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1. Актуальність теми дисертації. 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, насамперед,  

у місцях локалізації збудника, здатністю проникати через фізіологічні та патологічні бар’єри 

організму. 

Фармакодинамічні властивості антибіотиків слід розглядати з урахуванням  

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, насамперед, трахею, легені, повітроносні  

мішки, захворювання часто ускладнюється іншими патогенними та умовно патогенними 

мікроорганізмами, тому перевагу у лікуванні надають антибіотикам. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Дисертація є фрагментом комплексної ініціативної науково-

дослідної теми кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Дослідити фармакотерапевтичні 

властивості нових ветеринарних хіміотерапевтичних, протизапальних, антидотних  

та регулюючих обмін речовин засобів» (номер державної реєстрації 0118U000549,  

2018–2022 рр.). 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання полягає в аналізі літературних джерел за темою  

дисертації, розробленні схем та проведенні експериментальних досліджень, статистичній 

обробці одержаних результатів та їх аналізі, написанні дисертації, формулюванні висновків  

і практичних пропозицій. 



4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Достовірність наукових результатів 

підтверджується даними досліджень, які було проведено впродовж 2017–2020 рр. 

Дослідження проведено на достатньому методичному рівні із використанням загально-

прийнятих класичних методик і сучасних методів наукових досліджень. При аналізі 

отриманих результатів було застосовано сучасні засоби програмного забезпечення. 

Достовірність даних підтверджено достатнім обсягом досліджень та застосуванням надійних 

методів статистичної обробки даних. Висновки та рекомендації аргументовано результатами 

власних досліджень, вони відповідають меті та поставленим завданням. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Уперше проведено 

дослідження фармакокінетичних властивостей доксицикліну гіклату (діюча речовина 

препарату польодоксин) та тилмікозину фосфату (діюча речовина препарату тилмокс 25 %)  

в організмі здорових та хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів. 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 год. 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 засвідчує 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’язі 

порівняно з показником на 96 год. Залишкові кількості тилмікозину фосфату були більшими  

і становили у здорової птиці від 53 % у легенях до 77 % у серцевому м’язі, тоді як у хворої  

на орнітобактеріоз – від 34 % у грудних м’язах до 68 % у серцевому м’язі. 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 одному 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 розвивалася за рахунок  

зменшення вмісту альбумінів; збільшення вмісту сечової кислоти – як результат напруження 

систем дезінтоксикації організму. Випоювання розчину польодоксину (діюча речовина 

доксицикліну гіклат) призводило до розвитку гіпофосфатемії.  

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. 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 рекомендованої схеми, його діюча речовина – 

доксицикліну гіклат, у максимальних кількостях розподіляється найчастіше у печінку, рідше 

у нирки, а найменше – у легені, серцевий та грудні м’язи; 

– 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. 



7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації.  

За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць, з яких 8 статей у наукових 

фахових виданнях України, стаття у науковому фаховому виданні України, включеному  

до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science Core Collection, стаття у науковому 

виданні іншої держави, включеному до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 

науково-практичні рекомендації, 6 тез наукових доповідей. 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Духницький В. Б., Тишківська А. М. Орнітобактеріоз в Україні та світі. 

Український часопис ветеринарних наук. 2017. Вип. 273. С. 302–307. (Здобувачем здійснено 

аналіз наукових джерел літератури, пошук інформації щодо поширення збудника, 

підготовлено статтю до друку). 

2. Духницький В. Б., Тишківська А. М. Чутливість до антибіотиків культури 

Оrnithobacterium rhinotracheale. Український часопис ветеринарних наук. 2018. Вип. 285 (18). 

С. 380–387. (Здобувачем проведено виділення збудника орнітобактеріозу, здійснено 

постановку реакції його чутливості до антибіотиків, підготовлено статтю до друку). 

3. Тишківська А. М., Духницький В. Б., Тишківський М. Я. Вплив польодоксину  

та тилмоксу 25 % на морфологічні та біохімічні показники крові курчат-бройлерів. Науковий 

вісник ветеринарної медицини. 2020. № 1 (154). С. 72–79. (Здобувачем здійснено всі етапи 

лабораторних досліджень, відбір крові у птиці, проведено дослідження морфологічних  

і біохімічних показників крові курчат за випоювання антибіотиків, підготовлено статтю  

до друку). 

4. Тишківська А. М., Духницький В. Б., Тишківський М. Я. Надходження та розподіл 

доксицикліну в організмі курчат-бройлерів. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2020. 

№ 2 (160). С. 158–165. (Здобувачем проведено експериментальні та лабораторні дослідження 

розподілу доксицикліну в організмі здорових курчат-бройлерів, підготовлено статтю  

до друку). 

5. Тишківська А. М., Духницький В. Б., Тишківський М. Я., Тишківська Н. В. Вплив 

препаратів польодоксину і тилмоксу 25  % на біохімічні показники сироватки крові  

курчат-бройлерів. Сучасне птахівництво. 2020. № 7–8. С. 7–13. (Здобувачем проведено 

експериментальні та лабораторні дослідження впливу антибіотиків на біохімічні показники 

сироватки крові курчат-бройлерів, підготовлено статтю до друку). 

6. Tyshkivska A. M., Dukhnytskyі V. B., Tyshkivskyі M. Y., Tyshkivska N. V. 

Doxycycline intake and distribution in the body of broiler chickens with ornithobacteriosis. 

Український часопис ветеринарних наук. 2021. Vol. 12. № 1. С. 5–13. (Здобувачем проведено 

експериментальні та лабораторні дослідження розподілу доксицикліну в організмі хворих  

на орнітобактеріоз курчат-бройлерів, підготовлено статтю до друку). 



7. Dukhnytskyi V. B., Tyshkivska A. M. Tilmicosin intake and distribution in the broiler 

chickens’ body with ornitobacteriosis. Український часопис ветеринарних наук. 2021. Vol. 12. 

№ 2. С. 46–58. (Здобувачем проведено експериментальні та лабораторні дослідження 

розподілу тилмікозину в організмі хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів, підготовлено 

статтю до друку). 

8. Тишківська А. М., Духницький В. Б., Тишківський М. Я. Морфологічні і біохімічні 

показники крові курчат-бройлерів, хворих на орнітобактеріоз, та за застосування 

польодоксину і тилмоксу 25 %. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2021. № 1 (165). 

С. 165–178. (Здобувачем проведено експериментальні та лабораторні дослідження 

показників крові хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів за застосування польодоксину 

і тилмоксу, підготовлено статтю до друку). 

Стаття у науковому фаховому виданні України,  

включеному до міжнародної наукометричної бази даних  

Web of Science Core Collection 

9. Borysevych B. V., Dukhnytskyj V. B., Tyshkivska A. M., Tyshkivsky M. Y., 

Tyshkivska N. V. Microscopic changes in the broiler chickens’ organs with Ornithobacterium 

rhinotracheale infection. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021. № 12 (1). Р. 27–32. 

(Здобувачем проведено експериментальні дослідження мікроскопічних змін в органах курчат-

бройлерів за орнітобактеріозу, підготовлено статтю до друку). 

Стаття у науковому виданні іншої держави,  

включеному до міжнародної наукометричної бази даних  

Scopus 

10. Tyshkivska A. M., Dukhnytskyj V. B., Ishchenko V. D., Tyshkivsky M. Y., 

Tyshkivska N. V., Shahanenko R. V., Bakhur T. I. Tilmicosin intake and distribution in the healthy 

broiler chickens’ organism. Journal of World's Poultry Research . 2021. № 11 (2). Р. 174–182. 

(Здобувачем проведено експериментальні та лабораторні дослідження, проведено 

випоювання антибіотиків та відбір внутрішніх органів, проведено підготовку методики, 

екстракцію діючої речовини із зразків та всі етами хромато -мас-спектометрії, опис  

та аналіз результатів, підготовлено статтю до друку). 

Науково-практичні рекомендації 

11. Духницький В. Б., Тишківська А. М. Фармакокінетичні показники доксицикліну  

і тилмікозину в організмі здорових та хворих на орнітобактеріоз курчат -бройлерів: науково-

практичні рекомендації. Київ, 2021. 22 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою 

Національного університету біоресурсів і природокористування України , протокол № 3  

від 31 березня 2021 року. Здобувачем проведено всі етапи лабораторних досліджень, 

здійснено обробку та аналіз отриманих результатів, опис та узагальнення даних). 



Тези наукових доповідей 

12. Тишківська А. М. Орнітобактеріальний ринотрахеїт (ОРТ) – нове захворювання  

в комплексі респіраторних хвороб птиці. Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС: 

Міжнародна науково-практична конференція в рамках реалізації проєкту за підтримки 

програми Жана Моне, присвячена 120-річчю Національного університету біоресурсів  

і природокористування України, м. Київ, 19–20 квітня 2018 року: тези доповіді. Київ, 2018. 

С. 160–161. 

13. Духницький В. Б., Тишківська А. М. Діагностика орнітобактеріозу курчат-

бройлерів. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: II Всеукраїнська науково -практична 

інтернет-конференція, м. Полтава, 18–19 квітня 2019 року: тези доповіді. Полтава, 2019.  

С. 15–16. (Здобувачем проведено лабораторні дослідження із діагностики орнітобактеріозу, 

підготовлено матеріал до публікації). 

14. Тишківська А. М. Дослідження розподілу доксицикліну та тилмікозину в організмі 

курчат-бройлерів. Сучасні тенденції ветеринарної освіти та науки: Всеукраїнська науково-

практична конференція, присвячена 100-річчю факультету ветеринарної медицини 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 9 жовтня 

2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. С. 185. 

15. Тишківська А. М. Гематологічні показники курчат-бройлерів. Наукові читання 

2020. Сучасні підходи забезпечення здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів:  

6 науково-практична конференція, м. Житомир, листопад-січень 2019–2020 року: тези 

доповіді. Житомир, 2020. С. 202. 

16. Тишківська А. М. Залишкові кількості доксицикліну та тилмікозину в організмі 

курчат-бройлерів. Наукові дослідження для органічного бізнесу. Тваринництво заради  

гранту. Конгрес Органічна Україна. Перезавантаження. Актуалізація органічних брендів: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 04 квітня 2020 року: тези доповіді.  

Київ, 2020. С. 87–89. 

17. Тишківська А. М. Активність препаратів польодоксин та тилмокс 25 % до збудника 

орнітобактеріозу курчат-бройлерів. Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології  

та інфекційної патології тварин: щорічна науково-практична конференція молодих вчених, 

м. Київ, 9 липня 2020 року: тези доповіді. Київ, 2020. С. 33 

8. Апробація основних результатів дослідження. Матеріали дисертації було 

представлено на: Міжнародній науково-практичній конференції в рамках реалізації проєкту  

за підтримки програми Жана Моне «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС», 

присвяченій 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Контроль безпечності харчових продуктів. Україна-ЄС: невирішені питання» 

(м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові дослідження  



для органічного бізнесу. Тваринництво заради ґрунту» (м. Київ, 2020 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю факультету ветеринарної медицини 

Національного університету біоресурсів і природокористування України «Сучасні тенденції 

ветеринарної освіти та науки» (м. Київ, 2019 р.); II Всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні» (м. Полтава, 2019 р.);  

6 науково-практичній конференції «Наукові читання 2020. Сучасні підходи забезпечення 

здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів» (м. Житомир, 2020 р.). 

9. Висновок щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційного дослідження. 

Комісія з біоетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

розглянувши матеріали досліджень здобувача кафедри фармакології, паразитології і тропічної 

ветеринарії А. М. Тишківської на тему: «Фармакокінетичні та фармакодинамічні властивості 

доксицикліну та тилмікозину в організмі здорових та хворих на орнітобактеріоз курчат-

бройлерів» встановила, що експериментальні дослідження відповідають вимогам норм  

та принципів біоетики. Здобувачем дотримано основних положень Європейської конвенції 

про захист хребетних тварин, що використовуються для наукових експериментів або в інших 

наукових цілях від 1986 р., а також Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» від 21.02.2006 р. № 3447-IV в редакції від 04.08.2017 р. 

Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Тишківської Анни 

Михайлівни на тему: «Фармакокінетичні та фармакодинамічні властивості доксицикліну  

та тилмікозину в організмі здорових та хворих на орнітобактеріоз курчат -бройлерів»  

є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено конкретне наукове 

завдання щодо вивчення особливостей фармакокінетичних та фармакодинамічних показників 

антибіотиків тилмікозину фосфату та доксицикліну гіклату в організмі здорових та хворих  

на орнітобактеріоз курчат-бройлерів, що має важливе значення для галузі знань «Ветеринарна 

медицина». 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Тимчасовому 

порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року. 

Рекомендувати Вченій раді Національного університету біоресурсів і природо-

користування України призначити опонентами дисертації А. М. Тишківської компетентних 

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

– доктора ветеринарних наук, професора Гутого Богдана Володимировича, 

професора кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького; 



– доктора ветеринарних наук Ващик Євгенію Володимирівну, доцента кафедри 

ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного університету . 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Тишківської Анни 

Михайлівни, дисертація на тему: «Фармакокінетичні та фармакодинамічні властивості 

доксицикліну іта тилмікозину в організмі здорових та хворих на орнітобактеріоз курчат-

бройлерів» рекомендується для подання до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій 

вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» 

та спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». 
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