцитів, показник гематокриту, уміст 

гемоглобіну, вираховували індекси крові – середній об’єм еритроцита (MCV) 

та уміст гемоглобіну в одному еритроциті (MCH).  

Відбір крові проводили шляхом пункції підкрилової вени одноразовою 

голкою з рожевою конюлею діаметром 1,2 мм у пластикові одноразові 

мікропробірки Еппендорф, куди попередньо було внесено 1 см3 10 % 

антикоагулянту трилону Б. Для попередження згортання крові, голку також 

змочували антикоагулянтом. Загальну кількість клітин (еритроцитів, 

лейкоцитів) підраховували в лічильній камері з сіткою Горяєва [12]. 

Уміст гемоглобіну визначали колориметрично гемоглобінціанідним 

методом, показник гематокриту – центрифужним мікрометодом за Й.Й. 

Тодоровим.  

Середній об’єм еритроцита (Mean corpuscular volume, MCV) 

вираховували діленням показника гематокриту на кількість еритроцитів, а 

середній вміст гемоглобіну в еритроциті (Mean corpuscular hemoglobin, МСН) 

– показник ступеня насичення еритроцита гемоглобіном, вираховували за 

формулою: Hb (г/л) : RBC [12].  

2.2.4. Біохімічні дослідження 

Для отримання сироватки крові, у курчат з підкрилової вени відбирали 

по 3,5 мл крові у пластикові мікропробірки. Кров відстоювали у термостаті 
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протягом 4–6 годин, після чого скляною паличкою забирали згусток. 

Сироватку центрифугували у мікроцентрифузі протягом 20 хвилин за 3000 

об/хв. За допомогою автоматичного дозатора з центрифужної пробірки 

відбирали надосадову прозору сироватку крові у чистий еппендорф. У 

сироватці крові визначали показники за стандартними методиками [10]. А 

саме:  

– уміст протеїну загального – біуретовим методом; 

– уміст альбумінів – колориметричним методом з бромкрезоловим 

зеленим; 

– уміст глобулінів – гемоглобінціанідним методом. 

– рівень креатиніну – кінетичним методом; 

– уміст сечової кислоти – з фосфорно-вольфрамовим реагентом; 

– рівень кальцію загального – арсеназним методом; 

– уміст фосфору неорганічного – УФ детекцією фосфомолібдатного 

комплексу, згідно доданого опису;  

– активність аспартат- та аланінамінотрансферази – кінетичним 

методом; 

Визначення біохімічних показників сироватки крові курчат-бройлерів 

проводили за допомогою готових тест-наборів торгової марки «Філісіт-

діагностика», використовуючи описані методики. Оптичну щільність 

вимірювали на спектрофотометрі Agilent Technologies Cary 60 UV-Vis.  

2.2.5. Високоефективна рідинна хроматографія із тандемною мас-

спектрометрією (LС-MS-MS) 

Визначення антибіотиків в органах курчат-бройлерів під час першого 

та другого етапів досліджень проводили методом рідинної хроматомас-

спектрометрії  за допомогою рідинного хроматомас-спектрометра «Waters» з 

тандемним квадрупольним детектором. Екстракцію, концентрування та 

очистку досліджуваних зразків проводили на колонках для твердофазної 

екстракції. Антибіотики екстрагували з колонки елюентом. Ідентифікацію 
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здійснювали за часом утримання, а кількісне визначення – методом 

зовнішніх стандартів, за площею піків.  

Для розробки аналітичної методології була створена унікальна 

методика, заснована на суміжних дослідженнях [106, 122] щодо виділення 

антибіотиків з органів птиці. Методика була успішно випробувана та 

відповідає вимогам Європейського рішення 2002/657/ЄС. Кількість 

антибіотиків визначали за допомогою високоефективного рідинного 

хроматографа Waters LС-MS-MS та УФ-детектора Waters 2587, 

встановленого на довжину хвилі 285 нм (Waters, США). Концентрація 

антибіоти була лінійною в діапазоні 0,02-10 мкг/мл з коефіцієнтом кореляції 

0,999. Межа кількісного визначення (LOQ) становила 0,05 мкг/мл. 

Статистика для аналізу експериментальних даних, проведена 

звичайними методами варіаційної статистики та з використанням 

комп’ютерної програми Microsoft Excel 2019. Статистичну обробку 

проводили шляхом багаторазового порівняння з використанням розподілу 

Фішера (ANOVA). Результати статистично оброблені за допомогою IT-

додатку Statistica 13.3. Отримані дані оцінювали за допомогою тесту Duncan's 

Multiple Range Test на рівні значущості p < 0,05. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАКОКІНЕТИЧНИХ ТА 

ФАРМАКОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДОКСИЦИКЛІНУ ТА 

ТИЛМІКОЗИНУ  В ОРГАНІЗМІ ЗДОРОВИХ ТА ХВОРИХ НА 

ОРНІТОБАКТЕРІОЗ КУРЧАТ–БРОЙЛЕРІВ 

 

3.1. Надходження, розподіл та виведення доксицикліну гіклату з 

організму здорових курчат-бройлерів 

В арсеналі антибактеріальних засобів, які використовують для 

лікування птиці за інфекційних захворювань органів дихання, антибіотики 

групи тетрацикліну мають основне значення. Вони широко 

використовуються у промисловому птахівництві, та добре зарекомендували 

як безпечні та ефективні препарати. Одним із основних показників, що 

визначають ефективність антибіотика в організмі, є його здатність проникати 

та накопичуватись в осередках патологічного процесу і проявляти дію на 

збудника хвороби [71, 98]. 

Дослідження фармакокінетики доксицикліну, що описані у науковій 

літературі, включали, в основному, визначення антибіотика у крові та 

визначення стандартних показників клінічного стану. Однак, відсутні 

дослідження щодо розподілу та накопичення доксицикліну в організмі 

курчат-бройлерів за курсового його застосування, в умовах близьких до 

промислового птахівництва.  

Тому, для об’єктивної оцінки ефективності застосування доксицикліну 

з метою лікування курчат-бройлерів за інфекцій органів дихання, необхідним 

є визначення концентрації препарату в органах здорової птиці залежно від 

часу (концентрація/час) та встановлення терміну каренції. Повідомлень у 

науковій літературі щодо подібних досліджень дуже мало, а в Україні вони 

проводяться вперше. 

У наших дослідженнях через 2 год від початку випоювання курчатам-

бройлерам розчину препарату польодоксин, найбільший вміст його діючої 
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речовини (доксицикліну гіклат) виявляли у печінці – 9,04±0,20 мкг/г, тоді як у 

легенях і нирках його вміст був на 7 та 21 % меншим відповідно. Найменший 

вміст доксицикліну у цей період встановлено у грудних м’язах, який становив 

лише 27,4 % від вмісту у легенях, тоді як у серцевому м’язі – 50,5 % (табл.3.1). 

Таблиця 3.1 

Залишковий вміст доксицикліну гіклату в органах курчат-бройлерів під 

час випоювання розчину польодоксину, мкг/г (M±m, n=3) 

Час 

досліджень, 

год 

Орган 

грудні 

м’язи 
нирки печінка легені 

серцевий 

м’яз 

2 2,30±0,22 7,18±0,09 9,04±0,20 8,39±0,20 4,24±0,09 

4 4,28±0,23 6,89±0,18 9,07±0,07 8,01±0,43 4,53±0,08 

8 3,79±0,07 6,66±0,20 8,67±0,07 7,54±0,67 3,98±0,35 

12 3,20±0,04 7,63±0,38 8,74±0,60 7,34±0,12 3,48±0,27 

24 2,33±0,11 5,82±0,08 5,77±0,21 6,22±0,49 3,44±0,32 

26 5,14±0,09 8,86±0,12 9,82±0,31 9,86±0,14 4,78±0,03 

28 4,84±0,04 8,32±0,15 12,49±3,40 8,97±0,18 4,18±0,43 

32 4,46±0,30 8,73±0,15 9,37±0,33 8,54±0,11 4,13±0,38 

36 3,79±0,13 8,69±0,16 9,74±0,75 7,89±0,29 3,48±0,27 

48 2,99±0,23 6,49±0,26 6,47±0,42 6,36±1,10 3,59±0,47 

52 3,28±0,41 9,10±0,24 9,67±0,24 7,01±0,17 6,30±0,10 

72 3,09±0,11 6,51±0,09 6,30±0,53 6,49±0,40 3,46±0,33 

76 3,01±0,17 8,90±0,18 8,64±0,24 6,78±0,26 4,23±0,06 

96 2,32±0,09 6,55±0,05 4,11±0,17 6,15±0,35 2,27±0,14 

 

Таку закономірність щодо розподілу доксицикліну гіклату у 

внутрішніх органах курчат спостерігали впродовж 8 год, тоді як у грудних 

м’язах його вміст зростав у 1,9 раза через 4 год, а через 8 год був більшим у 

1,6 раза, порівняно з показником через 2 години.  
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Через 12 год від початку випоювання розчину польодоксину, 

найбільший вміст доксицикліну гіклату також виявляли у печінці – 8,74 ± 

0,60 мкг/г; на 13 та 17 % його вміст був меншим відповідно у нирках та 

легенях. Уміст доксицикліну у грудних м’язах курчат-бройлерів у цей період 

був більшим від початкового показника (через 2 год від початку випоювання 

розчину польодоксину) у 1,4 раза. У серцевому м’язі доксицикліну гіклат 

виявляли у кількості 3,48 ± 0,27 мкг/г, що менше від початкового показника 

на 18 % (табл. 3.1). 

Суттєві зміни щодо розподілу доксицикліну у внутрішніх органах 

курчат-бройлерів було встановлено через 24 год від початку випоювання 

розчину польодоксину. У цей період найбільший вміст доксицикліну гіклату 

виявляли у легенях – 6,22 ± 0,49 мкг/г, тоді як у нирках та печінці на 7 та 8 % 

менше відповідно. У серцевому м’язі  його вміст був меншим від 

початкового (через 2 год від початку випоювання розчину польодоксину) на 

19 %, тоді як у грудних м’язах дорівнював початковому. 

Найменший вміст доксицикліну гіклату в усіх досліджуваних органах 

курчат через 24 години від початку випоювання розчину польодоксину 

пояснюємо зменшенням споживання його птицею у вечірній та нічний час, 

(адже відбір проб здійснювали вранці о 8 год ) з одного боку, та збільшенням 

його виділення через нирки та з жовчю у кишечник з іншого.  

Найбільший вміст доксицикліну гіклату в легенях курчат у цей період 

засвідчує про низьку активність тканин легень у метаболізмі доксицикліну та 

незначне його виділення через легені. 

Через 26 год спостерігали збільшення вмісту доксицикліну гіклату в 

усіх внутрішніх органах та грудних м’язах курчат-бройлерів. Найбільше його 

містилося в легенях – 9,86 ± 0,14 та печінці – 9,82 ± 0,31 мкг/г. У нирках, 

грудних та серцевому м’язах його вміст був меншим, ніж у легенях на 1,0, 

4,72 та 5,08 мкг/г відповідно (табл. 3.1). 

Через 28 год спостерігали подальше збільшення вмісту доксицикліну 

гіклату лише у печінці до 12,49 ± 3,40 мкг/г, тоді як в інших органах його 
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вміст зменшувався, а найменші показники були встановлені через 48 годин. 

Зокрема, у цей час вміст доксицикліну гіклату у нирках, печінці та легенях 

майже не відрізнявся і був у межах 6,49 ± 0,26 – 6,36 ± 1,10 мкг/г. Значно 

меншим вміст доксицикліну у цей період був у серцевому м’язі, і становив 

лише 56 % від показника у легенях, а найменший – у грудних м’язах, 47 % 

від його вмісту у легенях. 

За порівняння показників вмісту доксицикліну гіклату через 28 год з 

показниками, які було встановлено на 24 год, зазначаємо досить швидке їх 

збільшення. Так, вміст доксицикліну гіклакту був більшим у нирках на 43 %, 

печінці – на 116 %, легенях – на 44 %, серцевому м’язі – на 22 %, грудних 

м’язах – на 107 %. 

На 52 год досліджень найбільший вміст доксицикліну гіклату 

спостерігали у печінці – 9,67 ± 0,24 мкг/г, лише на 6 % менше у нирках, тоді як 

у легенях його вміст був на 26 % меншим, ніж у печінці. Уміст доксицикліну 

гіклату у серцевому м’язіптиці на 52 год був найбільшим порівняно з іншими 

періодами досліджень і становив 6,30 ± 0,10 мкг/г. Найменше доксицикліну у 

цей період досліджень містилося у грудних м’язах (табл. 3.1). Однак, у цей 

період досліджень вміст доксицикліну гіклату в органах курчат-бройлерів був 

більшим порівняно з показниками  на 48 год, зокрема: у нирках – на 40 %, 

печінці – на 49 %, легенях – на 10 %, серцевому м’язі – на 75 %, грудних 

м’язах – на 10 %.  

Через 72 год від початку випоювання розчину польодоксину уміст 

доксицикліну гіклату у нирках, печінці та легенях був у межах 6,30 ± 0,53 – 

6,65 ± 0,09 мкг/г, тоді як у серцевому і грудних м’язах на 48 та 54 % менше 

відповідно. 

На 76 год показники вмісту доксицикліну у досліджуваних органах курчат-

бройлерів хоча і зростали порівняно з попередніми (на 72 год  від початку 

випоювання розчину польодоксину), однак незначно. Зокрема, у нирках та 

печінці вміст доксицикліну гіклату був більшим на 37 %, легенях – на 4 %, 

серцевому м’язі – на 22 %, а у грудних м’язах навіть зменшувався на 3 %. 
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Отже, отримані результати досліджень засвідчують про те, що із 

збільшенням терміну перорального застосування розчину польодоксину 

інтенсивність накопичення його діючої речовини доксицикліну гіклату у 

досліджуваних органах зменшується. Вважаємо, що зі збільшенням терміну 

застосування препарату зменшується його всмоктування у кишечнику з 

одного боку, та прискорюється біотрансформація (індукція ензимів 

субстратом) і екскреція з організму, з іншого [146, 25]. 

Через 96 год від початку випоювання розчину польодоксину 

найбільший вміст доксицикліну гіклату було встановлено у нирках і легенях 

– 6,55 ± 0,05 та 6,15 ± 0,35 мкг/г відповідно, у печінці на 33 % менше ніж у 

нирках та легенях, а найменше у грудних та серцевому м’язах – 2,32 ± 0,09 та 

2,27 ± 0,14 мкг/г, що становить лише 35 % від показника у нирках та легенях. 

Результати досліджень дають підстави стверджувати про відсутність 

матеріальної кумуляції у доксицикліну гіклату за застосування курчатам-

бройлерам розчину польодоксину у відповідності до наведеної схеми. 

Відсутність матеріальної кумуляції підтверджується найменшими числовими 

показниками вмісту доксицикліну гіклату у досліджуваних органах птиці на 

96 год досліду, порівняно з такими на 2 та 4 години.  

Після припинення випоювання курчатам-бройлерам розчину 

польодоксину, вміст його діючої речовини – доксицикліну гіклату у 

внутрішніх органах інтенсивно зменшувався (рис. 3.1). 

Так, через добу після припинення застосування польодоксину (120 год 

досліду) вміст доксицикліну гіклату у легенях курчат був меншим від 

показника на 96 год (4 доби від початку застосування) у 2,8 раза, нирках – 2,2  

рази, печінці – 2,1 раза, серцевому та грудних м’язах у 1,2 та 1,8 раза 

відповідно. 

Через дві доби (на 144 годину досліду) після припинення застосування 

розчину польодоксину вміст доксицикліну гіклату у легенях курчат-

бройлерів становив 0,77 ± 0,02 мкг/г, печінці – 0,88 ± 0,02 мкг/г, нирках – 

1,48 ± 0,02 мкг/г, серцевому м’язі – 0,32 ± 0,02 мкг/г, грудних м’язах – 0,63 ± 
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0,03 мкг/г, що менше порівняно з показниками у попередній період 

досліджень (на 120 год) у 2,8, 2,2, 2,0, 5,0 та 2,0 рази відповідно. 

 

Рис. 3.1. Злишквий вміст доксицикліну гіклату в органах курчат-

бройлерів після припинення випоювання розчину польодоксину 

У наступні періоди досліджень – через 3 та 4 доби (на 168 та 192 год 

досліду) після припинення застосування польодоксину, вміст доксицикліну 

гіклату у досліджуваних органах продовжував зменшуватися, хоча менш 

інтенсивно (рис. 3.1). 

Через 5 діб (на 216 год досліду) вміст доксицикліну гіклату в 

досліджуваних органах курчат-бройлерів був найменшим за увесь період 

досліджень і становив: у нирках – 0,15 ± 0,01 мкг/г, печінці – 0,12 ± 0,01 

мкг/г, легенях 0,04 ± 0,01 мкг/г, грудних м’язах – 0,05 ± 0,01 мкг/г. Лише в 

одному зразку серцевого м’яза доксицикліну гіклат виявляли у кількості – 

0,01 мкг/г. 

Отже, отримані результати досліджень засвідчують про те, що 

доксицикліну гіклат за ентерального застосування здоровим курчатам-

бройлерам у складі препарату польодоксин, проявляє високу бідоступність, 

швидко розподіляється в органах, бо макимальні його кількості були уже 

через 2–4 год. у печінці, нирках, легенях, серцевому та грудних м`язах 

упродовж першої доби досліду. Розподіл доксициклін гіклату не має органної 
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приналежності, а найбільші його концентрації залежно від періоду 

досліджень найчастіше виявляли в печінці, рідше у нирках та легенях, дещо 

менше – у серцевому та грудних м`язах.  

Залишкові кількості доксицикліну гіклату містилися у продуктах забою 

навіть через 120 год (5 діб) після припинення його застосування у складі 

препарату польодоксин. 

 

3.2. Надходження, розподіл та виведення тилмікозину фосфату з 

організму здорових курчат-бройлерів 

Серед великої кількості хіміотерапевтичних засобів чільне місце 

займають макроліди – група антибіотиків широкого спектру дії, природнього 

та напівсинтетичного походження, що мають великий розмір молекули – 

лактонне кільце, яке зв’язане з вуглеводними залишками. Макроліди широко 

використовуються у ветеринарії та медицині для лікування хворих за 

локальних та системних інфекцій. Макролідний антибіотик з групи тилану – 

тилмікозин, останніми роками почали активно застосовувати у країнах 

Європи для лікування птиці за респіраторних захворювань. 

У наших дослідженнях, випоювання курчатам-бройлерам препарату 

тилмокс 25 %, супроводжувалось швидким розподілом його діючої речовини 

тилмікозину фосфату у внутрішніх органах птиці. Так, через 2 год від початку 

випоювання тилмоксу найбільший вміст тилмікозину було встановлено у 

легенях 17,02 ± 0,24 мкг/г, тоді як у печінці, нирках, серцевому м’язі його 

вміст був меншим, ніж у легенях у 1,3, 2,1, 5,5 раза і становив 12,78 ± 0,22, 

8,11 ± 0,07 та 3,08±0,06 мкг/г відповідно. У грудних м’язах курчат-бройлерів 

тилмікозину фосфату у цей період досліджень не було встановлено (табл. 3.2). 

Через 4 год від початку випоювання розчину препарату тилмокс 25 % 

його діючу речовину тилмікозину фосфат виявляли у грудних м’язах курчат-

бройлерів у кількості 2,72±0,30 мкг/г. Закономірність щодо кількісного 

розподілу тилмікозину фосфату в інших органах була такою ж, як і у 
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попередній період досліджень, але його вміст у нирках, печінці та легенях 

уже зменшувався. 

Через 8 год вміст тилмікозину фосфату у внутрішніх органах курчат-

бройлерів був меншим від показника встановленого на 2 год досліджень, 

зокрема: у легенях – на 16 %; печінці – на 23 %; нирках – на 21 %; серцевому 

м’язі – на 14 %. У грудних м’язах уміст тилмікозину зростав з 2,72 ± 0,30 

мкг/г на 4 год досліджень до 3,79 ± 0,07 мкг/г на 8 год (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Залишковий вміст тилмікозину фосфату в органах курчат-бройлерів під 

час випоювання розчину тилмоксу 25 %, мкг/г  (M±m, n=3) 

 

Час 

досліджень, 

год 

Орган 

Грудні 

м’язи 
нирки печінка легені 

Серцевий 

м`яз  

2 _ 8,11±0,07 12,78±0,22 17,02±0,24 3,08±0,06 

4 2,72±0,30 7,13±0,08 12,00±0,40 16,59±0,33 3,09±0,04 

8 3,58±0,30 6,42±0,14 9,81±0,23 14,35±0,65 2,65±0,47 

12 4,07±0,08 5,50±0,30 7,24±0,28 12,98±0,40 3,43±0,27 

24 4,26±0,05 5,98±0,15 8,31±0,09 15,47±0,73 3,95±0,15 

26 5,90±0,22 8,25±0,19 10,24±0,07 15,69±0,29 4,89±0,02 

28 5,75±0,20 7,16±0,13 9,70±0,26 14,66±0,29 4,76±0,04 

32 4,27±0,24 6,15±0,39 8,16±0,20 14,10±0,12 4,20±0,10 

36 4,05±0,12 6,12±0,21 8,46±0,10 13,88±0,16 4,43±0,27 

48 4,25±0,06 5,60±0,45 7,90±0,06 14,23±0,12 4,55±0,55 

52 6,19±0,28 7,79±0,25 10,47±0,15 15,79±0,25 5,23±0,39 

72 4,32±0,04 6,32±0,06 8,46±0,10 15,21±0,49 5,09±0,04 

76 5,83±0,14 7,22±0,05 10,00±0,39 15,62±0,27 5,08±0,20 

96 3,77±0,34 5,79±0,29 7,62±0,52 15,47±0,73 4,63±0,33 
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Найменший вміст тилмікозину фосфату в органах курчат-бройлерів за 

випоювання розчину тилмоксу 25 % на першу добу було встановлено через 

12 год. Однак, у легенях, порівняно з показниками в інших органах на цей 

період, його вміст був найбільшим і становив 12,98 ± 0,40 мкг/г, тоді як у 

печінці та нирках його містилося на 44 та 58 % відповідно менше. У 

серцевому м’язі його вміст був найменшим і становив лише 27 % від 

показника у легенях. У грудних м’язах у цей період досліджень вміст 

тилмікозину продовжував зростати, але був меншим ніж у легенях на 69 % 

(табл. 3.2). 

Через 24 год вміст тилмікозину зростав порівняно з показником на 12 

год у легенях на 19 %, печінці – на 14 %, нирках – на 3 %, серцевому м’язі – 

на 15 %, грудних м’язах – на 4 %. (табл. 3.2). 

Збільшення вмісту тилмікозину у внутрішніх органах курчат-бройлерів 

у період з 12 до 24 год пояснюємо його високою біодоступністю стосовно 

внутрішніх органів, зниженням активності птиці у цей період доби (вечірній 

та нічний час), що, на нашу думку, супроводжується послабленням процесів 

біотрансформації та екскреції тилмікозину з організму.  

Через 26 год від початку випоювання розчину тилмоксу 25 % 

спостерігали збільшення вмісту тилмікозину фосфату в усіх внутрішніх 

органах та грудних м’язах курчат-бройлерів, хоча з різною інтенсивністю. 

Так, порівняно з попереднім періодом (через 24 год) вміст тилмікозину 

фосфату зростав у нирках і грудних м’язах на 38 %, печінці та серцевому 

м’язі – на 23 %, легенях – лише на 1 %, однак був найбільшим, порівняно з 

показниками в інших органах (табл. 3.2). 

У період з 28 по 36 год уміст тилмікозину фосфату зменшувався в усіх 

органах курчат-бройлерів і становив від 4,05 ± 0,12 мкг/г у грудних м’язах до 

13,98 ± 0,16 мкг/г у легенях. 

Через 48 год від початку випоювання розчину тилмоксу 25 %, вміст 

тилмікозину фосфату у внутрішніх органах курчат-бройлерів суттєво не 

відрізнявся від показників встановлених на 36 годину. 
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Зазначаємо, що впродовж другої доби застосування розчину тилмоксу 

25 % (24–48 год) вміст його діючої речовини – тилмікозину фосфату у 

легенях був стабільно високим, а його показники знаходились у межах від 

13,98 ± 0,16 мкг/г на 36 год, до 15,69 ± 0,25 мкг/г на 26 год. 

На 52 год спостерігали зростання вмісту тилмікозину в усіх 

досліджуваних органах, зокрема у грудних м’язах на 45 %; нирках – на 39 %; 

печінці – на 33 %; легенях – на 11 %; серцевому м’язі – на 15 %, порівняно з 

показниками, які були встановлені через 48 годин. Уміст тилмікозину 

фосфату у грудних м’язах, був найбільшим, порівняно з показниками у 

попередні періоди досліджень і становив 6,19 ± 0,28 мкг/г.  

Значне збільшення вмісту тилмікозину фосфату (діюча речовина 

тилмоксу 25 %) у внутрішніх органах птиці на 26 та 52 год засвідчує про 

активне споживання птицею розчину антибіотика з початком нової доби 

досліджень (свіжий розчин препарату випоювали з 8 год щодня) та його 

високу біодоступність. 

Через 72 год вміст тилмікозину зменшувався у серцевому м’язі та легенях 

на 3 і 4 % відповідно, порівняно з попереднім показником досліджень (52 год), 

тоді як його вміст у печінці та нирках був меншим на 19 %, грудних м’язах – на 

30 %. 

На 76 год вміст його діючої речовини – тилмікозину фосфату був на 

рівні попереднього показника (72 год) у серцевому м’язі, перевищував на 3 % 

у легенях, тоді як у нирках, печінці та грудних м’язах був більшим від 

попереднього на 14, 16 та 35 % відповідно. 

Через 96 год (4 доби) від початку випоювання курчатам-бройлерам 

розчину тилмоксу 25 % найбільший вміст його діючої речовини було 

встановлено у легенях – 15,47 ± 0,73 мкг/г, значно менше – на 51 та 63 % у 

печінці та нирках відповідно. Найменший вміст тилмікозину фосфату у цей 

період досліджень був у серцевому та грудних м’язах, та становив лише 30 і 

24 % від показника у легенях відповідно. 
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Проведені дослідження засвідчують про те, що за випоювання 

курчатам-бройлерам розчину тилмоксу 25 % впродовж 96 год, його діюча 

речовина тилмікозину фосфат швидко всмоктується з кишечнику і через 2 

год досягає максимальних кількостей у легенях та печінці, тоді як у нирках 

через 26 годин. У грудних м’язах курчат-бройлерів через 2 год тилмікозину 

фосфат не виявляли, що, на нашу думку, зумовлено меншою інтенсивністю 

постачання до них крові. Найбільший вміст тилмікозину фосфату у грудних 

та серцевому м’язах було встановлено лише через 52 години. 

Особливістю розподілу тилмікозину фосфату в організмі курчат-

бройлерів є те, що найвищий його вміст упродовж 96 год був у легенях, що, 

на нашу думку, пояснюється «спорідненістю» препарату до цього органу та 

досить високим забезпеченням легень кров’ю. З іншого боку – 

«спорідненість», «тканинний тропізм» тилмікозину фосфату до тканин 

легень має важливе практичне значення у випадку інфекційних захворювань, 

збудники яких локалізуються у легенях. Рівень накопичення тилмікозину 

фосфату у внутрішніх органах курчат-бройлерів мав наступну зменшувальну 

закономірність: легені > печінка > нирки > серцевий м’яз. В усі періоди 

досліджень вміст тилмікозину фосфату у грудних м’язах курчат-бройлерів 

був меншим ніж у легенях, печінці та нирках, тоді як на 8, 24, 26, 28, 32, 52 та 

76 год його вміст у серцевому м’язі був меншим, ніж у грудних м’язах.  

Після припинення випоювання курчатам-бройлерам розчину тилмоксу 

25 %, вміст його діючої речовини – тилмікозину фосфату у досліджуваних 

органах суттєво зменшувався. 

Зокрема, на 120 год досліду (через добу після припинення випоювання 

розчину тилмоксу 25 %), вміст тилмікозину фосфату у легенях був меншим, 

порівняно з попередніми показниками (на 96 год) в 1,9 раза, у печінці – 1,6 

раза, нирках – 1,4 раза, грудних м’язах – 1,7 раза, серцевому м’язі – 1,3 раза 

(рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Залишковий вміст тилмікозину фосфату в органах курчат-

бройлерів після припинення випоювання розчину тилмікозину 

На 144 год досліду (через 2 доби після припинення випоювання 

курчатам розчину тилмоксу 25 %) вміст тилмікозину фосфату у легенях 

становив 5,86 ± 0,26 мкг/г; печінці – 3,00 ± 0,14 мкг/г; нирках – 2,86 ± 0,14 

мкг/г; серцевому м’язі – 2,12 ± 0,05 мкг/г; грудних м’язах – 2,02 ± 0,16 мкг/г, 

що менше від показників встановлених на 96 год у 2,6; 2,5; 2,0; 2,2 та 2,3 раза 

відповідно. 

У послідуючі періоди досліджень (168 та 192 год досліду), процес 

«звільнення» досліджуваних органів від тилмікозину фосфату дещо 

сповільнювався, а його вміст на 192 год становив: у легенях – 2,65 ± 0,16 

мкг/г; печінці – 1,35 ± 0,05 мкг/г; нирках – 1,26 ± 0,05 мкг/г; серцевому м’язі 

– 1,19 ± 0,05 мкг/г; грудних м’язах – 1,41 ± 0,15 мкг/г (рис.3.2). 

На 216 год досліду (через 5 діб після припинення випоювання 

курчатам-бройлерам розчину тилмоксу), залишкові кількості тилмікозину 

фосфату у досліджуваних органах становили: у легенях – 1,20 ± 0,03 мкг/г; 

печінці – 1,01 ± 0,02 мкг/г; нирках – 0,91 ± 0,03. Найменший вміст 

тилмікозину фосфату, у цей період досліджень, виявляли лише в одній пробі 

серцевого м’яза – 0,02 мкг/г, тоді як у грудних м’язах препарат не виявляли.   
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Отже, тилмікозину фосфат за його застосування здоровим курчатам-

бройлерам у складі препарату «Тилмокс 25 %» у відповідності до 

рекомендованої схеми проявляє високу біодоступність, швидко 

розподіляється у внутрішні органи. Найбільший вміст тилмікозину фосфату у 

легенях курчат-бройлерів впродовж 96 год засвідчує його органну 

приналежність. Відсутність залишкових кількостей тилмікозину фосфату у 

грудних м’язах курчат-бройлерів через 5 діб після припинення застосування 

тилмоксу 25 %, є важливим показником безпечності курятини та, можливо 

для встановлення періоду каренції. 

 

3.3. Морфологічні показники та вміст гемоглобіну у крові здорових 

курчат-бройлерів за дії доксицикліну та тилмікозину 

Інтерпретація показників крові птиці має свої особливості у порівнянні 

з показниками крові ссавців. Адже швидкий обмін речовин, фізіологічні 

особливості кросу, напрямок вирощування – пояснюють значну 

варіабельність показників норми крові птиці. 

Кількість еритроцитів у крові курчат-бройлерів контрольної групи віком 

16 діб коливалася в межах від 1,8 до 2,0 Т/л за середнього значення 1,90 ± 0,03 

Т/л (табл. 3.3). 

Основною функцією еритроцитів є постачання тканин організму 

оксигеном. Завдяки вмісту в еритроцитах ферумвмісного білку гемоглобіну, 

еритроцити дуже швидко насичуються оксигеном, тому кров має велику 

оксигенну ємність [170]. 

Одним з найважливіших показників, що характеризують рівень обміну 

речовин, є вміст гемоглобіну в крові. У крові курчат віком 16 діб (0 доба 

досліду) відзначали досить високий вміст гемоглобіну з коливаннями значень 

від 87,5 до 102,0 г/л, а середній показник становив 98,02 ± 2,69 г/л (табл. 3.3). 

Високий вміст гемоглобіну в крові засвідчує про більшу окиснювальну її 

здатність, підвищену інтенсивність обміну речовин, та зумовлює збільшення 

насиченості еритроцитів гемоглобіном [11]. 
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Таблиця 3.3 

Показники гемоцитопоезу в курчат-бройлерів 16 добового віку до початку 

досліду, (n=6) 

№ п/п 
Гемоглобі

н, г/л 

Величина 

гематокри

ту, л/л 

Еритроцити, 

Т/л 

MCV, 

мкм3 

MCH, 

пг 

Лейкоцит

и, Г/л 

1 102,00 28,00 2,00 140,0 51,00 26,50 

2 99,50 30,00 1,80 166,7 55,28 26,70 

3 98,60 30,00 1,90 157,9 51,89 29,00 

4 106,50 27,00 1,90 142,1 56,05 28,40 

5 87,50 29,00 2,00 145,0 43,75 29,00 

6 94,00 28,00 1,80 155,6 52,22 29,30 

М 98,02 28,67 1,90 151,2 51,70 28,15 

m 2,69 0,49 0,03 4,2 1,76 0,5 

Lim 87,5–102,0 27,0–30,0 1,8–2,0 
140,0–

166,7 

51,00–

56,05 

26,50–

29,30 

 

Величина гематокриту показує відсоткове співвідношення об’ємів 

плазми та формених елементів крові. Результати наших досліджень показали, 

що гематокритна величина крові курчат-бройлерів віком 16 діб становила 

27,0–30,0 л/л, а середній показник був на рівні 28,67 ± 0,49 л/л, що відповідає 

фізіологічному показнику [11]. Величину гематокриту використовують для 

визначення середнього об’єму одного еритроциту, який встановлюють 

діленням показника гематокриту на кількість еритроцитів в 1 мкл крові та 

виражають у кубічних мікрометрах (мкм3). Об’єм еритроциту курчат-

бройлерів до початку досліджень (0 доба) коливався в межах від 140,0–166,7 

мкм3, а середній показник становив 151,2 ± 4,2 мкм3 (табл. 3.3). 

Діагностичне значення має також показник умісту гемоглобіну в 1 

еритроциті, який визначають діленням концентрації гемоглобіну крові на 

кількість еритроцитів. Уміст гемоглобіну в 1 еритроциті курчат-бройлерів до 

початку досліджень (контроль, 0 доба) був у межах 51,00–56,05 пг, а середнє 
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значення показника становило 51,70 ± 1,76 пг. Значна кількість еритроцитів 

та висока концентрація гемоглобіну в крові курчат-бройлерів засвідчують 

про високий рівень метаболічних процесів, що відбуваються в організмі 

птиці. 

Упродовж усього періоду (96 год) випоювання розчинів антибіотиків, 

поведінкові реакції курчат дослідних груп були в межах фізіологічних: 

споживання корму та досліджуваних розчинів були задовільними, 

координація руху не порушена, змін клінічного стану не спостерігали. 

Загибелі птиці не було.  

У період випоювання птиці першої дослідної групи розчину препарату 

польодоксин кількість еритроцитів у крові збільшувалась на 4–20 % (р≤ 

0,05); у курчат другої дослідної групи, яким випоювали розчин препарату 

тилмокс 25 % – на 5–8 % (табл. 3.3.). Показник гематокриту у курчат-

бройлерів дослідних груп був на рівні контролю.  

Уміст гемоглобіну в крові птиці дослідних груп через 24 год після 

випоювання розчинів антибіотиків був меншим від показника курчат 

контрольної групи  на 7 та 8 % відповідно (р≤ 0,05), а через 96 год – на 11 та 

10 % (р≤ 0,05). 

Зазнавали змін показники індексу крові – об’єм 1 еритроцита (MCV, 

мкм3) та вміст гемоглобіну в 1 еритроциті (MCH, пг).  
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Таблиця 3.4 

Показники крові курчат-бройлерів під час застосування польодоксину та тилмоксу 25 %, (M±m) 

Показники 

Група птиці Час досліджень, год 

Контрольна (0) 

(n=6) 

Дослідна (1, 

2) 

(n=3) 

24 48 72 96 

Еритроцити, 

Т/л 
1,90 ± 0,03 

1 2,23±0,12* 1,98±0,11 2,17±0,12* 2,28±0,11* 

2 2,01±0,05 1,90±0,06 2,05± ,08 2,01±0,01* 

Показник 

гематокриту, 

л/л 

28,67 ± 0,49 
1 27,97±1,02 27,67±1,20 28,13±0,47 28,73±1,37 

2 27,67±0,88 27,43±1,23 28,10±0,59 28,00±0,58 

Гемоглобін, 

г/л 
98,02 ± 2,69 

1 91,20±1,40* 88,40±0,46* 90,30±1,30* 87,67±0,88* 

2 90,00±1,26* 88,60±0,70* 90,50±1,04* 88,30±1,46* 

MCV, мкм3 151,2 ± 0,42 
1 126,5±11,91* 139,7±1,72* 130,40±5,53* 126,20±6,72* 

2 137,20±3,92* 144,6±7,44 137,40±5,61 139,30±3,58* 

MCH, пг 51,70 ± 1,76 
1 41,12±2,72* 44,95±2,57* 41,86±1,68* 38,54±1,56* 

2 44,65±0,50* 47,70±1,12 44,15±1,48* 43,98±0,26* 

Лейкоцити, 

Г/л 
28,15 ± 0,50 

1 25,80±0,15* 27,80±0,31 29,80±0,25* 30,10±0,55* 

2 27,97±0,88 26,83±0,62 29,27±0,58 29,17±0,88 

Примітка: *p≤ 0,05 –  порівняно з показником у курчат контрольної групи 
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Так, об’єм еритроцитів крові птиці першої дослідної групи 

(застосовували польодоксин) зменшувався на 8 % (р≤ 0,05) через 48 год, а 

через 24 та 96 год він був меншим порівняно до контролю на 17 % (р≤ 0,05). 

У курчат другої дослідної групи, яким випоювали розчин препарату тилмокс 

25 %, об’єм еритроцитів зменшувався лише на 4–9 % (р≤ 0,05) від показника 

контролю. 

Уміст гемоглобіну в 1 еритроциті птиці обох дослідних груп був 

меншим відносно показника контролю впродовж всього періоду 

застосування антибіотиків, а найменший показник встановлено на 96 год – 75 

% від показника контролю в курчат першої дослідної групи (р≤ 0,05), та 85 % 

– другої (р≤ 0,05). 

Випоювання птиці першої дослідної групи розчину польодоксину 

супроводжувалося зменшенням кількості лейкоцитів крові на 8 % відносно 

показника контролю через 24 год (р≤ 0,05), і збільшенням їх кількості на 6 та  

7 % – через 72 та 96 год відповідно (р≤ 0,05). Змін кількості лейкоцитів у 

крові курчат другої дослідної групи в період застосування тилмоксу 25 % не 

спостерігали.  

У період припинення застосування курчатам першої та другої 

дослідних груп розчинів антибіотиків кількість еритроцитів у їх крові 

перевищувала показник контролю на 23–59 % (р≤ 0,05) та 21–46 % (р≤ 0,05) 

відповідно. Показник гематокриту був меншим від показника контролю на 8 

% у курчат першої дослідної  групи на 144 год досліду (р≤ 0,05), а у курчат 

другої дослідної групи – на 10 % (р≤ 0,05) на 144 і 216 год досліду (табл. 3.4). 

Уміст гемоглобіну у крові курчат обох дослідних груп у період 

припинення застосування антибіотиків (96–216 год досліду) був на рівні 

показника у птиці контрольної групи (табл. 3.4). 

Подальше збільшення кількості еритроцитів за стабільних показників 

умісту гемоглобіну та незначних змін величини гематокриту в крові курчат-

бройлерів дослідних груп у період припинення застосування антибіотиків, 

призвело до зміни показників індексів крові. 
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Таблиця 3.5 

Показники крові курчат-бройлерів після припинення застосування польодоксину та тилмоксу 25 %, (M±m) 

Показники 

Група птиці Час досліджень, год 

Контрольна 

(0)(n=6) 

Дослідна (1, 2) 

(n=3) 
120 144 168 192 216 

Еритроцити, 

Т/л 
1,90±0,03 

1 2,87±0,12* 2,33±0,20* 3,03±0,09* 2,37±0,19* 2,83±0,15* 

2 2,70±0,15* 2,73±0,13* 2,77±0,18* 2,30±0,26 2,63±0,19* 

Показник 

гематокриту, 

л/л 

28,67±0,49 
1 27,37±0,91 26,33±0,67* 27,67±0,88 27,00±0,58 27,33±0,67 

2 27,67±0,70 25,67±1,45* 27,67±1,20 28,33±1,20 25,67±1,20* 

Гемоглобін, 

г/л 
98,02±2,69 

1 91,43±0,63* 99,00±1,68 99,07±0,55 98,07±1,05 102,53±2,29 

2 99,67±0,38 99,87±0,96 98,30±0,90 99,20±0,46 98,73±1,37 

MCV, мкм3 151,20±4,22 
1 106,0±2,63* 114,6±10,54* 91,50±5,51* 115,9±12,61* 96,80±3,24* 

2 110,0±1,02* 113,0±7,22* 100,30±2,14* 127,50±18,92 98,70±9,65* 

MCH, пг 51,70±1,76 
1 32,00±1,32* 43,14±4,09 32,71±0,97* 41,92±3,06* 36,30±1,08* 

2 37,13±1,92* 36,69±1,65* 35,83±2,39* 44,29±5,06 37,80±2,24* 

Лейкоцити, 

Г/л 
28,15±0,50 

1 28,47±0,33 29,43±0,30* 28,07±1,02 28,00±0,78 25,10±0,38* 

2 28,87±0,24 28,40±0,31 28,93±0,42 26,20±0,36* 26,63±0,33* 

Примітка: *p≤ 0,05 –  порівняно з показником у курчат контрольної групи 

 

 



91 

 

 
 

Зокрема, об’єм 1 еритроцита у курчат першої дослідної групи був 

меншим від показника контролю на 23–39 % (р≤ 0,05), а у курчат другої 

дослідної групи – на 16–35 % (р≤ 0,05). Уміст гемоглобіну в 1 еритроциті 

також зменшувався і становив 62–83 % від показника контролю у птиці 

першої дослідної групи (р≤ 0,05) та 69–86 % – у птиці другої дослідної групи 

(р≤ 0,05) (табл. 3.4). 

Кількість лейкоцитів у крові курчат обох дослідних груп була 

стабільною впродовж 96–144 год досліду, і лише на 192 та 216 год 

зменшувалася на 5–11 % (р≤ 0,05).  

Таким чином, застосування здоровим курчатам-бройлерам кросу 

КОББ-500 розчинів польодоксину та тилмоксу 25% згідно рекомендованої 

схеми не спричиняє змін їх клінічного стану та поведінкових реакцій. Зміни 

морфологічного складу крові курчат-бройлерів за дії польодоксину та 

тилмоксу 25% характеризувалися еритропоезом – кількість еритроцитів у 

крові збільшувалась на 4–59 та 8–46 % відповідно  (р≤ 0,05) у різні періоди 

досліджень.  

Зменшення вмісту гемоглобіну в крові курчат-бройлерів обох 

дослідних груп на 11 та 10 % (р≤ 0,05) у період застосування антибіотиків 

(24–96 год. досліду), вмісту гемоглобіну в 1 еритроциті (р≤ 0,05), середнього 

об’єму еритроцитів (р≤ 0,05) упродовж періоду досліду (1–9 доби) засвідчує 

про розвиток мікроцитарної гіпохромної анемії, яку вважаємо одним із 

фармакодинамічних показників доксицикліну гіклату та тилмікозину 

фосфату. 

 

3.4. Біохімічні показники сироватки крові здорових курчат-

бройлерів за дії доксицикліну та тилмікозину 

Упродовж усього періоду випоювання (96 год) розчинів антибіотиків, 

поведінкові реакції курчат дослідних груп були в межах фізіологічних: 

споживання корму та досліджуваних розчинів були задовільними, 

координація руху не порушена, змін клінічного стану не спостерігали. 
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Загибелі птиці не було. Застосування препаратів (польодоксин, тилмокс 25 

%) супроводжувалося змінами більшості досліджуваних біохімічних 

показників сироватки крові у курчат-бройлерів обох дослідних груп.  

Відомо, що білки виконують найрізноманітніші функції в організмі, із 

яких найбільш важливими є: каталітична (ензимна), захисна, структурна, 

транспортна, енергетична та інші. Їх концентрація у крові птиці в онтогенезі 

непостійна і залежить від ряду факторів, таких як вік, стать, годівля, 

фізіологічний стан, час доби, стрес, напрямок і рівень продуктивності та 

інших.  

Випоювання розчинів антибіотиків призводило до зниженням рівня 

протеїну загального у сироватці крові курчат-бройлерів обох дослідних груп. 

Зокрема, його уміст в сироватці курчат першої дослідної групи був меншим 

від показника контролю через 72 год на 10 % (р≤ 0,05), а через 96 год – вже 

на 20 % (р≤ 0,05) (табл. 3.6). У птиці другої дослідної групи уміст протеїну 

загального в сироватці крові був меншим від показника контролю на 7 % (р≤ 

0,05) через 96 годин.  

Після припинення застосування антибіотиків (96–216 год досліду) 

вміст протеїну загального у сироватці крові курчат обох дослідних груп хоч і 

дещо зростав, але був вірогідно меншим, ніж у контролі (табл. 3.7). 

Уміст альбумінів у сироватці крові птиці обох дослідних груп також 

зменшувався. Зокрема, його показник у сироватці крові птиці першої 

дослідної групи у період застосування польодоксину (1–96 год) був меншим 

за показник контролю на 13–54 % (р≤ 0,05), а після припинення застосування 

(96–216 год) хоча і дещо зростав, але був меншим на 18–38 % (р≤ 0,05). 

У сироватці крові курчат-бройлерів другої дослідної групи 

(застосовували тилмокс 25 %) вміст альбумінів був меншим  на 10–53 %  

(р≤ 0,05) під час застосування препарату (1–96 год), та на 17–37 % (р≤ 0,05) 

після припинення його застосування (96–216 год) (табл. 3.6 та 3.7). 

Вважаємо, що зменшення вмісту протеїну загального у сироватці крові 

курчат дослідних груп відбувалося за рахунок зменшення вмісту альбумінів, 
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що може бути пов`язано із впливом антибіотиків на печінку. Адже препарати 

із груп тетрациклінів та макролідів можуть мати гепатотоксичний вплив на 

організм.  

Уміст сечової кислоти у сироватці крові птиці дослідних груп увесь 

період досліджень був більшим від показника контролю, а вірогідні зміни 

спостерігали вже через 48 год після застосування антибіотиків. Так, через 48 

год після застосування антибіотиків її вміст у сироватці крові курчат 

дослідних груп становив 316,10 ± 0,52 та 314,90± 0,52 мкмоль/л, що більше 

на 9 та 8 % відповідно (р≤ 0,05), ніж у контролі. Найбільший вміст сечової 

кислоти було встановлено на 168 год досліду (через 72 год після припинення 

застосування антибіотиків) – на 21 % більше, ніж у контролі (р≤ 0,05). У 

подальшому вміст сечової кислоти у сироватці крові курчат-бройлерів 

дослідних груп зменшувався, однак на кінець досліду (через 216 год) 

перевищував показник контролю на 15 та 16 % відповідно (р≤ 0,05). 

Креатинін є похідним креатину, його кінцевим продуктом метаболізму. 

Частина креатину не перетворюється на креатинфосфат, а після відщеплення 

молекули води і перетворюється в креатинін. Креатинін у клінічно здорових 

тварин повністю фільтрується клубочковим апаратом нефрону і не 

реабсорбується в канальцях. Тому визначення креатиніну використовують 

для вивчення фільтраційної функції клубочків нирок. 

Уміст креатиніну у сироватці крові курей, яким випоювали розчини 

антибіотиків зростав, і через 72 год був більшим від показника птиці 

контрольної групи на 6 % (р≤ 0,05). Найбільший вміст креатиніну у сироватці 

крові курчат дослідних груп спостерігали на 168 год досліду (через 3 доби 

після припинення застосування антибіотиків, табл. 3.7). Хоча в подальшому 

його вміст у сироватці крові курчат дослідних груп зменшувався, однак на 

216 год (через 5 діб після припинення застосування розчинів антибіотиків) 

уміст креатиніну був більшим, ніж в контролі на 11 % (р≤ 0,05). 
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Таблиця 3.6 

Деякі біохімічні показники сироватки крові курчат-бройлерів під час застосування польодоксину та  

тилмоксу 25 %, (M±m), n=3–6 

Показники 

Група птиці Час досліджень, год 

Контрольна 

(0) (n=6) 

Дослідна 

(1,2) (n=3) 
24 48 72 96 

Протеїн 

загальний , г/л 
48,70±0,55 

1 47,30±1,39 47,20±0,31 43,80±0,83* 38,90±0,14* 

2 47,60±0,44 47,30±0,28 47,00±0,26 45,20±0,14* 

Альбуміни, г/л 26,80±1,43 
1 25,90±2,32 23,40±0,47* 12,50±0,37* 12,20±0,11* 

2 26,70±2,02 24,00±1,15 12,90±0,21* 12,60±0,09* 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 
290,40±8,55 

1 300,30±13,02 316,10±0,52* 316,50±0,69* 330,60±1,05* 

2 288,20±6,23 314,90±0,52* 306,20±6,95* 327,40±0,52* 

Креатинін, 

мкмоль/л 
146,70±2,90 

1 144,90±2,78 147,80±2,21 155,20±1,02* 157,50±0,51* 

2 143,12±5,43 148,70±2,54 154,90±1,34* 156,40±0,83* 

Кальцій 

загальний, 

ммоль/л 

2,42±0,03 
1 2,39±0,02 2,34±0,02* 2,38±0,02 2,39±0,02 

2 2,46±0,03 2,35±0,04 2,40±0,05 2,40±0,02 

Фосфор 

неорганічний, 

ммоль/л 

0,97±0,03 
1 0,85±0,03* 0,86±0,02* 0,85±0,04* 0,84±0,02* 

2 0,99±0,03 1,01±0,02 0,96±0,02 0,92±0,03 

АсАТ, Од/л 170,20±1,44 
1 171,90±3,19 171,90+0,89 176,50±1,31* 185,2±0,62* 

2 164,90±4,79 172,40±1,62 172,0+0,82 179,40±0,72* 

АлАТ, Од/л 54,30±0,71 
1 53,41±0,75 53,30±0,75 52,80+0,32 52,00±0,37* 

2 52,92±0,20 53,10+0,23 52,10±0,99 51,60±0,67* 

Примітка: *(р≤0,05) порівняно з показником у курчат контрольної групи. 
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Уміст кальцію загального у сироватці крові птиці дослідних груп не 

зазнавав змін упродовж періоду досліджень. Рівень фосфору неорганічного у 

сироватці крові курчат-бройлерів першої дослідної групи (застосовували 

розчин польодоксину) був меншим, ніж у курчат контрольної групи на 10–19 % 

(р ≤ 0,05), тоді як у сироватці крові курчат-бройлерів другої дослідної групи 

(застосовували розчин тилмоксу 25 %) не відрізнявся від контролю. Зміни 

вмісту фосфору неорганічного у крові курчат-бройлерів першої дослідної групи 

можуть бути пов`язані із впливом доксицикліну на мінеральний обмін, і його 

здатністю звязуватись із кальцієм, що опосередковано могло вплинути на 

рувень фосфору у крові птиці другої дослідної групи. 

Ензими – специфічні білкові каталізатори, які присутні в усіх клітинах. 

Майже всі біохімічні реакції, що протікають в організмі у своєму 

закономірному поєднанні, каталізуються відповідними ензимами. Направляючи 

та регулюючи обмін речовин, ензими відіграють найважливішу роль в усіх 

процесах життєдіяльності [6]. Трансферази (АсАТ) та (АлАТ) – окремий клас 

ензимів, які каталізують перенесення функціональних груп та молекулярних 

залишків від однієї молекули до іншої, а також беруть участь у біохімічних 

перетвореннях вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та амінокислот. 

Дослідженнями встановлено незначні різнонаправлені зміни активності 

аспарагінової (АсАТ) та аланінової (АлАТ) амінотрасфераз (табл. 3.6 та 3.7). 

Так, активність АсАТ у сироватці крові курчат-бройлерів першої дослідної 

групи зростала вірогідно відносно контролю уже через 72 год після випоювання 

їм розчину польодоксину на 4 %, а максимальну її активність спостерігали на 

120 год від початку досліду 185,8 ± 0,29 Од/л проти 170,2 ± 1,44 Од/л у 

контролі (р≤ 0,05). 

Вірогідне зростання активності АсАТ у сироватці крові курчат другої 

дослідної групи на 5 % було встановлено через 96 год після випоювання їм 

розчину тилмоксу 25 %, а максимальною її активність була через 120 год від 
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початку досліду – 183,4 ± 0,52 Од/л проти 170,2 ± 1,44 Од/л у контролі (р≤ 

0,05). 

Активність АлАТ у сироватці крові птиці обох дослідних груп була 

меншою від показника контролю впродовж досліду на 2–7 %. 
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Таблиця 3.7 

Деякі біохімічні показники сироватки крові курчат-бройлерів після припинення застосування польодоксину та 

тилмоксу 25 %, (M±m, n=3-6) 

Показники 

Група птиці Час досліджень, год 

Контрольна 

(0) (n=6)  

Дослідна 

(1,2) (n=3) 
120 144 168 192 216 

Протеїн 

загальний , г/л 
48,70±0,55 

1  38,30±0,27* 38,20±0,09* 40,20±0,24* 40,70±0,12* 41,20±0,17* 

2 46,0±0,07* 46,00±0,11* 46,60±0,14* 46,80±0,09* 47,40±0,09* 

Альбуміни, г/л 26,80±1,43 
1 16,60±0,15* 18,50±0,46* 20,50±0,09* 21,10±0,12* 21,90±0,12* 

2 16,80±0,14* 19,30±0,26* 20,70±0,06* 21,30±0,23* 22,30±0,12* 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 
290,40±8,55 

1 342,10±0,34* 348,30±0,52* 351,20±0,52* 346,30±0,91* 335,00±0,91* 

2 339,10+0,35* 346,90±1,03* 350,20±0,52* 347,10+0,52* 336,40±1,21* 

Креатинін, 

ммоль/л 
146,70±2,90 

1 161,30±0,78* 163,70±0,51* 169,20±1,06* 167,50±0,78* 163,40±0,78* 

2 159,30±1,54* 161,30±0,30* 167,20±0,51* 166,60±0,77* 163,70±0,51* 

Загальний 

кальцій, 

ммоль/л 

2,42±0,03 
1 2,38±0,03 2,36±0,03 2,36±0,02 2,37±0,02 2,37±0,02 

2 2,43±0,02 2,45±0,02 2,48±0,02 2,46±0,03 2,41±0,03 

Неорганічний 

фосфор, 

ммоль/л 

0,97±0,03 
1 0,79±0,02* 0,86±0,02* 0,87±0,03* 0,86±0,04* 0,87±0,03* 

2 0,91±0,04 0,91±0,02 0,92±0,02 0,92±0,03 0,92±0,02 

АсАТ, Од/л 170,20±1,44 
1 185,80±0,29* 182,70±0,40* 177,40±0,61* 176,60±0,57* 176,50±0,39* 

2 183,40±0,52* 179,50±0,55* 173,50±0,55* 173,90±0,34* 173,50±0,40* 

АлАТ, Од/л 54,30±0,71 
1 52,00±0,44* 52,00±0,42* 51,80±0,41* 51,10±0,17* 51,30+0,28* 

2 51,00±0,16* 50,40±0,42* 50,80±0,48* 50,60±0,53* 50,30±0,19* 

Примітка: *(р≤0,05) порівняно з показником у курчат контрольної групи.
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Отже, застосування здоровим курчатам-бройлерам дослідних груп 

препаратів польодоксин – діюча речовина доксицикліну гіклат, та тилмокс 25 

% – діюча речовина тилмікозину фосфат призводило до гіпопротеїнемії, яка 

розвивалась за рахунок зменшення вмісту альбумінів; збільшення вмісту 

сечової кислоти у їх сироватки крові та зменшення вмісту фосфору 

неорганічного у птиці першої дослідної групи, і тенденцією до зменшення у 

птиці другої дослідної групи. 

 

3.5. Чутливість збудника орнітобактеріозу до окремих антибіотиків 

Однією із проблем світового масштабу, яка виникла у результаті 

нераціонального застосування антибіотиків є поява штамів патогенних 

мікроорганізмів, резистентних до антибіотикізв. Основними причинами 

резистентності мікроорганізмів є застосування препаратів у занижених дозах, 

недотримання оптимальних інтервалів між повторними введеннями, 

скорочення курсу лікування хворих тварин, застосування препаратів, 

призначених для підвищення продуктивності – призводить до селекції 

мікрофлори, стійкої до протимікробних препаратів. Це пояснюється тим, що 

мікроорганізми набувають здатності продукувати ензими, наприклад β-

лактамази (пеніциліназа, цефалоспориназа), які інактивують препарати. 

Можливе також мутаційне порушення амінокислотної будови білка в 

рибосомі мікробної клітини, і в такому випадку немає хімічної субстанції, на 

яку міг би діяти антибіотик. Досить часто стійкість мікроорганізмів до 

антибіотиків настає внаслідок змін у геномі мікробної клітини і появі 

плазмідів резистентності.  

Швидкість появи та ступінь стійкості збудників інфекційних 

захворювань до антимікробних засобів залежить від особливостей виду та 

навіть штаму збудника, а також від властивостей препарату. Швидко 

з`являється стійкість до антибіотиків у стафілококів, ешерихій, сальмонел, 

мікоплазм, протею та в синьогнійної палички.  
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Відомо, що орнітобактерії досить вибагливі і потребують особливих 

умов культивування та росту. O. rhinotracheale не росте на стандартних 

поживних середовищах (середовище Ендо, цитратне середовище Сімонса, 

агар Гаснера), а для виділення збудника рекомендується використовувати 

агар із додаванням 5–10 % крові вівці та гентаміцин, для пригнічення росту 

супутньої мікрофлори [78].  

Встановлено, що біля 90 % досліджених ізолятів орнітобактерій стійкі 

до гентаміцину та поліміксину [154]. 

Рекомендують, що найефективнішим є виділення збудника від птиці 

без клінічних ознак захворювання та з вираженими клінічними симптомами – 

із змивів трахеї; від загиблої птиці відбирають змиви із верхніх дихальних 

шляхів, повітроносних мішків та фрагменти уражених легень [152]. 

Дослідження щодо виділення збудника орнітобактеріозу та 

встановлення його чутливості до антибіотиків проводили в одному із 

птахівничих господарств Івано-Франківської області.  

У курчат-бройлерів 25 добового віку було виявлено клінічні ознаки 

респіраторної інфекції. Спостерігали загальне пригнічення, скуйовдженість 

оперення, апатію та відмову від корму. У окремих особин спостерігали 

виділення з носа та набряк слизової оболонки носової порожнини. Курчата 

почали відставати у рості та погано споживали корм. 

З метою отримання матеріалу для бактеріологічного та гістологічного 

досліджень у стані легкого ефірного наркозу було проведено забій 5 голів 

птиці. Для виявлення збудника від забитої у стані легкого ефірного наркозу 

птиці, відбирали змиви зі слизової оболонки трахеї за допомогою 

стерильного аплікатора SWEB торгової марки Biomerieux. Відібраний 

матеріал із слизової оболонки трахеї розсівали прямим посівом на кров’яний 

агар. Культивування здійснювали у мікроаерофільних умовах за температури 

37 °С, упродовж 48 годин. Після культивування, у всіх досліджених курчат 

було встановлено ріст дрібних матових колоній сірого кольору. За 

мікроскопії встановлено, що виділені бактерії це невеликі грамнегативні 
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палички, із заокругленими кінцями. Ростуть у мікроаерофільних умовах, не 

утворюють спор та капсул, відсутня зона гемолізу відсутня. 

Ідентифікацію виділеного збудника здійснювали за допомогою методу 

Maldi Tof мас-спектометрії, описаного у розділі 2 «Умови та методика 

проведення досліджень». У цьому випадку були використані всі 

налаштування та рекомендації від виробника для стандартного застосування.  

За результатами бактеріологічних дослідень з послідуючим 

застосуванням Maldi Tof мас-спектометрії виділену культуру мікроорганізмів 

із трахеї курчат-бройлерів було ідентифіковано як Ornithobacterium 

rhinotracheale (рис. 3.4). Результати досліджень наведені на рис. 3.4. є 

оригінальними протоколами, які автоматично формуються програмним 

забезпеченням SCiLSLab.  

 

 

Рис 3.4. Протокол ідентифікації досліджуваних культур методом мас-

спектометрії, отриманий за допомогою програмного забезпечення SCiLSLab. 

Постановку реакції чутливості виділеної культури O. rhinotracheale до 

антибіотиків проводили диско-дифузійним методом. Для встановлення 

чутливості збудника орнітобактеріозу використовували антибіотики, які за 

хімічною будовою належать до 7 груп: 1. Пеніциліни – бензилпеніцилін 

(пеніцилін G), амоксиклав; 2. Цефалоспорини – цефазолін; 3. Тетрацикліни – 
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окситетрациклін, доксициклін; 4. Макроліди – еритроміцин, тилмікозин; 5. 

Аміноглікозиди – гентаміцин; 6. Рифампіцини – рифампіцин; 7. 

Фторхінолони – енрофлоксацин.  

Чутливість до антибіотиків виділеної культури O. rhinotracheale 

визначали диско-дифузійним методом. Метод оснований на здатності 

антибактеріальних препаратів дифундувати з просочених ними дисків у 

поживне середовище і пригнічувати ріст мікроорганізмів посіяних на 

поверхні середовища.  

Для дослідження використовували стандартизовані диски, які були 

просочені 10 антибіотиками, з вмістом від 10 до 30 мкг антибіотика в 1 г 

диску (табл. 3.8).  

Із чистої культури O. rhinotracheale готували суспензію на 

ізотонічному розчині натрію хлориду за шкалою каламутності 0,5 за Мак 

Фарлендом. Отриманою суспензією засівали середовище Мюллера-Хінтона у 

чашках Петрі. На поверхню середовища розкладали диски з антибіотиками, 

відстань між якими становила 30 мм. Культивування здійснювали за 

температури 37°C впродовж 24 годин. Після культивування проводили 

вимірюваннч зони затримки росту мікроорганізмів. O. rhinotracheale. 

Отримані результати з шкалою інтерпретації розмірів зон наведено у табл. 

3.8.  
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Таблиця 3.8 

Чутливість культури Ornithobacterium rhinotracheale, виділеної з трахеї курчат-бройлерів, до антибіотиків 

Антибіотик 

Вміст 

антибіотику в 

диску, мкг/г 

Шкала інтерпретації результатів Зона затримки 

росту, 

мм 

Результат 

досліджень Резистентна 
Помірно 

чутлива 
Чутлива 

Еритроміцин 10 ≤20 21–22 ≥23 1,0±0,58 резистентна 

Енрофлоксацин 10 ≤18 19–22 ≥23 20,0±0,41 
помірно 

чутлива 

Окситетрациклін 30 ≤24  – ≥24 21,0±0,58 резистентна 

Бензилпеніцилін 

(пеніцилін-G) 
10 ≤17 – ≥17 19,0±0,33 чутлива 

Амоксиклав 30 ≤15 – ≥15 27,0±0,58 чутлива 

Гентаміцин 30 ≤23 – ≥23 7,0±0,58 резистентна 

Цефазолін 30 ≤14 15–17 ≥18 21,0±0,58 чутлива 

Рифампіцин 15 ≤16 17–19 ≥20 20,6±0,33 чутлива 

Доксициклін 30 ≤12 13–15 ≥16 19,67±0,33 чутлива 

Тилмікозин 15 ≤13 14–20 ≥21 21,33±0,3 чутлива 
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Отже, за результатами постановки реакції чутливості до антибіотиків 

встановлено, що культура орнітобактерій, виділених із трахеї хворих курчат-

бройлерів, була чутливою до доксицикліну, тилмікозину, рифампіцину, 

цефазоліну, амоксиклаву та бензилпеніциліну, помірно чутливою до 

енрофлоксацину, а резистентною до еритроміцину, гентаміцину та 

окситетрацикліну (табл. 3.8). 

 

3.6. Надходження, розподіл та виведення доксицикліну гіклату з 

організму хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів 

Враховуючи те, що збудник орнітобактеріозу (Ornithobacterium 

rhinotracheale) уражає, в першу чергу, органи дихання – легені, трахею, 

повітроносні мішки, а захворювання часто ускладнюється іншими 

мікроорганізмами (мікоплазмами), або є вторинною хворобою, тому перевагу 

у лікуванні надають антибіотикам широкого спектру дії.  

Одним із основних показників, що визначають ефективність 

антибіотика в організмі, є його висока біодоступність, яка характеризується 

кількістю антибіотика у відсотках в крові, відносно кількості, що була 

введена, здатність проникати та накопичуватись у високих концентраціях у 

місцях патологічного процесу, мати період напіввиведення достатній для 

прояву протимікробної дії [27, 31]. 

На біодоступність та розподіл антибіотиків в організмі впливає ряд 

чинників, серед яких найважливішими є хімічна будова препарату, шлях 

введення, кратність та тривалість застосування, вік тварини, наявність 

патології [35, 40]. 

Тому актуальним є дослідження окремих фармакокінетичних 

параметрів хіміотерапевтичних засобів в організмі хворих на орнітобактеріоз 

курчат-бройлерів з метою пошуку найбільш ефективного.  

За клінічного огляду хворих курчат-бройлерів відмічали загальне 

пригнічення, скуйовдженість оперення, апатію та відмову від корму. У 
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окремих особин спостерігали витоки з носа та набряк слизової оболонки 

носової порожнини. 

Через 24 год від початку випоювання хворим на орнітобактеріоз курчатам-

бройлерам розчину препарату польодоксин розподіл його діючої речовини – 

доксицикліну гіклат, в органах був у наступній зменшувальній послідовності: 

легені > печінка > нирки > серцевий м’яз> грудні м’язи (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Залищковий вміст доксицикліну гіклату в органах хворих на 

орнітобактеріоз курчат-бройлерів за випоювання розчину польодоксину, 

мкг/г, (M±m, n=3) 

Орган 
Час досліджень, год 

24 48 72 96 120 

Грудні м’язи 2,11±0,06 2,32±0,11 2,56±0,31 3,12±0,04 1,09±0,02 

Нирки 4,27±0,19 5,80±0,08 6,15±0,03 6,19±0,02 2,49±0,28 

Печінка 5,02±0,05 6,09±0,06 6,24±0,08 5,04±0,45 2,07±0,03 

Легені 5,09±0,08 4,90±0,10 5,06±0,12 5,62±0,23 1,61±0,23 

Серцевий 

м’яз 
2,68±0,44 3,09±0,04 3,30±0,20 3,28±0,10 1,39±0,21 

 

Зазначаємо, що розподіл доксицикліну гіклату залежав від будови  

досліджуваних органів. Наведені у таблиці 3.9 дані засвідчують про те, що 

через 24 год його вміст у паренхіматозних органах (нирки, печінка, легені) 

був у 1,6–2,4 раза більшим, ніж у грудних та серцевому м’язах, основу 

будови яких складають поперечносмугасті м’язи.  

Через 48 год від початку випоювання розчину польодоксину, вміст 

доксицикліну гіклату зростав порівняно з попереднім показником у печінці 

на 21 %, нирках – на 35 %, серці – на 15 %, грудних м’язах – на 10 %. Вміст 

доксицикліну гіклату в легенях у цей період досліджень зменшувався 

порівняно з попереднім показником на 4 %. 
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Випоювання розчину польодоксину впродовж третьої доби 

супроводжувалось подальшим збільшенням вмісту доксицикліну гіклату у 

досліджуваних органах. Так, на 72 год його вміст у печінці, нирках, 

серцевому та грудних м’язах був більшим від показника встановленого через 

24 год на 24; 44; 23 та 21 % відповідно. Вміст доксицикліну гіклату у легенях 

не відрізнявся від показника встановленого на 24 годину. 

Через 96 год вміст доксицикліну гіклату у нирках, легенях та грудних 

м’язах був найбільшим порівняно з показниками в усі попередні періоди 

досліджень, тоді як у печінці зменшувався до показника на 24 годину. 

Наведені у таблиці 3.9. числові показники засвідчують, що 

доксицикліну гіклат в організмі хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів, 

у найбільших кількостях розподіляється у печінку, нирки та легені,  і в 

значно менших – у серцевий та грудні м’язи. Дослідженнями не встановлено 

органу, в якому доксицикліну гіклат накопичується до максимальних значень 

в усі періоди досліджень, що засвідчує про відсутність  «органної 

приналежності» та матеріальної кумуляції. 

Більші рівні доксицикліну гіклату у печінці, нирках та легенях, ніж у 

серці та грудних м’язах, пояснюємо кращим забезпеченням цих органів 

кров’ю, а також їх участю у процесах біотрансформації та виведення з 

організму. Подібні результати щодо розподілу доксицикліну в організмі 

курчат-бройлерів були отримані зарубіжними дослідниками, а також нами, але 

у дослідженнях проведених на здоровій птиці [20, 139, 169]. 

Після припинення випоювання хворим на орнітобактеріоз курчатам-

бройлерам розчину польодоксину, вміст доксицикліну гіклату у внутрішніх 

органах інтенсивно зменшувався, що засвідчує про його біотрансформацію та 

виведення з організму (табл. 3.9). Так, через 24 год після припинення 

застосування польодоксину (120 год досліду) вміст доксицикліну гіклату був 

меншим від показника на 96 год: у легенях – у 3,4 рази, грудних м’язах – 2,9, 

нирках – 2,5, печінці та серцевому м’язу – у 2,4 рази.  
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Хоча через 24 год після припинення застосування розчину 

польодоксину вміст діючої речовини (доксицикліну гіклат) у досліджуваних 

органах швидко зменшувався, однак порівняно високі його рівні засвідчують 

про тривалий період напіввиведення та протимікробну дію. 

Таким чином, за випоювання хворим на орнітобактеріоз курчатам-

бройлерам розчину польодоксину, відповідно до рекомендованої схеми, 

найбільші концентрації його діючої речовини (доксицикліну гіклат) виявляли 

у печінці, нирках та легенях. Дослідженнями не встановлено кумулятивних 

властивостей та «органної приналежності» доксцикліну гіклату. 

Через добу після припинення застосування польодоксину хворим на 

орнітобактеріоз курчатам-бройлерам, доксицикліну гіклат розподілявся у 

такій послідовності: грудні м’язи > серцевий м`яз> легені >печінка >нирки. 

 

3.7. Надходження, розподіл та виведення тилмікозину фосфату з 

організму курчат-бройлерів, хворих на орнітобактеріоз 

Одним із основних показників, що визначають ефективність 

антибіотика в організмі, є його здатність проникати та накопичуватись у 

високих концентраціях в місцях патологічного процесу.  

Завданням цієї частини дисертаційної роботи було дослідити деякі 

фармакокінетичні показники, що стосуються надходження, розподілу та 

виведення тилмікозину фосфату за застосування його у формі препарату 

тилмокс 25 % курчатам-бройлерам, хворим на орнітобактеріоз. 

Через 24 год від початку випоювання хворим на орнітобактеріоз 

курчатам-бройлерам розчину препарату тилмокс 25 %, найбільший вміст 

його діючої речовини тилмікозину фосфат, виявляли у легенях, значно 

менше у печінці, а найменше у нирках, серцевому та грудних м’язах (табл. 

3.10). У цей період досліджень вміст тилмікозину фосфату у легенях був 

більшим ніж, у печінці, нирках, серцевому та грудних м’язах в 1,6, 3,0, 3,4 та 

3,5 рази відповідно (табл. 3.10.). 
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Випоювання розчину тилмоксу 25 % курчатам-бройлерам наступної 

доби, супроводжувалось незначним зростанням вмісту тилмікозину фосфату 

в усіх досліджуваних органах. Зокрема, через 48 год  від початку випоювання 

розчину тилмоксу, вміст тилмікозину фосфату був більшим порівняно з 

попереднім показником у легенях на 14 %, печінці – на 6 %, нирках – на 17 

%, серцевому м’язі – на 19 %, грудних м’язах – на 3 %.  

Як і у попередні періоди досліджень, через 72 год від початку 

випоювання курчатам-бройлерам розчину тилмоксу найбільший вміст 

тилмікозину фосфату був у легенях, менше у печінці, а найменше у нирках, 

серцевому та грудних м’язах. Вміст тилмікозину фосфату в легенях у цей 

період досліджень переважав показники у печінці, нирках, серцевому та 

грудних м’язах у 1,8, 2,7, 2,9 та 3,9 рази відповідно. 

Через 96 год після випоювання розчину тилмоксу вміст тилмікозину 

фосфату у легенях, печінці, нирках та грудних м’язах досягав максимальних 

значень за увесь період досліджень та переважав показники  встановлені на 

24 год у легенях на 17 %, печінці – на   8 %, нирках – на 32 %, грудних м’язах 

– на 4 %. 

Таблиця 3.10 

Залишковий вміст тилмікозину фосфату в органах, хворих на 

орнітобактеріоз курчат-бройлерів, за випоювання розчину тилмоксу 25 %, 

мкг/г, (M±m, n=3) 

Орган 
Час досліджень, год 

24 48 72 96 120 

Грудні м’язи 3,18±0,02 3,27±0,02 3,29±0,03 3,31±0,01 1,14±0,01 

Нирки 3,66±0,28 4,27±0,13 4,78±0,12 4,84±0,05 2,75±0,15 

Печінка 6,73±0,27 7,11±0,07 7,22±0,05 7,25±0,07 3,65±0,05 

Легені 11,05±0,04 12,57±0,34 12,72±0,28 12,91±0,06 6,88±0,37 

Серцевий м’яз 3,25±0,03 3,86±0,15 4,37±0,55 3,11±0,03 2,13±0,03 
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Уміст тилмікозину фосфату у серцевому м’язі на 120 год досліджень 

зменшувався порівняно з показником через 72 год на 29 %, і навіть був 

меншим від показника через 24 год на 4 % (табл. 3.10).  

Отримані результати досліджень переконливо доводять про те, що 

тилмікозину фосфат в організмі хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів, 

упродовж періоду випоювання розчину тилмоксу 25 % у максимальних 

кількостях розподіляється в тканини легенів.  

Не дивлячись на те, що тилмікозину фосфат у максимальних кількостях 

розподілявся у тканини легенів, однак підстав для ствердження матеріальної 

кумуляції у цьому органі немає, бо його показник за період від 24 до 96 год 

випоювання розчину тилмоксу 25 % зростав лише на 17 % (табл. 3.10). 

Вважаємо, що розподіл тилмікозину фосфату у найбільших кількостях в 

легені засвідчує про його органну приналежність (тропізм до тканин легень), 

що має важливе практичне значення за бактеріальних захворювань птиці з 

ураженням органів дихання, зокрема за орнітобактеріозу. 

Більші рівні тилмікозину фосфату у печінці та нирках, ніж у серці та 

грудних м’язах, пояснюємо кращим забезпеченням цих органів кров’ю, а 

також участю у процесах біотрансформації та виведення з організму.  

Після припинення випоювання хворим на орнітобактеріоз курчатам-

бройлерам розчину тилмоксу, вміст його діючої речовини – тилмікозину 

фосфату у внутрішніх органах зменшувався (табл. 3.10). Так, через добу 

після припинення застосування тилмоксу 25 % (на 120 год досліду) вміст 

тилмікозину фосфату у легенях, печінці, нирках, серцевому та грудних 

м’язах був меншим від показників через 96 год на 47, 50, 43, 32 та 66 % 

відповідно, що, на нашу думку, забезпечує тривалу протимікробну дію. 

Отже, за випоювання хворим на орнітобактеріоз курчатам-бройлерам 

розчину тилмоксу 25 % відповідно до рекомендованої схеми, найбільший 

вміст його діючої речовини – тилмікозину фосфат накопичується у легенях в 

усі  періоди досліджень; у значно менших кількостях його містилося у 

печінці, а найменше – у нирках, серцевому та грудних м’язах. 
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Розподіл тилмікозину фосфату в максимальних кількостях у легені, 

засвідчує про його тропізм до тканин легень (органну приналежність), а 

незначні коливання концентрації речовини у різні періоди досліджень – про 

відсутність кумулятивних властивостей. 

Значні залишкові кількості тилмікозину фосфату через добу (на 120 год 

досліду) після припинення застосування розчину тилмоксу 25 % хворим на 

орнітобактеріоз курчатам-бройлерам, які становили 53, 50, 57, 68 та 34 % у 

легенях, печінці, нирках, серцевому та грудних м’язах від показника на 96 

годину відповідно, засвідчують про тривалий період його напіввиведення, а 

значить тривалий протимікробний ефект. 

Висока чутливість культури Ornithobacterium rhinotracheale до 

тилмікозину та його максимальний розподіл у тканини легень у курчат-

бройлерів, хворих на орнітобактеріоз, дає підстави рекомендувати тилмокс 

25 % для застосування за цієї патології. 

 

3.8. Морфологічні показники та вміст гемоглобіну у крові хворих 

на орнітобактеріоз курчат-бройлерів за дії доксицикліну та тилмікозину 

Кількість еритроцитів у крові курчат-бройлерів 2 та 3 дослідних груп 

через 24 год від початку застосування польодоксину та тилмоксу 25 % була 

більшою від показника у птиці контрольної групи на 4 та 6 % відповідно 

(табл. 3.11). Через 48 та 72 год спостерігали зменшення кількості еритроцитів 

у крові курчат як контрольної, так і дослідних груп. Зокрема, їх кількість у 

крові курчат контрольної та 2 дослідної групи (застосовували польодоксин) 

на 72 год була меншою від показника на 24 год – на 10 %; 3 дослідної – 

(застосовували тилмокс 25 %) – лише на 1 %. Однак, у цей період, кількість 

еритроцитів у крові птиці 2 та 3 дослідних груп була більшою ніж у контролі 

на 4,5 та 17 % (p≤ 0,05) відповідно (табл. 3.11). На 96 год у крові курчат-

бройлерів 2 та 3 дослідних груп кількість еритроцитів збільшувалася, що 

засвідчує про терапевтичний ефект антибіотиків та одужання птиці. Зокрема, 
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їх кількість у крові птиці 2 дослідної групи була більшою ніж у контролі на 

5,8 %, у крові курчат 3 дослідної групи – на 21,5 % (p≤ 0,05). 

Уміст гемоглобіну у крові хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів 

контрольної і дослідних груп через 24 год був у межах від 78,58 ± 2,25 г/л до 

80,97 ± 0,70 г/л.
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Таблиця 3.11 

Показники крові курчат-бройлерів, хворих на орнітобактеріоз, за застосування їм польодоксину та 

тилмоксу 25 %, (M±m, n=3) 

Показник Група птиці 
Час досліджень, год 

24 48 72 96 

Еритроцити, 

Т/л 

1 Контрольна 1,71±0,14 1,62±0,07 1,54±0,04 1,53±0,05 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

1,78±0,05 1,70±0,03 1,61±0,01 1,62±0,01 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

1,82±0,09 1,81±0,05 1,80±0,01* 1,86±0,03* 

Гемоглобін, 

г/л 

1 Контрольна 80,40 ±0,50 76,15±0,72 71,90±0,94 70,19±0,56 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

80,97±0,70 80,79±0,53* 80,61±0,37* 81,20±0,47* 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

78,58±2,25 78,50±1,23 76,43±0,72* 77,17±0,59* 

Показник 

гематокриту, 

л/л 

1 Контрольна 26,32±0,33 24,41±0,49 22,49±0,65 22,90±0,23 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

26,04±0,39 25,28±0,43 24,52±0,47* 23,73±0,19* 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

25,68±0,32 24,92±0,20 24,16±0,08* 24,06±0,06* 

МСV, мкм³ 

1 Контрольна 155,6±12,9 150,7±0,5 145,9±5,5 149,6±4,4 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

146,5±4,0 149,5±3,4 152,6±2,8 146,8±0,5 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

142,1±7,3 138,1±4,2 134,0±1,1* 129,7±2,2* 
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МCH, пг 

1 Контрольна 47,51±3,65 47,09±2,73 46,68±1,82 45,88±1,71 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

45,56±1,28 47,87±0,92 50,18±0,56 50,23±0,34* 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

43,57±3,30 42,97±1,78 42,38±0,27* 41,59±0,97* 

Лейкоцити, 

Г/л 

1 Контрольна 31,23±0,66 32,17±0,44 33,12±0,19 33,62±0,33 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

31,94±0,67 32,88±0,59 33,83±0,52 33,00±0,46 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

32,45±0,40 31,92±0,40 31,39±0,40* 31,28±0,39* 

Примітка: *(р≤0,05) порівняно з показником у курчат контрольної групи. 
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У послідуючі періоди досліджень з 24 до 96 год спостерігали зменшення 

вмісту гемоглобіну у крові курчат контрольної групи на 13 %, тоді як у птиці 

дослідних груп його вміст був без змін (табл. 3.11). Через 48 год після 

застосування польодоксину, уміст гемоглобіну у крові птиці 2 дослідної групи 

був більшим від показника у курчат контрольної групи на 6 %, через 72 год – 

на 12 %, а через 96 год 15 % за вірогідної різниці (p≤ 0,05); у крові птиці 3 

дослідної групи на 3 %, 6 % (p≤ 0,05) та 10 % (p≤ 0,05) відповідно. 

Гематокритна величина у піддослідних курчат-бройлерів усіх груп через 

24 год від початку досліджень була майже на однаковому рівні. У послідуючі 

періоди досліджень спостерігали зниження цього показника у курчат як 

контрольної, так і дослідних груп. У курчат контрольної групи за період від 24 

до 96 год його значення зменшувалось на 13 %; у курчат 2 дослідної групи – 

на 9 %; у курчат 3 дослідної групи – лише на 7 %. Однак, у птиці 2 та 3 

дослідних груп на 72 та 96 год показник гематокриту був більшим від 

контролю на 9 та 4 і 7 та 5 % відповідно за вірогідної різниці  (p≤ 0,05). 

Зазнавали певних змін також показники індексу крові – об’єм одного 

еритроциту та вміст гемоглобіну в одному еритроциті. Так, якщо об’єм 

еритроцитів крові птиці контрольної та 2 дослідної груп (застосовували 

польодоксин) не зазнавали суттєвих змін, то об’єм еритроцитів крові птиці 3 

дослідної групи (застосовували тилмокс 25 %) вірогідно зменшувався від 

показника у птиці контрольної групи на 72 та 96 год (p≤ 0,05). 

Уміст гемоглобіну в еритроцитах курчат-бройлерів контрольної групи 

на 24 год перевищував показники у птиці 2 та 3 дослідних груп на 4 та 9 % 

відповідно, а через 48 год його вміст був меншим на 9 % лише в еритроцитах 

птиці 3 дослідної групи (табл. 3.12). У послідуючі періоди досліджень – на 72 

та 96 год вміст гемоглобіну в еритроцитах курчат 2 дослідної групи 

(отримували польодоксин) зростав і був більшим від показника контролю на 7 

та 9 % відповідно, тоді як у курчат 3 дослідної групи (отримували тилмокс 25 

%) – меншим ніж у контролі на 10 % в обидва періоди досліджень (p≤ 0,05). 
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Кількість лейкоцитів через 24 год у крові курчат контрольної та 

дослідних груп була умежах від 31,23 ± 0,66 до 32,45 ± 0,40 Г/л. У послідуючі 

періоди досліджень – з 24 по 96 год кількість лейкоцитів у крові курчат 

контрольної та 2 дослідної груп збільшувалась на 7 та 3 % відповідно, тоді як 

у птиці 3 дослідної групи дещо зменшувалась. Зокрема, кількість лейкоцитів 

у крові птиці 3 дослідної групи (застосовували тилмокс 25 %) була меншою 

від показника контролю через 48 год на 1 %; 72 год – на 6 % (p≤ 0,05); 96 год 

– на 7 % (p≤ 0,05). 

Після припинення застосування курчатам дослідних груп антибіотиків 

(120 та 216 год) кількість еритроцитів у їх крові продовжувала збільшуватись, 

тоді як у крові птиці контрольної групи навпаки зменшувалась і становила на 

216 год 1,44 ± 0,03 Т/л. У крові курчат 2 дослідної групи, що отримували 

польодоксин, кількість еритроцитів на 216 год була більшою ніж, у контролі 

на 19 %. У крові птиці 3 дослідної групи отримували тилмокс 25 %, їх 

кількість на 120 та 216 год була більшою від показника у курчат контрольної 

групи на 26 та 36 % відповідно (p≤ 0,05) (табл. 3.12). 

У період припинення застосування антибіотиків курчатам-бройлерам 

дослідних груп (120 та 216 год) вміст гемоглобіну у їх крові був у межах 79–

81 г/л, що відповідає фізіологічним значенням, тоді як у птиці контрольної 

групи вміст гемоглобіну був на рівні 69 г/л, що менше ніж у птиці дослідних 

груп на 14–17 % (p≤ 0,05). 

Отже, препарати польодоксин та тилмокс 25 %, які застосовували 

хворим на орнітобактеріоз курчатам-бройлерам впродовж 96 год, не 

проявляли негативного впливу на синтез гемоглобіну в їх організмі, а завдяки 

протимікробній дії забезпечували високий рівень обміну речовин. Зниження 

рівня гемоглобіну у крові птиці контрольної групи засвідчує негативний 

вплив O. rhinotracheale та її токсинів на синтез гемоглобіну. 
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Таблиця 3.12 

Показники крові курчат-бройлерів, хворих на орнітобактеріоз, після припинення застосування польодоксину та 

тилмоксу 25 %, (M±m, n=3) 

Показник Група птиці 
Час досліджень, год 

120 216 

Еритроцити,Т/л 

1 Контрольна 1,51±0,02 1,44±0,03 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

1,68±0,02 1,72±0,02 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

1,91±0,03* 1,96±0,03* 

Гемоглобін,г/л 

1 Контрольна 69,37±0,40 69,36±0,59 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

80,96±1,10* 81,30±0,54* 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

79,17±0,51 80,29±0,43 

Показник 

гематокриту, л/л 

1 Контрольна 21,07±0,06 20,23±0,12 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

23,45±0,17* 24,17±0,08* 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

24,13±0,03* 25,03±0,05* 

МСV, мкм³ 

1 Контрольна 139,9±1,8 140,6±2,6 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

139,6±1,8 140,6±1,5 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

126,6±2,3* 127,5±1,4* 
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МCH, пг 

1 Контрольна 46,06±0,70 48,21±1,26 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

48,20±0,72* 47,27±0,42 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

41,55±0,85* 40,91±0,33* 

Лейкоцити, Г/л 

1 Контрольна 34,26±0,11 31,91±1,33 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

33,03±0,19* 32,20±0,58 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

30,93±0,10* 29,54±0,44 

Примітка: *(р≤ 0,05) порівняно з показником у курчат контрольної групи.
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Показник гематокриту у курчат контрольної групи продовжував 

зменшуватися також у період з 120 до 216 год досліду, тоді як у птиці 2 та 3 

дослідних груп стабілізувався і був більшим від показника контролю через 

120 год на 11 та  14 % (p≤ 0,05) відповідно, а через 216 год – на 19 та 23 % 

(p≤0,05) відповідно (табл. 3.12). 

Об’єм еритроцитів у крові курчат-бройлерів 2 дослідної групи під  час 

припинення застосування польодоксину (120 та 216 год досліду) був на рівні 

показників у птиці контрольної групи, тоді як у курчат 3 дослідної групи 

(застосовували тилмокс 25 %) вірогідно меншим на 10 % в обидва періоди 

досліджень. 

Уміст гемоглобіну на 120 год в еритроцитах курчат-бройлерів 2 

дослідної групи перевищував показник контролю лише на 4 %, тоді як на 216 

год – був меншим на 2 %; у птиці 3 дослідної вміст гемоглобіну в 

еритроцитах був меншим від показника контролю через 120 та 216 год на 10 

та 16 % відповідно (p≤ 0,05) (табл. 3.12). 

Кількість лейкоцитів у крові курчат-бройлерів контрольної групи на 

120 год була максимальною і перевищувала показник у птиці 2 дослідної 

групи на 4 %, 3 дослідної – на 10 % (p≤ 0,05). На 216 год досліду кількість 

лейкоцитів у крові птиці 2 дослідної групи була на рівні контролю, тоді як у 

птиці 3 дослідної групи – на 7,5 % меншою.  

Таким чином, морфологічні показники крові хворих на орнітобактеріоз 

курчат-бройлерів контрольної групи, яким упродовж дослідного періоду не 

застосовували лікування (1–216 год) характеризувалися зменшенням 

кількості еритроцитів на 16 %, збільшення кількості лейкоцитів через 120 год 

на 9%, зниженням показника гематокриту – на 24 % та зменшенням вмісту 

гемоглобіну у крові – на 14 %, що є свідченням порушення гемоцитопоезу та 

розвитку патології. 

У хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів 2 дослідної групи, яким 

застосовували польодоксин та 3 дослідної групи, яким застосовували тилмокс  
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25 %, кількість еритроцитів у крові на 216 год досліду перевищувала показник 

контролю на 19 та 36 % (р≤ 0,05) відповідно; кількість лейкоцитів була на рівні 

контролю у крові птиці 2 дослідної групи, та на 7,5 % меншою у крові курчат 3 

дослідної групи; показник гематокриту був більшим на 19 та 23 % (р≤ 0,05) 

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

Позитивні зміни морфологічного складу крові, що наставали у курчат-

бройлерів за застосування їм польодоксину та тилмоксу 25 %, засвідчують 

лікувальну ефективність доксицикліну гіклату та тилмоксу фосфату за 

орнітобактеріозу. 

 

3.9. Біохімічні показники сироватки крові хворих на 

орнітобактеріоз курчат-бройлерів за дії доксицикліну та тилмікозину 

На 24 та 48 год застосування курчатам-бройлерам досліджуваних 

антибіотиків, вміст протеїну загального у сироватці крові птиці 2 дослідної 

групи (застосовували польодоксин) не відрізнявся від показника у контролі, 

тоді як у курчат 3 дослідної групи  (застосовували тилмокс 25 %) був на 4 та 5 

% більшим. У послідуючі періоди досліджень – на 72 та 96 год вміст протеїну 

загального зростав у сироватці крові птиці 2 та 3 дослідних груп і 

перевищував показник контролю на 4 і 11 % та 5 і 14 % відповідно (табл. 3.13). 

Уміст альбумінів у сироватці крові курчат-бройлерів контрольної та 

дослідних груп на 24 год був на однаковому рівні.  У послідуючому, з 24 по 

96 год, їх вміст у сироватці крові хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів 

контрольної групи зменшувався на 35 %, тоді як у птиці 2 та 3 дослідних 

груп не зазнавав змін та перевищував показник контролю на 18–54 %, що 

засвідчує про їх синтез у гепатоцитах. 

Уміст глобулінів у сироватці крові курчат-бройлерів 2 і 3 дослідних груп не 

зазнавав змін впродовж періоду застосування їм антибіотиків і був меншим, ніж у 

контролі через 24 год на 2 та 3 % відповідно; через 48 год – на 7 та 13 %, через 72 

год – на 14 та 16 %, а через 96 год – на 20 та 21 % відповідно (табл. 3.13). 
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Рівень сечової кислоти у сироватці крові курчат-бройлерів дослідних 

груп у період застосування їм антибіотиків зменшувався, тоді як у птиці  

контрольної групи не зазнавав суттєвих змін. Зокрема, її вміст був меншим у 

сироватці крові курчат-бройлерів 2 та 3 дослідних груп через 48 год на 2 та 

11 % відповідно; через 72 год – на 6 та 12 %, а через 96 год – на 5 та 11 % 

відповідно від показника у птиці контрольної групи. 

Зменшення рівня сечової кислоти у сироватці крові птиці дослідних 

вважаємо результатом нормалізації обміну пуринів у процесі одужання птиці 

під впливом антибіотиків.   

Відомо, що креатинін є продуктом дегідратації креатину, міститься, в 

основному, у м’язовій тканині, а його вміст є відносно постійним. Уміст 

креатиніну у сироватці крові птиці хворої на орнітобактеріоз, якій не 

застосовували лікування (контрольна група) був більшим, ніж у курчат, яким 

застосували антибіотики через 48, 72 та 96 годин, в середньому на 10–11 %.  

Суттєвих змін зазнавав вміст кальцію загального та фосфору 

неорганічного в сироватці крові хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів. 

Зокрема, встановлено зменшення вмісту кальцію загального у сироватці 

крові птиці контрольної групи на 34 % за період від початку досліду до 96 

години, що характеризуємо як гіпокальціємію. У сироватці крові курчат 2 

дослідної групи, яким з лікувальною метою застосовували польодоксин, 

вміст кальцію загального також дещо зменшувався, тоді як у птиці 3 

дослідної групи зростав (табл. 3.13). 

Через 48 год уміст кальцію загального у сироватці крові курчат 2 та 3 

дослідних груп переважав показник контролю на 31 та 45 % відповідно; 72 

год – на 18 та 30 %, а через 96 год – на 43 та 52 % відповідно (p≤0,05). 

Уміст фосфору неорганічного у сироватці крові курчат-бройлерів 

контрольної та 2 дослідної групи (застосовували польодоксин) через 24 був 

на однаковому рівні, тоді як у птиці 3 дослідної групи (застосовували 

тилмокс 25 %) на 9 % менший. У послідуючі періоди досліджень 

спостерігали зростання вмісту фосфору неорганічного у сироватці крові 
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птиці контрольної та більш виражено у птиці 3 дослідної групи, тоді як у 

курчат 2 дослідної групи – зменшувався. Зокрема, його вміст у птиці 2 

дослідної групи через 48 год був меншим від контролю на 20 %, через 72  та 

96 год – на 16 % (табл.3.14). У сироватці крові курчат 3 дослідної групи уміст 

фосфору збільшувався та перевищував показник контролю через 48 год – на 

4 %, 72 год – на 12 %, а через 96 год – на 17 % (p≤ 0,05). 

Активність АсАТ у сироватці крові курчат-бройлерів дослідних груп 

через 24 год після застосування їм антибіотиків була дещо більшою від 

показника контролю – зокрема у птиці 2 дослідної групи на 2 %, 3 дослідної 

групи – на 6 %. У послідуючі періоди застосування антибіотиків птиці 

дослідних груп активність АсАТ у їх сироватці крові зменшувалась, тоді як у 

контролі зростала.   
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Таблиця 3.13 

Біохімічні показники сироватки крові курчат-бройлерів, хворих на орнітобактеріоз за застосування їм 

польодоксину і тилмоксу 25 %, (M±m), n=3 

Показник Група птиці 
Час досліджень, год 

24 48 72 96 

Протеїн 

загальний, г/л 

1 Контрольна 38,60±2,80 37,40±2,2 36,40±2,80 36,80±3,11 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

37,50±2,30 36,80±3,4 37,90±3,10 38,80±2,42 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

40,20±3,60 39,4±3,3 40,50±3,20 42,10±3,34 

Альбуміни, г/л 

1 Контрольна 17,70±1,80 14,45±2,41 11,19±3,10 11,58±2,74 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

16,65±2,87 17,15±2,60 16,47±2,34 16,78±2,27 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

17,66±2,79 17,59±2,81 17,00±3,35 17,93±3,38 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 

1 Контрольна 397,55±22,43 410,96±27,46 401,39±28,02 400,89±22,92 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

404,57±22,34 405,61±26,27 378,70±29,34 381,87±27,26 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

397,87±19,00 367,87±27,07 354,14±24,95 357,20±28,53 

Креатинін, 

мкмоль/л 

1 Контрольна 170,23±17,78 190,39±17,70 190,97±16,85 185,29±16,33 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

174,28±14,22 170,48±15,64 171,35±16,44 168,86±16,69 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

172,38±16,62 171,59±14,98 169,27±17,59 165,26±15,48 

Кальцій 

загальний, 

1 Контрольна 2,44±0,04 1,84±0,03 1,81±0,06 1,63±0,02 

2 Дослідна 2,74±0,03* 2,41±0,03* 2,14±0,12* 2,34±0,19* 
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ммоль/л (польодоксин) 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

2,23±0,14 2,67±0,17* 2,35±0,02* 2,49±0,03* 

Фосфор  

Неорганічний, 

ммоль/л 

1 Контрольна 1,03±0,05 1,08±0,04 1,23±0,14 1,17±0,03 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

1,04±0,07 0,87±0,07* 1,04±0,09 0,99±0,02* 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

0,94±0,03* 1,13±0,1 1,38±0,15 1,37±0,04* 

АсАТ, Од/л 

1 Контрольна 177,88±10,46 189,41±12,80 195,66±13,22 194,60±19,36 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

181,67±13,89 179,96±13,22 177,23±9,51 177,39±17,60 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

188,42±17,51 174,86±19,74 175,91±12,79 171,35±18,50 

АлАТ, Од/л 

1 Контрольна 62,48±5,59 64,57±6,49 65,20±5,74 64,88±5,38 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

57,45±6,37 54,80±6,71 54,22±6,56 54,58±5,70 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

56,93±7,01 54,94±4,49 55,29±5,98 53,35±4,45* 

Примітка: *(р≤0,05) порівняно з показником у курчат контрольної групи. 
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Так, у сироватці крові птиці 2 дослідної групи через 48 год активність 

АсАТ була меншою від показника контролю на 5 %, 72 год – на 10 %, через 

96 год на 9 %; у птиці 3 дослідної групи активність АсАТ була меншою від 

показника контролю на 8, 10 та 12 % відповідно. 

Таблиця 3.14 

Біохімічні показники сироватки крові курчат-бройлерів, хворих на 

орнітобактеріоз, після припинення застосування польодоксину та 

тилмоксу 25 %, (M±m, n=3) 

Показник Група птиці 
Час досліджень, год 

120 216 

Протеїн загальний, 

г/л 

1 Контрольна 35,40±3,20 34,10±2,80 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

39,10±2,41 42,50±2,70 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

43,32±2,70 45,40±2,10* 

Альбуміни, г/л 

1 Контрольна 10,52±3,33 11,69±2,91 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

16,41±4,43 16,68±2,81 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

16,62±3,32 17,07±2,38 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 

1 Контрольна 369,75±25,44 356,51±29,60 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

353,77±26,29 352,99±26,42 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

351,32±27,06 346,04±28,50 

Креатинін, мкмоль/л 

1 Контрольна 181,00±19,27 179,70±18,74 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

166,22±17,57 162,50±17,48 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

161,03±18,66 151,26±16,51 

Кальцій загальний, 

ммоль/л 

1 Контрольна 1,80±0,07 1,82±0,11 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

2,18±0,05* 2,26±0,10* 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

2,35±0,09* 2,53±0,12* 

Фосфор 

неорганічний, 

ммоль/л 

1 Контрольна 1,29±0,08 0,98±0,17 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

1,13±0,08 1,33±0,02* 

3 Дослідна 1,61±0,04* 1,72±0,08* 
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(тилмокс) 

АсАТ, Од/л 

1 Контрольна 195,16±18,50 191,89±23,79 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

181,84±22,82 182,47±16,63 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

180,31±19,52 179,04±18,39 

АлАт, Од/л 

1 Контрольна 70,55±4,88 71,10±7,67 

2 Дослідна 

(польодоксин) 

52,31±5,96* 50,87±8,31* 

3 Дослідна 

(тилмокс) 

52,34±4,14* 51,05±4,52* 

 

 

Активність АлАТ у сироватці крові птиці як контрольної, так і 

дослідних груп за період від початку досліду до 96 год не зазнавала суттєвих 

змін, однак більш високою вона була у птиці контрольної групи.  

Зокрема активність АлАТ через 24 год у сироватці крові птиці 

контрольної групи була вищою за показники у птиці 2 та 3 дослідних груп на 

9 %, через 48 год – на 17 %, через 72 год – на 20 та 18 %, а через 96 год на 16 

та 18 % (p≤ 0,05) відповідно. 

Після припинення застосування птиці дослідних груп антибіотиків, 

вміст протеїну загального у їх сироватці крові продовжував зростати, а 

максимальні показники було встановлено на 216 год, тоді як у птиці 

контрольної групи зменшувався і на 216 год був найменшим за весь період 

досліду. На 120 год вміст протеїну загального у сироватці крові курчат 2 та 3 

дослідних груп перевищував показник у контролі на 10 і 22 % відповідно, а 

на 216 год – на 24 і 33 % (p≤ 0,05) відповідно. 

Отримані результати засвідчують про те, що за орнітобактеріозу 

курчат-бройлерів розвивається гіпопротеїнемія, а застосування польодоксину 

(д. р. доксицикліну гіклакт) та тилмоксу 25 % (д. р. тилмікозину фосфат) 

сприяє одужанню птиці та активації процесів синтезу, на що вказує 

збільшення вмісту протеїну загального у сироватці крові.  
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За припинення застосування антибіотиків птиці дослідних груп (120 та 

216 год досліду) вміст альбумінів у їх сироватці крові був більшим від 

показників у курчат контрольної групи на 46–56 % (табл. 3.14). 

Отже, гіпопротеїнемія, що розвивається в організмі хворих на 

орнітобактеріоз курчат-бройлерів, зумовлена зменшенням рівня альбумінів. 

У період припинення застосування антибіотиків – з 96 по 216 год 

спостерігали зменшення вмісту сечової кислоти у сироватці крові курчат-

бройлерів не тільки дослідних, але і контрольної групи. Однак її вміст у 

сироватці крові птиці 2 та 3 дослідних груп через 120 год був меншим від 

показника у контролі на 5 %, тоді як через 216 год різниця була несуттєвою.  

Уміст креатиніну у сироватці крові курчат-бройлерів дослідних груп 

продовжував зменшуватися навіть після припинення застосування їм 

антибіотиків. Зокрема, через 120 год його вміст у сироватці крові птиці 2 та 3 

дослідних груп був меншим ніж у контролі на 8 та 12 % відповідно, а через 

216 год – на 10 та 16 % відповідно. 

Після припинення застосування антибіотиків, уміст кальцію загального 

на 120 та 216 год досліду у сироватці крові птиці 2 дослідної групи був 

більшим ніж у контролі на 21 та 24 % (p≤ 0,05), 3 дослідної групи – на 30 та 

39 % (p≤ 0,05) відповідно (табл. 3.14).  

За припинення застосування птиці дослідних груп антибіотиків уміст 

фосфору неорганічного у їх сироватці крові зростав і через 120 год 

перевищував показник контролю у курчат 3 дослідної групи на 24 % (p≤ 

0,05), а через 216 год на 35 % (p≤ 0,05) у курчат 2 дослідної групи, та на 75 % 

(p≤ 0,05) у курчат 3 дослідної групи. 

Після припинення застосування антибіотиків курчатам 2 та 3 дослідних 

груп, активність АсАТ у їх сироватці крові дещо зростала, однак була меншою 

через 120 год від показника контролю в середньому на 7 %, а через 216 год – на 5 

та 7 % відповідно. Активність АлАТ на 120 та 216 год у сироватці крові птиці 

дослідних груп зменшувалася, тоді як у контролі зростала. Зокрема, на 120 год 
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активність АлАТ у сироватці крові птиці обох дослідних груп була меншою ніж 

у контролі на 16 % (p≤ 0,05), а через 216 год – на 19 % (p≤ 0,05). 

Отже, у хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів контрольної групи 

виникали порушення білкового складу сироватки крові, що проявлялися 

гіпопротеїнемією, за якої на 216 год спостерігали зменшення вмісту протеїну 

загального та альбумінів на 12 і 34 % відповідно.  

Уміст протеїну загального у сироватці крові птиці 2 та 3 дослідних 

груп (застосовували польодоксин та тилмокс 25 % відповідно) збільшувався і 

на 216 год перевищував показник контролю на 24 та 33 % (р≤0,05) 

відповідно, альбумінів – на 56 % у птиці обох дослідних груп.  

За орнітобактеріозу курчат-бройлерів контрольної групи спостерігали 

гіпокальціємію, а вміст кальцію загального у їх сироватці крові на 216 год був 

меншим від початкового (24 год) на 25 %. У сироватці крові птиці 2 та 3 

дослідних груп вміст кальцію загального у період з 24 до 216 год був вірогідно 

вищим, ніж у контролі. У птиці контрольної та 2 дослідної групи спостерігали 

гіпофосфатемію, а вміст фосфору неорганічного у їх сироватці крові на 216 год 

був меншим, ніж у птиці 3 дослідної групи на 43 та 23 % відповідно. 

Активність аланінової амінотрансферази у сироватці крові курчат- 

бройлерів контрольної групи за період з 24 до 216 год зростала на 14 %, тоді 

як у птиці дослідних груп, яким застосовували для лікування антибіотики, 

знижувалася і на 96, 120 та 216 год була вірогідно меншою, ніж у контролі.   

Таким чином, на основі аналізу біохімічних показників сироватки крові 

курчат-бройлерів, хворих на орнітобактеріоз, робимо узагальнення про те, 

що польодоксин (д. р. доксицикліну гіклат) та тилмокс 25 % (д. р. 

тилмікозину фосфат) забезпечують виражену терапевтичну ефективність, на 

що вказують позитивні зміни обміну білків та мінеральних речовин 

(збільшення вмісту протеїну загального та альбумінів у сироватці крові 

курчат 2 та 3 дослідних груп; відсутні зміни вмісту кальцію неорганічного у 

птиці обох дослідних груп та фосфору неорганічного у курчат 3 досілдної 

групи); відсутність змін активності аспарагінової та аланінової трансфераз та 



127 

 

 
 

зростання їх активності у сироватці крові курчат-бройлерів контрольної 

групи. 

Фармакодинамічні показники доксицикліну гіклату та тилмікозину 

фосфату у хворих на орнітобакетріоз курчат-бройлерів, визначаються їх 

механізмом та активністю протимікробної (бактерицидна та 

бактеріостатична) дії.  

Зміни, що настають в організмі курчат-бройлерів, хворих на 

орнітобактеріоз, є результатом хіміотерапевтичної ефективності вказаних 

антибіотиків. 

 

3.10. Мікроскопічні зміни в органах курчат-бройлерів за 

орнітобактеріозу та після застосування доксицикліну і тилмікозину 

Проведеними гістологічними дослідженнями органів, хворих на 

орнітобактеріоз 25 добових курчат-бройлерів, було встановлено наявність у 

них виразних мікроскопічних змін. 

У легенях просвіти більшості парабронхів були помітно зменшені за 

рахунок набряку їх стінок та інфільтрації, головним чином, лімфоцитами, серед 

яких виявлялась невелика кількість моноцитів і псевдоеозинофілів (рис. 3.5 a.). 

Епітелій на поверхні парабронхів був майже повністю відсутній. Лише подекуди 

виявлялись поодинокі сплющені епітеліальні клітини чи їх невеликі групки. 

Більшість повітроносних капілярів усіх без виключення 

парабронхіальних комплексів були звужені внаслідок інтенсивного 

розширення та переповнення кров’ю кровоносних капілярів. Натомість 

невелика частина повітроносних капілярів була виразно розширена (рис. 3.5 

б, 3.5 в), що, на нашу думку, засвідчувало про компенсаторну реакцію легень 

на втрату значної частини поверхні газообміну. На поверхні майже всіх 

повітроносних капілярів епітелій також був відсутній (рис. 3. 5 г). 

Усі кровоносні судини легень були розширені, переповнені клітинами 

крові. Навколо кровоносних судин в усіх випадках виявляли виражений набряк, а 
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навколо частини з них – ще й крововиливи (рис. 3.5 г). Крововиливи також 

виявлялись у паренхімі парабронхіальних комплексів (рис. 3.5 в). 

Трахея була помітно менш ураженою, ніж легені. Уся поверхня 

слизової оболонки трахеї була вкрита досить товстим шаром густого слизу 

(рис. 3.6). Частина епітеліальних клітин слизової оболонки трахеї 

руйнувалась, а частина ставала виразно сплощеними. Усі кровоносні судини 

слизової оболонки були значно розширені, переповнені клітинами крові. 

Підслизова основа була інтенсивно набрякла. Натомість у хрящовій тканині 

мікроскопічні зміни не виявлялись. 

Селезінка була відносно рівномірно дифузно набрякла. В лімфоїдних 

фолікулах кількість лімфоцитів була помітно зменшена (рис. 3.7). 

У нирках кровоносні судини строми на більшості ділянок були виразно 

розширені, переповнені кров’ю. Місцями реєструвались крововиливи (рис. 

3.8). У частини ниркових тілець реєструвався нерівномірний набряк 

клубочків, що супроводжувався зернистою дистрофією мезангіоцитів і 

руйнуванням частини подоцитів. У іншої частини ниркових тілець клубочки 

були частково чи майже повністю зруйновані (рис. 3.9). 

Мікроскопічні зміни в звивистих і прямих канальцях нирок були подібними. 

Було виявлено зернисту дистрофію клітин їх епітелію. В частині канальців 

реєструвався виразний субепітеліальний набряк, що призводило до повного чи 

часткового відокремлення епітеліальних клітин від базальної мембрани. Змінені 

внаслідок дистрофії та повністю чи частково відокремлені від базальної 

мембрани канальців епітеліальні клітини були некротизованими чи 

зруйнованими (рис. 3.10). На деяких ділянках нирок в частині звивистих і 

прямих канальців спостерігався лізис їх базальної мембрани, внаслідок чого 

ця мембрана повністю чи частково не виявлялась, а епітеліальні клітини 

канальців утворювали невпорядковані скупчення (рис. 3.11). 

У печінці курчат, хворих на орнітобактеріоз, нами також було 

встановлено наявність виразних мікроскопічних змін. Орган був дифузно 

набряклий, з крововиливами (рис. 3.12). 
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Рис. 3.5 а. Легені 25 добових 

курчати-бройлера за орнітобактеріозу: 

просвіт парабронху (1), розширені 

повітроносні капіляри (2), звужені 

повітроносні капіляри (3), 

нерівномірно набрякла сполучна 

тканина (4). Гематоксилін Джилл 2 і 

еозин. Х100. 

Рис. 3.5 б. Легені 25 добового 

курчати-бройлера за 

орнітобактеріозу: просвіт 

парабронху (1), відсутність 

респіраторного епітелію (2), 

лімфоцитарна інфільтрація; 

розширені, переповнені кров’ю 

капіляри (3), крововилив (4). 

Гематоксилін Джилл 2 і еозин. Х100. 

  
Рис. 3.5 в. Легені 25 добового 

курчати-бройлера за орнітобактеріозу: 

відсутність респіраторного епітелію 

повітроносного капіляру (1), набряк і 

лімфоцитарна інфільтрація сполучної 

тканини між двома суміжними 

парабронхіальними комплексами (2). 

Гематоксилін Джилл 2 і еозин. Х100. 

Рис. 3.5 г. Легені 25 добового 

курчати-бройлера за 

орнітобактеріозу: розширена, 

переповнена кров’ю артерія (1), 

набряк і крововилив навколо артерії 

(2). Гематоксилін Джилл 2 і еозин. 

Х100. 
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Рис. 3.6. Трахея 25 добового  

курчати-бройлера за орнітобактеріозу: 

слиз на поверхні слизової оболонки 

(1), руйнування епітелію (2), осередки 

набряку (3), розширена, переповнена 

кров’ю вена (4), набряк підслизової 

основи (5). Гематоксилін Джилл 2 і 

еозин. Х100. 

Рис. 3.7. Селезінка 25 добового 

курчати-бройлера за 

орнітобактеріозу: спустошення 

лімфоїдного вузлика (1), набряк 

паренхіми (2). Гематоксилін Джилл 

2 і еозин. Х100. 

  
Рис. 3.8. Нирка 25 добового 

курчати-бройлера за орнітобактеріозу: 

розширені, переповнені кров’ю 

кровоносні капіляри строми (1), 

крововиливи (2). Гематоксилін Джилл 

2 і еозин. Х100. 

Рис. 3.9. Нирка 25 добового  

курчати-бройлера за 

орнітобактеріозу: набряк клубочка 

(1), руйнування клубочка (2). 

Гематоксилін Джилл 2 і еозин. Х100. 

Внаслідок значного набряку структура багатьох печінкових часточок 

була виразно порушена. Частина центральних вен і вен печінкових тріад була 
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значно розширена. Гепатоцити перебували в стані зернистої дистрофії, або ж 

руйнувались. 

Гістологічними дослідженнями серця мікроскопічні зміни в ендокарді 

та епікарді нами встановлені не були.  

Натомість у міокарді було виявлено значний набряк інтерстицію. Усі 

м’язові волокна перебували в стані зернистої дистрофії. Місцями 

реєструвались розриви окремих м’язових волокон та їх невеликих пучків, 

внаслідок чого такі волокна ставали фрагментованими (рис. 3.13). 

Проведеними гістологічними дослідженнями було встановлено, що за 

лікування хворих курей препаратом польодоксин (д. р. доксицикліну гіклат) 

уже на другу добу мікроскопічні зміни в різних органах відрізнялись від 

таких у хворих на орнітобактеріоз курей (забитих перед дослідженням) і 

курей контрольної групи, яких не лікували.  

Усі великі кровоносні судини легень були виразно розширені, 

переповнені клітинами крові. Запальна гіперемія виявлялась лише в частині 

парабронхіальних комплексів. Навколо кровоносних судин виявляли 

помірний набряк та невеликі крововиливи (рис. 3.14). 

Просвіти парабронхів не були зменшені, хоча інфільтраціїя їх стінок 

клітинами запалення зберігалась. Лише частина повітроносних капілярів 

була звужена. Такі зміни свідчили про можливість більш інтенсивного 

газообміну порівняно з птицею, яку не лікували.  

Кровоносні капіляри були розширені й переповнені кров’ю лише в 

частині парабронхіальних комплексів.  

Мікроскопічні зміни в трахеї, селезінці, міокарді та печінці курчат на 2 

добу лікування доксицикліном були аналогічні таким у хворих на 

орнітобактеріоз курчат, першої (контрольної) групи, яких не лікували (рис. 

3.15). Проте слід зазначити, що в курчат, яких лікували, в печінці було 

помітно менше крововиливів, а інтерстицій міокарду був менш набряклим.
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Рис. 3.10. Нирка 25 добового 

курчати-бройлера за орнітобактеріозу: 

зерниста дистрофія клітин епітелію 

звивистого канальця (1), 

відокремлення епітелію від базальної 

мембрани (2), некроз епітеліальних 

клітин (3), руйнування епітеліальних 

клітин (4). Гематоксилін Джилл 2 і 

еозин. Х100. 

Рис. 3.11. Нирка 25 добового 

курчати-бройлера за 

орнітобактеріозу: невпорядковане 

скупчення епітеліальних клітин 

звивистих канальців (показано 

стрілками). Гематоксилін Джилл 2 і 

еозин. Х100. 

  
Рис. 3.12. Печінка 25 добового  

курчати-бройлера за орнітобактеріозу: 

виразно розширена центральна вена 

(1), набряк і дезорганізація структури 

печінкових часточок (2), крововиливи 

(3). Гематоксилін Джилл 2 і еозин. 

Х100. 

Рис. 3.13. Міокард 25 добового  

курчати-бройлера за 

орнітобактеріозу: зерниста дистрофія 

м’язових волокон (1), фрагментація 

м’язових волокон (2), набряк 

інтерстицію (3). Гематоксилін Джилл 

2 і еозин. Х100. 
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На 4 добу лікування хворих курчат доксицикліном мікроскопічні зміни 

в різних органах відрізнялись від таких у хворих на орнітобактеріоз курчат, 

забитих на початку досліду, курчат (першої) контрольної групи, яких не 

лікували і курчат на 2 добу лікування цим препаратом. 

Усі великі кровоносні судини легень були виразно розширені, 

переповнені клітинами крові. Навколо поодиноких кровоносних судин 

виявляли набряк, а крововиливи були відсутні (рис. 3.16). Гіперемія 

кровоносних капілярів парабронхіальних комплексів не виявлялась.  

У парабронхіальних комплексах спостерігались лише невеликі 

осередки інфільтрації клітинами запалення. Лише частина повітроносних 

капілярів була звужена. У трахеї виявляли лише сплощений епітелій її 

слизової оболонки та розширені, переповнені кров’ю кровоносні судини (рис. 

3.17). Зміни в легенях і трахеї свідчили про зниження інтенсивності запальної 

реакції і відновлення (хоча й неповне) функції органів дихання. 

У селезінці набряк її пульпи вже не реєструвався. Натомість 

спостерігалась значна гіперплазія лімфоїдної тканини, яка витісняла червону 

пульпу органу (рис. 3.18). Такі зміни, на нашу думку, засвідчували про 

виразну активацію імунної системи, хоча чіткі лімфоїдні вузлики в селезінці 

ще не утворювались. 

У нирках реєструвались зерниста дистрофія лише частини клітин 

епітелію звивистих канальців, поодинокі субепітеліальні набряки та 

крововиливи (рис. 3.19). 

Руйнування клітин епітелію канальців і самих канальців не 

спостерігалось. 

У печінці виявлявся дифузний помірний набряк і крововиливи (рис. 3.20), 

але печінкові часточки були вже не дезорганізовані, як це спостерігалось на 2 добу 

лікування доксицикліном. Частина гепатоцитів перебувала в стані зернистої 

дистрофії, проте руйнування печінкових клітин не реєструвалось. 

У міокарді в цей період спостережень було встановлено лише помірний 

набряк і зернисту дистрофію м’язових волокон (рис. 3.21). 
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Рис. 3.14. Легені 27 добового 

курчати-бройлера другої дослідної групи за 

орнітобактеріозу на 2 добу лікування 

доксицикліном: просвіт парабронху (1), 

розширені повітроносні капіляри 

парабронхіального комплексу (2), звужені 

повітроносні капіляри парабронхіального 

комплексу (3), розширені, переповнені 

кров’ю кровоносні капіляри (4), 

нерівномірно набрякла сполучна тканина 

(5),  розширена, переповнена кров’ю вена. 

Гематоксилін Джилл 2 і еозин. Х100. 

Рис. 3.15. Печінка 27 добового 

курчати-бройлера другої дослідної групи 

за орнітобактеріозу на 2 добу лікування 

доксицикліном: не змінена капсула органу 

(1), виразно розширена центральна вена 

(2), набряк і дезорганізація структури 

печінкових часточок (3), крововиливи (4). 

Гематоксилін Джилл 2 і еозин. Х100. 

  
Рис. 3.16. Легені 29 добового 

курчати-бройлера другої дослідної групи за 

орнітобактеріозу на 4 добу лікування 

доксицикліном: просвіт парабронху (1), 

розширені повітроносні капіляри (2), 

звужені повітроносні капіляри 

парабронхіального комплексу (3), 

розширена, переповнена кров’ю вена (4), 

набряк навколо вени (5). Гематоксилін 

Джилл 2 і еозин. Х100. 

Рис. 3.17. Трахея 29 добового 

курчати-бройлера другої дослідної групи за 

орнітобактеріозу на 4 добу лікування 

доксицикліном: сплощений епітелій слизової 

оболонки (1), розширені, переповнені кров’ю 

кровоносні судини (2). Гематоксилін Джилл 2 

і еозин. Х100.  
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Таким чином, лікування хворих курчат-бройлерів другої дослідної 

групи польодоксином (д. р. доксицикліну гіклат) забезпечувало помітне 

відновлення структури різних органів, проте на 4 добу в курчат ще 

виявлялися залишкові явища в усіх досліджених нами органах. 

У курчат-бройлерів третьої дослідної групи, для лікування яких 

застосовували препарат тилмокс 25 % (д.р. тилмікозину фосфат), уже на 

другу добу застосування цього препарату в легенях у просвіті парабронхів 

виявлявся клітинний детрит і еритроцити, що, на нашу думку, засвідчувало 

про процеси очищення органу (рис. 3.22). 

Виразна запальна реакція не спостерігалась, хоча стінки парабронхів 

були набряклими. Повітроносні капіляри були розширені. Лише місцями 

виявлялись невеликі групки звужених повітроносних капілярів (рис. 3.22). 

Такі зміни засвідчували про більш інтенсивне функціонування легень 

порівняно з хворими на орнітобактеріоз курчатами контрольної групи, та 

курчатами другої дослідної групи, яких лікували польодоксином. 

У трахеї спостерігались лише незначне розширення й переповнення 

кров’ю кровоносних судин слизової оболонки. У селезінці виявляли виразну 

гіперплазію лімфоїдної тканини, внаслідок чого на окремих ділянках органу 

червона пульпа майже не виявлялась (рис. 3.23). Зміни в нирках (рис. 3.24), 

печінці та міокарді були подібні до таких, як за лікування курчат 

доксицикліном, але на 4 добу. 

На 4 добу лікування тилмікозином у легенях виявляли лише гіперемію 

(рис. 3.25). У трахеї будь-які мікроскопічні зміни не виявлялися (рис. 3.26). 

У селезінці встановлено морфологічні ознаки нормалізації 

мікроскопічної будови органу та інтенсивної імунної відповіді у вигляді 

гіперплазії лімфоїдних вузликів (рис. 3.27). 

Проте мікроскопічна будова нирок і селезінки протягом цього терміну 

спостережень ще повністю не відновилась, хоча зміни в цих двох органах 

були набагато менш інтенсивними, ніж в курчат усіх інших груп. 
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Рис. 3.18. Селезінка 29 добового 

курчати-бройлера другої дослідної 

групи за орнітобактеріозу на 4 добу 

лікування доксицикліном: гіперплазія 

лімфоїдної тканини (1), червона 

пульпа (2). Гематоксилін Джилл 2 і 

еозин. Х100. 

Рис. 3.19. Нирка 29 добового 

курчати-бройлера другої дослідної 

групи за орнітобактеріозу на 4 добу 

лікування доксицикліном: зерниста 

дистрофія клітин епітелію 

звивистого канальця (1), 

субепітеліальний набряк (2),  

крововилив (3). Гематоксилін Джилл 

2 і еозин. Х100. 

  
Рис. 3.20. Печінка 29 добового 

курчати-бройлера другої дослідної 

групи за орнітобактеріозу на 4 добу 

лікування доксицикліном: набряк (1), 

крововиливи (2). Гематоксилін Джилл 

2 і еозин. Х100. 

Рис. 3.21. Міокард 29 добового 

курчати-бройлера другої дослідної 

групи за орнітобактеріозу на 4 добу 

лікування доксицикліном: зерниста 

дистрофія м’язових волокон (1), 

набряк інтерстицію (2). Гематоксилін 

Джилл 2 і еозин. Х100. 
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Рис. 3.22. Легені 27 добового 

курчати-бройлера третьої дослідної 

групи за орнітобактеріозу на 2 добу 

лікування тилмікозином: клітинний 

детрит і еритроцити в просвіті 

парабронху (1), набряк стінки 

парабронху (2), повітроносні капіляри 

(3). Гематоксилін Джилл 2 і еозин. 

Х100. 

Рис. 3.23. Селезінка 27 

добового курчати-бройлера третьої 

дослідної групи за орнітобактеріозу 

на 2 добу лікування тилмікозином: 

капсула (1), гіперплазія лімфоїдної 

тканини (2). Гематоксилін Джилл 2 і 

еозин. Х100. 

 

Рис. 3.24. Нирка 27 добового 

курчати-бройлера третьої дослідної 

групи за орнітобактеріозу на 2 добу 

лікування тилмікозином: зерниста 

дистрофія клітин епітелію звивистого 

канальця (1), субепітеліальний 

набряк (2), крововилив (3). 

Гематоксилін Джилл 2 і еозин. Х100. 
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Рис. 3.25. Легені 29 добового 

курчати-бройлера третьої дослідної групи 

за орнітобактеріозу на 4 добу лікування 

тилмікозином: просвіт парабронху (1), 

розширення й переповнення кров’ю 

кровоносної судини (2), повітроносні 

капіляри (3). Гематоксилін Джилл 2 і 

еозин. Х100. 

Рис. 3.26. Трахея 29 добового  

курчати-бройлера третьої дослідної 

групи за орнітобактеріозу на 4 добу 

лікування тилмікозином: епітелій 

слизової оболонки (1), слизова 

оболонка (2), хрящова тканина (3). 

Гематоксилін Джилл 2 і еозин. 

Х100.  

  

Рис. 3.27. Селезінка 29 добового  

курчати-бройлера третьої дослідної групи 

за орнітобактеріозу на 4 добу лікування 

тилмікозином: червона пульпа (1), 

гіперплазія лімфоїдних вузликів (2). 

Гематоксилін Джилл 2 і еозин. Х100 

Рис. 3.28. Нирка 29 добового 

курчати-бройлера третьої дослідної 

групи за орнітобактеріозу на 4 добу 

лікування тилмікозином: зерниста 

дистрофія клітин епітелію 

звивистого канальця (1), 

субепітеліальний набряк (2). 

Гематоксилін Джилл 2 і еозин. 

Х100. 
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Рис. 3.29. Печінка 29 

добового курчати-бройлера третьої 

дослідної групи за орнітобактеріозу 

на 4 добу лікування тилмікозином: 

набряк (1), гіперемія капілярів (2). 

Гематоксилін Джилл 2 і еозин. 

Х100. 

 
 

 

  

У нирках у поодиноких звивистих канальцях реєструвались зерниста 

дистрофія епітелію та відносно незначні субепітеліальні набряки (рис. 3.28). 

У печінці нами було виявлено дифузний помірний набряк та гіперемію 

капілярів (рис. 3.29). 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Аналіз отриманих результатів досліджень дає підстави стверджувати, 

що доксициклін у формі сполуки доксицикліну гіклат швидко всмоктується в 

кишечнику, має виражену біодоступність, бо через 2–4 год від початку 

застосування польодоксину в максимальних кількостях накопичується у 

внутрішніх органах – нирках, легенях, печінці.  

Упродовж 12 год застосування польодоксину, вміст доксицикліну був 

найбільшим у печінці, дещо меншим у легенях та нирках, що зумовлено 

всмоктуванням речовини у тонкому відділі кишечнику та надходженням її 

через ворітну вену у печінку, де, в основному, відбувається її процес 

біотрансформації. Зокрема, у цей період досліджень, вміст доксицикліну у 

печінці становив від 9,07 ± 0,07 до 8,67 ± 0,05 мкг/г, тоді як у легенях від 8,39 

± 0,20 до 7,34 ± 0,12 мкг/г, нирках від 7,63 ± 0,38 до 6,66 ± 0,20 мкг/г. 

На 24 год досліду найбільший вміст доксицикліну був встановлений у 

легенях за незначно менших показників у нирках та печінці. Вважаємо, що 24 

год відбувається рівномірний розподіл доксицикліну у паренхіматозних 

органах курчат-бройлерів. На 26 та 28 год досліду (через 2 та 4 год від 

початку випоювання розчину польодоксину на другу добу) найбільший вміст 

доксицикліну був у печінці, мікросомах якої здійснюється метаболізм 

лікарських речовин та легенях, що мають розгалуджену систему кровоносних 

судин,  по яких з кров’ю надходять лікарські речовини [95, 71]. 

У період з 32 до 96 год досліду, спостерігали високий вміст 

доксицикліну у нирках, який, зокрема, на 48, 72, 76 та 96 год перевищував 

показник не тільки у легенях, але і у печінці. Вважаємо, що в цей період 

активізується видільна функція нирок, яка спрямована на звільнення з 

організму від доксицикліну, що узгоджується з літературними даними [73, 

63]. Значно менший вміст доксицикліну у грудних та серцевому м’язах, ніж у 

печінці, нирках та легенях пояснюємо тим, що останні є паренхіматозними 

органами, строма яких має добре розгалужену систему судин і всі вони 
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забезпечують екскрецію лікарських речовин та їх метаболітів: нирки з сечею, 

печінка з жовчю у кишечник та у послідуючому з фекаліями, легені з 

видихуваним повітрям. Підтвердженням участі печінки, нирок та легень у 

процесах метаболізму доксицикліну та виділення з організму, є зменшення 

його вмісту на 120 год досліду у 2,1, 2,2 та 2,8 рази відповідно. 

Залишкові кількості доксицикліну гіклату, які були встановлені у 

внутрішніх органах та грудних м’язах птиці через 216 год досліду 

засвідчують про те, що період каренції за застосування польодоксину 

курчатам-бройлерам повинен бути більшим 5 діб, а для його встановлення 

необхідні подальші дослідження. 

Результати наших досліджень засвідчують про те, що тилмікозину 

фосфат володіє високою біодоступністю і за випоювання взамін питної води 

у складі препарату тилмокс 25 % через 2 год розподіляється в максимальних 

кількостях у легені та печінку, через 26 год у нирки, а через 52 год – у грудні 

та серцевий м’язи. Швидке надходження великих кількостей тилмікозину 

фосфату у внутрішні органи та м’язи вказують на його здатність легко 

проникати через слизову оболонку кишечнику та стінку кровоносних судин і 

потрапляти у кров. 

На високу біодоступність тилмікозину вказують результати досліджень  

Taha Attia та Amera Abd El Latif отримані також на здорових курчатах-

бройлерах. Ними встановлено, що за одноразового перорального 

застосування тилмікозину фосфату здоровим курчатам-бройлерам у дозі 25 

мг/кг маси тіла у формі розчину, максимальна його концентрація була у 

сироватці крові через 2,5 год і становила 1,06 мкг/мл, а найменший показник 

було встановлено через 24 год – 0,63 мкг/мл.  

У здорових курчат-бройлерів, яких експериментально заражали 

Mycoplasma gallisepticum та E. coli, а після появи клінічних симптомів 

задавали перорально тилмікозин у дозі 25 мг/кг маси тіла один раз на добу 

протягом 5 діб, максимальна кількість тилмікозину у сироватці крові 

становила 0,69 мкг/г через 2,8 год. 
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У здорових курчат-бройлерів, яким впродовж 5 діб один раз на добу 

задавали перорально тилмікозину фосфат у дозі 25 мг/кг маси тіла та 

визначали його вміст у сироватці крові, внутрішніх органах та м’язах стегна 

через 2 год, 1, 2, 5, 7, 9 та 13 діб після останнього застосування, залишкові 

кількості тилмікозину виявляли у печінці, нирках, легенях, селезінці, м’язах 

стегна через 2 год, 1, 2 та 5 діб; у жирі та сироватці крові – через 2 год, 1 та 2 

доби. Найбільші залишкові кількості незалежно від часу досліджень було 

встановлено у легенях – від 30,67 ± 0,67 мкг/г через 2 год, до 15,20 ± 2,00 

мкг/г на 5 добу; печінці – від 19,20 ± 0,40 до 5,73 ± 0,67 мкг/г; нирках – від 

13,20 ± 0,50 до 3,44 ± 0,48 мкг/г; селезінці – від 6,24 ± 0,53 до 0,58 ± 0,04 

мкг/г; м’язах стегна – від 5,73 ± 0,67 до 0,55 ± 0,03 мкг/г; у жирі та сироватці 

крові – від 5,73 ± 0,67 до 3,20 ± 0,24 та від 2,00 ± 0,29 до 0,91 ± 0,08 

відповідно на другу добу [37]. 

Нашими дослідженнями встановлено подібну закономірність вмісту 

залишкових кількостей тилмікозину фосфату. Зокрема, його виявляли на 1, 2 

та 5 доби після припинення застосування препарату тилмокс 25 % у печінці, 

нирках, легенях та серці, тоді як у грудних м’язах лише через 1 та 2 доби, а 

через 5 діб – не виявляли. Найбільші залишкові кількості незалежно від часу 

досліджень встановили у легенях – від 8,25 ± 0,29 мкг/г на першу добу до 

1,20 ± 0,03 мкг/г на п’яту добу; печінці – від 4,65 ± 0,08 до 1,01 ± 0,02 мкг/г; 

нирках – від 4,11 ± 0,26 до 0,91 ± 0,03 мкг/г; серцевому м’язі – від 3,52 ± 0,34 

до 0,02 ± 0,00 мкг/г; тоді як у грудних м’язах – 2,24 ± 0,18 мкг/г на першу 

добу, 2,02 ± 0,16 мкг/г на другу, а через 5 діб його не виявляли. 

Дослідження фармакокінетики тилмікозину фосфату – діючої речовини 

препаратів пулмотил АС – порошок для розчину, та провітил – готовий 

водний розчин для перорального застосування проводились Йорданськими 

вченими Abu-Basha E.A. та Idkaidek N.M. Курчатам-бройлерам, розподіленим 

на дві групи перорально одноразово задали препарати у дозі 30 мг/кг маси 

тіла. Від курчат обох дослідних груп через 15 та 30 хв, і через 1, 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 24, 48, 72 та 96 год після застосування препарату відбирали кров для 
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визначення параметрів фармакокінетики. Максимальна концентрація 

тилмікозину у плазмі крові становила 2,09 ± 0,37 для пулмотилу АС та 2,12 ± 

0,40 мкг/мл для провітилу, а час настання максимальної концентрації у 

плазмі крові становив 3,99 ± 0,84 та 5,82 ± 1,04 год відповідно. Результати 

досліджень засвідчують про біоеквівалентність та біодоступність препаратів 

тилмікозину фосфату у формі готового розчину для випоювання та у формі 

порошку. Швидкість та ступінь всмоктування тилмікозину у формі готового 

розчину провітил були дещо більшими, в порівнянні зі швидкістю 

всмоктування порошку пулмотил АС. Однак різниця залилашалсь 

незначною, що дозволяє стверджувати про високу біодоступність 

тилмікозину у різних лікарських формах [26]. 

Отримані результати досліджень у певній мірі узгоджуються з нашими, 

зокрема у плані біодоступності, на що вказує швидке надходження у 

внутрішні органи та кров тилмікозину фосфату у складі препаратів тилмокс 

25 %, провітил та пулмотил АС. Наші дослідження також доводять повільне 

виведення тилмікозину фосфату у складі препарату тилмокс 25 % з організму 

курчат-бройлерів, бо його залишкові кількості виявляли у легенях, печінці, 

нирках та серцевому м’язі навіть через 5 діб після припинення застосування.  

Подібними були показники розподілу тилмікозину за його випоювання 

впродовж трьох діб клінічно-здоровим та інфікованим Mycoplasma 

gallisepticum курчатам-бройлерам, отримані Ashraf Abdelhakim Elkomy та 

співавторами. Встановлено, що вміст тилмікозину у сироватці крові через 15 

хв після його застосування був вищим у здорових курей, та становив 0,25 ± 

0,020 мг/мл, тоді як у хворих – 0,18 ± 0,01 мг/мл. Найвища концентрація у 

сироватці крові виявлялась через дві години після застосування і становила у 

здорових курчат 1,23 ± 0,062 мг/мл, у хворих – 0,80 ± 0,05 мг/мл. Отримані 

дані переконливо засвідчують про вплив патологічного процесу на 

зменшення надходження тилмікозину у кров птиці.  

Вміст тилмікозину у внутрішніх органах клінічно здорових та хворих 

курчат через 24 години після останнього застосування мав схожу тенденцію 
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до розподілу, та співпадав із результатами наших досліджень та 

дослідженнями Taha Attia зі співавторами. Зокрема, найвищу концентрацію 

тилмікозину у клінічно здорових та інфікованих Mycoplasma gallisepticum 

курчат виявили у легенях – 9,45 ± 0,34мкг/гр та 8,30 ± 0,25 мкг/гр, менше у 

печінці – 5,32 ± 0,16 мкг/гр та 4,56 ± 0,14 мкг/гр, ще менше у нирках – 4,53 ± 

0,12 мкг/гр та 3,88 ± 0,17 мкг/гр, а найменше у серцевому м’язі – 4,24 ± 0,17 

мкг/гр та 3,41 ± 0,16 мкг/гр. Варто зазначити, що тенденція розподілу 

тилмікозину в організмі хворих курчат є подібною до такої у здорової птиці, 

хоча концентрації антибіотика були меншими в усіх органах [37]. 

Дослідженнями Mossad Elsayed та співавторами також встановлено,  

що за перорального застосування тилмікозину клінічно здоровим курчатам- 

бройлерам протягом 5 діб, найвищу його концентрацію через 24 години після 

початку випоювання було виявлено у легенях – 8,76 ± 0,08 мкг/г, менше у 

печінці – 4,61 ± 0,07 мкг/г, а найменше у нирках – 3,47 ± 0,09 мкг/г. У 

грудних та стегнових м’язах, а також у серцевому м’язі, жирі та у шкірі  

тилмікозин через 24 години виявлено не було [98]. Результати досліджень 

щодо закономірностей розподілу тилмікозину у внутрішніх органах курчат-

бройлерів отримані Mossad Elsayed et al. 2014 узгоджуються з нашими, а 

також з дослідженнями Taha Attia et al. та A.A. Elkomy et al. 

У проведених нами дослідженнях фармакокінетичні показники 

доксицикліну гіклату – діючої речовини препарату польодоксин, який 

випоювали курчатам-бройлерам кросу КОББ-500 за такою ж схемою як і 

тилмокс 25 %, мали суттєві відмінності. Зокрема, максимальні кількості 

доксицикліну гіклату у легенях, печінці, нирках, серцевому та грудних м’язах 

виявляли через 2–4 год від початку застосування на першу добу. За весь 

період випоювання препарату польодоксин (впродовж 96 год) максимальні 

рівні доксицикліну гіклату найчастіше виявляли у печінці – 9 разів (на 2, 4, 8, 

12, 26, 28, 32, 36 та 56 год ), значно рідше у нирках – 4 рази (на 48, 72, 76 та 

96 год), а найменше у легенях – лише на 24 годину. Це має важливе значення 

за ряду захворювань птиці (орнітобактеріоз, мікоплазмоз, пастерельоз та ін.), 
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збудники яких локалізуються у легенях. Залишкові кількості доксицикліну 

виявляли  у внутрішніх органах та грудних м’язах навіть через 5 діб після 

припинення  застосування препарату польодоксин, тоді як залишкові 

кількості тилмікозину за застосування препарату тилмокс 25 % у грудних 

м’язах курчат-бройлерів не виявляли [20]. 

Відомо, що протимікробні засоби мають здатність проявляти вплив не 

тільки на мікроорганізми, але і на організм тварин. Тому перед 

застосуванням маловивчених антибіотиків з лікувальною метою, обов’язково 

досліджують реакцію організму здорової тварини на їх дію. Cаме такими 

маловивченими препаратами є польодоксин з групи тетрацикліну та тилмокс 

25 % з групи макролідів, які набувають широкого застосування за 

орнітобактеріозу та ускладнених збудником орнітобактеріозу інфекцій 

курчат-бройлерів. 

За контрольні  значення приймали показники крові 16 добових курчат-

бройлерів на нульову (0) добу досліджень, тобто до початку досліду. 

За застосування польодоксину та тилмоксу 25 % згідно рекомендованої 

схеми клінічно здоровим курчатам-бройлерам кросу КОББ-500, кількість 

еритроцитів у їх крові через 96 год збільшувалася на 4–20 % (р≤ 0,05) та на 5–8 % 

відповідно, однак не перевищувала нормативні значення (1,8–2,4 Т/л) [18]. 

Збільшення кількості еритроцитів у крові курчат першої дослідної 

групи до 2,83 ± 0,15 – 3,03 ± 0,09 Т/л, та до 2,63 ± 0,19 – 2,77 ± 0,18 Т/л у 

крові курчат другої дослідної групи в період припинення застосування 

антибіотиків оцінюємо як еритроцитоз.   

Величина гематокриту у птиці обох дослідних була у межах 

нормативних значень (22,7–28,6 л/л), лише через 144 год від початку досліду 

зменшувалася 8 та 10 % відповідно (р≤ 0,05) відносно контролю. 

Зменшення  вмісту гемоглобіну у крові птиці дослідних груп (на 11 та 

10 % відповідно) у період застосування антибіотиків (упродовж 96 год) 

пояснюємо їх впливом на процес синтезу протеїнів, які необхідні для 

утворення білкової частки гемоглобіну, що було встановлено за дослідження 
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сироватки крові курчат-бройлерів. Окрім того, після припинення 

застосування антибіотиків (96–216 год досліду) уміст гемоглобіну в крові 

птиці обох дослідних груп не відрізнявся від контролю (табл. 3.4, 3.5).  

Об’єм еритроцитів (MCV) та уміст гемоглобіну у них (MCH) у крові 

птиці обох дослідних груп були вірогідно меншими від показників контролю 

впродовж всього досліду (216 год). Вираженішими зміни цих показників 

були у курчат першої дослідної групи, яким застосовували польодоксин 

(табл. 3.5).  

Вірогідне зниження вмісту гемоглобіну, зменшення середнього  об’єму 

еритроцитів (MCV) та вмісту гемоглобіну (MCH) в еритроцитах крові курчат  

обох дослідних груп засвідчує про розвиток мікроцитарної гіпохромної 

анемії. Хоча після припинення застосування досліджуваних препаратів уміст 

гемоглобіну в крові курчат-бройлерів обох дослідних груп відновлювався до 

показника у курчат контрольної групи, проте, ознаки  мікроцитарної 

гіпохромної  анемії (зменшення середнього об’єму еритроцитів та вмісту 

гемоглобіну в них) залишалися. Імовірно, на відновлення цих показників 

потрібно більше часу. 

Кількість лейкоцитів у крові птиці, якій застосовували польодоксин, 

була через добу (24 год) була вірогідно меншою (на 8 %), ніж в контролі, а 

через 72 та 96 год – збільшувалася на  6 та 7 % (р≤ 0,05) відповідно. 

Зменшення кількості лейкоцитів у крові здорових курчат-бройлерів через 

добу після застосування польодоксину пояснюємо пригніченням мієлопоезу 

у червоному кістковому мозку доксицикліну гіклатом. Збільшення ж їх 

кількості на 72 та 96 год зумовлено, на нашу думку, інтенсивнішою 

продуктивною здатністю кісткового мозку після його тимчасового 

пригнічення.   

У крові птиці, якій застосовували тилмокс 25 %, змін кількості лейкоцитів 

з 24 до 96 год досліду не спостерігали. Не було встановлено змін кількості 

лейкоцитів у крові птиці обох груп з 96 по 144 год досліду, лише на 192 та 216 

год спостерігали зменшення кількості лейкоцитів на 5–11% (р≤ 0,05). 



147 

 

 
 

Оцінюючи стан обміну білків в організмі курчат-бройлерів дослідних 

груп, слід відзначити гіпопротеїнемію, адже під впливом польодоксину вміст 

протеїну загального у сироватці крові птиці першої дослідної групи 

зменшувався упродовж 4 діб (96 год) на 10–20 % (р≤ 0,05). У птиці другої 

дослідної групи, якій застосовували тилмокс 25 %, його уміст був менший 

від контролю на 7 % (р≤ 0,05) через 96 годин.  

Вважаємо, що у розвитку гіпопротеїнемії основне значення має 

гіпоальбумінемія, бо уміст альбумінів у сироватці крові птиці обох груп під 

час застосування антибіотиків (96 год) був меншим від показника контролю 

(0 доба досліду) на 10–54 % (р≤ 0,05), а після припинення їх застосування 

(96–216 год досліду) – на 17–38 % (р≤ 0,05). Вираженішою була 

гіпопротеїнемія у курчат-бройлерів першої дослідної групи.  

Гіпопротеїнемія може розвиватись внаслідок порушення процесів 

травлення та всмоктування амінокислот у кишечнику, порушення синтезу 

білку у печінці (у гепатоцитах синтезуєтья 95 % альбумінів), або ж його 

втрати за ураження нирок. 

Сечова кислота – основний продукт метаболізму нітрогенвмісних 

сполук у птиці. Збільшення вмісту сечової кислоти у сироватці крові 

(гіперурикемія) спостерігається, переважно, внаслідок зменшення її 

виділення із сечею за патології нирок. Фізіологічні показники вмісту сечової 

кислоти у сироватці крові курчат бройлерів кросу КОББ-500 віком 20–25 діб 

знаходяться в межах від 200 до 500 мкмоль/л [12]. Рівень сечової кислоти 

зростає, якщо функція нирок знижується на 30,0 % у порівнянні з їх 

нормальною активністю [82]. Збільшення вмісту сечової кислоти на 11 та 8 % 

відповідно (р≤0,05), у сироватці крові здорових курчат дослідних груп, 

спостерігали уже через 48 год після застосування антибіотиків, а 

максимальний показник, що перевищував контроль на 21 % (р≤ 0,05), 

встановлено на 168 год досліду (через 3 доби після припинення застосування 

антибіотиків).  

Вважаємо, що таке збільшення рівня сечової кислоти у сироватці крові 
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курчат-бройлерів дослідних груп не має клінічного значення, бо встановлені 

показники не перевищували нормативних коливань – 200–500 мкмоль/л. 

Окрім того, на 192 та 216 год досліду вміст сечової кислоти у сироватці крові 

курчат  дослідних груп зменшувався. 

Уміст одного з продуктів розкладу білків – креатиніну у сироватці 

крові курчат-бройлерів, яким застосовували антибіотики, мав подібну до 

сечової кислоти тенденцію змін. Вірогідне збільшення вмісту креатиніну на  

6 % спостерігали у курчат-бройлерів обох дослідних груп на 72 год 

застосування польодоксину та тилмоксу 25 %, а максимальні його показники 

– 169,2 ± 1,06 та 167,2 ± 0,51мкмоль/л (на 15 та 14 % більше, ніж в контролі) 

(р≤ 0,05), були встановлені на 168 год досліду (цебто через 72 год після  

припинення застосування антибіотиків), однак не перевищували 

нормативних значень (150–180 мкмоль/л). У послідуючому вміст креатиніну 

у сироватці крові птиці дослідних груп зменшувався, однак перевищував 

показник контролю на 11 % (р≤ 0,05) (табл. 3.7). 

Збільшення вмісту креатиніну у сироватці крові курчат-бройлерів 

дослідних груп зумовлене напруженням систем дезінтоксикації організму, а 

не є результатом порушенням фільтраційної здатності клубочкового апарату 

нефрону за дії польодоксину та тилмоксу 25 % [19]. Такий висновок 

обґрунтовується зменшенням умісту креатиніну в сироватці крові птиці після 

припинення застосування антибіотиків та нормативним показником – 150–

180 мкмоль/л. 

Упродовж періоду досліду вміст кальцію загального у сироватці крові 

здорових курчат-бройлерів обох дослідних був стабільним. Зміни вмісту 

фосфору неорганічного були суттєвішими. Відомо, що з віком птиці вміст 

фосфору неорганічного у їх сироватці зменшується, внаслідок зниження 

активності лужної фосфатази. Саме тенденцію до зменшення вмісту фосфору 

у сироватці крові птиці, якій застосовували тилмокс 25 %, пояснюємо 

віковим зниженням активності лужної фосфатази. У сироватці крові курчат, 

яким випоювали розчин польодоксину, вміст фосфору неорганічного був 
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меншим від показника контролю на 10–19 %, що зумовлено, на нашу думку, 

впливом діючої речовини польодоксину – доксицикліну гіклату. 

Трансамінази (АлАТ, АсАТ) містяться у більшості органів і систем. 

Обидва ензими локалізуються в цитоплазмі клітин (АсАТ також у 

мітохондріях), тому, навіть за незначного пошкодження тканин, збільшують 

свою активність у плазмі крові в кілька разів. Дослідження активності АсАТ 

та АлАТ у плазмі крові використовують для діагностики хвороб печінки. 

Найбільш різкі зміни в активності АсАТ спостерігають за ураження 

серцевого м’яза.  

Вірогідне зростання активності АсАТ у сироватці крові птиці обох 

дослідних груп на 4–9 % не є результатом негативної дії досліджуваних 

антибіотиків на цілісність клітин окремих органів, а зумовлені віковими 

особливостями. Окрім того, активність АсАТ не виходила за межі  

нормативних значень (150–300 Од/л). Зниження активності АлАТ на 2–7 %, 

на нашу думку, є результатом гіпопротеїнемії, яку спостерігали у птиці обох 

дослідних груп. 

Як відомо, розподіл лікарських речовин залежить, перед усім, від їх 

властивостей, зокрема, від розмірів молекул та ступеня розчинності в ліпідах. 

Високомолекулярні сполуки та ті, що міцно зв’язані з білками плазми крові, 

не проникають через ендотелій, тому залишаються в судинному руслі. 

Низькомолекулярні водорозчинні речовини можуть проходити через пори в 

стінках капілярів і потрапляти в міжклітинні простори. 

На розподіл ліків в організмі тварин суттєво впливає ступінь 

забезпечення органа кров’ю, а також «спорідненість» препарату до певних 

тканин (новарсенол – легенева тканина, засоби для інгаляційного наркозу – в 

органи з високим вмістом ліпідів). Для окремих лікарських засобів властивий 

вибірковий розподіл, що визначає їх фармакодинаміку. Зокрема, Йод 

розподіляється у щитоподібну залозу, грізеофульвін – в епідерміс, 

ціанкобаламін – в кістковий мозок.  
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Більшість же лікарських засобів розподіляються в органи і тканини 

рівномірно. Повідомлень стосовно розподілу антибіотиків в організмі тварин 

небагато, а стосовно хворих тварин – вони відсутні. 

Аналіз закономірностей розподілу доксицикліну гіклату, який 

застосовували у складі препарату польодоксин, засвідчує про те, що як у 

здорових, так і хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів, через 24 год його 

найбільший вміст був у легенях. Разом з тим, у легенях здорової птиці його 

містилося на 22 % більше, ніж у хворої на орнітобактеріоз. У печінці, нирках, 

грудних та серцевому м’язах здорових курчат-бройлерів вміст доксицикліну  

гіклату також був більшим ніж у хворих на 14, 36, 10 та 28 % відповідно (таб. 

3.11, 3.19). 

На 48 та 72 год від початку випоювання розчину польодоксину, як 

здоровим, так і хворим на орнітобактеріоз курчатам-бройлерам, вміст 

доксицикліну гіклату у легенях був меншим, ніж у печінці та нирках. 

Зазначаємо, що як на 48, так і 72 год досліджень у печінці, нирках та легенях 

здорової птиці, вміст доксицикліну гіклату був більшим, ніж у хворої на 6 та  

1 %; 12 та 6 %; 29 та 28 % відповідно.  

Через 96 год найбільший вміст доксицикліну гіклату у здорової та 

хворої на орнітобактеріоз птиці бул встановлено у нирках – 6,55 ± 0,05 та 

6,19 ± 0,02 мкг/г відповідно; дещо менше у легенях – 6,15 ± 0,35 та 5,62 ± 

0,23 мкг/г відповідно; а найменше з усіх досліджуваних паренхіматозних 

органів його містилося у печінці – 4,11 ± 0,17 та 5,04 ± 0,45 мкг/г відповідно. 

Значно менше доксицикліну гіклату містилося у грудних та серцевому 

м’язах, ніж у паренхіматозних органах, як здорових, так і хворих на 

орнітобактеріоз курчат-бройлерів. 

Як і у попередні періоди досліджень, через 96 год після випоювання 

розчину польодоксину, вміст доксицикліну гіклату у нирках та легенях 

здорової птиці був більшим ніж, у хворої, зокрема: у нирках на 6 %; легенях 

– на 9 %. У печінці, грудних та серцевому м’язах хворої птиці через 96 год 
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доксицикліну гіклату містилося більше, ніж у здорових курчат-бройлерів на 

22, 34 та 44 % (таб. 3.11, 3.19).  

Отже, отримані результати досліджень засвідчують про те, що 

доксицикліну гіклату не притаманна «органна приналежність» (спорідненість 

до тканин легень), основного місця локалізації збудника орнітобактеріозу, бо 

як у здорових, так і хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів він 

найчастіше у найбільших кількостях розподілявся у нирки та печінку. Окрім 

того, встановлено вплив патологічного процесу на інтенсивність 

надходження доксицикліну гіклату у внутрішні органи та скелетні м’язи, бо у 

здорової птиці доксицикліну гіклат розподіляється в органи і тканини у 

більших кількостях, ніж у хворої на орнітобактеріоз. 

Виведення доксицикліну гіклату також залежало від стану організму. 

Зокрема, на 120 год досліду (через 24 год після припинення випоювання 

розчину польодоксину), вміст його діючої речовини – доксицикліну гіклату у 

легенях, нирках, печінці, грудних та серцевому м’язах здорової птиці був 

меншим від показника на 96 год – у 2,8; 2,2; 2,1; 1,8 та 1,2 рази відповідно. У 

хворої на орнітобактеріоз птиці виведення доксицикліну гіклату з організму 

відбувалось значно швидше, і на 120 год його вміст був меншим у легенях, 

нирках, печінці, грудних та серцевому м’язах порівняно з паказником на 96 

год– у 3,5; 2,5; 2,4; 2,3 та 2, 8 рази відповідно. 

Залишкові кількості доксицикліну гіклату, які були встановлені у 

внутрішніх органах та грудних м’язах здорової птиці через 5 діб (на 216 год) 

після припинення застосування польодоксину засвідчують про тривалу 

протимікробну дію препапарату та мають значення для встановлення терміну 

каренції (рис. 3.1). 

У здорових та хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів, яким 

застосовували тилмокс 25 %, його діюча речовина, тилмікозину фосфат, в усі 

періоди досліджень у найбільших кількостях розподілялася у легені, що 

засвідчує про його «органну приналежність» («спорідненість») до тканин 

легень. Зокрема, його вміст у легенях здорової птиці на 24 год випоювання 
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розчину тилмоксу 25 % був більшим, ніж у печінці, нирках, серцевому та 

грудних  м’язах на 86, 158, 263 та 291 % відповідно; через 48 год – на 80, 154, 

235 та 213 % відповідно; через 72 год – на 80, 140, 252 та 198 % відповідно, а 

через 96 год – на 103, 167, 310 та 234 % відповідно.  

У хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів на 24 год випоювання 

розчину тилмоксу 25 % вміст тилмікозину фосфату у легенях був більшим, 

ніж  у печінці, нирках, серцевому та грудних  м’язах на 64, 201, 247 та 240 % 

відповідно; через 48 год – на 76, 194, 284 та 225 % відповідно; через 72 год – 

на 76, 166, 287 та 191 % відповідно, а через 96 год – на 78, 167, 290 та 315 % 

відповідно. 

Розподіл тилмікозину фосфату також залежав від функціонального 

стану організму птиці. Зокрема, у внутрішніх органах та грудних м’язах 

хворої на орнітобактеріоз птиці його вміст був меншим, ніж у здорової птиці, 

що засвідчує вплив патологічного процесу на його надходження в органи 

наявність. Так, на 24 год досліду у легенях хворої на орнітобактеріоз птиці 

вміст тилмікозину фосфату був меншим ніж у здорової на 29 %; печінці – на 

19 %; нирках – на 39 %; грудних м’язах –на 25 %; серцевому м’язі – 18 %; 

через 48 год на 12; 10; 24; 23 та 15 % відповідно, а через 96 год на 17; 5; 16; 

12 та 33 % відповідно (табл. 3.10). 

На виведення тилмікозину фосфату з організму курчат-бройлерів також 

впливав його функціональний стан. Зокрема, через 24 год після припинення 

застосування препарату тилмокс 25 % (120 год досліду) вміст його діючої 

речовин – тилмікозину фосфату у здорової птиці був меншим від показника 

на 96 год, у легенях – в 1,9 рази, печінці – в 1,6 рази, нирках – в 1,4 рази, 

грудних м’язах – 1,7 рази, серцевому м’язі – 1,3 рази (рис. 3.12). 

Виведення тилмікозину фосфату з організму хворої на орнітобактеріоз 

птиці відбувалось незначно швидше, ніж у здорової, і на 120 год його вміст 

був меншим у легенях, печінці, нирках та серцевому м’язі порівняно з 

паказником на 96 год – у 1,9; 2,0; 1,7; 1,5 рази відповідно. Значно швидше, 



153 

 

 
 

ніж здорової птиці відбувалось виведення тилмікозину фосфату з грудних 

м’язів, а його вміст за період з 96 до 120 год зменшувався у 2,9 рази.  

Залишкові кількості тилмікозину фосфату у внутрішніх органах хворої 

на орнітобактеріоз птиці, які становили 50 % і більше через 24 год (на 120 

год досліду) після припинення випоювання розчину тилмоксу засвідчують 

про тривалий період його напіввиведення, а значить тривалий 

протимікробний ефект. Швидке виведення тилмікозину фосфату з грудних 

м’язів хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів, підтверджується 

відсутністю препарату на 216 год досліду (через 5 діб після припинення його 

застосування) у грудних м’язах здорової птиці.  

Швидке надходження та розподіл тилмікозину фосфату у найвищих 

концентраціях в легені – основний орган локалізації збудника 

орнітобактеріозу, тривалий період напіввиведеня із внутрішніх органів є 

показниками фармакокінетики, на яких ґрунтується ефективність препарату 

за інфекційних захворювань та унеможливлюється розвиток 

антибіотикорезистентності у мікроорганізмів. Відсутність тилмікозину 

фосфату у грудних м’язах через 5 діб (на 216 год досліду) після припинення 

його застосування здоровій птиці та швидке виведення речовини з грудних 

м’язів хворої птиці, має важливе значення для встановлення терміну каренції 

та виробництва безпечної курятини. 

Результати досліджень, що були отримані на хворій птиці та після 

застосування антибіотиків показують зміни, які настають в організмі курчат-

бройлерів за патології зумовленої О. rhinotracheale, а також засвідчують 

терапевтичну ефективність доксицикліну гіклату (д.р. препарату 

польодоксин) та тилмікозину фосфату (д. р. препарату тилмокс 25 %).  

У хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів контрольної групи (без 

лікування) зміни морфологічного складу крові характеризувалися 

зменшенням кількості еритроцитів упродовж всього періоду досліджень – від 

24 до 216 год на 16 %, що засвідчує про еритроцитопенію, яка розвивається, 
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на нашу думку, внаслідок пригнічення еритроцитопоезу за дії токсинів, які 

виділяє О. rhinotracheale. 

Одночасно кількість лейкоцитів у крові хворих на орнітобактеріоз 

курчат-бройлерів контрольної групи збільшувалась у період з 24 до 120 год 

на 9 %, що є результатом активації неспецифічного захисту організму від 

збудника орнітобактеріозу. 

Гемоглобін – геміновий дихальний фермент крові, до складу якого 

входить білок глобін, що синтезується у печінці та простатична група – гем. 

Основна його функція – транспорт оксигену від легень до тканин, а також у 

перенесенні карбону діоксиду з тканин до легень та у підтриманні кислотно-

лужної рівноваги в організмі. 

Упродовж періоду досліджень, з 24 до 216 год, вміст гемоглобіну  у 

крові курчат-бройлерів контрольної групи зменшувався на 14 %, що 

засвідчує розвиток гіпогемоглобінемії, яка, на нашу думку, зумовлена 

зниженням синтезу білка (табл. 3.11). 

Гематокритна величина – відношення об’єму еритроцитів до об’єму 

крові. Гематокритна величина показує не тільки кількість еритроцитів, але і 

їх розмір. Якщо розмір еритроцитів зменшується, то і показник гематокриту 

також буде зменшуватись. Зменшення гематокритного показника 

спостерігають за ферумдефіцитної анемії, кровотечі, гемолізу еритроцитів, 

порушення синтезу гемоглобіну та за надмірної гідратації організму. 

Отримані результати досліджень показують, що за орнітобактеріозу курчат-

бройлерів порушується співвідношення між форменими елементами крові та 

її плазмою, внаслідок чого показник гематокриту зменшується. Вважаємо, 

що причиною зменшення показника гематокриту є еритроцитопенія та 

гіпогемоглобінемія, адже кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну у крові 

курчат-бройлерів контрольної групи були меншими, ніж у птиці дослідних 

груп. Зменшення показника гематокриту лише у птиці контрольної групи 

підтверджує отримані нами результати досліджень, які засвідчують про 
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відсутність впливу польодоксину та тилмоксу 25 % на цей показник у 

здорової птиці [20, 21]. 

Об’єм еритроцитів крові та вміст гемоглобіну в еритроцитах курчат-

бройлерів контрольної та 2 дослідної груп упродовж всього періоду 

досліджень не зазнавали суттєвих змін та не відрізнялися між собою, тоді як 

у птиці 3 дослідної групи (застосовували тилмокс 25 %) обидва показники 

були вірогідно меншими ніж у контролі на 72, 96, 120 та 216 год досліду, що 

засвідчує про розвиток гіпохромної мікроцитарної анемії. Можливо, це 

відбувається завдяки сумації ефекту за впливу О. rhinotracheale і його 

токсинів та тилмікозину фосфату – діючої речовини препарату тилмокс 25 %, 

який застосовували курчатам-бройлерам 3 дослідної групи. 

У хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів контрольної групи 

спостерігали гіпопротеїнемію, а уміст протеїну загального та альбумінів у їх 

сироватці крові за період з 24 до 216 зменшувався на 12 та 34 % відповідно. 

Натомість у сироватці крові курчат 2 та 3 дослідних груп спостерігали 

виражену тенденцію до збільшення у їх сироватці крові протеїну загального 

та альбумінів. На 216 год їх показники перевищували значення контролю у 

1,2 та 1,3 і 1,4 та 1,5 рази відповідно (табл. 3.11.). Значно вищі показники 

вмісту протеїну загального та альбумінів у сироватці крові птиці дослідних 

груп є свідченням терапевтичного ефекту диксицикліну гіклату та 

тилмікозину фосфату, активації процесів відновлення та синтезу і одужання 

курчат-бройлерів. 

Сечова кислота – основний продукт метаболізму азотвмісних сполук та 

кінцевий продукт обміну білків у птахів. Її вміст у сироватці крові птиці 

контрольної та дослідних груп суттєво не відрізнявся, лише спостерігали 

тенденцію до збільшення її рівня у сироватці крові курчат контрольної групи. 

Уміст креатиніну у сироватці крові курчат-бройлерів хворих на 

орнітобактеріоз, яким не застосовували лікування (контрольна група ) також 

незначно (на 10–16 %) перевищував показники у птиці дослідних груп.  

Незначне збільшення вмісту сечової кислоти та креатиніну у сироватці крові 
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птиці контрольної групи, засвідчує про розвиток патологічного процесу у 

нирках, який характеризується зменшенням фільтраційної здатності 

ниркових клубочків. 

Уміст кальцію загального у сироватці крові курчат-бройлерів 

контрольної групи за період з 24 до 216 год зменшувався на 25 % – 

гіпокальціємія, яка розвивається за орнітобактеріозу. Підтвердженням такого 

висновку є вірогідно більший вміст кальцію загального у сироватці крові 

птиці дослідних груп, яким застосовували антибіотики.  Окрім того, вміст 

кальцію загального у сироватці крові птиці контрольної групи був меншим 

від нормативних величин встановлених для курчат-бройлерів кросу КОББ-

500 даного віку.  

Зниження вмісту фосфору неорганічного у сироватці крові курчат-

бройлерів контрольної та 2 другої дослідної груп менше нормативних 

значень (1,5–3 ммоль/л), характеризує розвиток гіпофосфатемії за 

орнітобактеріозу. У птиці третьої дослідної групи вміст фосфору у сироватці 

крові з 48 до 216 год  перевищував показники контролю, а на 96, 120 та 216 

год досліду різниця була вірогідною (табл. 3.13, 3.14).  

Отже, застосування тилмікозину фосфату (д. р. препарату тилмокс 25 %) 

курчатам-бройлерам за орнітобактеріозу забезпечує нормалізацію вмісту 

фосфору неорганічного у сироватці крові. 

Активність АсАТ у сироватці крові хворих на орнітобактеріоз курчат-

бройлерів контрольної та дослідних груп не зазнавала суттєвих змін. 

Напроти, активність АлАТ у сироватці крові птиці контрольної групи 

зростала впродовж дослідного періоду, тоді як у птиці 2 та 3 дослідних груп 

активність була меншою, а вірогідні показники встановлені на 96, 120 та 216 

год у птиці обох дослідних груп.  

Відомо, що АсАТ та АлАТ беруть участь у процесах переамінування, 

локалізуються у цитоплазмі клітин (АсАТ – також у мітохондріях). 

Збільшення активності обох ензимів спостерігають за цитолізу клітин 

(печінка, серцевий та скелетні м’язи). Враховуючи те, що інтерпретація 
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активності вказаних ензимів у птиці здійснюється по іншому ніж, у ссавців, 

підвищення активності АлАТ немає патогенетичного та діагностичного 

значення за орнітобактеріозу курчат-бройлерів.  

Гістологічні дослідження показали, що за орнітобактеріозу курчат-

бройлерів мікроскопічні зміни настають у багатьох органах. Найбільш 

виразними вони були у легенях, трахеї, нирках, дещо менше виразними у 

селезінці, печінці та міокарді. Зокрема, у легенях відзначали звуження 

парабронхів, яке наставало внаслідок набряку та інфільтрації їх стінок 

лімфоцитами, серед яких були також моноцити та псевдоеозинофіли, що 

засвідчує про розвиток запального процесу. Варто зазначити також звуження 

більшості повітроносних капілярів усіх парабронхіальних комплексів, як 

результат виразного розширення та переповнення кров’ю кровоносних 

капілярів. Розширення невеликої частини повітроносних капілярів розглядаємо 

як компенсаторну реакцію легень для забезпечення газообміну. Патологічний 

процес у легенях характеризувався майже повною відсутністю епітелію на 

поверхні парабронхів та поверхні майже всіх повітроносних капілярів. 

Встановлено розширення усіх кровоносних судин легень, виразний набряк 

навколо них, а у частини випадків ще й крововиливи. У паренхімі 

парабронхіальних комплексів також виявлялись крововиливи (рис. 3.5.). 

Описані нами мікроскопічні зміни у легенях курчат-бройлерів 

співпадають з такими, що встановлені Г.І. Коцюмбас та Г.І. Бліщ за 

спонтанного орнітобактеріозу птиці віком 28 діб і змінами, виявленими А. 

Кilic та N. Timurkaan у курчат-бройлерів за експериментального інфікування 

орнітобактеріями [4, 5, 6, 132]. 

Трахея була менш помітно ураженою, ніж легені. Поверхня слизової 

оболонки трахеї була вкрита товстим шаром густого слизу, частина 

епітеліальних клітин слизової оболонки була зруйнованою, а частина ставала 

виразно сплощеними. Як і у легенях усі кровоносні судини слизової оболонки 

трахеї були розширеними та переповнені клітинами крові (рис. 3.16). 
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Подібні мікроскопічні зміни спостерігали у трахеї перепелів 60 

добового віку, хворих на орнітобактеріоз, які характеризувалися незначною 

дегенерацією та десквамацією епітелію слизової оболонки, набряком власної 

пластинки, набряком і застійними явищами, крововиливами різного ступеня 

тяжкості та запальною клітинною інфільтрацією [96].  

Іншими дослідженнями через три доби після експериментального 

зараження збудником орнітобактеріозу курчат-бройлерів віком 14 діб, було 

встановлено: слизова оболонка трахеї з ознаками катарального трахеїту,  

гіперплазію келихоподібних клітин, інфільтрацію лімфоцитами, втрату війок, 

гіперплазію слизової оболонки та залозистого епітелію, застійні явища та 

інфільтрацію одноядерними клітинами [96]. У селезінці відзначали дифузний 

набряк паренхіми та зменшення кількості лімфоцитів у лімфоїдних 

фолікулах. За таких змін суттєво знижується клітинна ланка неспецифічного 

імунітету (рис. 3.7).  

Слід зазначити наявність виражених мікроскопічних змін у різних 

структурних частинах нирок. Зокрема, кровоносні судини на більшості ділянок 

строми були розширеними та переповнені кров’ю; нерівномірний набряк 

клубочків нирок, який супроводжувався зернистою дистрофією мезангіоцитів і 

руйнуванням частини подоцитів. У звивистих і прямих канальцях нирок 

спостерігали зернисту дистрофію клітин епітелію. Повне чи часткове 

відокремлення епітеліальних клітин від базальної мембрани в частині канальців 

вважаємо результатом субепітеліального набряку. Частина відокремлених від 

базальної мембрани епітеліальних клітин зазнавали дистрофічних змін та були 

некротизованими чи зруйнованими (рис. 3.8–3.11). 

Виразними були мікроскопічні зміни у печінці, хворих на 

орнітобактеріоз курчат-бройлерів. Печінка була дифузно набрякла, з 

крововиливами. Внаслідок набряку, на нашу думку, порушувалась структура 

печінкових часточок. Встановлено зернисту дистрофію гепатоцитів та їх 

руйнацію (рис. 3.12). 
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Гістологічними дослідженнями серця, хворих на орнітобактеріоз 

курчат-бройлерів, було встановлено значний набряк інтерстицію міокарда, 

зернисту дистрофію м’язових волокон, яка була причиною розривів окремих 

м’язових волокон та їх невеликих пучків (фрагментація м’язових волокон). 

Через дві доби після застосування курчатам-бройлерам другої 

дослідної групи польодоксину (діюча речовина доксицикліну гіклат), а 

третьої дослідної групи тилмоксу 25 % (діюча речовина тилмікозину фосфат) 

загальний стан птиці покращувався. Курчата дослідних груп були 

жвавішими, ніж птиця контрольної групи, збільшувалось споживання корму. 

Через чотири доби після застосування антибіотиків птиця ззовні нагадувала 

здорових курей, а чхання та кашель не спостерігали. Позитивні мікроскопічні 

зміни після застосування курчатам-бройлерам другої дослідної групи 

польодоксину спостерігали, в основному, у легенях уже через дві доби. Вони 

засвідчували про більш інтенсивний газообмін, порівняно з птицею яку не 

лікували. Зокрема, запальну гіперемію виявляли лише в частині 

парабронхіальних комплексів, набряк навколо кровоносних судин був 

помірним, а крововиливи невеликими. Просвіти парабронхів не були 

зменшені, хоча інфільтрація їх стінок зберігалась; лише частина 

повітроносних капілярів була звужена. У печінці було помітно менше 

крововиливів, а інтерстицій міокарду був менш набряклим (рис. 3.14–3.15).  

Встановлені позитивні зміни у вказаних органах під впливом 

доксицикліну засвідчують про його надходження у різні органи, 

протимікробну дію та зменшення впливу токсинів Ornithobacterium 

rhinotracheale.  

Через 4 доби після застосування польодоксину курчатам-бройлерам 

другої дослідної групи, позитивні зміни у досліджуваних органах були більш 

вираженими. Свідченням цього є відсутність крововиливів навколо 

кровоносних судин у легенях, а набряк спостерігали лише навколо 

поодиноких судин. Осередки інфільтрації клітинами запалення 

парабронхіальних комплексів були невеликими, лише частина повітроносних 
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капілярів була звужена. У трахеї курчат, яких лікували польодоксином, на 

відміну від тих, яких не лікували, виявляли лише сплощений епітелій її 

слизової оболонки. Отже, під впливом доксицикліну (діюча речовина 

польодоксину) знижувалась інтенсивність запальної реакції, а значить 

відбувалось відновлення функції легень і трахеї (рис. 3.16–3.17). 

Підтвердженням значного відновлення морфо-функціонального стану 

досліджуваних органів під впливом доксицикліну є відсутність набряку 

пульпи у селезінці та значна гіперплазія лімфоїдної тканини, що засвідчує 

про активацію імунної системи; зерниста дистрофія лише частини клітин 

епітелію звивистих канальців нирок, поодинокі субепітеліальні набряки та 

крововиливи; у печінці виявлявся дифузний помірний набряк і крововиливи, 

але печінкові часточки були вже не дезорганізовані. Хоча частина 

гепатоцитів перебувала у стані зернистої дистрофії, але руйнування 

печінкових клітин не спостерігалось (рис. 3.18–3.21). 

Отже, застосування курчатам-бройлерам другої дослідної групи 

розчину польодоксину впродовж 4 діб сприяло помітному відновленню 

структури різних органів, однак залишкові явища виявлялися в кожному з 

досліджуваних нами органів.   

Результати наших досліджень співпадають із дослідженнями Jessica A. 

Beaudet., яка описувала осередки лімфоцитарної інфільтрації у легенях після 

лікування птиці, хворої на респіраторний мікоплазмоз, доксицикліном [34]. 

Дослідженнями Hany Ellakany та Hatem Hamid встановлено, що за 

мікоплазмозу та орнітобактеріозу виникають схожі мікроскопічні зміни, а 

збудники цих захворювань можуть розвиватись разом, взаємно посилюючи 

патогенний вплив [96]. Вважаємо, що застосування хворим на 

орнітобактеріоз курчатам-бройлерам третьої дослідної групи препарату 

тилмокс 25 % (діюча речовина тилмікозину фосфат) було більш ефективним, 

ніж застосування польодоксину для лікування курчат другої дослідної групи. 

Зокрема, уже на другу добу після застосування тилмоксу в легенях 

спостерігали розширення повітроносних капілярів, не було виразної 
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запальної реакції, а наявність клітинного детриту та еритроцитів у просвіті 

парабронхів засвідчувало про процеси очищення легень та їх інтенсивне 

функціонування (рис. 3.22). Про процес одужання засвідчували зміни у 

трахеї, які характеризувались лише незначним розширенням та 

переповненням кров’ю кровоносних судин слизової оболонки, а у селезінці 

виразною була гіперплазія лімфоїдної тканини (рис. 3.23). Зміни у печінці, 

нирках та міокарді були такими, як у курчат-бройлерів другої дослідної 

групи на 4 добу після застосування доксицикліну (рис. 3.24).  

На четверту добу після застосування тилмоксу мікроскопічні зміни в 

легенях характеризувалися лише гіперемією, тоді як у трахеї змін не 

виявляли (рис. 3.25–3.26). 

Повідомлення у літературі засвідчують про те, що тилмікозин володіє 

вираженою активністю in vivo, за рахунок здатності зв’язуватись із тканинними 

макрофагами, і тим самим краще проникати в осередки інфекції [96]. 

Протимікробна дія тилмікозину та покращення газообміну забезпечували 

позитивні зміни також в інших органах курчат-бройлерів третьої дослідної 

групи. Свідченням цього є гіперплазія лімфоїдних вузликів селезінки, як 

ознака сильної імунної відповіді та нормалізації її мікроскопічної будови. 

Лише в окремих звивистих канальцях нирок реєстрували зернисту 

дистрофію, а у печінці – помірний дифузний набряк та гіперемію капілярів 

(рис. 3.27–3.29). 

На основі проведених досліджень вважаємо, що за орнітобактеріозу 

курчат-бройлерів розвивається запальний процес в органах дихання, який 

призводить до погіршення газообміну, що в комплексі з впливом токсинів, 

які виділяє  Ornithobacterium rhinotracheale,  спричиняє розвиток 

поліорганної  патології. Швидке відновлення морфо-функціонального стану 

органів дихання у курчат-бройлерів третьої дослідної групи, пояснюємо 

високою біодоступністю та особливостями фармакокінетики тилмікозину, за 

якої він максимально розподіляється у легені, основний осередок інфекції за 

орнітобактеріозу. 
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ВИСНОВКИ. 

1. Доксицикліну гіклат за застосування здоровим курчатам-бройлерам 

у складі препарату польодоксин виявляв високу біодоступність і через 2–4 

год у великих кількостях надходив у печінку, нирки, легені, грудні та 

серцевий м’язи і, у 8 з 14 аналізувань у максимальних кількостях містився у 

печінці, менше у нирках – 4 рази, а найменше  у легенях – 2 рази. Його 

залишкові кількості були в усіх досліджуваних органах та грудних м’язах 

через 120 год після припинення застосування польодоксину. 

2. Тилмікозину фосфат за застосування здоровим курчатам-бройлерам 

у складі препарату тилмокс 25 % через 2 год у максимальних кількостях був 

у легенях та печінці – 17,02 ± 0,24 та 12,78 ± 0,22 мкг/г відповідно; у нирках 

через 26 год – 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. Його максимальні рівні були 

тільки у легенях, що засвідчує органну приналежність, а залишкові кількості 

через 120 год після припинення застосування тилмоксу 25 % не виявляли 

лише у грудних м’язах. 

3. Морфологічні та біохімічні показники крові здорових курчат-

бройлерів за впливу польодоксину та тилмоксу 25 % характеризувалися 

еритроцитозом (кількість еритроцитів у крові збільшувалась на 4 –59 та 8 – 

46 % відповідно (р≤ 0,05)), зменшенням вмісту гемоглобіну на 11 та 10 %  

(р≤ 0,05) відповідно, вмісту гемоглобіну в 1 еритроциті на 13–38 та 14–31 % 

(р≤ 0,05) відповідно, середнього об’єму еритроцитів на 8–39 та 5–35 %  

(р≤ 0,05) відповідно, що засвідчує про розвиток мікроцитарої гіпохромної 

анемії.  

4. Застосування здоровим курчатам-бройлерам дослідних груп  

польодоксину та тилмоксу 25 % призводило до гіпопротеїнемії – за рахунок 

зниження рівня альбумінів на 10–53 % (р≤ 0,05); збільшення вмісту сечової 

кислоти у сироватці крові птиці обох дослідних груп на 21 % та креатиніну 

на 15 % і 14 % відповідно; зменшення вмісту фосфору неорганічного на  



163 

 

 
 

10 –19 % за застосування польодоксину; зростання активності 

аспартатамінотрансферази та зниження активності аланінамінотрансферази у 

період з 96 по 216 години досліду. 

5. Культивуванням на кров’яному агарі розсіяного матеріалу, взятого 

від хворої птиці, було встановлено ріст дрібних матових колоній 

Оrnithobacterium rhinotracheale сірого кольору. Культура орнітобактерій, 

виділених із трахеї хворих курчат-бройлерів, була чутливою до 

доксицикліну, тилмікозину, рифампіцину, цефазоліну, амоксиклаву та 

бензилпеніциліну; помірно чутливою до енрофлоксацину, а резистентною до 

гентаміцину, окситетрацикліну та еритроміцину. 

6. У хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів доксицикліну гіклат у 

найбільших кількостях виявляли у печінці на 48 та 72 години, у нирках – на 

96 год, у легенях – на 24 год; 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 швидко виводився з організму хворої птиці і на 120 год 

його вміст був меншим у легенях, нирках, печінці, грудних та серцевому 

м’язах порівняно з показником на 96 год – у 3,5; 2,5; 2,4; 2,3 та 2, 8 рази 

відповідно, тоді як у здорової – у 2,8; 2,2; 2,1; 1,8 та 1,2 рази відповідно. 

7. У хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів тилмікозину фосфат у 

найбільших кількостях розподілявся у легені, а  його рівень був більшим, ніж  

у печінці, нирках, серцевому та грудних м’язах на 64–78 %; 166–201 %; 247–

290 та 191–315 % відповідно, що засвідчує його органну приналежність; його 

вміст у печінці, нирках та легенях хворої птиці був меншим, ніж у здорової 

на 5–19 %; 16–25 % та 16–29 % відповідно; залишкові кількості на 120 

годину у легенях, печінці, нирках, серцевому та грудних  м’язах становили 

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

8. Морфологічні та біохімічні показники крові, хворої на 

орнітобактеріоз птиці контрольної групи, характеризувалися зменшенням 

кількості еритроцитів у період з 1 по 216 год на 16 %, зниженням показника 

гематокриту та вмісту гемоглобіну у крові на 24 та 14 % відповідно, 
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збільшенням кількості лейкоцитів на 120 год на 9 %. У птиці 2 та 3 дослідних 

груп, 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 – на 7,5 % була меншою. 

9. У хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів контрольної групи 

спостерігали гіпопротеїнемією, за якої на 216 год досліду показники вмісту 

протеїну загального та альбумінів у сироватці крові зменшувалися  на 12 і   

34 % відповідно; уміст кальцію загального – на 12 %. У сироватці крові птиці 

2 та 3 дослідних груп вміст протеїну загального був більшим ніж у контролі 

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

курчат обох дослідних груп, а кальцію загального – на 24 та 39 % (р≤ 0,05) 

відповідно. 

10. Застосування хворим на орнітобактеріоз курчатам-бройлерам 2 

дослідної групи польодоксину впродовж 4 діб забезпечувало лише часткове 

відновлення мікроскопічної структури досліджуваних органів, тоді як за 

застосування тилмоксу 25 % курчатам-бройлерам 3 дослідної групи у легенях 

виявляли лише гіперемію, у трахеї – змін не виявляли. У селезінці курчат 

третьої дослідної групи 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. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Препарати «Польодоксин» (діюча речовина доксицикліну гіклат) 

виробництва INVESA та «Тилмокс 25 %» (діюча речовина тилмікозину 

фосфат) виробництва AVICO пропонуються для лікування курчат-бройлерів 

за орнітобактеріозу, як такі, що проявляють високу біодоступність, 

розподіляються у високих кількостях у внутрішні органи – легені, печінку, 

нирки, серцевий м’яз, швидко виводяться з організму птиці та забезпечують 

виражену протимікробну дію на Ornithobacterium rhinotracheale. 

2. За вибору препаратів у практичних умовах пропонуємо враховувати 

фармакокінетичні показники, згідно яких тилмікозину фосфат як у здорових, 

так і хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів проявляє високу 

біодоступність, органну приналежність і у максимальній кількості 

розподіляється у легені (основний орган локалізації збудника 

орнітобактеріозу), а через 120 год (5 діб) його залишкові кількості у грудних 

м’язах відсутні.  

Доксицикліну гіклат у максимальних кількостях розподіляється у 

печінку та нирки, дещо менше у легені, а залишкові кількості речовини 

виявляли через 120 год (5 діб, після припинення застосування) у грудних 

м’язах, що має значення для контролю за безпечністю курятини. 

3. Науково-практичні рекомендації «Фармакокінетичні показники 

доксицикліну і тилмікозину в організмі здорових та хворих на 

орнітобактеріоз курчат-бройлерів», які рекомендуємо використовувати у 

навчальному процесі студентів освітнього ступеня «Магістр», здобувачів 

освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії», слухачів післядипломної 

освіти напряму «Ветеринарна медицина», та науково-дослідній роботі 

закладів вищої освіти і наукових установ ветеринарного профілю. 
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