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АНОТАЦІЯ 

 

 

Зон І.Г. Дисертація спеціальність 211 – ветеринарна медицина, тема Кишковий 

ієрсиніоз собак (епізоотологія, клініка, діагностика, лікування – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі 

знань 21 «Ветеринарна медицина» за спеціальністю 211 «Ветеринарна  медицина». 

– Сумський національний аграрний університет, Суми, 2021. Дисертаційна робота 

присвячена питанням епізоотології, клінічного прояву, діагностики та лікування 

собак хворих на кишковий ієрсиніоз. 

На підставі експериментальних досліджень представлені результати вивчення 

епізоотичної ситуації щодо кишкового ієрсиніозу собак в Україні, визначено 

сучасний спектр сероваріантів збудника хвороби, особливості і наслідки 

інфікування собак різних за віком, породою, умовами утримання і годівлі, описані 

гематологічні, біохімічні, патологоанатомічні та патоморфологічні зміни за 

спонтанного перебігу хвороби як самостійно, так і разом з деякими інфекційними 

хворобами, розроблено базовий протокол терапії хворих тварин. 

У роботі представлені результати скринінгових епізоотологічних, клінічних, 

патологоанатомічних та серологічних досліджень сироваток крові собак різних за 

віком, статтю і породною приналежністю з ієрсиніозними антигенами. Виявлена 

серопозитивність собак (від 1:200 до 1:800) переважно до ієрсиніозних антигенів 

О:6.30 та О:9, в окремих випадках з антигеном О:3. 

У результаті проведених скринінгових серологічних досліджень встановлено, 

що з 380 проб сироваток крові собак з різних міст країни, позитивні реакції з трьома 

антигенами Y. enterocolitica виявлено у 243 тварин ( 64,6 %). Найбільша кількість 

позитивних реакцій виявлена на ієрсиніозний антиген О:9 -114 проб ( 46,9 %) вдвічі 

менше до антигену O:6.30 ( 20,2 %), а до антигену О:3 - 9.9 % від загальної кількості 

позитивних реакцій; у 23 % випадках встановлені змішані позитивні реакції.  
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Позитивно реагуючими на ієрсиніозні антигени в РА були переважно за віком 

тварини 1-3 років, у собак віком понад чотири роки виявляють поодинокі випадки 

позитивних реакції на ієрсиніозні антигени незалежно від породи і статті. За різних 

умов утримання і годівлі собак інфікування ієрсиніями, як представниками 

потенційної сапронозної інфекції, є неоднаковою і коливається в межах 40,7 – 

85,0 %. 

Кількість випадків ізоляції ієрсиній з проб фекалій собак, отриманих з різних 

міст країни, коливалась в межах від 10 % до 26,6 %. За морфологічними, 

тінкторіальними та основними біохімічними властивостями більшість ізолятів 

відповідали видовим та родовим ознакам Y. enterocolitica, переважно біоварів 1 та 2. 

Ізоляти ієрсиній були високочутливими до мезациліну, піперациліну, офлоксаціну, 

пефлоксацину, доксицикліну, ципрофлоксаціну, енрофлоксацину, 

марбофлоксацину, налдіксової кислоти та резистентними до бензилпеніциліну, 

амоксициліну, ампіциліну, діклоксациліну, метициліну, оксациліну. 

Домінуючими клінічними ознаками за спонтанного кишкового ієрсиніозу собак 

є 100 % ураження кишечнику, що супроводжується кров’янистою діареєю на фоні 

пригнічення, анорексії, кахексії, рідше блювання та порушення ритму дихання. 

Результати біохімічних і гематологічних досліджень за кишкового ієрсиніозу 

собак є малоінформативними, характеризуються різноманітністю і не можуть 

слугувати діагностичними маркерами ієрсиніозної інфекції, а лише спрямовувати до 

індивідуальної симптоматичної терапії. 

В разі ускладнення ускладненні псевдомонозною інфекцією захворювання 

супроводжується лейкоцитозом, в першу чергу за рахунок нейтрофільозу за 

незначного підвищення кількості моноцитів та лімфоцитів на фоні зростання 

амінотрансфераз (АлАТ на 22,8 - 213,3 %, АсАТ збільшується в 1,5 – 2,3 рази проти 

норми). 

За асоційованого перебігу кишкового ієрсиніозу з лептоспірозом залежно від 

збудника спостерігається порушення функцій ШКТ, блювання, мелена, 

жовтушність, зневоднення, розвиток гострої ниркової недостатності. 
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В разі ускладнення кишкового ієрсиніозу інфекційним гепатитом спостерігали 

увеїт, підвищення активності печінкових ферментів, жовтушність, активація 

лімфоцитарно-макрофагальної системи крові, у окремих випадках – печінкову 

енцефалопатію та судоми. 

За асоційованого перебігу кишкового ієрсиніозу з парвовірусним ентеритом 

спостерігали екстремальне зневоднення, мелену зі слизовими включеннями, 

блювання, абдомінальний біль, аритмії. 

Патологоанатомічні зміни за спонтанного кишкового ієрсиніозу собак виявляли 

в тонкому кишечнику (100 % випадках), брижових лімфатичних вузлах (90 %), 

товстому кишечнику і печінці (80 %), шлунку (70 %), нирках (60 %), черевній 

порожнині (40 %), серці (30 %), в селезінці, легенях - в 20 % випадках. У разі 

ускладнень іншими інфекційними захворюваннями патологоанатомічна картина 

набувала відмінностей або не мала виражених ознак. 

Патогістологічно за спонтанного кишкового ієрсиніозу виявляли ознаки 

нерівномірні дистрофічно – некротичні процеси в структурах слизової оболонки 

кишечнику, крововиливи та гіперемію судин у підслизовому шарі, набухання та 

виснаження лімфоїдних вузликів і Пейєрових плямок внаслідок проліферації 

лімфоїдних елементів у бік альтеративних ділянок. У печінці - осередки зернистої 

дистрофії, жирової інфільтрації та декомпозиції, цитоліз гепатоцитів та 

дискомплексацію балкової будови печінкових часточок, а за хронічного перебігу 

локальний застійний цироз; в нирках-ознаки зернистої дистрофії та 

гломерулонефриту. Спостерігалась делімфотизація у паренхіматозих органах. 

Випробування запропонованого протоколу лікування собак за кишкового 

ієрсиніозу проводили на 14 тваринах, у яких був підтверджений діагноз «кишковий 

ієрсиніоз». Їх поділяли на дві умовні групи по 7 голів у кожній. Тваринам першої 

групи призначали лікування за запропонованим протоколом, тварин другої групи 

лікували за загальноприйнятим емпіричним протоколом, що застосовується за 

шлунково-кишкових інфекцій. 

Диференційний діагноз під час верифікації захворювання на кишковий 

ієрсиніоз встановлювали шляхом виключення інфекцій, які мають дещо схожий 
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клінічний прояв : парвовірусного ентериту, коронавірусної інфекції, інфекційного 

гепатиту (Biopanda CPV+Corona Ag RAPG-CPC-001, Canine Adenovirus Type - II Ag 

RAPG-CAV-001). 

Терапевтичну ефективність пов’язували зі зникненням клінічних ознак, 

притаманних цьому захворюванню на фоні покращення гематологічних та 

біохімічних показників крові, які виявили у першій групі в середньому на 4,6 добу, 

а в другій групі - на 5,3 добу. 

Кров’яниста діарея у собак контрольної групи зникала в середньому на 6 добу, 

а у дослідної - вже на 4.5 добу, блювання собаки дослідної групи позбувалися в 

середньому на 1,5 добу, а у контрольної - на 1,7 добу. За 4,6 доби зникли ознаки 

втрати апетиту у тварин дослідній групі, у контрольній - в середньому на 7 добу. 

Незважаючи на інтенсивне лікування серед тварин дослідних груп відбулася 

загибель трьох собак, що свідчить про злоякісний перебіг хвороби. В дослідній групі 

загинула одна тварина (17 %), в другій групі - три тварини (42,86 %). Інші тварини 

видужали. Відповідно, в першій групі одужало шість тварин (85,71 %); в другі групі 

- чотири тварини (57,14 %). 

Виділення збудника у хворих тварин контрольної групи припинялося в 

середньому на 12,8 добу з початку лікування, а серед тварин контрольної групи 

елімінацію збудника на 14-ту добу встановили лише у однієї тварини, що може 

свідчити про тривале бактеріоносійство  

Дисертаційна робота є фрагментом наукових програм науково-дослідної 

роботи Сумського національного аграрного університету «Оптимізація комплексу 

протиепізоотичних заходів в господарствах Північно-Східного регіону України» (№ 

ДР 0114U001561) та «Розробити систему контролю епізоотичного благополуччя 

щодо інфекційних хвороб тварин на підставі моніторингу, діагностики, 

прогнозування та оцінки безпечності продукції тваринництва і птахівництва в 

Північно-Східній Україні (№ ДР 0114U000261) та «Удосконалення методів ранньої 

діагностики і лікувально-профілактичних заходів для запобігання емерджентних та 

економічно значущих хвороб тварин» (номер державної реєстрації 0118U100371) з 

2018 по 2020 роки. 



6 

 

 

Ключові слова: Y. enterocolitica, кишковий ієрсиніоз собак, зооноз, 

гастроентерит, епізоотологічний моніторинг кишкового ієрсиніозу, лікування 

кишкового ієрсиніозу, чутливість до антибіотиків Y. enterocolitica 
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ANNOTATION 

 

Zon I.G. Intestinal yersiniosis in dogs (epizootology, clinical manifestation, 

diagnostic, treatment) – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  

Ph.D thesis in academic branch 21 “Veterinary medicine”, specialty 211 “Veterinary 

medicine” – Sumy National Agrarian University, Sumy 2021.  

The dissertation is devoted to the issues of epizootology, clinical manifestation, 

diagnosis and treatment of dogs with intestinal yersiniosis. 

A comprehensive treatment protocol for intestinal yersiniosis had been developed 

based on experimental studies, the results of epizootic monitoring of intestinal yersiniosis 

in dogs in Ukraine, the current range of Y. enterocolitica serovars distribustion, features 

and consequences of contamination of dogs of different ages, breeds, housing and feeding 

conditions and hematological, biochemical, pathological and pathoanatomical changes are 

being described during the course of the disease, both independently and concurrently with 

other infectious diseases. 

The paper presents the results of epizootological screening, clinical, pathological and 

serological studies as well as serum tests of dogs of different ages, sex and breed with 

Yersinia antigens. The seropositivity of dogs (from 1: 200 to 1: 800) has been detected 

mainly to Yersinia antigens O: 6.30 and O: 9, antigen O: 3 in some cases. 

As a result of serological screening studies, it was found that out of 380 serum samples 

of dogs from different cities of the country, positive reactions with three Y. enterocolitica 

antigens were detected in 243 animals (64.6 %). The largest number of positive reactions 

was detected for Yersinia antigen O: 9 -114 samples (46.9 %) twice less to the antigen 

О:6.30 (20.2 %), and to the antigen О:3 - 9.9 % of the total number of positive reactions; 

in 23 % of cases mixed positive reactions were established. The average yersinia antigen 

titer was О:3 - 1: 190.5, O:6.30 - 1: 291.4, O:9 - 1: 364. 

Dogs that responded positively to yersinia antigens in AR were mainly at the age of 

1-3 years, in dogs over 4 years there were isolated cases of positive reactions regardless of 

breed and sex. Different housing and geeding backgrounds affect the incidence of Yersinia-

like saprophytic contamination, which ranges from 40,7 to 85,0 %. 
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The number of cases of Yersinia isolation from dog fecal samples obtained from 

different cities of the country ranged from 10 to 26.6 %. In terms of morphological, 

tinctorial and basic biochemical properties, most isolates corresponded to species and 

genus characteristics of Y. enterocolitica, mainly biovars 1 and 2. Yersinia isolates were 

highly sensitive to mesacillin, piperacillin, ofloxacin, pefloxacin, doxycycline, 

cyproflixacin, enrofloxacin, marbofloxacin, naldixic acid and resistant to benzylpenicillin, 

amoxicillin, ampicillin, dikloxacillin, methicillin, oxacillin. 

The predominant clinical signs of spontaneous intestinal yersiniosis in dogs are 100 % 

intestinal lesions, accompanied by bloody diarrhea on the background of depression, 

anorexia, cachexia, rarely vomiting and respiratory arrhythmias. 

The results of biochemical and hematological studies in intestinal yersiniosis in dogs 

are not very informative, characterized by diversity and can not serve as diagnostic markers 

of yersiniosis infection, but only to direct to individual symptomatic therapy. 

When complicated by pseudomonas infection, the disease is accompanied by 

leukocytosis, primarily due to neutrophilia with a slight increase in the number of 

monocytes and lymphocytes accompanied by an increase in aminotransferase activity 

levels (ALT by 22.8 - 213.3 %, AST increases by 1.5 - 2.3 times against normal). 

Concurrent course of intestinal yersiniosis and leptospirosis can lead to impairment 

of gastrointestinal function, vomiting, melena, jaundice, dehydration and development of 

acute renal failure depending on the specific combination of pathogens. 

Complications of intestinal yersiniosis by infectious hepatitis were observed with 

incidence of uveitis, increased activity of liver enzymes, jaundice, activation of the 

lymphocyte-macrophage blood system, in some cases - hepatic encephalopathy and 

convulsions. 

During the concurrent course of intestinal yersiniosis with parvovirus enteriti clinical 

signs like extreme dehydration, ground with mucous inclusions, vomiting, abdominal pain, 

arrhythmias were observed. 

Pathological changes in spontaneous intestinal yersiniosis in dogs were found in the 

small intestine (100 % of cases), mesenteric lymph nodes (90 %), large intestine and liver 
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(80 %), stomach (70 %), kidneys (60 %), abdominal cavity (40 %), heart (30 %), spleen, 

lungs - in 20 % of cases. In the case of complications by other infectious diseases, the 

pathological manifestation had slight differences or had no distinctive traits. 

Pathohistologically, spontaneous intestinal yersiniosis showed signs of uneven 

dystrophic and necrotic processes in the structures of the intestinal mucosa, hemorrhage 

and vascular hyperemia in the submucosal layer, swelling and depletion of lymphoid 

nodules and Peyer's patches due to alternate spots. In the liver - foci of granular dystrophy, 

fatty infiltration and decomposition, cytolysis of hepatocytes, decoupling of the beam 

structure in the liver lobes and in chronic local congestive cirrhosis. In the kidneys, signs 

of granular dystrophy and glomerulonephritis can be observed. The lymph nodes and a 

spleen predominately demonstrate signs of delimphotization. 

The proposed treatment protocol was tested on on 14 animals with a laboratory-

confirmed diagnosis of «intestinal yersiniosis». They were divided into two groups of 7 

animals in each. Animals of the first group were treated according to the proposed protocol, 

animals of the second group were treated according to the generally accepted empirical 

protocol used for gastrointestinal infections. 

Differential diagnosis in the verification of intestinal yersiniosis was established by 

excluding infections that have similar clinical manifestations: parvoviral enteritis, 

coronavirus infection, infectious hepatitis (Biopanda CPV + Corona Ag RAPG-CPC-001, 

Canine Adenovirus Type-II Ag RAP 001). 

Therapeutic efficacy was associated with cessation of characteristic clinical signs 

with improvement of hematological and blood chemistry parameters, which were 

registered on average at 4.6 days in the first group, and at 5.3 days in the second group. 

Median cessation of different clinical signs like melena has been observed in the 

control group on the 6th day, versus 4.5 days for experimental; vomiting at 1.5 days in 

experimental, and 1.7 days in control. In 4.6 days the experimental group animals regained 

voluntary appetite, while the control group averaged at around 7 days. 

Despite intensive treatment among the animals of the experimental groups, four dogs 

died, indicating a malignant course of the disease: one animal in the experimental group 

(17 %), and three animals in the control group (42.86 %). Other animals recovered. 
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Respectively, six animals recovered in the first group (85.71 %) and four animals in the 

second group (57.14 %). 

Shedding of the pathogen in sick animals of the control group stopped on average by 

12.8 days from the start of treatment, and among animals of the control group elimination 

of the pathogen was registered only in one subject on the 14-th day of treatment, which 

may suggest long-term ability for bacterial carriage.  

The dissertation is a fragment of scientific programs of research work of Sumy 

National Agrarian University «Optimization of complex anti-epizootic measures in farms 

of the North-Eastern region of Ukraine» (01 DR 0114U001561) and « and safety 

assessment of livestock and poultry products in North-Eastern Ukraine (№ DR 

0114U000261) and «Improvement of methods of early diagnosis and treatment and 

prevention measures to prevent emergent and economically significant animal diseases» 

(No state registration 0118U100371) from 2018 to 2020. 

 

Key words: Y. enterocolitica, canine intestinal yersiniosis, zoonosis, bacterial 

gastroenteritis, intestinal yersiniosis epizootological monitoring, intestinal yersiniosis 

treatment, Y. enterocolitica antimicrobal susceptibility. 
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практичній дистанційній конференції «Сучасні досягненя та перспективи клінічної 

лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини татварин» том 2 (Харків,17 

березня 2021р.).С 51-53 

  



14 

 

ЗМІСТ 

 

стор. 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ....................................................................... 17 

ВСТУП ............................................................................................................................. 19 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ................................................................................................. 24 

1.1 Характеристика збудника ............................................................................... 24 

1.2 Епізоотологія ..................................................................................................... 25 

1.3 Патогенез ......................................................................................................... 30 

1.4 Клінічні ознаки ................................................................................................. 31 

1.5 Асоційований перебіг бактеріозів з іншими інфекційними хворобами 

у собак ....................................................................................................................... 32 

1.6 Патологоанатомічні зміни ........................................................................... 33 

1.7 Діагностика ..................................................................................................... 34 

1.8 Лікування собак за кишкового ієрсиніозу ............................................... 35 

1.9 Лікування хворих собак за асоційованого перебігу кишкового 

ієрсиніозу з іншими інфекційними хворобами ................................................. 43 

1.10 Профілактика захворювання ...................................................................... 45 

1.11 Висновок з огляду літератури ..................................................................... 46 

РОЗДІЛ 2. ........................................................................................................................ 48 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ........................................................... 48 

2.1 Матеріали досліджень ......................................................................................... 48 

2.2 Методи досліджень .............................................................................................. 48 

РОЗДІЛ 3 ......................................................................................................................... 59 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ............................................................. 59 

3.1 Епізоотологія кишкового ієрсиніозу собак в Україні .................................. 59 



15 

 

3.1.1 Результати серологічних досліджень щодо інфікування собак 

збудником кишкового ієрсиніозу ........................................................................ 59 

3.1.2. Визначення ступеню контамінації Y. enterocolitica фекалій собак в містах 

України ...................................................................................................................... 66 

3.2 Результати ізоляції Y. enterocolitica ..................................................................... 69 

3.2.1 Результати вивчення властивостей ізолятів Y. enterocolitica ...................... 69 

3.2.2 Результати вивчення чутливості до антибіотиків у ізолятів Y. enterocolitica

 .................................................................................................................................... 73 

3.2.3 Особливості клінічного прояву кишкового ієрсиніозу у собак .................. 75 

3.3. Патологоанатомічний та патоморфологічний прояв кишкового ієрсиніозу 

собак .............................................................................................................................. 83 

3.3.1 Результати патологоанатомічних досліджень .............................................. 83 

3.4. Гістологічні зміни в органах собак за кишкового ієрсиніозу .......................... 89 

3.5. Асоційований перебіг кишкового ієрсиніозу з окремими бактеріозами та 

вірозами собак .............................................................................................................. 94 

3.5.1 Асоційований перебіг кишкового ієрсиніозу з інфекційним гепатитом 

собак ........................................................................................................................... 94 

3.5.2 Асоціативний перебіг кишкового ієрсиніозу з псевдомонозом у собак ... 98 

3.5.3 Клінічні випадки асоційованого перебігу лептоспірозу, ускладненого 

кишковим ієрсиніозом ......................................................................................... 101 

3.6 Визначення терапевтичної ефективності за запропонованою схемою 

лікування собак, хворих на кишковий ієрсиніоз за моно - та асоційованим 

перебігом ..................................................................................................................... 115 

3.6.1 Результати лікування собак, хворих на кишковий ієрсиніоз .................... 115 

3.6.2 Лікування хворих собак за асоційованого перебігу кишкового ієрсиніозу 

та лептоспірозу ....................................................................................................... 121 



16 

 

3.6.3 Лікування хворих собак за асоційованого перебігу кишкового ієрсиніозу 

та парвовірусного ентериту ................................................................................... 123 

РОЗДІЛ 4 ....................................................................................................................... 125 

УЗАГАЛЬНЕННЯ, АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ............................................................................... 125 

ВИСНОВКИ ................................................................................................................. 147 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ .............................................................................. 150 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................................ 152 

ДОДАТКИ ..................................................................................................................... 177 

 

 

 

  



17 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

• АлАТ - аланінамінотрансфераза 

• АсАТ - аспартатамінотрансфераза 

• АТ – артеріальний тиск 

• БХАК- біохімічний аналіз крові 

• ВВ - внутрішньовенно 

• ГНН- гостра ниркова недостатність 

• ІГС – інфекційний гепатит собак 

• ІПШ- інфузія з постійною швидкістю 

• ІФА- імуноферментний аналіз 

• КІС – кишковий ієрсиніоз собак 

• КОС- кислотно – основне співвідношення 

• ЛФ - лужна фосфатаза 

• МПА – м’ясо-пептонний агар 

• МПБ - м’ясо-пептонний бульон 

• ПВЕ – парвовірусний ентерит собак 

• ПЛР - полімеразно-ланцюгова реакція 

• РА – реакція аглютинації 

• РМА – реакція мікроаглютинації 

• РСК – реакція системи капілярів 

• СЯЛ – сегментоядерні лейкоцити 

• СРБ – c-реактивний білок 

• СЗК – синром запаленного кишечника 

• ШКТ- - шлунково-кишковий тракт 

• ШКФ – швидкість клубочкової фільтрації 

• CAV – canine adenovirus (аденовірусна інфекція собак) 

• CHV – canine herpatitis virus (вірус інфекційного гепатиту собак) 
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• CPV – canine parvovirus (парвовірусний ентерит собак) 

• WBC – white blood cells (загальне значення лейкоцитів)  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В останні роки в світовій ветеринарній літературі все 

частіше з’являються повідомлення щодо виявлення антиієрсиніозних антиті у собак, 

а в окремих випадках про захворювання цих тварин на кишковий ієрсиніоз та 

псевдотуберкульоз [15, 229, 242]. Деякі автори дотримуються думки, що 

Y. enterocolitica та Y. pseudotuberculosis є природними коменсалами собак і котів [24, 

198], за іншими авторами ієрсинії у собак часто викликають ентероколіт [25, 131, 

212], гепатозо-гепатити [101], перитоніт [28], патологію репродуктивної системи 

тощо [242]. 

Перші повідомлення про серопозитивність сироваток собак, переважно до 

ієрсиніозних антигенів Y. enterocolitica О:3, О:6, О:9, 5А, 5В та ін., рідше 

Y. fredericsenii, Y. kristensenii та Y. pseudotuberculosis, з’явились в 70-х роках 

минулого століття [131, 162]. У подальші роки повідомлення про встановлення 

серопозитивності собак щодо збудника кишкового ієрсиніозу або про клінічні 

випадки хвороби надходили з багатьох країн різних континентів земної кулі. Проте 

в Україні і досі існують тільки окремі повідомлення про серопозитивність собак 

щодо Y. enterocolitica. Так, А.Ф.Бабкін та М.Н.Николаєнко виявили у 

серопозитивних на ієрсиніозні антигени собак діарею, тремор задніх кінцівок та 

аборт [3]. 

У зв’язку з тим, що за кишкового ієрсиніозу людини переважають сероваріанти 

Y. enterocolitica О:3, О:8, О:9 та О:5.27 [51, 125, 132, 229], собак, у яких ці серовари 

ієрсиній ізолюють найчастіше, розглядають як потенційних носіїв та джерело 

збудника [132, 229, 230]. Тому визначення ступеня поширеності ієрсиніозу собак має 

як епізоотичне так і епідемічне значення для України. 

Також майже відсутні повідомлення щодо діагностики, спектру клінічного 

прояву та схем лікування собак, хворих на ієрсиніозну інфекцію. 

Кишковий ієрсиніоз це класичний прояв сапронозної інфекції, яка може мати 

ознаки спорадичності або ензоотичності, природної вогнищевості [136]. 

Збудникам сапронозів властива поліпатогенність, що спричиняє тяжку патологію, 
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що зумовлено відсутністю взаємної адаптації патогенів цього типу і сприйнятливих 

тварин, як це відбувається в паразитарних системах [9]. Враховуючи це, до 

вирішення існуючої проблеми треба підходити комплексно, вивчаючи численні 

аспекти цієї емерджентної інфекції. 

Метою нашої роботи було визначити епізоотологічні, клінічні, 

патологоанатомічні особливості прояву кишкового ієрсиніозу собак для 

обґрунтування діагностичних та терапевтичних заходів. 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:  

1. Провести комплексні епізоотологічні дослідження щодо 

розповсюдження збудника кишкового ієрсиніозу серед собак в Україні. З'ясувати 

рівень контамінації Y. enterocolitica собак різного віку, порід та статі. 

2. Вивчити морфологічні, культуральні, біохімічні властивості та 

чутливість до антибіотиків у ізолятів Y. enterocolitica, отриманих від собак. 

3. Встановити особливості перебігу кишкового ієрсиніозу у собак за моно- 

та асоційованого перебігу інфекції.  

4. Визначити залежність змін гематологічних та біохімічних показників 

крові собак від перебігу захворювання за спонтанного їх інфікування 

Y. enterocolitica.  

5. Встановити основні патологоанатомічні та патоморфологічні зміни за 

спонтанного кишкового ієрсиніозу собак та за ускладнень іншими інфекційними 

захворюваннями. 

6. Розробити науково- обґрунтований протокол лікування собак за 

гострого перебігу кишкового ієрсиніозу та визначити його терапевтичну 

ефективність. 

 

Об’єкт дослідження – прецедент кишковий ієрсиніоз собак. 

Предмет дослідження ‒ сучасна епізоотична ситуація з розповсюдження 

кишкового ієрсиніозу собак в Україні, асоціативний перебіг ієрсиніозу, лікувальні 

протоколи. 
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Методи дослідження – клінічні (оцінка габітусу, фізичний огляд, аускультація, 

термометрія тощо), гематологічні, біохімічні, патологоанатомічні, 

патоморфологічні, мікробіологічні (мікроскопія, біопроба), серологічні, санітарно-

гігієнічні , статистичні, макроскопічні, гістологічні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено скринінгові 

дослідження щодо розповсюдження збудника кишкового ієрсиніозу серед собак і 

особливості географічного розповсюдження біосероваріантів Y. enterocolitica в 

Україні. 

Вперше в Україні описана патологоанатомічна та патоморфологічна картина за 

спонтанного кишкового ієрсиніозу собак. 

У результаті клінічних, гематологічних, біохімічних, патологоанатомічних, 

патоморфологічних, мікробіологічних, серологічних, санітарно-гігієнічних 

досліджень розширені та доповнені відомості про біологію збудника кишкового 

ієрсиніозу собак. 

Отримані нові дані про чутливість культур Y. enterocolitica, ізольованих від 

собак, до ряду антибактеріальних препаратів, а також обрані найефективніші з них 

до терапевтичного протоколу.  

Розроблено науково-обґрунтований протокол лікування собак за гострого 

перебігу кишкового ієрсиніозу . 

Практичне значення отриманих результатів.  

Результати досліджень запропоновано та впроваджено в практику провідних 

клінік ветеринарної медицини м.Суми.  

Розроблено «Методичні рекомендації з діагностики кишкового ієрсиніозу 

дрібних домашніх тварин (автори Г.А. Зон, Л.Б. Івановська, Р.В. Петров, І.Г. Зон, 

О.О. Труба), які затверджено Вченою радою Сумського НАУ (протокол 

№ 2 від 28.09.2020 р) для використання в практичній роботі діагностичних та 

лікувальних ветеринарних установ. 

Основні положення дисертації використовуються у навчальному та науковому 

процесах на факультетах ветеринарної медицини Сумського НАУ , Полтавського 
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ДАУ та Львівського національного університету ветеринарної медицини ім.С.З. 

Гжитського. 

Особистий внесок здобувача. Постановка мети та завдань, обговорення 

результатів, формування висновків проведено разом з науковим керівником. Автор 

особисто здійснив аналіз літератури та патентний пошук за темою дисертаційної 

роботи, провів експериментальні дослідження, використовуючи сучасні методики. 

Співавторами наукових праць є науковий керівник та науковці, спільно з якими 

проведені дослідження. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, 

дисертанту належить основний фактичний матеріал і творчий доробок. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися й обговорювалися на: 

- засідання вченої ради при факультеті ветеринарної медицини Сумського НАУ 

протягом 2016–2020 рр.;  

- щорічних науково-практичних конференціях викладачів, студентів та 

аспірантів Сумського НАУ (2017-2020рр);  

- Всеукраїнських студентських наукових конференціях (12-16 листопада 2018 р. 

та 16-20 листопада 2020 р., м.Суми);  

- II Internationl Science Conference on Science and practical Technologies (Janary 26-

29, 2021, Luxembourg);  

- Міжнародній науково-практичній дистанційній  конференції «Сучасні 

досягненя та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці 

хвороб людини татварин» (Харків, 17 березня 2021р.)  

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 14 наукових робіт, у 

тому числі: 6 статей у фахових виданнях України, 1 стаття в науковому виданні 

держави, яка входить до ОЕСР та/або Європейського Союзу, 6 тез конференцій; 1 

методичних рекомендаціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 191 

сторінках комп’ютерного тексту. Складається зі вступу, чотирьох розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного 

тексту дисертації складає 150 сторінок друкованого тексту. Робота ілюстрована 26 
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таблицями, 49 рисунками. Список літератури налічує 249 джерел, із яких 88 – 

кирилицею та 161 латиною.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

Ієрсиніози (Yersinioses) – група захворювань тварин та людини, що перебігає 

з ураженням шлунково-кишкового тракту, паренхіматозних органів, репродуктивної 

системи, суглобів і очей. Частіше хворіє молодняк [32]. 

 

 

1.1 Характеристика збудника 

 

Збудники хвороб – бактерії роду Yersinia, палички з заокругленими кінцями 

довжиною 0,8-1,2 і шириною 0,5-0,8 мкм, грамнегативні. В деяких випадках 

спостерігається забарвлення не усього тіла клітини, а тільки її полюсів 

(біполярність), особливо в свіжовиділених бульонних культурах. Рухливість добре 

виражена практично в усіх штамів ієрсиній, але за підвищеної температури 

культивування ієрсинії втрачають її. Проте описані нерухомі форми за 25°С і 

рухливі за 37°С. На рухливість може впливати, крім температури, також рН 

середовища. Рухливість забезпечується джгутиками. Спор і капсул ієрсинії не 

утворюють [37]. 

Ієрсинії – факультативні анаероби. За суворих анаеробних умов ці бактерії не 

ростуть. Вони непримхливі і невибагливі до живильних середовищ і добре ростуть 

на звичайних живильних середовищах, а також на Ендо, Хотінгера, Плоскірева, 

Левіна [53]. 

Оптимальною для росту ієрсиній є рН середовища 7,2 - 7,4, але збудник може 

рости при рН від 5,2 до 9,0. Температура 22-28°С є найбільш сприятливою для росту 

ієрсиній, однак бактерії ростуть і в умовах за температури 37-40°С. Припинення 

росту спостерігається за температур вище 40°С [37, 63]. 

Через 24 години на щільних живильних середовищах спостерігають ріст злегка 

випуклих колоній кулястої форми, розміром 0,3-1 мм, з рівними, рідше 
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бухтоподібними краями, блискучі, прозорі, голубуваті в проходячому світлі. Через 

дві доби колонії втрачають прозорість і голубуватий відтінок, у окремих випадках 

мають зливний ріст. При культивування в режимі 37°С виростають непрозорі, 

нерівні, фестончасті колонії, поверхня їх може бути покресленою із незначним 

жовтяничним віддтінком [63, 66]. 

Через добу при температурі 22-28°С на середовищі Ендо виростають дрібні, 

росинчасті, круглі, випуклі, безкольорові, блискучі колонії, які на наступну добу 

колонії збільшуються в розмірах та можуть мати рожевий відтінок, іноді з більш 

щільним забарвленням в центрі. Через 48 годин можуть утворюватися дочірні 

колонії [33, 74]. 

Стійкість ієрсиній. Ієрсинії за своєю стійкістю до фізико-хімічних факторів 

багато в чому подібні представникам родини Enterobacteriaceae. Так, хлорамін в 

концентрації 3 %, 1 % і 0,1 % через 30 сек. здатен повністю інгібувати ріст ієрсиній. 

Перманганат калію в концентрації від 0,1 % до 0,5 % та 3 %-ва оцтова кислота вже 

через 3 хв. призводять до повної загибелі ієрсиній [34]. Сонячні промені згубно 

впливають на ієрсинії: через 30 хв. бактерії гинуть від прямого сонячного світла і 

через 6-8 годин від розсіяного [78]. 

Ієрсинії тривалий час зберігаються в зовнішньому середовищі [67]. Так, у воді 

відкритих водоймищ Y. enterocolitica зберігає життєздатність до 457 діб [15]. 

За даними деяких авторів штами ієрсиній можуть виживати в разі впливу 

температури 72ºС більш 4 сек., за 65°С – протягом 10 - 25 сек. Нагрівання 

Y. enterocolitica за 50ºС і 65ºС протягом 48-72 годин здатне змінювати вид колоній, 

зменшувати розмір бактеріальних клітин. Додавання лактози стимулювало 

виживаність Y. enterocolitica за 62ºС [39].  

Ієрсинії розмножуються за температури 4-5°С. Y. enterocolitica стійка до 

низьких температур і може зберігатися за -16-19°С. Встановлена здібність збудника 

розмножуватися за температури до -40°С. Зберігання штамів ієрсиній за -12°С 

протягом 24 годин призводило до відновлення їх з R –форми в S –форму [202]. 

 

1.2 Епізоотологія 
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Розповсюдженість хвороби. Кишковий ієрсиніоз вперше був описаний 

Шлейфштейном і Колеманом (США) у 1939 році, після чого хворобу реєструють в 

багатьох країнах світу. В Європі повідомлення про ураження тварин ієрсиніозами 

надходять майже з усіх країн: Нідерландів, Франції, Данії, Швейцарії, Австрії, 

Великобританії, Німеччини, Італії, Чехії, Словаччини, Румунії, Польщі, Болгарії [63, 

129]. Є повідомлення про випадки захворювання у Білорусі [17, 37] та Російській 

Федерації [3, 18, 35, 43, 76, 87]. В останні роки з’явилися окремі повідомлення про 

ієрсиніоз тварин і в Україні [10, 11, 15, 20, 23, 29, 30, 31, 36, 44, 61, 65, 71, 82].  

Представники виду Y. enterocolitica широко розповсюджені в природі в зв’язку 

з тим, що вони добре пристосовані до сапрофітичного існування, що є властивим для 

цього збудника і забезпечує його існування [24]. Y. enterocolitica завдяки факторам 

патогенності, адгезивності та інвазивності здатна мати паразитичні властивості [39]. 

Доведено, що ієрсинії перед тим як викликати інфекцію ієрсинії повинні перейти з 

«теплового хазяїна» до неживого холодний резервуар, де вони набувають 

патогенності [4], що пояснює спалахи ієрсиніозів серед людей і тварин в холодний 

період року [223]. 

Y. enterocolitica вражає різні види тварин та людину [129, 151]. Різні 

сероваріанти збудника ізольовано від рогатої худоби [39]; у доманшіх та диких 

свиней [98, 108, 183, 229]; у овець та кіз [214], коней, корів, буйволів, верблюдів [40, 

116]; оленів [109], собак і кішок [130, 230, 242], кролів [244], у різних дрібних ссавців 

60-ти видів таких, як миші, пацюки, морські свинки та ін [7, 162, 211, 214, 244]. 

Найбільш уражені ієрсиніями дрібні гризуни, що мешкають в заплавах річок і 

струмків [201, 202, 249]. Виділяють ієрсинії також у плазунів, риб і рептилій [171, 

214]. Також Y. enterocolitica спричиняє хворобу 27 видів сільськогосподарської і 

дикої птиці [192]. 

Резервуари збудників ієрсиніозів. Природними резервуарами ієрсиній 

виступають багато видів диких [185] та свіських тварин, а також птиця [214], в тому 

числі Rattus norvegieus – сірого пацюка та інших синантропних гризунів [10]. У цих 

тварин видиліють схожі сероваріанти ієрсиній, як і від хворих телят і поросят з 
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приміщень, де існують пацюки [123]. Y. enterocolitica формуює природні вогнища 

ієрсиніозної інфекції [201]. Найбільша інцедентність інфіковання виявлена у 

тварини, виловлених в овочесховищах. У диких гризунів ієрсинії виділяються 

переважно з фекалій [211]. 

Завдяки циркуляції збудника від тварини до тварини формуються свої 

вогнища ієрсиніозу через різні біотичні та абіотчниі фактори [35]. Ієрсинії в цілому 

і окремі їх види мають виражену екологічну перевагу одних об’єктів (або групи 

об’єктів) над іншими в якості місць перебування. Вони в 1,5-2 рази частіше 

зустрічалися в об’єктах сфери діяльності людини, зокрема в овочесховищах [222], 

об’єктах реалізації овочів [119] та місцях забою [108]. Y. enterocolitica потрапляючи 

в довкілля розмножується і накопичується в ньому, що створює можливість 

інфікування тварин. Доведена також роль в підтримці природного резервуару 

збудника в організмі бурих зайців, молюсків, риб [214].  

Одним з джерел інфекції є домашні свині-носії збудника Y. enterocolitica 

серовару О5 [118]. Крім того встановлено контамінацію цим збудником гною, який 

використовувався на добрива для полів, і овочів, що збирали з цих полів [8]. Свині 

можуть бути джерелом кишкового ієрсиніозу - дослідники виділяли Y. enterocolitica 

у 12,8 % проб, отриманих від свиней [136]. В переважній більшості випадків 

ізолювали Y. enterocolitica у зимово-весняний період [139]. Аналогічні висновки 

спостерігаються у дослідників з Польщі [161, 166], Австрії [158] та України [36]. У 

більшості повідомлень знаходяться докази того, що домашні і дикі свині є 

природним резервуаром ієрсиніозної інфекції [118, 123].  

Хвороба має виражену сезонну діниміку та реєструється здебільшого пізньої 

зими і на початку весни, але деякі вчені спостерігали ієрсиніози у різних тварин 

частіше восени і взимку, що пов’язана з міграцією гризунів на ферми і тваринницькі 

комплекси [127]. Доведено, що уражені ієрсиніями овочі при споживанні тваринами 

становлять загрозу контамінації [119] отриманої від них продукції (молоко, сир, 

м’ясо), що може спричинти інфікування людей [18]. Існує думка, що збудник 

проникає до рослин в період вегетації на полях, до ґрунту яких потрапляють стічні 
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води свинокомплексів [36]. При дослідженні гомогенізованої зеленої маси з неї 

висівають майже чисті культури Y. enterocolitica [10]. 

Екологічні аспекти ієрсиніозу. Базуючись на вищезгаданому існує розуміння 

широкої контамінації довкілля (водоймища, стічні води, системи зрошення) [206], а 

також векторне рохповсюдження збудника що може створювати екологічну 

небезпеку [36]. Дослідники цого питання пропонують контролювати ієрсиніозну 

інфекцію в першу чергу в місцях обладнання тваринницьких ферм, місцях 

переробки тваринної сировини [134], місць постійного або тимчасового утримання 

тварин [204]. Ігнорування даних принципів може призвести до порушення 

екологічної рівноваги і створення особливо небезпечних антропургічних осередків 

ієрсиніозів [214].  

Ієрсинії можуть розглядатися як сапрофіти і можуть бути нормальними 

представниками аутохтонної мікрофлори кишечнику тварин. В той же час вони 

здатні розвиватися у некротизованих тканинах і завдяки продуктам свого 

метаболізму викликати сапроноз, тому зо серед них існує численна кількість 

патогенних варіантів [24, 87]. Збудники ієрсиніозу, як сапрофіти можуть існувати в 

грунтових та водних видах суспільства [55] Якщо взаємодія збудника та 

сприйнятливого організму не відбувається - не утворюється паразитична за 

(винятком хвороб, що зумовлюють розвиток сепсису), що призводить до утворення 

біологічного глухого кута. За цих умов можуть виникаті різні варінти прояву 

інфекції як типова, спорадія з вираженою ензоотичністю, приподною вогнищевістю. 

Як згадувалось вище, Y. enterocolitica здатна проявляти і паразитичні властивості 

[49]. Встановлено здатність мікроорганізму змінювати фазу паразитизму на фазу 

сапрофітизму [8], біоценотичні основи природної вогнищевості сапронозів [55], 

пристосування збудника до сучасних умов існування [78, 79]. Продовжується робота 

з удосконалення лабораторної діагностики кишкового ієрсиніозу [25, 33] та 

визначення впливу збудника на різні системи організму [54]. Проводиться вивчення 

дії різних температурних режимів на змішані культури збудника на щільних 

середовищах [48]. Все це покращує сучасний стан вивчення шляхів розповсюдження 
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ієрсиніозної інфекції та прояву хвороби у тварин [85] та людини [191] за 

спорадичного перебігу [98]. 

Епідеміологічні аспекти ієрсиніозу тварин. Зважаючи на те, що хвороба є 

зооантропонозом [99], дослідники постійно вивчають фактора і шляхи передачі 

збудника, незважаючи на те, що основним досі вважають фекально-оральний шлях. 

У той же час існує інформація про аерогенний, через статевий, контактний, 

аліментарний, та трансмісивні шляхи зараження з можливістю горизонтальної 

передачі [236]. 

Кишковий ієрсиніоз має глобальне пощирення, переважно в країнах з 

розвиненим агро-промисловим комплексом. У країнах захворювання посідає друге 

місце після сальмонельозу. При порушенні санітарних умов виробництва, 

збереження та реалізації продукції тваринництва реєструють спалахи захврювання 

у виглді токсикоінфекції [178, 203]. 

Найчастіше повідомлення про інфікування людей пов’язані з персоналом, що 

праціють з контамінованими збудником свинями або продуктами забою від таких 

тварин. Встановлені шляхи інфікування працівників боєнь (м’ясники та ін.), що 

розтинають глотки та кишечник [108], у яких постійно виявляються антитіла до 

ієрсиніозних антигенів і в першу чергу до антигену Y. enterocolitica сероваріанту 

О:3, рідше сероваріантів О:5, О:8, О:9 та Y. pseudotuberculosis [186]. Є повідомлення 

про виникнення ієрсиніозу людей, пов’язане з споживанням недостатньо термічно 

обробленої свинини [117]. Про це також свідчать дані про виділення Y. enterocolitica 

сероваріанту О:3 біотипу 4 з ротової порожнини і поверхні розрізу. Різні 

сероваріанти ієрсиній можна ізолювати і з фекалій свиней [108].  

Зустрічаються повідомлення щодо епідеміологічних аспектів при 

бактеріоносійстві або ієрсиніозі собак, у яких хвороба здебільшого проявляється 

безсимптомно з ознаками бактеріоносійства, що може створювати небезпеку для 

людей, що їх утримують[154], а також контамінувати довкілля підчас вигулу [231].  

Збудник може потрапляти до домашніх тварин та людини при контакті з ними 

та їх екскрементами [172], при споживанні не просоленої риби [214].  
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Захворювання людей може виникати при споживанні річкової води в ділянках 

змішення стоків з ферм. Хвороба перебігає з ознаками розладу шлунково-кишкового 

тракту, ураження гепато-біліарної системи, жовтяниці та можливими патологіями 

інших органів та систем [247]. 

Дотримання санітарно-гігієнічних заходів на територіях тваринницьких ферм 

може запобігати формуванню антропогенних осередків інфекції та зниження 

контамінації довкілля. [127].  

Одніє з найважливіших ветеринарно-санітарних вимог є достимання правил 

при проведенні забою, розділенні, нутровці і огляду туш, знезараження обладнання 

що використовується для ветеринарно-санітарної експертизи для запобігання 

контамінації м’яса ієрсиніями, які часто існують на поверхні кореня язика і 

мигдаликів. Зважаючи те, що ці бактерії часто виділяють у клінічно здорових 

свиней, доречно язик, гортань і тканини, що до них прилягають проварювати перед 

зберіганням у холодильнику або зберігати окремо. Високі температури та швидке 

охолодження і замороження туш до -18°С запобігає розмноженню ієрсиній в м’ясі 

[18]. 

 

1.3 Патогенез 

 

Y. enterocolitica продукує термостабільний токсин, що має ентеротоксигенні 

властивості. Крім термостабільного ієрсинії продукують і термолабільний токсин, 

який відноситься до групи гемолізинів. Іншими факторами вірулентності ієрсиній є 

здатність до адгезії та інвазивності, завдяки яким розвиваються катарально-

геморагічні процеси на слизових оболонках кишечнику, верхніх дихальних шляхів, 

матки; серозно-гнійне запалення кон’юнктиви, вуха, молочних залоз [128]. 

Внаслідок септика-токсичних процесів в паренхіматозних органах розвиваються 

білкові і жирової дистрофії, реактивні зміни лімфоїдних органів (селезінка). 

Ангіотоксичний вплив на структури матки провокує аборти [133]. . 

Різні аспекти фізіології кишечника є важливими для обмеження розвитку 

патогенів, включаючи кисле середовище шлунка і активність травних ферментів або 
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складових жовчі. Проте багато мікрооргінізмів використорвують фізіологічні 

властивості кишечника як пускові мехінізми для розвитку. Подібно до цього такі 

зміни в оточуючому середовищі запускають різноманітні фактори за хімічними і 

фізичними властивостями у багатьох бактерій, що сприяє їх виживанню і колонізації 

кишечника [223]. 

Етіологія захворювань, при яких відбувається ураження кишечнику, часто 

пов’язана з порушенням імунної активності. При цьому при багатьох інфекціях 

важко диференціювати фізіологічні порушення, спричинені впливом патогенів, від 

порушень, викликаних імунною реакці\ю проти патогенів. Кишечник вельми 

чутливий до пошкодженя внаслідок імунних реакцій, і в багатьох випадках імунна 

відповідь є основною причиною патогенезу в кишечнику ссавців. До класичної 

ознаки імунних реакцій в кишечнику відноситься посилена інфільтрація 

лейкоцитами власної пластинки слизової оболонки і зміни в структурі кишечника, а 

саме атрофія ворсинок і гіперплазія ентероцитів ц ліберкюнових залозах [126]. 

Ентероцити, як багатофункціональні епітеліальні клітини, відіграють важливу 

роль в організації і функціонуванні імунної системи кишечника. Ентероцити 

формують фізичний бар’єр між організмом і просвітом кишечника та безпосередньо 

взаємодіють з мікрофлорою кишечника з допомогою виробки слизу і виділення 

протимікробних молекул (зокрема дефенсинів). У ссавців спеціалізовані ентероцити 

в криптах відрізняються цитоплазматичними гранулами [61]. Ці, так звані клітини 

Панета, виділяють лізоцим, фосфоліпазу А2, а також α- і β-дефензини, які мають 

протибактеріальну, противірусну і протигрибкову активність. Проте, згідно з 

наявними даними, дефензини екскретуються гетерофілами і макрофагами, а не 

епітеліальними клітинами [100]. 

 

 

1.4 Клінічні ознаки 

 

Спираючись на наявну інформацію щодо експериментального та спонтанного 

ієрсиніозу визначено основні клінічні ознаки захворювання, що становлять його 
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симптомокомплекс, а також особливості перебігу ієрсиніозу у різних віковиг груп 

тварин. Найбільш чутливими є молоді тварини, у яких хвороба має гострий перебіг, 

часто з ознаками септицемії[227]. 

У собак хвороба має здебільшого безсимптомний перебіг, але в той же час 

можеть реєструватися пригніченість, лихоманка (до 40,6℃), а згодом гіпотермія (до 

35,3℃), аритмії, черевний біль, стійка діарея з катарально-геморагічними 

виділеннями, іноді іктеричність. При злоякісному перебігу хвороби у собак виникає 

блювання, диспное, і ознаки шоку. В окремих випадках спостерігають неврологчні 

симптоми, набряки суглобів [242]. 

 

 

1.5 Асоційований перебіг бактеріозів з іншими інфекційними 

хворобами у собак 

 

Повідомлень про асоційований перебіг кишкового ієрсиніозу з іншими 

інфекційними хворобами у собак нами не знайдено. Проте існують деякі публікації 

щодо випаків асоційованого перебігу чуми м’ясоїдних, аденовірозу А типів 1 

(CAdV-1) і 2 (CAdV-2), собачим парвовірозом і токсоплазмозом у 43-денного 

щеняти, який клінічно проявлявся судомами, сліпотою і закінчився смертю [242].  

Також є повідомлення про щеня німецької вівчарки двомісячного віку, що 

загинуло за 48 годин після появи клінічних ознак. Лабораторно підтверджено 

асоційований перебіг вірусного гепатиту, викликаного аденовірусом типу 1 (CAdV-

1) та Pasterella pneumotropica, яка спричинила запальні процеси в паренхіматозних 

органах і в мозку [200]. За повідомленнями інших дослідників перебіг аденовірусної 

інфекції типу 1 з собачим коронавірозом микликає тяжкі розлади шлушково-

кишкового тракту, лейкопенію, респіраторні патології та дегідратацією. Смерть 

наставала через 7-8 днів. В таких випадках патоморфологічно встановлювали 

атрофічні процеси у ворсинках слизової оболонки тонкого кишечнику, виснаження 

лімфоїдної тканини, запальні процеси у печінці та легенях [239]. 
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Патологію з неврологічними та респіраторними ознаками у цуценят 9-11-

тижневого віку визначили як внаслідок аденовірозу собак, викликаного CAV-2 та 

Bordetella bronchiseptica [246]. Є повідомлення про негативний влив на організм 

собак CAVs типу 1 і 2, CAV (собачими аденовірусами) і собачими герпесвірусами 

(СНV) в Італії [107, 121], а також асоціативний перебіг даних вірусів з іншими 

бактеріальними збудниками [200].  

 

 

1.6 Патологоанатомічні зміни 

  

Про патологоанатомічні зміни у собак за кишкового ієрсиніозу існує обмежена 

кількість повідомлень [19, 62, 64, 181, 225]. Виявляли серозно-гнійний 

кон’юнктивіт, зовнішній серозний отит, шкіри геморагічний діатез і дерматит, 

серозно-катаральний мастит [158]. При аутопсії трупів різних тварин знаходять 

катарально-геморагічний гострий ентероколіт, абомазит, дифтеритичний 

ентероколіт і фібриноїдний некроз кишечнику;  гіперемію абсцеси, некрози легень; 

зерниста, жирова дистрофія, абсцеси, гранульоми, некрози печінки [199]; гіперемія, 

гіперплазія, абсцеси, некрози селезінки; гострий негнійний гломерулонефрит, 

некроз, нефросклероз; ураження м’яза серця [233]; катарально-геморагічний 

ендометрит [158]; серозно-катаральний лімфаденіт; серозний артрит, синовіїт, 

тендовагініт; серозно-катаральний плеврит і перитоніт [190]. У абортованих плодів 

знаходять дрібні фокуси жовтого кольору, набряки в підшкірній клітковині, петехії 

на епікарді, гостру гіперемію всього кишечнику [28]. 

Патоморфологічних досліджень щодо визначеної патології досі бракує. В той 

же час при кишковому ієрсиніозі у багатьох тварин знаходять виражені ознаки 

катарального запалення кишечника (порушення обміну глюкопротеїдів з 

гіперсекрецією слизу у келиховидних клітинах, десквамацією епітелію і руйнацією 

ворсинок,активну реакція лімфоїдної тканини пейєрових бляшок клубової кишки. В 

слизовій оболонці кишечника дослідники виявляють колонії ієрсиній, оточені 

нейтрофілами і гістіоцитами, а за хронічному перебігу - фібробластами. Структури 
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оболонок потовщені, ворсинки і крипти скорочені, їх межі згладжені. У свиней на 

фоні гострої запальної реакції в слизовій оболонці з характерною інфільтрацією 

нейтрофілами, еозинофілами і крововиливами в підслизовому шарі, виникає набряк 

і периваскулярні моноцитарні й лейкоцитарні інфільтрати. Багато судин 

підслизового шару з ділянками фібриноїдного некрозу стінки, окремі судини з 

явищами склерозу, просвіт їх звужений, деформований. В порожній кишці частіше 

реєструють катаральне запалення, а в сліпій і товстій кишках – дифтеретичні 

вогнища з осередками некрозів [247].  

У фолікулах селезінки спостерігаються гіперпластичні процеси, які 

реєструються також у ретикулярних клітинах на фоні обмеженої нейтрофільної та 

еозинофільної реакції. Спостерігали ознаки арофії і мієлозу у червоній пульпі, дрібні 

некротичні вогнища, що на переферії обмежені зоною епітеліоїдних клітин. У 

печінці і селезінці описані реакції нейтрофілів та мононуклеарів в структурах 

синусів на фоні активації клітин Купфера і виникнення локальних дистрофічних 

процесів у вигляді фіброзу з лімфоцитарною інфільтрацією, що локалізуються у 

ділянці портального тракту [101]. 

У нирках виявлено ознаки фібриноїдного некрозу ендотелію судин, з 

периваскулярною інфільтрацією, вогнища некрозу мозкового шару, подекуди 

склероз та кісти у просвітах канальців.  

Патологія легень відзначається катаральною бронхопневмонією, а за 

хронічного перебігу – інтерстиційної пневмонією, в окремих ділянках – 

альвеолярною емфіземою.  

При ураженні матки у  матки корів спостерігають інфільтрацією 

гранулоцитами, тромбози та локальний некроз слизової оболонки [181]. 

 

1.7 Діагностика 

 

Діагноз на кишковий ієрсиніоз встановлюється комплексно на основі клініко-

епізоотологічних, патоморфологічних даних і лабораторних досліджень 

(бактеріологічних, серологічних, молекулярно-генетичних та ін.) [2, 47]. 
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За кишкового ієрсиніозу до лабораторії надсилають лімфатичні вузли, 

шматочки уражених органів, де проводять мікроскопію мазків та мазків - відбитків 

з патологічного матеріалу, висіви на живильні середовища, виділення та 

ідентифікацію збудника хвороби, постановку біологічної проби; в Україні проводять 

серологічні дослідження в РА сироваток з ієрсиніозними антигенами з «Набору 

компонентів для серологічної діагностики ієрсиніозів тварин» (м. Харків, ННЦ 

ІЕКВМ, ТУ 46.15.091-95) згідно з «Тимчасовою настановою по застосуванню 

набору компонентів для серологічної діагностики ієрсиніозів тварин» затвердженої 

ГУВМ з Держінспекцією 16.11.1995 р. за №15-14/52; використовують також ІФА 

(для діагностики псевдотуберкульозу), ЕLISА, ПЛР [176, 189, 224, 240]. 

Дослідження фекалій на Y. enterocolitica проводять шляхом відбору проби 

калу 2-3 г безпосередньо з прямої кишки стерильного гумового катетеру або в 

момент дефекації і розводять стерильним ізотонічним розчином 1:20 – 1:30 з 

висівами на живільні середовища [188, 208]. 

Диференційна діагностика передбачає необхідність виключення хвороб 

бактеріальної та вірусної етіології, що перебігають з явищами діареї – лептоспіроз, 

парвовірусного ентериту, чуми м’ясоїдних. При ураженні респіраторного тракту 

собак необхідно провести диференціацію від бордетельозу, грипу, пастерельозу та 

ін.; репродуктивної системи, що супроводжується абортами – від бруцельозу, 

кампілобактеріозу, лептоспірозу, хламідіозу [31, 33, 126, 174]. Враховуючи те, що 

збудник має антигенну спорідненість з деякими бактеріями, необхідна серологічна 

диференціація, і, в першу чергу, від бруцельозу [33]. 

 

 

1.8 Лікування собак за кишкового ієрсиніозу 

 

Найбільшу небезпеку за кишкового ієрсиніозу становить зневоднення 

внаслідок втрати води та електролітів через запалення слизових оболонок 

кишечника, діарею або блювання, розвиток ішемії кишечнику, а також тимчасова 

мальабсорбція, анорексія та олігодипсія. Ці фактори можуть призводити до тяжких 
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електролітних порушень, що загострюють наявні та набуті внаслідок захворювання 

проблеми (наприклад серцева, ниркова недостатність, синдром мальабсорбції тощо).  

Наостанок, важливим фактором для розробки терапевтичного плану є 

виділення патогенних ієрсиній у навколишнє середовище, що може становити 

загрозу для власників собак, та інших людей, що з ними контактують. 

Виходячи з даних принципів, протокол терапевтичних заходів за кишкового 

ієрсиніозу передбачає такі основні напрямки: 

1. Корекція водно-електролітного балансу організму; 

2. Симптоматичне лікування; 

3. Антибіотикотерапія; 

4. Елімінація збудника з організму тварини та недопущення контамінації 

навколишнього середовища; 

5. Відновлення функцій ШКТ; 

Корекція водно-електролітного балансу .Рекомендації Американської асоціації 

ветеринарних лікарень (AAHA) приводить наступні дані щодо визначення ступеню 

дегідратації тварин: 

• Легкий ступінь: менше 5 % - не визначаться (розправлення шкірної складки 

менше 0,5 сек, РСК менше 2 сек); 

• Середній ступінь: 5—6 % - помірне зниження тургору шкіри (розправлення 

шкірної складки менше 1 - 1.5сек, РСК менше 2 сек); 

• Середній ступінь: 6—10 % - помітне порушення тургору шкіри. Може 

розвиватися незначний енофтальм, сухість слизових оболонок 

(розправлення шкірної складки більше 1.5сек, РСК 2-4 сек); 

• Тяжкий ступінь 10— 12 % - різке порушення тургору шкіри, виражені 

порушення мікроциркуляції, енофтальм, сухість слизових оболонок, 

тахікардія, холодні кінцівки (не обов’язково), ниткоподібний пульс, 

можливий розвиток шоку (розправлення шкірної складки майже не 

відбувається, РСК менше більше 4 сек); 

• Вкрай тяжкий ступінь: 12—15 % - шок, можлива смерть (розправлення 

шкірної складки не відбувається, РСК не визначається).[115] 
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Потрібна кількість розчинів для корекції дегідратації пропонують обчислювати 

за наступними показниками: 

• Підтримуючий об’єм рідин становить 2мл/кг/год для дорослих тварин та 3-

4 мл/кг/год для молодих; 

• Кількість рідини для заміщення дефіциту розраховується за формулою: вага 

тіла тварини *  % дегідратації 

• Отримані значення добової потреби рідин додаються та розділяються на 24, 

щоб отримати кількість розчину на годину; 

• У разі вираженого дефіциту може бути доцільним введення 25-30 % об’єму 

добового дефіциту у перші 3 години інфузії [180]. 

Для корекції зневоднення рекомендовано використовувати комплексні 

електролітні розчини, що мають склад, відповідний до міжклітинної речовини 

організму (найбільший відсоток втраченої організмом рідини) - розчин Хартмана, 

«Плазамліт», «Стерофундин®» («Йоностерил»), розчин Рінгера лактатний [115, 

180].  

Розчин «Стерофундин®» («Йоностерил») є пріоритетним, тому що цей 

лікарський засіб є ізотонічним розчином електролітів, у якому концентрації 

електролітів відповідають їх плазмовим концентраціям.  

Розчин призначений для  відновлення і підтримання нормальних осмотичних 

умов у зовнішньоклітинному і внутрішньоклітинному просторі та застосовується 

для корекції втрат зовнішньоклітинної рідини. 

Аніонний склад препарату являє собою збалансовану комбінацію хлоридів, 

ацетатів і малатів, що запобігає виникненню метаболічного ацидозу. 

Натрій і хлорид розподіляються головним чином у зовнішньоклітинному 

просторі, у той час як калій, магній і кальцій розподіляються переважно 

внутрішньоклітинно. Нирки є основним шляхом виведення натрію, калію, магнію і 

хлориду, хоча незначна кількість електролітів втрачається через шкіру і травний 

тракт. Кальцій виводиться із сечею і шляхом внутрішньої кишкової секреції 

приблизно у рівних кількостях [152]. Виведення ацетатів і малатів із сечею 
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збільшується під час інфузії, однак їх метаболізм у тканинах організму такий 

швидкий, що у сечі виявляються лише незначні фракції [ 213]. 

Низькооб’ємна ресусцитація. З метою швидкого відновлення об’єму 

циркулюючої крові та артеріального тиску (шок, колапс) рекомендовано 

застосування болюсного введення 7,5 % розчину натрію хлориду у дозі 1 мл/кг маси 

тіла, після чого слід негайно почати інфузію в об’ємі 30 % добової потреби пацієнта 

протягом 3-х годин [180].  

Симптоматичне лікування  

Наступною ланкою лікування інфекції є зменшення втрат рідини з виділеннями 

(діарея, блювання) та контроль болю для зменшення ризику розвитку ускладнень. 

Враховуючи бактеріальну природу захворювання, використання протидіарейних 

препаратів є недоцільним через підвищення всмоктування продуктів 

життєдіяльності бактерій. Рекомендується застосування протиблювотних 

препаратів центральної дії та анальгетиків. 

Застосування протиблювотних препаратів.  

Призначення противблювотних препаратів різного механізму дії за КІС 

переслідує цілі зниження втрати рідини та електролітів, а також відновлення апетиту 

та можливості ентерального харчування. Основними препаратами, що маєть 

протиблювотний ефект у практиці ветеринарної медицини є метоклопрамід, 

ондансетрон та маропітант (Серенія®). 

Виходячи з патогенезу та патологоанатомічних проявів захворювання, 

застосування метоклопраміду за КІС та ПВЕ собак протипоказано через його 

периферичну холінергічну активність, що призводить до прискорення 

перистальтики та спорожнення шлунку, а також у випадку запалення може 

призвести до порушення цілісності кишечнику та розвитку інвагінацій [241]. 

Маропітант - антагоніст нейрокінінових рецепторів (NK1), який діє шляхом 

інгібування зв'язування субстанції Р, нейропептида тахікінінової групи. 

Дослідження на моделях in vivo у собак показали, що маропітант має протиблювотну 

дію проти центральних і периферичних еметогенів, включаючи апоморфін і сироп 

блювотного кореня. Окрім вираженої протиблювотної дії, препарат надає помірну 
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аналгезію кишечника у молодняку завдяки інгібіції зв'язування субстанції Р [219]. 

Рекомендації виробника та існуючі дослідження рекомендують застосування 

препарату у дозі 1 мг/кг підшкірно 1р/24 год [241], проте власні дані свідчать про 

безпечність введення препарату внутрішньовенно на 0,9 % натрії хлориді, та 

мінімальну ефективну дозу за внутрішньовенного введення 0,5 мг/кг 1р/добу, а 

також відсутність больового подразнення при даному способі введення препарату 

на відміну від рекомендованого.  

Ондансетрон – високоселективний антагоніст 5НТ3 рецепторів, що попереджує 

або усуває нудоту і блювання, що спричиняються цитотоксичною хіміотерапією 

та/або променевою терапією, а також післяопераційні нудоту і блювання. Механізм 

дії ондансетрону до кінця не з’ясований. Можливо, препарат блокує виникнення 

блювального рефлексу, проявляючи антагоністичну дію відносно 5НТ3-рецепторів, 

які локалізуються у нейронах як периферичної, так і центральної нервової системи. 

Препарат не зменшує психомоторної активності пацієнта і не чинить седативного 

ефекту. Препарат має противоказання до застосування у собак з гомозиготним геном 

MDR1, яка призводить до підвищенного проникнення препаратів через гемато-

енцефалічний бар’єр [241].  

Дозування ондансетрону 0,5 мг/кг маси тіла в/венно у вигляді ІПШ за 30 хв 1р/8 

год у досліді не поступається маропітанту у вираженості протиблювотного ефекту 

[241]. Обидва препарати демонструють однакові терміни госпіталізацію для 

пацієнтів з етеритами, проте навідміну від маропітанту, протокол з застосуванням 

ондансетрону потребує додаткової аналгезії [219]. 

Виходячи з наведених даних, найбільш доцільним за КІС є застосування 

маропітанту через тривалість та мультимодальність його дії, але висока вартість 

даного препарату може стати основною перешкодою для його призначення. 

Ондансетнон є високоефективною альтернативою для боротьби з блювотою у 

тварин з КІС, але потребує вищу кратність дозування, додаткові препарати для 

аналгезії та протипоказаний собакам з гомозиготною мутацією гена MDR1 [219]. 

Застосування препаратів для аналгезії. 
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Анальгезія пацієнтів за КІС є важливою ланкою терапії. Зниження болю 

зменшує синтез медіаторів запалення, що полегшує протікання хвороби та зменшує 

імовірність ускладнень. Для аналгезії собак за ентеритів використовують місцеві та 

системні анальгетики. 

Використання нестероїдних та стероїдних протизапальних засобів з метою 

знеболення пацієнтів з ентеритом протипоказане через можливість зниження 

перфузії кишечника та нирок [187].  

Буторфанол – опіоїдний аналгетик, похідний фенантрену, агоніст-антагоніст m- 

та агоніст k-опіоїдних рецепторів. Окрім центральної аналгезуючої, має седативну 

дію, знижує збудливість кашльовогоцентру, стимулює блювотний рефлекс, 

спричиняє звуження зіниць, впливає на гемодинаміку (підвищує системний 

артеріальний тиск, тиск у легеневій артерії, тиск у лівому шлуночку та судинний 

опір), тонус бронхів, секреторну та моторну активність травного тракту, тонус 

сфінктера сечового міхура. За інтенсивністю та тривалістю аналгетичної дії 

буторфанол близький до морфіну, але в меншій мірі пригнічує дихання, має менший 

наркогенний потенціал. 

Напівсинтетична природа буторфанолу знижує його стимулюючу дію на 

блювотний центр, зберігаючи спазмолітичну та анелгетичну дію на ШКТ, що робить 

його більш доцільним для застосування у тварин з ентеритом, ніж інші опіоїдні 

анальгетики [106, 179]. Також при застосуванні з маропітантом відмічається 

синергізм дії даних препаратів, але аналгетична дія маропітанту на ШКТ ще 

потребує більш детальних досліджень [187]. Дозування препарату становить 0,1–0,2 

мг/кг/6-8 год підшкірно або внутрішньовенно. Основною перешкодою щодо 

застосування даного препарату є його висока ціна. 

Лідокаїн - місцевоанестезуючий засіб, що має анальгетичний та спазмолітичний 

ефект. 

При застусуванні внутрішньовенно у вигляді ІПШ лідокаїн має виражену 

анальгетичну дію щодо різних типів болю в результаті травми, хірургічних втручань 

[196] та вісцерального абдомінального болю, що є наслідком ентериту [106].  
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Застосування лідокаїну в якості анальгетика здійснюється у вигляді повільної 

струминної інфузії розчину у дозі 2 мг/кг з подальшою підтримуючою дозою 20–

50 µг/кг/хв [196].  

Перешкодою для застосування лідокаїну для знеболення пацієнтів з КІС може 

стати важкість регулювання швидкості введення розчину без наявності 

автоматичних шприц-насосів та інфузоматів, та відносно помірний аналгетичний 

ефект у порівнянні з опіоїдними анальгетиками. Можливо одночасне застосування 

лідокаїну з опіатами або нейролептиками з метою зниження доз останніх.  

Застосування антибіотиків за кишкового ієрсиніозу. 

Дослідження запалення кишківнику собак різної етіології показують, що 

застосування антибіотиків за гострої діареї здебільшого не показане, але потрібне за 

наявності ризику розвитку септичного стану молодим тваринам та при загрозі 

вторинниз ускладнень [149]. 

За даними дослідників та результатами попередніх досліджень було 

встановлено, що мікроорганізми Y. enterocolitica виробляють обидва види бета-

лактамаз, мають високу резистентність до бета-лактамів (пеніциліни, 

цефалоспорини) та найменшу частоту резистентності до препаратів групи 

фторхінолонів (ципрофлоксацин, енрофлоксацин), тетрациклінів (доксициклін), що 

успішно використовуються для лікування захворювань, спричинених іншими 

єрсиніями [156157, 157, 197].  

Швидкість розвитку та інтенсивність клінічних ознак за КІС здебільшого 

потребують призначення антибіотикив широкого спектру дії емпірично, до 

встановлення діагнозу лабораторно та визначення чутливості. Найбільш поширеною 

групою антибіотиків, що використовуються у ветеринарній гастроентерологічній 

практиці, є комбінація амоксициліну та клавуланової кислоти. Дані дослідників 

щодо резистентності Y. enterocolitica до комбінації амоксициліну та клавланової 

кислоти значно варіюють - від 0-8 % [134] до 82,8 % [82, 137], що впливає на 

призначення даного антибіотику.  

Y. enterocolitica чутлива до найпоширеніших фторхінолонів, що 

використовуються у ветеринарній медецині – енрофлоксацину, ципрофлоксацину та 
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марбофлоксацину [104, 156]. Є повідомлення про коливання добової концентрації 

ципрофлоксацину у тварин, що може стати причиною недостатньої терапевтичної 

відповіді на лікування, проте даний препарат має найменшу кількість резистентних 

штамів (104). Однак використання фторхінолонів за захворювань ШКТ у собак 

бажано запобігати [170]. Це також стосується собак молодших вікових груп через 

ризик розвитку у них артропатії [221].  

Чутливість Y. enterocolitica до доксицикліну визначається у майже 82 % 

випадків [82, 137, 156], що є підставою для рекомендації його призначення при 

кишковому ієрсиніозі. Доксициклін такоє є антибіотиком вибору при лікуванні 

тварин хворих на лептоспіроз згідно 2010 ACVIM Small Animal Consensus Statement 

on Leptospirosis через його здатність до елімінації збудника у ниркових канальцях 

[220].  

Потрібно також враховувати: шляхи і час виведення антибіотика з організму, 

який здійснюється переважно двома шляхами - гепато-ентеральним та через нирки 

й побічну дію препаратів (гепатотоксичну, нефротоксичну, цитотоксичну дії, 

розвиток алергічних реакцій тощо) [149]. 

З метою лікування тварин за кишкового ієрсиніозу використовувалися 

наступні антибіотики у наведених дозах: 

• Амоксицилін + клавуланова кислота - 12,5 мг/кг 2р/день 12 днів підшкірно, 

в\венно, перорально; 

• Енрофлоксацин – для собак старше 12 (18 для гігантских порід) 5 мг/кг 1р/день 

12 днів підшкірно, перорально; 

• Ципрофлоксацин – для  собак старше 12 (18 для гігантских порід) 10-15 мг/кг 

1р/день 12 днів підшкірно, в\венно, перорально; 

• Марбофлоксацин – для собак старше 12 (18 для гігантских порід) 2,5 мг/кг 

1р/день 12 днів підшкірно, перорально; 

• Доксициклін – 5 мг/кг 2р/день чи 10 мг/кг 1 р/день 12 днів перорально. 

Відновлення функцій ШКТ.  

Терапія заміщення при розладах ШКТ передбачає використання культур 

пробіотичних мікроорганізмів родини Enterococcaceae, особливо Enterococcus 
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faecium для відновлення нормальної мікрофлори та заміщення популяцій 

патогенних мікроорганізмів та використання рідких розчинів для ентерального 

харчування (Royal Canin Gastrointestinal Liquid®). 

Існують дані щодо властивості пробіотичних препаратів на основі E. Faecium, 

демонстрували здатність до зниження частоти діареї та ступеню подразнення 

кишечнику [100], а також виражені іммуно-модуляторні властивості до деяких 

захворювань [94], що може мати сприятливий вплив на протікання кишкового 

ієрсиніозу у собак. Також даний ефект може дозволити скоріше почати годування 

тварин, що позитивно відображається на виживанні хворих [234].  

На ринку України існують два пробіотичні ветеринарні препарати на основі 

E. Faecium – «Fortiflora» та «Florentero». Режим дозування даних препаратів – 

1 пакетик (таблетка)/добу з водою/іжею незалежно від ваги тварини. 

 

 

1.9 Лікування хворих собак за асоційованого перебігу кишкового 

ієрсиніозу з іншими інфекційними хворобами 

Враховуючи спільність багатьох клінічних та патофізіологічних проявів даних 

хвороб, тактика лікування асоціативного преебігу ПВЕ та КІС практично не 

відрізняється від тактики лікування обох моноінфекцій. Найбільший ризик 

становить зневоднення внаслідок втрати води та електролітів через катарально-

геморагічне запалення слизових оболонок кишечника, діарею або блювання, 

розвиток ішемії кишечнику, а також тимчасова мальабсорбція, анорексія та 

олігодипсія. Ці фактори можуть призводити до тяжких електролітних порушень, що 

загострюють наявні та набуті внаслідок захворювання проблеми (н-д. серцева, 

ниркова недостатність, синдром мальабсорбції тощо). Також за асоціативного 

перебігу ПВЕ та КІС збільшеється імовірність розвитку системної бакеріємії та 

сепсису [187] що може призвести до розвитку шоку та є потенціально летальним 

ускладненням.  
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Наостанок, важливим фактором призначення терапевтичного плану є 

запобігання виділення патогенних ієрсиній у навколишнє середовище, адже це 

становить загрозу для власників собак, та інших людей, що з ними контактують. 

Кишковий ієрсиніоз загострює перебіг гострого та хронічного лептосірозу 

через втрату великого об’єму рідини пі дчас діареї та блювання. Це в свою чергу 

спричиняє зміщення електролітного балансу та зневоднення, що призводить до 

зниження ШКФ та загострення ниркової недостатності, яка є розповсюдженим 

ускладненням за лептоспірозу.  

Комплексне лікування передбачає використання антибіотикотерапії відповідно 

до перехресної чутливості збудників, розчинів з лужною рН для відновлення КОС, 

контролю співвідношення кишкової аміак-продукуючої мікрофлори та 

всмоктування фосфору з метою запобігання розвитку ГНН, а також спеціального 

годування. 

Для корекції зневоднення рекомендовано використовувати комплексні 

електролітні розчини, що мають склад відповідний до міжклітинної речовини 

організму (найбільший відсоток втраченої організмом рідини). З цією метою 

рекомендовано використовувати описані вище розчини, зокрема р-н Хартмана, 

«Плазмаліт®» та «Стерофундин®» у дозах 20-40 мл/кг/год у вигляді ІПШ в 

залежності від ступеню дегідратації пацієнта, втрати рідини та об’єму виділення сечі 

[180]. 

Окрім зазнчених характеристик, за розввитку ГНН необхідно враховувати 

стадійність та тип недостатності, а також дані БХАК, значення електролітів крові та 

біохімічних досліджень сечі.  

Розвиток ГНН може супроводжуватися олігурією або анурією, що потребує 

використання високоосмолярних розчинів (маннітол 15 %) у дозі 500-1000 мг ДР/кг 

ІПШ протягом 15 хв для відновлення діурезу [210]. 

Спираючись на дані літуратурних джерел, світових інструкцій щодо лікування 

тварин хворих на лептоспіроз, за асоціойованого перебігу кишкового ієрсиніозу та 

лептоспірозу рекомендується застосування доксицикліну у дозах 5 мг/кг 2р/день або 

10 мг/кг 1 р/день через його виражену дію на обох збудників та можливість 
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досягання елімінації лептоспір з ниркових канальців. Тварини повинні отримувати 

доксициклін не менш ніж 14 діб з моменту зникнення сипмтомів з боку ШКТ з 

метою досягнення елімінації лептоспір у ниркових канальцях. У випадку, якщо 

тварина не може отримувати пероральні препарати через блювання або інші 

перешкоди, можливе застосування ампіциліну внутрішньовенно у дозі 20 мг/кг (10-

16 мг/кг у собак з азотемією) 1р/6 годин до моменту призначення доксицикліну, але 

не менше ніж 5 діб [220].  

Відновлення нормальної мікрофлори при розладах ШКТ має на увазі 

використання культур пробіотичних мікроорганізмів родини Enterococcaceae, 

особливо Enterococcus faecium для відновлення нормальної мікрофлори та 

заміщення популяцій патогенних мікроорганізмів та використання рідких розчинів 

для ентерального харчування (Royal Canin Gastrointestinal Liquid) [234]. 

 

 

1.10 Профілактика захворювання 

 

На согоднішній день згідно з постановою КМУ «Про перелік 

протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та 

інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної 

ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів» від 

15.08.1992 № 478 засоби специфічної профілактики при ієрсиніозі не розроблені, 

про що свідчить текст постанови.  

Заходи боротьби з ієрсиніозами спрямовані на підвищення резистентності 

організму тварин, попередження контамінації новонароджених, виключення 

контакту здорових тварин з інфікованими тваринами та контамінованими кормами, 

оптимізації технології годівлі, утримання і годування тварин, дотримання 

ветеринарно-санітарних правил збирання і використання стоків і гною для добрив; 

контроль сировини і продуктів тваринного походження на ієрсиніоз [119]. 

При виявленні інфекції хворих тварин ізолюють і лікують, в приміщенні 

проводять дезінфекцію і дератизацію. Режими дезінфекції і хімічні препарати, 
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рекомендовані «Ветеринарним законодавством» при колібактеріозі молодняка с/г 

тварин, можуть бути використані і при ієрсиніозі, тому що стійкість ієрсиній до 

дезінфікуючих препаратів і теплових впливів нижча, ніж у кишкової палички [71]. 

Для обробки вольєрів, подвір’я, майданчиків ефективною вважають 

дезінфекцію 2 %-м розчином формальдегіду, або 4 %-м гарячим (70ºС) розчином 

їдкого натру, або освітленим розчином хлорного вапна, що містить 3 % активного 

хлору, або 2 %-м розчином перекису водню з додаванням 0,1 %-ї молочної кислоти. 

[36]. В умовах помешкань власників собак можна використовувати препарати 

«Екоцид», «Санітаб» тощо. Після закінчення обробки залишки деззасобів необхідно 

ретельно змити водою. 

 

 

1.11  Висновок з огляду літератури 

 

Як свідчать літературні джерела, ієрсиніозна інфекція у сільськогосподарських 

тварин є досить вивченим питанням, але при цьому бракує даних щодо прояву 

ієрсиніозу у дрібних домашних тварин, і в тому числі у собак. Особливо 

небезпечним є захворювання або бактеріоносійство у так званих «тварин 

компаньйонів», здатних приймати участь в передачі збудника людині. При цьому 

дослідження, що проводяться в цьому напрямку є актуальним та своєчасним. У той 

же час такі дані в Україні вкрай обмежені. Існують поодинокі публікації, які 

стосуються визначенню антитіл до Y. enterocolitica та окремих питань клінічного 

прояву хвороби. На відміну, в закордонній науковій літератури цьому питанню 

приділяють достатньо уваги як серед епізоотологів, так і. Багато повідомлень 

стосується біології збудника, контамінації овочей, продуктів забою тварин, 

напівфабрикатів, об’єктів оточуючого середовища та ін. На фоні зростання 

чисельності поголів’я собак в помешканнях громадян актуальність щодо питань 

епідеміології та епізоотології кишкового ієрсиніозу в Україні набуває особливої 

актуальності. В першу чергу це стосується сероваріантів збудника, що мають 

виражені патогенні властивості. Всі складові епізоотологічного моніторингу 
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допомагають контролювати ситуацію щодо цього бактеріозу як серед тварин, так і 

на об’єктах зовнішнього середовища. 

Не менш важливим є вдосконалення усіх ланок діагностики ієрсиніозної 

інфекції, розробка експрес-методів як для лабораторної роботи, так і для 

практикуючих лікарів, зокрема клінік для ветеринарного обслуговування дрібних 

домашніх тварин. У зв’язку з тим, що збудник кишкового ієрсиніозу набуває 

резистентності до все більшої кількості антибіотикив, з’являється необхідність 

постійного моніторингу цієх ситуації для забезпечення ефективних терапевтичних 

заходів. Вивчення існуючих літературних джерел свідчить про те, що лікування 

хворих на кишковий ієрсиніоз собак не носить системного характеру і ґрунтується 

переважно на симптоматичній терапії. Найбільшу небезпеку становлять 

недообстежені тварини, хворі собаки, у яких кишковий ієрсиніоз маскується під інші 

хвороби, що перебігають с діарейним синдромом, за одночасного перебігу з іншими 

інфекційними хворобами хронічного перебігу хвороби та ін. 

Комплекс означених питань щодо різних аспектів кишкового ієрсиніозу собак 

вказує на актуальність проблеми, як для України, так вцілому для світоваї науки та 

практики, що і зумовило дослідження,результати яких представлені в роботі. 
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РОЗДІЛ 2. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1 Матеріали досліджень 

 

Дослідження проводилися протягом 2016-2020 рр на базі кафедри вірусології, 

патологічної анатомії та хвороб птиці СНАУ, приватної ветеринарної клініки 

«Ветсервіс» м. Суми, Сумської регіональної державної лабораторії Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

лабораторії ТОВ «Бальд» м. Київ, лабораторії ТОВ «Лабовет» м. Львів, лабораторії 

«iVet» ФОП Зелений В.І. м. Одеса. Збір матеріалів для досліджень(сироватки крові, 

проби кала) проводили в наступних містах України: Суми, Полтава, Чернігів, 

Харків, Київ, Одеса, Львів. 

При проведенні власних досліджень керувалися схемою (рис. 2.1.) що містила 

наступні методи: епізоотологічний, клінічний (фізікальний огляд, пальпація, 

аускультація, оцінка ґабітуса, дегідратації та реакції капілярної сітки), 

лабораторний, патологоанатомічний, патоморфологічний, статистичний  

 

2.2 Методи досліджень 

 

При епізоотологічному дослідженні з’ясовували поширеність ієрсиніозу, прояв 

за віковим, породними показниками. 

Клінічний метод полягав у проведення клінічного обстеження тварин за 

загальною схемою [38]: 

Попереднє знайомство з твариною: реєстрація, збір анамнезу, власне 

дослідження тварини; 
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Рис. 2.1. Схема дослідження та диференційної діагностики кишкового 

ієрсиніозу у собак 

 

а) дослідження загального стану: 

- визначення габітусу; 

- дослідження волосяного покриву, шкіри (загального стану, тургору), 

підшкірної клітковини; 

- дослідження слизових оболонок та реакції системи капілярів; 

- дослідження лімфатичних вузлів; 

- вимірювання температури тіла; 

- спеціальні дослідження (глюкозометрія, УЗД, рентген тощо). 

б) дослідження окремих органів та систем:  

Етапи досліджень

4 етап

Розробка методичних рекомендацій для господарств та клінік 
ветеринарної медицини 

1 етап
Проведення епізоотологічного аналізу розповсюдження КІ 

серед собак окремих міст України

3 етап

Розробка та впровадження сучасного протоколу лікування 
кишкового ієрсиніозу собак

2 етап

Аналіз особливостей моно- та асоціативного перебігу 
кишкового ієрсиніозу собак  
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серцево-судинної, дихальної, травної, сечової, статевої, нервової, крові. 

 Для цього використовували методи огляду, аускультації, перкусії, пальпації. 

Клінічний огляд вушних раковин та зовнішнього слухового проходу вух, 

визначали ступінь ураженості шкіри, наявність свербожу, диференціювали від 

інших уражень різної етіології. 

Лабораторна діагностика в цьому разі включала дослідження зіскрібків із 

шкіри, які отримували за допомогою тупого скальпеля, щоб уникнути порізів шкіри. 

Перед відбором проб, уражену ділянку обробляли тампоном, змоченим 70 % 

розчином етилового спирту для зменшення можливості забруднення матеріалу 

сторонньою бактеріальною мікрофлорою. Зшкребки відбирали череватим 

скальпелем, клали на предметне скельце, після цього додавали 1-2 краплі – 10 % 

розчину їдкого натру, перемішували і залишали на 25 – 40 хвилин для розм'якшення 

кірочок. Для прискорення мацерації кірок підігрівали препарат до 60-70°С. Потім 

матеріал невеликими порціями клали на чисте предметне скельце і продивлялися під 

малим збільшенням мікроскопа для виключення паразитарної етіології отитів. Для 

диференціації від грибкових уражень використовували метод мікроскопії. Зіскрібки 

з вушних раковин і відбитки для досліджень готували наступним чином. Смужку 

прозорого скотчу прикладали до ураженої шкіри, після чого її досліджували під 

мікроскопом у чистому вигляді і після пофарбування. Зскрібки досліджували також 

у краплі води з гліцерином [114]. 

Дослідження крові проводили з використанням автоматичного гематологічного 

аналізатора (Beckman Coulter, Coulter dif. Ac.T, США) згідно інструкції виробника. 

Біохімічні дослідження стосувалися визначення активності або рівня таких 

показників як: АлАТ, АсАТ, ЛФ, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін 

непрямий, загальний холестерин, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза, 

кальцій, натрій, калій, хлор проводилися за допомого. біохімічного аналізатора 

(Spectrumlab 23A, Model No.23A07145 (КНР) згідно інструкцій виробника. 

Гематологічні дослідження передбачали визначення кількісних показників 

гематокриту, гемоглобіну, середнього об’єму еритроцитів, середнього вмісту 

гемоглобіну в еритроциті, середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті, 
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тромбоцитів, лейкоцитів, лімфоцитів, сегментоядерних та паличкоядерних 

нейтрофілів, моноцитів, еозинофілів, базофілів. 

Діагностичні дослідження з використанням тестів «Набору антигенів Biopanda® 

Canine Parvovirus Ag» (RAPG-CPV-001, Biopanda UK) і усіх випадках були 

негативними. 

Під час проведення скринінгових досліджень щодо наявності ієрсиніозної 

інфекції серед собак насамперед використовували серологічні методи. Для 

виявлення ієрсиніозних антитіл в РА використовували стандартні ієрсиніозні 

антигени (O:3, O:6.30, O:9), виготовлені в лабораторії вивчення бруцельозу ННЦ 

«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків). 

Постановку РА здійснювали макрометодом за класичною методикою і в разі 

отримання позитивної реакції визначали максимальний титр. 

Бактеріологічний метод. Бактеріологічному дослідженню підлягали фекалії 

собак та патологічний матеріал, отриманий від загиблих собак, сироватки крові яких 

позитивно реагували на ієрсиніозні антигени в діагностичних титрах. Виділення 

ієрсиній здійснювали з використанням методу «холодового збагачення» в фосфатно-

буферному розчині з рН 7.2-7.4 і наступною обробкою досліджуваного матеріалу, 

який відбирали в стерильні флакони. Органи і тканини попередньо розтирали в 

ступці, додаючи фосфатно-буферний розчин в співвідношенні 1:5, закривали 

гумовими пробками і розміщували в холодильнику за +4°С для накопичення 

ієрсиній, яке здійснювали протягом 15 діб з періодичними висівами (3-4 рази) на 

середовище Ендо. Попередньо матеріал обробляли 0,5 % розчином їдкого калію на 

0,5 % розчині натрію хлориду. Для дослідження по 1 г фекалій додавали в кожну з 

пробірок, що вміщували по 10 см3 розчину, і які, розміщували в холодильнику та 

утримували впродовж тижня, періодично проводячи висіви на середовище Ендо та 

«Ієрсиніозне середовище» (ТУ У 24.4 – 37219230-001:2011 виробництва ТОВ 

«Фармактив» м. Київ). Перед висівом, з метою деконтамінації від лугонестійких 

бактерій, матеріал обробляли 0,5 % розчином гідроксиду калію на 0,5 % розчині 

натрію хлориду в лунках полістеролових пластинок, попередньо оброблених 70 % 

розчином етанолу. В кожну лунку вносили 0,2 см3 0,5 % розчину гідроксиду калію і 
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додавали по 1 краплі досліджуваного матеріалу, використовуючи стерильні піпетки 

Пастера. Суміш витримували протягом 2-3 хвилин за температури +18-20°С, після 

чого висівали за допомогою бактеріологічної петлі на диференційно-діагностичні 

середовища переривчастим штрихом. Інкубацію посівів проводили в термостаті за 

температури +25°С протягом двох діб. З поверхні середовища Ендо знімали від 3 до 

5 лактозонегативних дрібних, прозорих з ніжним блакитним відтінком колоній через 

18-24 годин інкубування, а також колоній середніх розмірів з рожево-червоним 

центром і блакитно-сірою облямівкою через 36-48 годин.  

Полістеролову пластинку після закінчення роботи знезаражували 3 % розчином 

їдкого калію протягом 30 хвилин 

В якості контролю використовували референтний штам Y. enterocolitica, 

отриманий з Національної медичної академії післядипломної освіти ім. 

П. Л. Шупіка МОЗ України. 

З середовища Ендо підозрілі колонії пересівали на слабо лужний агар (МПА або 

Хотінгера) в чашках Петрі, які інкубували впродовж 18-24 годин за +25°С. Вивчали 

морфологію бактерій в мазках, що забарвлювали за Грамом. Біохімічні дослідження 

ізолятів були спрямовані на встановлення ферментації вуглеводів і спиртів з 

розщепленням сахарози, мальтози, глюкози, маніту та утворенням кислоти без газу, 

повної утилізації сечовини, за відсутності розщеплення рамнози і лактози. Для 

визначення біовару у культур Y. enterocolitica проводили комплекс біохімічних 

тестів – на трегалозу, ксилозу, індол, ескулін, саліцин, лецитіназу.  

У разі асоційованого перебігу кишкового ієрсиніозу з деякими інфекційними 

захворюваннями проводили наступні дослідження. 

Бактеріологічні дослідження біоматеріалу на виявлення Pseudomonas 

aeruginosa проводили за загальноприйнятими методиками, шляхом висівів проб на 

поживні середовища: МПБ, МПА та середовище Ендо, які інкубували в термостаті 

24 години за температури +37оС. 

Дослідження рухливості бактерій проводили методом розчавленої краплі з 

використанням фазовоконтрастного мікроскопа. Для визначення піоціаніну 

використовували реакцію з хлороформом, для чого у пробірку з культурою на МПБ 
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додавали 3-4 краплі хлороформу і ретельно струшували. Поява краплин 

хлороформу, які забарвлені в синій колір і осідають на дно, свідчило про наявність 

піоціаніну, що є доказом належності цього мікроорганізму до виду P. аeruginosa. 

Біохімічні властивості P. аeruginosa вивчали на середовищах Гісса. Для цього висіви 

проводили паралельно у дві пробірки з потрібним вуглеводом, в одній з пробірок на 

середовище нашаровували стерильну вазелінову олію з метою створення 

анаеробних умов. Культивування проводили за температури +37оС протягом 4-х діб. 

Для визначення властивості утворювати цитохромоксидазу на культури, що 

виросли в чашках, наносили краплинами суміш, яка складалася з трьох частин 1 % 

водного розчину диметилпарафенілендіаміну гідрохлориду та двох частин 1 % 

спиртового розчину альфа-нафтолу. За позитивну реакцію вважали зміну кольору 

колоній на темно-синій впродовж 20-25 секунд. 

Властивість утворювати каталазу визначали за появою пухирців під час 

змішування досліджуваної культури на предметному склі з краплиною 3 % розчину 

перекису водню. 

Розщеплення (окислення) глюконату кальцію реєстрували через 6 год. Після 

висіву 1 см3 міліардної суспензії P. аeruginosa на спеціальне середовище за появою 

темно-синього забарвлення при додаванні 3 см3 1 % водного розчину молібдену 

амонію та 0,2 см3 льодяної оцтової кислоти.  

Для вивчення властивостей розщеплювати сечовину проводили висів 

досліджуваних культур на трицукровий агар з сечовиною. Поява червоного кольору 

свідчила про позитивний результат. 

Засвоєння цитрату реєстрували за появою синього забарвлення під час 

культивування дослідних культур на середовищі Сімонса. 

Дослідження властивостей до утворювання ацетилметилкарбінолу проводили 

методом культивування протягом 5-х діб на середовищі Кларка, після чого додавали 

рівний об’єм 1 % водного розчину КОН, витримували впродовж 24 год. за 

температури +37оС. Позитивним результатом вважали появу рожевого забарвлення. 
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Розрідження желатину реєстрували за появою воронки через 16-18 год., а далі 

– пошарового розрідження протягом 48 год. в результаті культивування на 

середовищі з желатином після висіву добової культури методом «уколу». 

Для визначення здатності зсідання молока проводили висіви добових культур 

у знежирене молоко з рН 7,6-7,8. У позитивному випадку через 16-18 год. виявляли 

зсідання молока, в цьому разі воно набувало зеленувато-жовтого кольору, 

переважно у верхньому шарі. 

Наявність гемолітичних властивостей визначали за утворенням зон повного 

гемолізу еритроцитів навколо колоній після висіву добових бульйонних культур 

методом «штриха» на МПА з додаванням 5-10 % дефібринованої крові барана. 

Вірулентні властивості. Вірулентність виділених культур підтверджували 

біопробою на білих мишах або на 9-ти добових курячих ембріонах. Для зараження 

готували суспензію зі змивів з добової агарової культури або добової бульйонної 

культури на стерильному фізіологічному розчині з концентрацією 500млн - 1млрд 

мікробних тіл (визначення концентрації - за стандартом мутності ДКІ ім. 

Тарасевича) та заражали в дозі 0,2 см3.  

Білих мишей інфікували внутрішньоочеревинно. В разі позитивного ефекту 

заражені білі миші гинули через 2- 5 діб. Під час розтину відмічали характерне 

зелене забарвлення підшкірної клітковини та внутрішніх органів, з яких реізолювали 

синьогнійну паличку. 

Зараження 9-ти добових курячих ембріонів проводили на хоріоналантоїсну 

оболонку. Загибель реєстрували через 24-48 год. з крововиливами на ембріональних 

оболонках.  

Токсигенні властивості. Токсигенні властивості вивчали за допомогою 

імунохімічного методу Елікса з метою виявлення здатності культур P. аeruginosa 

продукувати екзотоксин А. Для цього в агаризованому бульйоні Мартена, що 

містили в чашки Петрі, робили лунки, в які додавали по 0,05 см3 антисироватки, а 

по периферії наносили колонії дослідних культур. Інкубацію проводили протягом 6 

годин за температури +37оС. Для приготування агаризованого бульйону Мартена до 

МПБ додавали 1 % гліцерину та 0,05 мг глютамату натрію, 1 % агару, рН – 7,8.  
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Для визначення бактеріальної етіології отиту, відбирали ексудат з вуха для 

дослідження в умовах лабораторії кафедри, а також проводили ідентифікацію 

мікрофлори та визначення чутливості її до антибіотиків. 

Визначення чутливості до антибіотиків. Визначення чутливості до 

антибіотиків і хіміотерапевтичних препаратів проводили методом дифузії в агар 

відповідно до «Інструкції для медичного застосування дисків з антибіотиками 

виробництва ТОВ «Фармактив Україна» для визначення чутливості мікроорганізмів 

до лікарських засобів» (наказ МОЗ України №30 від 10.01.2004р.). 

Серологічне дослідження на лептоспіроз передбачало постановку РМА 

відповідно до ДСТУ 6078:2009. Для постановки реакцій використовували 

референтний штамм Му79В (сероваріант O:9). Для постановки РМА розведену 

сироватку крові розливали мірною піпеткою або апаратом Флоринського, 

починаючи з великого розведення, в лунки аглютинаційних пластин або пробірки по 

0,1 см³ в кожну. Сироватку із кожного розведення розливали в окремий ряд, який 

налічував 4-23 лунки (пробірки), в залежності від кількості антигену, що 

використовували у реакції. Кожну культуру – антиген вносили по 0,1 см³ в 1-4 лунки 

в залежності від кількості розведеної сироватки. Після додавання антигену пластини 

струшували і витримували у термостаті за температури 28°С - 30°С одну годину. 

Контролем була суміш поживного середовища з культурою лептоспір у 

фізіологічному розчині по 0,1 см³ кожного компонента. Лептоспіри в контролі були 

рухливі, не мали ознак лізису та аглютинації. 

Реакцію оцінювали методом мікроскопії крапель із кожної лунки в темному 

полі мікроскопі. У разі збільшення 20×10×1.5 або 40×7×1.5. каплі з лунок наносили 

на предметне скельце бактеріологічною петлею від більшого розведення до меншого 

і переглядали їх без покривного скельця. Краплі наносили двома способами: 

бактеріологічною петлею діаметром 3 мм наносять на скельце одразу по 30 капель і 

переглядали їх під мікроскопом; бактеріологічною петлею діаметром 1 мм наносили 

на предметне скельце в освітлений центр поля зору одну краплю і переглядали ії, 

рухаючи столик на 2 – 3 мм, а поряд з першою наносили і враховували другу краплю. 

Перед взяттям кожного нового антигену петлю прожарювали і охолоджували. 
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Результати реакції оцінювали у хрестах: 

- чотири хрести – аглютиновані 100 % лептоспір; 

- три хрести – аглютиновані 75 % лептоспір; 

- два хрести – аглютиновані 50 % лептоспір; 

- один хрест аглютиновані 25 % лептоспір; 

- мінус – аглютинація лептоспір відсутня. 

За позитивну вважали РМА, оцінену у два хрести і більше за відсутності 

аглютинації в контролі (склеюванням лептоспір і утворенням «павучків», від 3 - 5 

до декількох десятків, і навіть сотень лептоспір, вільні кінці яких зберігають 

рухливість). 

Наявність специфічних антитіл у сироватці крові тварин у титрі 1:50 і вище у 

не вакцинованих, та у титрі 1:100 і вище у вакцинованих свідчило про інфікування 

даної тварини лептоспірами і можливе лептоспіроносійство. 

В разі лікуванні хворих на ієрсиніоз собак застосовували схеми терапії з 

використанням препаратів різних груп: 

- етіотропна терапія передбачала використання антибіотикотерапії 

(антибіотики, які мали виражені бактерицидні властивості відносно до 

збудників кишкового ієрсиніозу, ізольованих від собак). 

- симптоматична терапія містила застосування антигістамінних засобів, 

сечогінних, обволікаючих, в’яжучих, протиблювотних, серцевих;  

- регідратаційна (патогенетична) терапія – застосування розчинів 

збалансованиї розчинів електролітів, глюкози. 

- замісна терапія була представлена вітамінотерапією. 

Патологоанатомічний розтин трупів (автопсія) тварин та опис 

патологоанатомічної картини проводили за загальноприйнятою методикою.  

Патоморфологічні дослідження проводили наступним чином. Патологічний 

матеріал відбирали в момент проведення аутопсії трьох голів собак, що загинули з 

клінічним діагнозом кишковий ієрсиніоз, підтвердженим серологічними 

дослідженнями, протягом 2017 – 2020 рр., в клініці ветеринарної медицини 

«Ветсервіс» м. Суми. Для хімічної фіксації патологічного матеріалу (шматочки 
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шлунка, тонкого і товстого кишечника, лімфатичних вузлів, печінки, селезінки, 

нирок, легень, серця) використовували нейтральний 10 % водний розчин формаліну 

з терміном фіксації 24-30 діб. Після цього до 48 годин фіксований матеріал 

промивали в водопровідній воді і піддавали фіксації у спиртах зростаючої 

концентрації (від 40° до 96° і двічі в абсолютному спирті - 100°) по 12 годин в 

кожному розчині. Далі проводили заливку матеріалу в парафін з додаванням 5 % 

очищеного бджолиного воску та кількох крапель скипидару, формували парафінові 

блоки, з яких виготовляли зрізи товщиною від 5 до 8 мкм на санному мікротомі. 

Отримані зрізи наклеювали на предметні скельця, використовуючи суміш яєчного 

білка з гліцерином (1:1), після чого висушували на столику для сушки парафінових 

зрізів з підігрівом до 37°С протягом двох годин. Фарбування зрізів проводили 

гематоксиліном за Караці впродовж 10 хв. і 1 % водному розчині еозину (30 сек.) за 

класичною схемою. Пофарбовані зрізи поміщали в канадський бальзам і 

досліджували в світловому мікроскопі Biolam R 15 за збільшення в 100 та 400разів. 

Зйомки об’єктів проводили за допомогою Microscope Digital Camera M 1000 PLAS 

SERIES LEVENHUK з використанням Lenovo G 50-70 з програмним забезпеченням 

Microsoft 10.  

Всі дослідження на живих об’єктах проведені відповідно до біоетичних вимог 

«Декларації універсальних норм біоетики (ЮНЕСКО,2005 i Directive 2010/63/EU of 

the EUROPEAN PARLIAMENT and of the council of 22 September 2010 on the 

protection of animals used for scientific purposes) та оформлені відповідно до наказу № 

624 від 28 10 2020 « Про внесення змін до складу Комісії з питань біоeтичної 

експертизи наукових досліджень» (акт біоетичної експертизи надано у «Додатках»). 

Робота оформлена за допомогою ПК, на якому встановлено операційну систему 

Windows 10 Enterprise та пакет Microsoft Office 2019. Цифровий і графічний матеріал 

підлягав обробці за допомогою програм Microsoft Word 2019 та Microsoft Ехсеl 2019. 

Статистичну обробку даних здійснювали шляхом аналізу даних журналів 

реєстрації хворих тварин, звітів клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» 

м. Суми.  
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Розрахунок похибки обчислень проводився за ∑a – сумою відхилень варіантів 

від середнього арифметичного (М). Розрахунок статистичної достовірності 

проводили шляхом визначення t-критерію Стьюдента (p). 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1 Епізоотологія кишкового ієрсиніозу собак в Україні 

3.1.1 Результати серологічних досліджень щодо інфікування собак 

збудником кишкового ієрсиніозу  

 

Вивчення офіційних форм звітності Держпродспоживслужби за 2017-2019  

свідчить про те, що кишковий ієрсиніоз у доібних домашніх тварин не реєструють. 

У той же час дослідженнями в період з 2016 по 2020 роки нами встановлено, що з 

380 проб сироваток крові собак з різних міст країни виявлено позитивні реакції до 

трьох антигенів Y. enterocolitica у 243 тварин (64,6 %). Кількість позитивних 

випадків коливалась в межах від 22 (м. Одеса) до 52 (м. Суми), від 44 % (м. Одеса) 

до 84 % (м. Чернігів) від досліджених. 

Щодо позитивних реакцій з різними ієрсиніозними антигенами визначено 

наступне. Самостійно з антигеном О:3 виявили 24 позитивні реакції, що склало 

9.9 % від загальної кількості позитивно реагуючих тварин. У той же час одночасно 

позитивні реакції з антигенами О:3 та О:6.30 встановлено в п’ятьох випадках (9,6 %), 

а разом на антигени О:3 та О:9 позитивно в РА реагували 26 сироваток (10,6 %). 

Самостійно з антигеном О:6.30 встановили 49 позитивних реакції (20,2 %), в 

той же час разом з антигеном О:3, як згадувалося вище –позитивних реакції, а разом 

з антигеном О:9 – 22 випадки (9,1 %). 

Найбільша кількість позитивних реакцій виявлена на ієрсиніозний антиген 

О:9 - 114 проб, що склало 46,9 %. Крім того, як згадувалось вище, були виявлені 

сироватки крові собак одночасно позитивні з антигенами О:9 та О:3 в 26 випадках, 

а з антигенами О:9 та О:6.30– в 22 випадках (табл. 3.1.). 
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Таблиця 3.1 

Результати скринінгових серологічних досліджень сироваток крові собак з 

різних міст України з антигенами Y. enterocolitica (2016-2020рр.) 

 

Місто Кількість 

досліджених 

сироваток крові 

 позитивних  негативних позитивних до ієрсиніозного антигену: 

 

До кількох антигенів 

одночасно/проб/ % 

 

к-ть  % к-ть  %  О:3  О:6.30  О:9 

n  % n  % n  % 

Суми 80 52 65,0 28 35,0 2 3.8 6 11,5 32 61,5 O:3+O:9/ 7/13,6 

O:3+O:6.30/5/9,6 

Харків 50 36 72,0 14 28,0 2 5,6 9 25,0 17 47,2 O:3+O:9/5/13,9 

O:9+O:6.30/3/8,3 

Полтава 50 31 62,0 19 38,0 -  4 12,9 21 67,7 O:3+O:9/ 4/12,9 

O:9+O:6.30/2/6,5 

Чернігів 50 42 84,0 8 16,0 -  11 26,2 23 54,8 O:9+O:6.30/8/19,0 

Київ 50 27 54,0 23 46,0 6 22,2 8 29,6 4 14,8 O:3+O:9/ 3/11,1 

O:9+O:6.30/6/22,3 

Одеса 50 22 44,0 28 56,0 2 9,1 3 13,6 9 40,9 O:3+O:9/ 7/31,8 

O:9+O:6.30/1/4,6 

Львів 50 33 66,0 17 34,0 12 36,4 8 24,2 8 24,2 O:3+O:9/ 3/9,1 

O:9+O:6.30/2/6,1 

 

Оцінюючи ступінь інфікування собак сероваріантами Y. enterocolitica в різних 

регіонах країни треба зауважити, що в м. Суми переважно позитивні реакції 

пов’язані з антигеном O:9 (61,5 %), менше тварин інфіковано сероваром 

Y. enterocolitica (11,5 %) і поодинокі випадки пов’язані з сероваріантом O:3 (3,8 %). 

Тварини з м. Харкова, майже в половині кількості випадків (47,2 %), були 

заражені сероваріантом O:9,чверть позитивних випадків (25,0 %) пов’язана з 

інфікуванням сероваром O:6.30, і в 5,6 % випадках - сероваром O:3. 

Переважна більшість серопозитивних до збудника кишкового ієрсиніозу собак 

з м. Полтава була пов’язана з сероваром O:9 (67,7 %), частина (12,9 %) - з сероваром 

O:6.30 і в жодному випадку з сероваром O:3 Y. enterocolitica. 

У позитивних сироватках собак з м. Чернігів також не виявили реакцій до 

антигену серовару O:3, переважав серовар O:9 (54,8 %), менше серопозитивність 
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тварин була пов’язана з сероваріантом O:6.30 (36,2 %). У той же час 

серопозитивність собак щодо збудника кишкового ієрсиніозу була насамперед 

пов’язана з сероваріантом O:6.30 (29,6 %), дещо менше з сероваріантом O:3 (22,2 %) 

і O:9 (14,8 % ). 

Серед серопозитивних собак з м. Одеса виявили домінування серовару O:9 (40,9 

%), рідше виявлялися сироватки, що позитивно реагували з ієрсиніозним антигеном 

O:6.30 (13,6 % ) і ще меньше з антигеном O:3 (9,1 % ).  

Серопозитивність сироваток собак щодо збудника кишкового ієрсиніозу була 

розподілена наступним чином: до серовару O:3-36,4 %, до сероварів O:9 та O:6.30 

по 24,2 % (рис.3.1). 

 

 

 

Рис.3.1. Питома вага сероварів Y. enterocolitica, що контамінують собак в 

різних регіонах України 

 

Максимальні титри до ієрсиніозних антигенів виявлено з антигеном О:3. В 

цьому разі титри майже не перевищували 1:200 (20 випадків / 83,3 %). У трьох 

випадках максимальні титри були в межах 1:400 (12,5 %) і тільки в одному випадку-



62 

 

1:800 (4,2 %). Середній титр в цьому разі становив 1:190,5. Щодо позитивних 

реакцій з ієрсиніозним антигеном О:6.30 максимальні титри 1:200 виявили 

відповідно в 32 сироватках (65,3 %), 1:400 максимально позитивно реагували 12 

сироваток (24,5 %) і в п’ятьох випадках (10,2 %) 1:800. Середній титр становив в 

цьому разі 1:291,4. Майже у половини позитивних реакцій (52/45,6 %) максимальні 

титри до антигену О:9 не перевищували 1:200. У 45 випадках (39,5 %) позитивні 

реакції не перевищували 1:400, а максимальний титр 1:800 виявили у 

17 серопозитивних сироваток (14,9 %). Середній титр в цьому випадку становив 

1:364,1 ( табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2.  

Максимальні титри антитіл до моноантигенів Y. enterocolitica в сироватці 

крові собак з різних міст України 

 

Місто  

n 

Антигени Y. enterocolitica 

O:3 O:6.30 O:9 

1: 

200 

1: 

400 

1: 

800 

1: 

200 

1: 

400 

1: 

800 

1: 

200 

1: 

400 

1: 

800 

Суми 40 2 - - 4 2 - 14 13 5 

Харків 28 2 - - 6 2 1 10 4 3 

Полтава 25 - - - 3 1 - 12 7 2 

Чернігів 34 - - - 7 2 2 8 12 3 

Київ 18 4 2 - 4 3 1 2 2 - 

Одеса 14 2 - - 2 1 - 2 5 2 

Львів 28 10 1 1 6 1 1 4 2 2 

n 187 20 3 1 32 12 5 52 45 17 

 

Як свідчать дані таблиці 3.3 найчастіше позитивні реакції з ієрсиніозними 

антигенами виявляли у тварин до одного року - 47,6 %, дворічних - 19,8 %, трирічних 

-13,9 %, суттєво менше у чотирирічних та п’ятирічних, відповідно 4,3 % та 3,2 %. У 

тварин старше 5 років такі реакції виявлялися випадково в межах 0,53-1,07 % (табл. 

3.3). 
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Таблиця 3.3.  

Діагностичні титри до моноантигенів Y. enterocolitica у різних за віком 

собак з різних регіонів України 

 

Місто Вік тварин, роки 

 

до 

рок

у 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Стар

ші 12 

років 

всьог

о 

Суми 13 7 8 3 4 - -  1    1  3 40 

Харків 12  6 4 2  1  1   1    1 28 

Полтава 14 4 3  1  1  1     1 25 

Чернігів 14 10 6 1   1      1  1 34 

Київ 10 3 1  1        1  2 18 

Одеса 7 2 3 1  1        14 

Львів 19 5 1 1       1    1 28 

Разом, n 89 37 26 8 6 2 2 1 2  2 -  3  9 187 

 % 47,6 19,

8 

13,

9 

4,3 3,2 1,0

7 

1,0

7 

0,5

3 

1,0

7 

1,0

7 

- 1,6  4,8  100 

 

Результати щодо інфікування збудником кишкового ієрсиніозу собак не 

виявили кількісних відмінностей залежно від статі тварин. Так, якщо в окремих 

містах виявляли більше інфікованих Y. enterocolitica самців або самок, то в цілому 

це співвідношення становило практично 1:1 (табл. 3.4 ). 
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Таблиця 3.4 

Результати щодо інфікування збудником кишкового ієрсиніозу собак 

різних за статтю 

 

Стать 

собак 

Міста України  разом 

Суми Харків Полтава Чернігів Київ Одеса Львів голів  % 

 ♂  18  15  11  15  10  8  16  93 49,7 

 ♀  22  13  14  19  8  6  12  94 50,3 

Всього 

голів 

 40  28  25  34  18  14  28  187 100 

 

Щодо породної схильності, представлені матеріали не можуть надати 

об’єктивних результатів зважаючи на відносно незначну кількість порід в досліді, а 

також враховуючи нерівномірну розповсюдженість різних порід собак в регіонах 

України. В той же час заслуговує уваги те, що зараження ієрсиніями відбувається 

серед порід собак, які зазвичай мають більш активний спосіб життя і здатні 

контактувати з різними об’єктами зовнішнього середовища (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5  

Реакції сироваток собак різних порід з ієрсиніозними антигенами, n=187 

 

№ 

з/п 

 

 Порода 

Серопозитивні 

к-ть  % 

1 Німецька вівчарка 23 12,3 

2 Метиси 35 18,7 

3 Англійський коккер-спанієль 14 7,5 

4 Шарпей 5 2,7 

5 Пекінес 4 2,1 

6 Чау-чау 5 2,7 

7 Лабрадор-ретривер 18 9,6 

8 Алабай 9 4,8 

9 Російська гонча 1 0,5 

10 Міттельшнауцер 5 2,7 
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Продовження табл.3.5 
11 Йоркширський тер’єр 5 2,7 

12 Питбультер’єр 3 1,6 

13 Боксер 3 1,6 

14 Мастіно неаполітано 3 1,6 

15 Чорний російський тер’єр 3 1,6 

16 Різеншнауцер 2 1,1 

17 Американський стафордшир-тер’єр 11 5,9 

18 Американський 

пітбультер’єр 

5 2,7 

19 Кане-корсо 4 2,1 

20 Доберман 4 2,1 

21 Такса 8 4,3 

22 Хаскі 7 3,8 

23 Басет-хаунд 1 0,5 

24 Лайка 9 4.8 

 

Дослідження щодо виникнення позитивних реакцій у тварин залежно від умов 

існування та годування показали наступне: серед тварин, що найчастіше мешкають 

в помешканнях власників 56,3 % мали позитивні реакції до ієрсиніозних антигенів, 

серед тварин яких утримують на подвір’ї цей показник був набагато більшим і 

становив 81,2 %, що також перевищувало показник тварин яких утримували в 

притулку (70,0 %), проте дорівнювало показникам контамінації ієрсиніями 

безпритульних тварин (83,3 %). На фоні годівлі тварин переважно промислово 

виготовленими кормами контамінація ієрсиніями була на рівні 40,7 %, в разі 

використання індивідуальних раціонів та змішаною структурою раціону цей 

показник суттєво був збільшеним і становив відповідно 71,4 % та 73,7 %, а у тварин 

з невідомим складом раціону позитивні реакції до ієрсиніозних антигенів становили 

85,0 % (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6 

Результати досліджень сироваток крові собак на наявність антитіл до 

ієрсиніозних антигенів за різних умов утримання і годівлі (м. Суми) 

 Умови утримання кількість Позитивно Негативно 

абс.  % абс.  % 

Утримання в помешканні 

господаря 

48 27 56,3 21 43,7 

Утримання на подвір’ї 

господаря 

16 13 81,2 3 18,8 

Утримання в умовах 

притулку 

10 7 70,0 3 30,0 

Безпритульні тварини 

(виняткові дослідження) 

6 5 83,3 1 16,7 

Промислово виготовленими 

кормами 

27 11 40,7 16 59,3 

Індивідуальні раціони 14 10 71,4 4 29,6 

Змішана структура раціону 19 14 73,7 5 26,3 

Не визначено 20 17 85,0 3 15,0 

 

3.1.2. Визначення ступеню контамінації Y. enterocolitica фекалій собак в 

містах України 

 

Наступним завданням наших досліджень було визначити наявність ієрсиній у 

фекаліях собак з різних міст України. Свіжі фекалії збирали в різних місцях території 

міста, переважно на традиційних майданчиках з вигулу собак. Всього досліджено 

180 проб фекалій. В результаті досліджень було ізольовано 33 культури (18,3 %) 

Y. enterocolitica (табл. 3.7), з яких було віднесено до біовару 1 – 18 (54,6 %) культур, 
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до біовару 2 – 11 (33,4 %) культур, до біовару 3 - 2 (6 %) культури, до біовару 4 - 2 

(6 %) культури і жодної до біовару 5. Кількість ізолятів ієрсиній з проб фекалій, 

отриманих з різних міст коливалась в межах від 10 % до 26,6 %. 

 

Таблиця 3.7 

Результати ізоляції ієрсиній з фекалій собак 

Місто Кількість 

проб 

Кількість: 

позитивні 

/ 

 негативні 

 % 

позитивних 

Ізоляти ієрсиній 

серовар* культура/ 

№ біовару 

1 2 3 4 5 6 

Суми 25  6/19 24,0 Y. enterocolitica   3/1;2/2;1/4 

Харків 20  5/15 25,0 Y. enterocolitica   4/1;1/2 

Чернігів 20  3/17 15,0 Y. enterocolitica   1/1;2/2 

Полтава 12  3/9 25,0 Y. enterocolitica   2/1;1/3 

Київ 15  4/11 26,6 Y. enterocolitica   2/1;1/2;1/4 

Житомир 10  2/8 20,0 Y. enterocolitica   2/1 

Одеса 16  3/13 18,7 Y. enterocolitica   2/1;1/3 

Дніпро 10  1/9 10,0 Y. enterocolitica   1/2 

Запоріжжя 10  1/9 10,0 Y. enterocolitica   1/1 

Львів 12  2/8 16,6 Y. enterocolitica   2/2 

Рівне 10  2/8 20,0 Y. enterocolitica   1/1;1/2 

Луцьк 10  1/9 10,0 Y. enterocolitica   1/2 

Разом  33    

 

При визначенні сероваріанту ізолятів Y. enterocolitica від собак в РА з різними 

ієрсиніозними сироватками було визначено наступне: самостійно з сироваткою О:9 

виявили найбільше позитивних реакцій - 23 (69,7 %), крім того в двох випадках 

позитивна реакція була виявлена одночасно з сироватками О:9 та О:6.30 (6,0 %), а 
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також дві позитивні проби (6,0 %) з сироваткою О:3 та 6 -з сироваткою О:6.30 

(18,2 %) (табл. 3.8).  

 

Таблиця 3.8 

Результати визначення сероваріанту виділених з фекалій собак ізолятів 

Y. enterocolitica 

 

Місто Кількість 

проб 

Кількість 

ізолятів 

Ізоляти ієрсиній 

вид кількість/ серовар 

Суми 25 6 Y. enterocolitica   4/O:9; 2 / O:6.30 

Харків 20 5 Y. enterocolitica   4/O:9; 1/ O:6.30 

Чернігів 20 3 Y. enterocolitica   3/O:9 

Полтава 12 3 Y. enterocolitica   2/O:9; 1/O:6.30 

Київ 15 4 Y. enterocolitica   4/O:9 

Житомир 10 2 Y. enterocolitica   1 / O:9; 1/O:9 +O:6.30 

Одеса 16 3 Y. enterocolitica   1/O:3; 2 / O:9 

Дніпро 10 1 Y. enterocolitica   1/ O:9  

Запоріжжя 10 1 Y. enterocolitica   1/O:9 +O:6.30 

Львів 12 2 Y. enterocolitica   1/O:3; 1/O:9 

Рівне 10 2 Y. enterocolitica   1/O:9; 1/O:6.30 

Луцьк 10 1 Y. enterocolitica   1/ O:6.30 

Разом  33   

 

Картографічне відображення, питомої кількості ізолятів ієрсиній, виділених з 

фекалій собак в регіонах України представлено на рис 3.2 
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Рис. 3.2. Картографічне відображення, питомої кількості ізолятів ієрсиній, 

виділених з фекалій собак в регіонах України 

 

3.2 Результати ізоляції Y. enterocolitica  

3.2.1 Результати вивчення властивостей ізолятів Y. enterocolitica  

 

Всі ізоляти ієрсиній виділяли після відповідного їх накопичення в фосфатно-

буферному розчині в умовах холодильника при + 4°С. 

При вивченні характеристик їх росту на живильних середовищах встановлено: 

 

- на МПБ у культур виявляли легку опалесценцію через 4-6 годин після 

висіву, через 1 добу спостерігали рівномірне помутніння, іноді з незначним 

осадом, а в окремих випадках на поверхні середовища утворювалася плівка. 

Референтний штам Му79В (сероваріант O:9) на другу-третю добу також 

утворював плівку на поверхні бульйону; 
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- на МПА – через добу виростали дрібні, округлі, прозорі колонії з блакитним 

відтінком у прохідному світлі, а за 37ºС утворювали пігмент жовтого 

кольору (рис. 3.3).  

 

 

Рис. 3.3. Колонії Y. enterocolitica на МПА 

 

На середовищі Ендо через 24 години культури виростали у вигляді дрібних (Ø 

0,1- 0,2 мм), прозорих, росинчастих, опуклих, округлих колоній, що мали блакитний 

відтінок у прохідному світлі (рис.3.4). 

 

б а 

Рис. 3.4. Колонії ієрсиній біло-рожеві з ніжним блакитним відтінком(а) і ріст 

кишкової палички(б) на середовищі Ендо 
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При мікроскопії мазків спостерігали грамнегативні палички середніх розмірів і 

дрібні кокобактерії, деякі з них мали біполярне забарвлення. 

На середовищі для ієрсиній Y. еnterocolitica росла у вигляді блискучих, синьо-

зелених колоній на відміну від: Y. pseudotyberculosis - зеленувато-синіх, з 

фестончатими краями колоній; E. coli - яскраво-жовтих, соковитих, випуклих 

колоній; Shigella - жовтих, пласких колоній (рис. 3.5). 

 

 

Рис.3.5. Ріст колоній Y. enterocolitica на іерсиніозному середовищі (вказано 

стрілкою) 

 

Дослідження показали, що усі польові ізоляти були рухливі за 25ºС і нерухливі 

за 37ºС, не виділяли сірководню та індол, мали виражену уреазну активність на 

рідких середовищах з сечовиною через 18-24 години. В пробі з метиловим червоним 

давали позитивну реакцію. В реакції Фогес-Проскауера за 37ºС завжди отримували 

негативний результат, а за 25°С реакція була позитивною. 

Всі ізоляти Y. enterocolitica були лактозо негативними, утворювали кислоту 

без газу з глюкози, мальтози, ксилози, арабінози, сахарози, маніту, сорбіту, 

рамнозонегативні. Всі ізоляти мали орнітиндекарбоксилазну і каталазну активність, 

були не здатні до утворення оксидази. Жоден з виділених ізолятів не гідролізував 

желатин. 

За період дослідження з фекалій собак було ізольовано 33 культури 

Y. enterocolitica. 
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У ізолятів вивчали тінкторіальні властивості, визначали рухливість та 

біохімічні властивості. Дослідження показали, що всі ізоляти були рухливі за 

температури 250С, не забарвлювалися за Грамом, не утворювали сірководню та 

індол, проте в 100 % випадків гідролізували сечовину, давали позитивний результат 

з метиловим червоним та в реакції Фогес-Проскауєра (за 220С), утворювали кислоту 

з глюкози, сахарози, мальтози, ксилози, арабінози, і не ферментували лактозу, 

рамному, рафінозу, дульцит, ксиліт, при позитивних реакціях з манітом та сорбітом, 

орнітиндекарбоксилазою, не утворювали каталази, давали негативні реакції на 

оксидазу, не утилізували цитрат Сімонса та не гідролізували желатин. 

Результати вивчення основних біохімічних властивостей ізолятів ієрсиній 

представлені в таблиці 3.9. 

 

Таблиця 3.9  

Результати визначення біохімічних властивостей ізолятів Y. enterocolitica 

з Слобожанського регіону, n =12 

 

№ 

з/п 

Код 

культури 

Показники 

у
р

еа
за

 

ін
д

о
л

 

H
2
S

 

са
х

а
р

о
за

 

м
а
л

ь
т
о

з

а
 

р
а

м
н

о
за

 

со
р

б
іт

 

л
а

к
т
о

за
 

г
л

ю
к

о
за

 

м
а

н
іт

 
1 Y. e. S1 + + - + + - + - + + 

2 Y. e. S2 + + - + + - + - + + 

3 Y. e. S3 + + - + + - + - + + 

4 Y. e. Ch1 + + - + + - + - + + 

5 Y. e. Ch2   + - + + - + - + + 

6 Y. e. K1 + + - + +  + - + + 

7 Y. e. L1 + + - + +  + - + + 

8 Y. e. Kh1 + + - + +  + - + + 

9 Y. e. Kh2 + + - + +  + - + + 
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Продовження таблиці 3.9 

№ 

з/п 

Код 

культури 

у
р

еа
за

 

ін
д

о
л
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S

 

са
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р

о
за
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а
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о
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р
а

м
н

о
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р

б
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л
а

к
т
о

за
 

г
л

ю
к

о
за

 

м
а

н
іт

 

10 Y. e. Kh3 + + - + + + + - + + 

11 Y. e. Kr1 + + - + + + + - + + 

12 Y. e. Kr2 + + - + + + + - + + 

 

Визначення біохімічних властивостей ізолятів ієрсиній проводили шляхом 

висівів на середовища Гіса з цукрами. Для цього матеріал ізольованих бактерій 

бактеріологічною петлею вносили уколом в напіврідкі середовища з цукрами і 

інкубували протягом 1-2 діб за температури +25°С. На середовищах Гіса усі 

культури не утворювали сірководню, проте утворювали індол, ферментували 

сечовину (уреазопозитивні), з утворенням кислоти без газу – сахарозу, мальтозу, 

глюкозу, сорбіт і маніт та не ферментували лактозу і рамнозу. 

За культурально-морфілогічними властивостями ізоляти бактерій були 

ідентифіковані як Y. enterocolitica.  

Таким чином встановлено, що фекалії собак містять збудники Y. enterocolitica, 

які мають характерні властивості для цього виду збудника у літературних джерелах 

[74, 129, 139].  

 

3.2.2 Результати вивчення чутливості до антибіотиків у ізолятів Y. enterocolitica  

 

Як свідчать дані таблиці 3.10, ізоляти ієрсиній в 100 % випадків не були чутливі 

до бензілпеніціліну, амоксациліну, метицикліну, оксациліну, цефазоліну, 

цефалотину; переважно резистентними - до цефокситиму, цефуроксиму, бактриму і 

частково резистентними до та цефалексину, налідоксової кислоти. 

 

 

 

Таблиця 3.10  
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Результати визначення чутливості у ізолятів Y. enterocolitica до 

антибіотиків (ТОВ «Фармактив Україна») 

 високочутливі чутливі Переважно 

резистентні 

 

не чутливі 

Чутливіс

ть 

Кількість 

ізолятів 

Чутлив

ість 

Кількість 

ізолятів 

Чутливіс

ть 

Кількіст

ь 

ізолятів  

 

Чутливі

сть 

Кількість 

ізолятів 

Пеніциліни:  
Мезлоцилін + 12       

Пиперацилі + 12       

Тикарцилін   + 12     

Бензилпеніцилін       + 12 

Амоксицилін       + 12 

Ампіцилін       + 12 

Діклоксацилін       + 12 

Метицилін       + 12 

Оксацилін       + 12 

Цефалоспорини:  

Цефазолін       + 12 

Цефалотин       + 12 

Цефокситин     + 12   

Цефуроксим     + 12   

Цефотаксим + 8 + 4     

Цефтриаксон + 9 + 3     

Цефалексин   + 10 + 2   

Цефіксим + 7 + 5     

Цефоперазон   + 12     

Аміноглікозиди:         

Канаміцин   + 9 + 3   

Мономіцин   + 3   + 9 

Неоміцин   + 7   + 5 

Амікацин   + 5 + 2 + 5 

Стрептоміци   + 2 + 2 + 8 

Гентаміцин   + 5   + 7 

Тобраміцин + 4 + 8     

Макроліди:  

Еритроміцин + 3 + 4   + 5 

Бактрим     + 12   

Тетрацикліни;  

Доксицилін + 10 + 2     

Налідиксова к-т + 4 + 6 -  + 2 
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Продовження таблиці 3.10 
 високочутливі чутливі Переважно 

резистентні 

 

не чутливі 

Чутливіс

ть 

Кількіст

ь 

ізолятів 

Чутливіст

ь 

Кількість 

ізолятів 

Чутливіс

ть 

Кількіст

ь 

ізолятів  

 

Чутливіс

ть 

Кількість 

ізолятів 

Поліміксин   + 7 + 2 + 3 

Рифампіцин + 4 + 8     

Хлорамфенікол   + 6   + 6 

Тетрациклін   + 7   + 12 

Фторхінолони  

Офлоксацин + 3 + 9     

Енрофлоксацин + 1 + 10 + 1   

Марбофлоксацин + 10 + 2     

Примітка: + чутливі - цифрові дані – кількість культур 

 

У ізолятів Y. enterocolitica виявлена чутливість у 85 % випадків до тиркаціліну, 

канаміцину, мономіцину, марбофлоксацину. Високочутливимі ізоляти виявилися до 

доксицикліну, мезациліну, піпераціліну, офлаксацину, пефлоксацину, 

ципрофлоксацину. У частини культур виявлялася, як висока так і середня чутливість 

до цефотаксиму, цефтріаксону, цефоксиму, амікацину, стрептоміцину, 

енрофлоксацину, еритроміцину, налідоксової кислоти, ріфампіцину. 

 

3.2.3 Особливості клінічного прояву кишкового ієрсиніозу у собак 

 

Наступним завданням нашої роботи було узагальнення клінічних ознак у собак, 

які в діагностичних титрах реагували на ієрсиніозні антигени Y. enterocolitica і мали 

певні симптоми захворювання.  

Основна підозра на наявність ієрсиніозної інфекції у собак різних порід віком 

до 1,5 років виникала за наявності стійкого проносу з фекаліями, які міcтили кров. 

Позитивність сироваток семи собак до антигену Y. enterocolitica O:9 

представлені в таблиці 3.11. 
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Таблиця 3.11  

Результати серологічних досліджень сироваток крові собак 

Антиген 

Y. enterocolitica  

 O:9 

Клички собак 

Берта 

♀ 

Вайт 

♂ 

Том 

♂ 

Марті

н 

♂ 

Лило 

♂ 

Нора 

♀ 

Лапа 

♂ 

Титри 

(кінцеве 

розведення в РА) 

1:400 1:200 1:200 1:800 1:200 1:400 1:400 

 

На підставі попередніх досліджень нами було встановлено, що розведення 

1:200 можна вважати діагностичним титром і визначати тварину, як хвору на 

кишковий ієрсиніоз. Дослідження хворих на кишковий ієрсиніоз собак показали, що 

серед деяких тварин хвороба перебігає безсимптомно. Проте у собак, які позитивно 

реагували з ієрсиніозними антигенами в діагностичних титрах, ми клінічно 

реєстрували пригніченння, спочатку гіпер (39,3-40,2 °С)-, а потім гіпотермію (33-

37,5 °С), порушення серцевого ритму, біль в разі пальпації черевної стінки, пронос з 

фекаліями, що містили кров. В разі загостренні перебігу хвороби у собак 

спостерігали блювання, поверхневе дихання, кривавий пронос і ознаки шоку, а іноді 

нервові симптоми і опухання суглобів.  

В окремих випадках реєстрували жовтяницю, ознаки гнійного запалення різних 

органів та ін., що переважно було пов’язане з ускладненням іншими інфекційними 

хворобами. Обстеження тварин і збір анамнезу дозволили визначити характерні 

клінічні ознаки кишкового ієрсиніозу, які представлені в таблиці 3.12. 

Аналізуючи матеріали таблиці можна вказати, що домінуючим симптомом був 

пронос з вмістом крові у фекаліях (100 %), у частини тварин виявляли пригнічення 

(71,4 %), анорексію та кахексію (по 57,1 %), блювання і порушення ритму дихання 

(42,8 %). Інші клінічні ознаки мали поодинокі прояви і не можуть розглядатися, як 

патогномонічні для перебігу ієрсиніозної інфекції. 
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Таблиця 3.12 

Клінічні ознаки у собак, що позитивно реагували на ієрсиніозний антиген 

Y. enterocolitica O:9 

Реакція 

систем та 

органів 

 

Симптоми / 

патології 

Клички собак 

Б
ер

т
а
 

В
а

й
т
 

Т
о

м
 

М
а

р
т
ін

 

Л
и

л
о
 

Н
о

р
а
 

Л
а

п
а
 

Загальні 

симптоми 

Пригнічення  + - + - + + - 

Анорексія + + - + - - + 

Блювання - + - - + - + 

Кахексія + + - + - + - 

Лихоманка - + - - - + - 

Нервової системи  Тенезми + - + - - - - 

ШКТ Пронос + + + + + + + 

Респіраторної 

системи 

Порушення ритму 

дихання 

- + - + - - + 

Бронхопневмонія - - - - - - + 

Системи 

сечовиділення 

Нефрит - - - + - - - 

Нефроз - + + - - + - 

Статевої системи Ендометрит - - - - - + - 

Мастит - - - - - + - 

Орхіт - - - + - - - 

Лімфатичної 

системи 

Лімфаденіт - - + - - + - 

Тонзиліт - - + - - - - 

Суглоби Артрит /артроз - + - - - - - 

Вуха Отит + - - - - - - 

Шкіра Дерматит - - - - - - + 

Висипи - - - + - - + 

 

Узагальнюючи симптомокомплекс серед тварин, що вважалися хворими на 

кишковий ієрсиніоз (спонтанні випадки) були встановлені наступні симптоми: 

• загальні симптоми – пригнічення, анорексія, кахексія; реакція нервової 

системи; ознаки шоку, тенезми, болі в ділянці черева; 
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• з боку системи дихання – порушення ритму дихання (диспноє); 

• з боку шлунково-кишкового тракту – ознаки гастроентероколіту, діарея, іноді 

з домішками крові, блювання; 

• з боку опорно-рухомої системи – артрити, кульгавість (різного ґенезу); 

• з боку репродуктивної системи – достовірних змін, що безпосередньо 

пов’язані з ієрсиніозом не виявляли; 

• з боку серцево-судинної системи – як постійну ознаку виявляли аритмію.  

Дослідження біохімічних показників собак, що позитивно реагували на 

ієрсиніозні антигени описані у таблиці 3.13.  

 

Таблиця 3.13 

Біохімічні показники сироваток крові собак позитивно реагуючих на 

ієрсиніозний антиген Y. enterocolitica O:9 

№ 

з/

п 

Показники Один

иці 

вимі

ру 

Пока

зник

и 

норм

и 

Клички собак  

 

M 

± 

m 

Б
е
р

т
а
 

В
а
й

т
 

Т
о
м

 

М
а
р

т
ін

 

Л
и

л
о
 

Н
о
р

а
 

Л
а
п

а
 

1 АлАТ** МО/ 

дм3 

8,2-

70,0 

10 69,2 82 100,

2 

44 23,6 77,4 58.05 

± 

12,42 

2 АсАТ** МО/ 

дм3 

8,9-

43,0 

44 35,7 39 56,2 70 23,4 25,0 41,9 ± 

6,32 

3 ЛФ** МО/ 

дм3 

10-60 152 55 84 96,7 87 13,3 95,7 83,3 ± 

16,84 

4 Білірубін 

загальний* 

ммол

ь/ 

дм3 

0,9-

10,6 

10,3 3,7 7,8 9,0 5,5 4,9 7,7 6,98 ± 

0,828 

6 Загальний 

білок* 

 

г/дм

3 

55,1-

75,2 

42 49,1 66 55,8 51 60,9 54,2 54,14 

± 2,98 
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Продовження таблиці 3.13 

7 Креатинін** 

 

г/дм

3 

55-

100 
88 

 

62 

 

98 

 

73 

 

82 

 

59 

 

146 

 

86,85 

±11,16 

8 Сечовина* ммол

ь/дм

3 

2,86-

8,93 

4,25 4,8 7,1 6,8 3,52 2,5 12,97 9,34 ± 

1,345 

9 Глюкоза** г/дд

м3 

3,4-

6,0 

5,21 5,1 4,84 7,4 5,27 4,3 5,78 5,14 ± 

0,359 

10 Кальцій** ммол

ь/дм

3 

2-2,7 2,47 2,4 2,42 2,3 2,16 2,4 1,79 2,277 

± 0,2 

11 Калій** ммол

ь/дм

3 

3,5-

5,7 

4,03 4,7 4,44 4,8 3,86 4,8 5,8 4,63 ± 

0,28 

12 Натрій** ммол

ь/дм

3 

141-

155 

139 146 143 146 137 146 155 144,57 

± 2,21 

13 Хлор** ммол

ь/дм

3 

103-

115 

106 114 111 110 104 109 115 109 ± 

1,5 

Примітка. * p < 0,05 ** p > 0,05  

Оцінюючи рівень активності ферментів у хворих собак, бачимо, що активність 

АлАТ та АсАТ тільки в двох випадках була вищою за норму і, ймовірно, пов’язана 

з ураженням печінки.  

Щодо ЛФ – спостерігали підвищення активності в п’яти випадках з семи, і це 

свідчить про ураження більшості паренхіматозних органів (печінка, нирки, 

підшлункова залоза та ін.) на клітинному рівні. 

У той же час показники білірубіну (загального та прямого) залишалися в межах 

норми.  

У чотирьох випадках констатували зниження рівня загального білка. Лише в 

одному випадку виявили зростання рівня креатиніну (146) та сечовини 

(12,97 ммоль/дм3) проти максимального рівня в нормі. Рівень глюкози, кальцію, 

калію, натрію і хлору у більшості тварин залишався в межах норми.  
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Відхилення біохімічних показників крові в першу чергу з вторинними змінами 

за хронічного перебігу кишкового ієрсиніозу та не є достовірними діагностичними 

критеріями щодо визначення цього захворювання . 

Результати гематологічних досліджень крові собак представлені в таблиці 3.14. 

 

Таблиця 3.14 

Гематологічні показники крові собак, позитивно реагуючих з ієрсиніозним 

антигеном Y. enterocolitica O:9 

Показники 

О
д

и
н

и
ц

і 

в
и

м
ір

у
 

П
о

к
а
зн

и
к

и
 

н
о
р

м
и

 

Тварини  

M 

± 

m) Б
ер

т
а
 

В
а
й

т
 

Т
о
м

 

М
а
р

т
ін

 

Л
и

л
о
 

Н
о
р

а
 

Л
а
п

а
 

Гематокрит*  % 37-55 16,5 46,5 51,0 38,5 50,1 30,6 31,1 37.75 ± 

4,71 

Гемоглобін** г/дм3 120 -

180 

55 175 197 146 185 200 133 155,85 ± 

19,03 

Еритроцити х1012/л 5,5-

6,5 

2,64 7,58 8,0 6,54 7,59 8,61 5,75 6,38 ± 

0,755 

ШОЕ* мкм 60-75 61,5 61,3 63,8 58,9 66 98,8 54,1 66,34 ± 

5,618 

СВГЕ** пг 20-25 20,8 23,1 24,6 22,3 24,2 23,2 23,1 23,04 ± 

0,487 

СКГЕ** г/дм3 330-

380 

333 371 386 379 367 395 428 354,14 ± 

10,93 

Лейкоцити* 

(WBC) 

х109/л 6-17 2,92 16,72 8,42 13,6 11,88 9,97 12,84 10,9 ± 

1,68 

Лімфоцити   % 

WBC 

12-30 18 16 21 43 21 20 1 20 ± 4,65 

Нейтрофіли:  

-сегментоядерні 

 % 

WBC 

 

60-70 

 

42 

 

44 

 

60 

 

38 

 

59 

 

61 

 

82 

55,14 ± 

5,74 

- аличкоядерні* % 

WBC 

2-6 9 5 4 8 4 5 11 6,57 ± 

1,03 

Моноцити* % 

WBC 

2-7 36 6 12 10 12 3 2 11,74 ± 

4,35 

Еозинофіли* % 

WBC 

2-5 - 29 3 - 4 11 4 10,2 ± 

3,877 
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Продовження таблиці 3.14 
Базофіли** % 

WBC 

рідко - - - - - - - 0,00 ± 0 

Тромбоцити** х109/л 200-

500 

400 305 226 483 399 260 182 322,14 ± 

41,08 

Примітка. * p < 0,05 ** p > 0,05 

Представлені дані свідчать про те, що концентрація гемоглобіну в двох 

випадках дещо перевищувала максимальний показник, але в той же час у однієї 

тварини встановили різке зниження цього показника до 55 г/дм3 (проти 

мінімального рівня 120 г/дм3). Останнє може бути наслідком певної супутньої 

патології.  

Майже у половини тварин рівень гематокриту був нижчим за нормативний, в 

одному з випадків навіть удвічі (16,5 % проти 37 %). Рівень еритроцитів у трьох 

тварин дещо зростав (можливо, за рахунок компенсаторної регенерації) і лише в 

одному випадку був удвічі меншим проти мінімального показника. В той же час у 

показниках середнього об’єму еритроцитів та середньої концентрації гемоглобіну в 

еритроциті суттєвих змін не виявлено. 

У більшості тварин загальна кількість лейкоцитів була в фізіологічних межах, і 

тільки у однієї тварини відмічали різке зменшення показника до 2,92×109/дм3, що 

може бути пов’язане з іншим негативним впливом на організм собаки. 

Рівень лімфоцитів в переважно знаходився у межах норми, проте у однієї 

тварини він зріс до 43×109/дм3, а у іншої констатовано різке падіння показника до 

1,0×109/дм3. 

Якщо у трьох тварин рівень сегментоядерних нейтрофілів був нижчим за 

норму, а у однієї тварини дещо зріс (до 8,2×109/дм3), то рівень паличкоядерних 

нейтрофілів збільшився тільки у двох випадках з семи. У той же час більше ніж у 

половини досліджених встановлювали моноцитоз. 

У двох випадках констатували еозинопенію, а у двох інших собак навпаки –

еозинофілію. Рівень тромбоцитів в усіх тварин був в межах норми. 
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В іншому дослідженні семи тварин, що мали клінічні ознаки гастроентериту та 

позитивно реагували на ієрсиніозні антигени у діагностичних титрах було 

встановлені наступні зміни (табл. 3.15). 

 

Таблиця 3.15  

Зміни клінічних показників крові тварин з ознаками гастроентериту, 

серопозитивних до ієрсиніозних антигенів 

Показники 

О
д

и
н

и
ц

і 

в
и

м
ір

у
 

П
о
к

а
зн

и
к

и
 

н
о
р

м
и

 
Тварини  

M 

± 

m) 

В
о
т
л

ь
 

А
л

ь
м

а
 

Б
у

ч
 

Н
о

р
а
 

Л
а

к
к

і 
 

Т
о

р
 

Г
р

о
м

 

Гематокрит**  % 37-55 48,0 37,1 32,2 46,0 52,3 35,4 48,3 43,98 

± 3,124 

Гемоглобін** г/дм3 120 -

180 

170 124 118 166 142 121 174 140,66 

±9,983 

Еритроцити х1012/

л 

5,5-

6,5 

6,32 5,02 4,81 6,25 6,32 6,01 6,46 5,863 

±0,210 

Лейкоцити 

(WBC)* 

х109/л 6-17 18,5 11,7 26,4 33,24 16,8 36,2 18,1 20,79 

±3,048 

Лімфоцити* 

 

 % 

WBC 

12-30 11 14 8 10 7 5 6 9,33 

±1,02 

Нейтрофіли: 

- 

сегментоядерні** 

 

 % 

WBC 

 

60-85 

 

68 

 

70 

 

68 

 

67 

 

76 

 

68 

 

71 

 

70 

±1,34 

- паличкоядерні* 

 

 % 

WBC 

2-6 13 10 18 12 13 21 19 14,16 

±1,447 

Моноцити*  % 

WBC 

0-4 8 5 6 8 3 5 3 5,83 

±0,921 

Еозинофіли**  % 

WBC 

0-2 2 1 0 3 1 1 1 1,33 

±0.421 

Базофіли**  % 

WBC 

0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 

±0,000 

Тромбоцити** х109/л 150-

500 

180 334 298 245 385 316 237 279,83 

±30.187 
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Примітка. * p < 0,05 ** p > 0,05 

Представлені дані свідчать про те, що показники гематокриту у цієї групи 

тварин знаходилися в межах норми, а незначне зниження концентрації гемоглобіну 

спостерігалося лише у однієї тварини. 

У більшості тварин загальна кількість лейкоцитів була підвищена із середнім 

значенням 20,79, і знаходилася у межах норми лише у двох з семи тварин. У всіх 

тварин відсоток сегментоядерних нейтрофілів в межах норми, але спостерігається 

виражене підвищення відсотку паличкоядерних нейтрофілів із середнім значенням 

14.16 % WBC. 

Рівень лімфоцитів був у межах норми лише в одному випадку, проте у інших 

тварин спостерігалася виражена лімфопенія (середнє значення 9,33 % WBC).  

Відсоток еозинофілів та базофілів у тварин цієї групи знаходилися у межах 

референсних значень. 

Рівень тромбоцитів в усіх тварин був в межах норми. 

Оцінюючи гематологічний профіль тварин позитивно реагуючих на ієрсиніозні 

антигени сироваток, можна дійти висновку про виражену загальну запальну 

реакцію, та виражену активацію протибактеріального імунітету, про що свідчить 

зсув лейкоформули вліво та виражена лімфопенія у більшості випадків. Однак у 

тварин, що мали позитивну реакцію до ієрсиніозного антигену, але не 

демонстрували при цьому клінічних проявів захворювання, спостерігаються зміни, 

характерні для хронічного інфекційного процесу – моноцитоз, активація 

лімфоцитарної системи та моноцитоз. 

 

3.3. Патологоанатомічний та патоморфологічний прояв кишкового 

ієрсиніозу собак 

 

3.3.1 Результати патологоанатомічних досліджень  

 

Трупи собак, що загинули з підозрою на спонтанний перебіг кишкового 

ієрсиніозу мали ознаки зневоднення. Видимі слизові оболонки були бліді, мали 
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переважно синюшний, а іноді жовтуватий відтінок, шерсть тьмяна, частково 

скуйовджена, в ділянці анального отвору часто забруднене рідкими каловими 

масами з домішками слизу і крові (рис.3.6 а, б). В окремих випадках знаходили 

патологічні зміни вушної раковини, молочних пакетів, припухання суглобів. 

 

 

 

Рис.3.6 а, б Трупи собак, що загинули від кишкового ієрсиніозу 

 

При патологоанатомічному дослідженні спонтанно хворих на кишковий 

ієрсиніоз собак іноді виявляли ураження легень у вигляді застійної гіперемії та 

вогнищевого запалення (рис. 3.7 а, б, в). 

 

   

 

 

Рис. 3.7 а, б, в Вогнищеве ураження легень (а), застійна гіперемія легень (б), гостра 

гіперемія легень (в) 

 

а 
б 

а

І

І 

б

І

І 

в

І

І 
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Проте найчатіше виявляли катаральний, катарально-геморагічний гастрит 

(рис.3.8 а,б,в. ), гастроентерит або ентероколіт, що характеризувалися 

нерівномірною гіперемією слизової оболонки, втратою нею блиску, набряканням та 

розпушенням, появою складчастості.  

 

   

 

Рис.3.8 а, б, в.Катарально - геморагічне запалення шлунку собак за кишкового 

ієрсиніозу 

 

На поверхні оболонки знаходили надмірне накопичення мутного слизу у 

вигляді тяжів або згустків. Вміст переважно, рідкий, мутний, часто з домішкою крові 

(рис.3.9 а,б).  

 

 

а 

 

б 

Рис. 3.9 а, б Серозно-катаральний ентероколіт (а), геморагічний коліт (б) 

 

б а в 
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За хронічного перебігу виявляли реакція лімфоїдних утворень кишечнику (рис. 

3.10).  

 

 

Рис. 3.10 Реакція лімфоїдних утворень кишечнику при хронічному перебігу 

кишкового ієрсиніозу 

 

 Судини брижі переповнені кров’ю, лімфатичні вузли збільшені, на розрізі з 

ознаками серозного лімфаденіту та явищами гіперемії (рис. 3.11 а, б, в). 

 

 

  

 

 

Рис.3.11 а, б, в. Катарально-геморагічний ентерит та мезаденіт 

 

а в б 
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У нирках виявляли несуттєве збільшення об’єму переважно за рахунок 

застійної гіперемії (рис. 3.12). 

 

 

а б 

Рис.3.12 а, б Застійна гіперемія нирок за кишкового ієрсиніозу (а), запальний процес 

в нирці собаки за кишкового ієрсиніозу (б) 

 

Патологоанатомічно в печінці виявляли глибокі дистрофічні процеси з 

притупленням країв органа, зміною кольорів та напруженням капсули. Колір органа 

неоднорідний від темно-вишневого до глинистого, тьмяний. На розрізі рисунок 

згладжений, дає помірний зіскрібок (3.13 а, б). Жовчний міхур в усіх випадках був 

переповнений жовчю. 

 

 

 

 

Рис.3.13 а, б Застійна гіперемія (а) та вогнищеві некрози (б) в печінці собак за 

кишкового ієрсиніозу  

а б 
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Інші зміни (катарально-геморагічний ларинготрахеїт, катарально-геморагічний 

цистит та інше) знаходили рідше. 

Таким чином, спонтанний кишковий ієрсиніоз собак патологоанатомічно 

проявляється вираженими катарально-десквамативними процесами переважно в 

шлунку і тонкому відділі кишечнику (70 і 100 % випадків відповідно), запаленням 

брижових лімфовузлів (90 %) і товстого кишечнику (80 %), дистрофічними та 

застійними процесами у печінці (80 %) та легенях (20 %) (табл. 3.16). 

 

Таблиця 3.16 

Частота патологоанатомічних знахідок у собак, що загинули від 

кишкового ієрсиніозу, n=10 

 

Органи/ 

порожнини 

Кількість 

випадків 

 % Патологоанатомічні зміни 

Шлунок 7 70 Катаральний, катарально-

геморагічний гастрит 

Кишечник 

тонкий 

10 100 Катаральний, катарально-

геморагічний ентерит 

Кишечник 

товстий 

8 80 Катаральний, катарально-

геморагічний коліт 

Брижові 

лімфатичні 

вузли 

9 90 Серозний лімфаденіт 

Селезінка 2 20 Застійна гіперемія 

Печінка 8 80 Застійна гіперемія, зерниста дистрофія 

Легені 2 20 Застійна гіперемія 

Серце 3 30 Зерниста дистрофія 
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Продовження таблиці 3.16 

Нирки 6 60 Застійна гіперемія, зерниста дистрофія 

Грудна 

порожнина 

1 10 Випотівання рідини 

Черевна 

порожнина 

4 40 Застійна гіперемія судин брижі, 

випотівання рідини 

 

Виходячи з отриманих даних найбільш розповсюдженими патолого-

анатомічними ознаками кишкового ієрсиніозу у собак були катарально-

геморагічний ентерит, серозний лімфаденіт, застійна гіперемія печінки (80-100 % 

випадків) та катарально-геморагічний гастрит та коліт (70-80 % випадків). Менш 

розповсюдженими були наступні зміни: дистрофія нирок (60 % випадків), застійна 

гепіремія судин брижі та ексудація у черевну порожнину (40% випадків), зерниста 

дистрофія серця (30 % випадків), застійна гіперемія легень та селезінки (20 % 

випадків) та гідроторакс (10 % випадків). 

 

3.4. Гістологічні зміни в органах собак за кишкового ієрсиніозу 

 

Патоморфологічні дослідження шлунку собак за гострого перебігу кишкового 

ієрсиніозу виявили часткову руйнацію епітеліоцитів, гіперсекрецію слизу 

келихоподібними клітинами простих, трубчастих залоз, який накопичується на 

слизовій оболонці. Детальне вивчення картини свідчить про наявність дистрофічних 

процесів різного ступеню в головних, парієтальних, слизових і ендокринних клітинах 

одношарового призматичного епітелію (рис.3.12). 

За хронічного перебігу переважали атрофічні процеси, як в одношаровому 

призматичному слизовому епітелії так і в структурах залоз (рис 3.14). В інших 

випадках виявляли активну поліморфну клітинну проліферацію (рис.3.16).  
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Рис. 3.14 Реакція келиховидних 

клітин за катарального гастриту, 

Г+Е,х100 

 

Рис.3.16 Клітинна проліферація в 

слизовій оболонці шлунка, Г+Е,х400 

 

 

Рис.3.15 Гістологічна картина 

атрофічного гастриту,Г+Е,х100 

 

 

Рис.3.17 Руйнація ворсинчастої 

будови тонкого кишечника, Г+Е, 

х100 

 

Під час гістологічного дослідження тонкого кишечнику за гострого процесу 

виявляли ознаки нерівномірної руйнації ворсинок (рис. 3.17), крововиливи та 

гіперемію судин в підслизовому шарі (рис. 3.18), гіперсекрецію келиховидних 

клітин епітелію (рис 3.19)., інфільтрацію підслизового шару лейкоцитами (рис. 

3.20). Лімфоїдні вузлики та Пейєрові бляшки часто набряклі, гіперплазовані, їх 

вміст іноді виснажений за рахунок активної проліферації лімфоїдних елементів в 

бік альтеративних ділянок. Місцями спостерігається десквамація епітелію 

товстого відділу кишечнику, іноді локальне або дифузне геморагічне запалення.  
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Рис.3.18 Застійна гіперемія і крововиливи в слизовій оболонці тонкого кишечнику 

та десквамація епітеліоцитів, Г+Е, х100 

 

Рис. 3.19 Гіперсекреція келиховидних клітин за підгострого перебігу кишкового 

ієрсиніозу, Г+Е, х100 

 

 

Рис. 3.20 Проліферація лімфоїдних елементів в слизовій оболонці тонкого 

кишечнику, Г+Е, х100 
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У печінці знаходили осередки зернистої дистрофії, жирової інфільтрації і 

декомпозиції, які були розташовані переважно біля судин органу (рис.3.21). 

 

 

 

Рис.3.21 Бактеріемія (1) на фоні жирової дистрофії печінки (2), Г+Е,х100 

 

За гострого процесу виявляли бактеріемію та лейкоцитарну реакцію на 

збудника кишкового ієрсиніозу. На цьому фоні знаходили осередки цитолізу 

гепатоцитів і ознаки дискомплексації балкової будови печінкових часточок 

(рис.3.22; 3.23). 

 

 

Рис. 3.22 Клітинна реакція на 

збудника в печінці Г+Е,х400 

 

Рис. 3.23 Зерниста дистрофія(а) та 

жирова декомпозиція 

печінки(б),цитоліз гепатоцитів(в),як 

наслідок бактеріальної токсемії, 

Г+Е,х400 

1 
2 

а 

в 

б 
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Хронічний перебіг характеризувався вираженими дистрофічними процесами, 

обмеженою кількістю альтеративних ділянок і заміною картини хронічної застійної 

гіперемії на локальний цироз, як наслідок набряку (рис.3.24) 

 

 

Рис.3.24 Ознаки розвитку застійного цирозу за підгострого перебігу ієрсиніозу, 

Г+Е,х100 

У лімфатичних вузлах та селезінці переважала картина делімфотизації 

(рис.3.25). 

 

Рис.3.25 Делімфотизація селезінкових тілець за ієрсиніозу Г+Е, х100 
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У нирках за гострого перебігу спостерігали ознаки зернистої та гіаліново -

крапельної дистрофії епітелію проксимальних і дистальних канальців, проліферацію 

лейкоцитів, дистрофічні та атрофічні процеси в клубочках (рис. 3.26). 

 

Рис.3.26 Дистрофічні та запальні процеси в клубочках (а) і канальцях нирки (б) за 

кишкового ієрсиніозу, Г+Е,х400 

Отже, за кишкового ієрсиніозу собак патогічстологічно виявляли ознаки 

катарально-геморагічного запалення та клітинну інфільтрацію стінок кишечнику, 

ознаки делімфотизації селезінкових тілець, та набряки Пейєрових бляшок, зернисту 

дистрофію та цироз печінки, а також ознаки ураження ниркових клубочків. 

 

3.5. Асоційований перебіг кишкового ієрсиніозу з окремими бактеріозами 

та вірозами собак 

 

3.5.1 Асоційований перебіг кишкового ієрсиніозу з інфекційним гепатитом 

собак 

 

Згідно проведених нами досліджень, інфекційний гепатит собак в м. Суми 

здебільшого реєструвався у собак віком від одного до трьох років (44 %), рідше у 

віці від п’яти до восьми років (28 %). Кількість випадків захворювання собак віком 

3-5 років складає 17 %, а тварин до року – 11 %. 

а 

 

б 
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За період спостережень у собак реєстрували п’ять випадків асоційованого 

перебігу інфекційного гепатиту та кишкового ієрсиніозу. Підозра в перебігу такого 

варіанта асоціації виникала на підставі виявлення симптомокомплексу 

притаманного інфекційному гепатиту, ускладненому ураженням шлунково-

кишкового тракту з оцінкою гематологічних, біохімічних та відповідних 

серологічних досліджень біоматеріалів отриманих від хворих собак. 

У разі асоціативного перебігу кишкового ієрсиніозу з інфекційним гепатитом 

клінічно реєстрували жовтяничність слизових оболонок (рис.3.27), виснаження 

тварин, кератит (рис.3.28.а,б) 

 

Рис.3.27 Жовтяничність 

слизової та гострий 

виразковий гінгівіт. 

  

 

 

 

 

Під час розтину трупів собак, що загинули внаслідок такої мікст інфекції на тлі 

застійних і дистрофічних процесів, в печінці яскраво-червоного або темно - 

червоного кольору, виявляли ознаки паренхіматозної жовтяниці (рис.3.29 а, б) та 

потовщення стінки жовчного міхура та набряк його ложа (рис. 3.30) 

  

Рис..3.28 а,б. Кератит за хронічного перебігу 

інфекційного гепатиту 

 

а б 
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а 

 

б 

  

 

Рис.3.30 Потовщення та 

набряк стінки жовчного 

міхура

Досліджуючи хворих собак, з тяжким перебігом інфекційного гепатиту які мали 

виражені діарейні симптоми, ми провели бактеріологічне дослідження екскрементів 

на наявність Y. enterocolitica. 

 

Патогістологічно в печінці за гострого перебігу хвороби в гепатоцитах, 

клітинах Купфера і клітинах синусоїдів печінки виявляли гомогенні або гранулярні, 

переважно еозинофільні, внутрішньоядерні включення Рубарта. Спостерігали 

виражений периваскулярний набряк і геморагічну інфільтрацію. Структура балок 

печінки в ділянках уражень була порушена (рис.3.31). У гепатоцитах відбувалося 

накопичення білірубіну (рис.3.32).  

 

Рис..3.29 а,б Дистрофії та запалення печінки 
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Рис.3.31 Реакція макрофагальної системи на присутність вірусу ІГС, Г+Е, х400 

 

 

Рис. 3.32 Жовтяниця печінки за ускладнення кишкового ієрсиніозу інфекційним 

гепатитом, Г+Е,х400 

 

У селезінці і лімфатичних вузлах спостерігали застійну гіперемію і гіперплазію 

пульпи, а також некробіотичні зміни в центрі лімфатичних вузликів. 

У нирках на фоні повнокрів’я судин клубочків виявляли ознаки зернистої і 

жирової дистрофії.  

У шлунково-кишковому тракті – крововиливи, картину катарально-

геморагічного запалення, місцями десквамація епітелію ворсинок слизової 

оболонки, за рахунок чого слиз був мутним. В усіх випадках реєстрували ознаки 

мезоденіту. 
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3.5.2 Асоціативний перебіг кишкового ієрсиніозу з псевдомонозом у собак 

 

За період досліджень спостерігали три випадки асоційованого перебігу 

ієрсиніозу з псевдомонозом у собак. 

Клінічний прояв кишкового ієрсиніозу за ускладнення псевдомонозом 

характеризувався різким пригніченням тварин, зневодненням, блюванням та 

проносами (меленою), дерматитами (рис. 3.33 а, б, 3.34), ураженнями видимих 

слизових оболонок, рідше – піометрою. 

 

 

 

  

 

Рис. 3.33 (а, б) Зовнішній гострий отит у собак 

  

а б 
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Рис. 3.34 Піодермія ділянки молочних залоз собаки 

 

За результатами біохімічних та гематологічних досліджень крові, незалежно від 

клінічного прояву мікстінфекції (гнійний кон’юнктивіт, гнійний пододерматит, 

гнійний отит, гнійний цистит, гнійний баланопостит, гнійний ендометрит, піометра) 

реєстрували помірне підвищення реакції АЛаТ та ЛФ (до 230 та 347 відповідно), в 

одному випадку реєстрували підвищення показників загального білірубіну до 25,4. 

Також відмічали лейкоцитоз з підвищенням рівня лейкоцитів до 5-17 %,в першу 

чергу за рахунок нейтрофілів. Виявляли помірне зростання рівня моноцитів(від 3 до 

8 %) та лімфоцитів (на 1,8-6,4 %). Інших змін показників крові не виявлено. 

Серед трьох тварин з асоціативним перебігом псевдомонозу та кишкового 

ієрсиніозу одна тварина загинула через гостру дихальну недостатність. На розтині 

реєстрували виражені ознаки застійної гіперемії легень та катаральної бронхо-

пневмонії (рис. 3.35 а, б), запалення верхніх дихальних шляхів (рис. 3.36 б) та 

гастрит (рис. 3.36 а). 
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а 

 

б 

Рис. 3.35 а, б Застійна гепіремія, вогнищева катарально-гнійна бронхопневмонія з 

крововиливами за ускладнення кишкового ієрсиніозу псевдомонозом 

 

 

а 

 

 

б 

 

Рис. 3.36 Гострий катаральний гастрит за ускладнення кишкового ієрсиніозу 

псевдомонозом (а) та катаральний ларинготрахеїт (б) 

 

Гістологічно в легенях виявляли скупчення лейкоцитів в бронхах та інфільтрацію 

ними легеневої тканини (рис.3.37) 
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Рис. 3.37 Гнійно-катаральна бронхопневмонія за ускладнення кишкового 

ієрсиніозу псевдомонозом Г+Е, х100 

 

За Грамом бактерії Pseudomonas aeruginosa фарбувалися негативно, в мазках 

розміщувалися поодиноко, попарно і короткими ланцюжками (рис.3.36).  

 

 

Рис.3.38 Культура P. aeruginosa, Романовський, х900 

 

3.5.3 Клінічні випадки асоційованого перебігу лептоспірозу, ускладненого 

кишковим ієрсиніозом 

 

У разі асоційованого перебігу з іншими інфекційними хворобами в одних 
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випадках розвивається клінічна картина з поліорганним ураженням, а в інших 

випадках реєструють нечіткий симптомокомплекс, що не дозволяє швидко 

визначитись з етіологією хвороби. 

Ми спостерігали асоційований перебіг кишкового ієрсиніозу з лептоспірозом у 

п’яти собак протягом 2018-2019 років в клініці ветеринарної медицини «Ветсервіс» 

м. Суми. Так, за мікст-інфекції кишкового ієрсиніозу з лептоспірозом, який в 4-х 

випадках за реакцією в РМА був спричинений L. canicola, а в одному випадку 

L. аustralis (1:200), було встановлено, що за постановки РА з ієрсиніозним антигеном 

Y. enterocolitica О:9 позитивний результат спостерігався в розведенні 1:200, а через 

10 діб - у розведенні 1:400 – 1:800.  

Клінічно хвороба перебігала з вираженими симптомами порушення роботи 

шлунково-кишкового тракту (відмова від споживання корму, спрага, блювання, 

гастроентерит, діарея), ураженням нирок та вторинним гепатитом, що виявлялися 

ультрасонографічно (див. додатки) та лабораторно (підвищенням показників АлАТ, 

АсАТ, ЛФ, креатиніну та зниженням рівня альбуміну, відносно референтних 

значень). На фоні загального пригнічення тварини та запального процесу 

(лейкоцитоз зі зміщенням вліво, вираженою лімфопенією та СРБ>25 мг/дм3).  

Після ізоляції збудника Y. enterocolitica була визначена його чутливість до 

антибіотиків, де активними були: піперацилін, мезлоцилін, доксициклін, 

ципрофлоксацин, енрофлоксацин, марбофлоксацин, налідоксова кислота, 

цефотаксим, гентаміцин, офлоксацин. До інших збудник проявляв низку чутливість 

або був нечутливим. 

Два інших клінічних випадка асоційованого захворювання собак на кишковий 

ієрсиніоз та лептоспіроз закінчились летально. 

Перший клінічний випадок мікстінфекції у собаки породи середньоазійська 

вівчарка віком шість років стосувався асоціативного перебігу жовтяничної форми 

лептоспірозу та кишкового ієрсиніозу. В результаті збору анамнезу встановлено, що 

щеплення тварини було здійснено двічі з використанням комплексної вакцини 

(DHPPiL) протягом першого року життя. Хвороба проявлялась пригніченням, 

анорексією, стійким проносом з вмістом крові у фекаліях. Згодом з’явилися ознаки 



103 

 

жовтяниці слизових оболонок, кон’юнктиви ока. Дослідження в РМА встановило 

наявність антитіл до L. іcterohaemoragiae в титрах 1:400, а в РА до ієрсиніозного 

антигену O:6.30 - 1:200. Дослідження на інфекційний гепатит (Biopanda Canine 

Adenovirus Type - II Ag RAPG-CAV-001) були негативними. Показники гематології і 

біохімічних досліджень демонстрували високі рівні білірубіну (40,2), АлАТ (166), 

креатиніну (602) та сечовини (63,4) та лейкоцитоз (18,4) з підвищенням відсотку 

паличкоядерніх нейтрофілів (8 %). Застосування симптоматичної терапії у вигляді 

осмотичних діуретиків, інфузій кристалоїдних розчинів, та антибіотиків з групи 

пеніцилінів не дало ефекту. У тварини спостерігалася стійка анурія, що призвела до 

її загибелі внаслідок розвитку печінкової енцефалопатії.  

Під час проведенні розтину трупа собаки було встановлено такі 

патологоанатомічні зміни: жовтяничність слизових оболонок очей та шкіри, 

катарально-геморагічний стоматит, білкова міокардіодистрофія, катаральний 

гастроентерит; білкова дистрофія нирок; крововиливи на слизових оболонках 

сечовивідних шляхів, помірне збільшення селезінки.  

Другий клінічний випадок стосувався асоціативного перебігу безжовтяничної 

форми лептоспірозу та кишкового ієрсиніозу у безпородної собаки віком чотири 

роки. З анамнезу витікало, що собаку щепали лише проти сказу. Тварину утримували 

на подвір’ї господаря, годували різноманітною їжею. Періодично призначали 

ангельмінтні препарати з профілактичною метою. До клініки господар звернувся зі 

скаргою на незадовільний стан тварини, що супроводжувався стійким проносом, 

іноді з кровавим вмістом, позивами до блювання, втратою апетиту і маси тіла, 

загальним пригніченням, підозрюючи отруєння тварини. Біохімічні та гематологічні 

дослідження виявили підвищення показників АлАТ (369) та АсАТ (182), ЛФ (101), 

загального та прямого білірубіну (31,4 та 26,1 відповідно), значення гемоглобіну 

(104) та гематокриту (29), а також виражений лейкоцитоз (30,4) з підвищенням 

відсотку паличкоядерніх нейтрофілів (14 %) та відносною лімфопенією (7 %).  

Серологічні дослідження виявили наявність антитіл в РМА до L. sejroe в титрі 

1:400 та в РА до ієрсиніозного антигену O:6.30 - 1:400. Застосування симптоматичної 

терапії та антибіотиків з групи цефалоспоринів не дало ефекту, тварина загинула. 
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Під час проведення розтину трупа собаки породи середньоазійська вівчарка, 

віком шість років було встановлено такі патологоанатомічні зміни: катарально-

геморагічний стоматит; гострий міокардит; катаральний гастроентерит; дистрофія 

нирок; крововиливи на слизових оболонках сечовивідних шляхів; селезінка дещо 

збільшена, а також жовтушність слизових оболонок (рис. 3.39 а,б). 

 

 

а 

 

б 

Рис. 3.39 а, б Печінка собаки за асоціативного перебігу (а), вогнищева білкова 

дистрофія печінки кишкового ієрсиніозу та лептоспірозу (б) 

 

Безжовтушна форма перебігу лептоспірозу була виявлена під час розтину трупа 

безпородної собаки віком чотири роки, у якої наявність антитіл до L. sejroe становила 

в титрах 1:200, одночасно з титрами 1:400 до ієрсиніозного антигену О:9.  

На розтині встановлені патологоанатомічні ознаки безжовтушної форми перебігу 

лептоспірозу та ймовірно з ускладненням кишковим ієрсиніозом, що 

характеризувалися виразковим стоматитом, лімфаденітом підщелепних 

лімфатичних вузлів (рис. 3.40), істеричністю оболонок, катарально-геморагічним 

гастроентероколітом та мезоденітом (рис. 3.41), набряком селезінки, гіперемією 

підшлункової залози, білковою дистрофією печінки (рис. 3.42 а, б), дрібними 

крововиливами на слизовій оболонці сечового міхура (рис. 3.43) нирок, міокарду із 

суфузіями на ньому (рис 3.44 а, б). 
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Рис. 3.40 Запалення підщелепних 

лімфатичних вузлів 

 

 

Рис. 3.41 Жовтяниця за ураження 

собаки збудником лептоспірозу 

L. іcterohaemoragiae на фоні 

кишкового ієрсиніозу 

 

   

 

Рис. 3.42 а, б, в Гіперемія (а) і білкова дистрофія печінки (б), жовтяниця, зерниста 

дистрофія і лейкоцитарна реакція (в) за ураження собаки з будником L. sejroe та 

Y. enterocolitica 

а б в 
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Рис.3.43 Крововиливи на слизовій оболонці сечового міхура за асоціативного 

перебігу кишкового ієрсиніозу та лептоспірозу 

 

а 

 

б 

Рис. 3.44 Суфузії на міокарді (а) білкова дистрофія міокарду (б) 

 

3.5.4. Аналіз випадків асоційованого перебігу спонтанного кишкового ієрсиніозу та 

парвовірусного ентериту 

 

Дослідження хворих на ієрсиніоз собак показали, що серед деяких тварин 

хвороба перебігає безсимптомно. Дослідження калу можуть виявити приховану 
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кров. У собак, які позитивно реагували з ієрсиніозними антигенами в діагностичних 

титрах, ми клінічно реєстрували пригніченість, спочатку гіпер (39,3-40,2 °С)-, а 

потім гіпотермію (33-37,5 °С), порушення серцевого ритму, біль під час пальпації 

черевної стінки, пронос з фекаліями, що містили кров. В окремих випадках 

реєстрували жовтяницю. В разі загострення перебігу хвороби у собак виникало 

блювання, поверхневе дихання, кривавий пронос і ознаки шоку, іноді - нервові 

симптоми, опухання суглобів.  

Протягом п’яти останніх років на базі клініки ветеринарної медицини 

«Ветсервіс» м. Суми, вивчаючи стан 63 собак, що хворіли на парвовірусний ентерит 

та підтвердженено швидкими імунохроматографічними тест-системами (Biopanda 

Canine Parvovirus Ag Rapid Test Kit RAPG-CPV-001) на наявність парвовірусу, в 

18 % випадках ізолювали культури Y. enterocolitica, які були патогенними для 

мишей. Дослідження сироваток крові цих тварин з ієрсиніозними антигенами з 

«Набору компонентів для серологічної діагностики ієрсиніозів тварин» (виробник 

ННЦ «ІЕКВМ», ТУ 46.15.091-95) виявило діагностичні титри в РА макрометодом 

(1:200-1:400) до збудника кишкового ієрсиніозу (сероваріанти О:9 та O:6.30).  

Біохімічні та гематологічні дослідження крові таких тварин не 

характеризуються одноманітністю і не носять системного характеру. Комплексні 

клінічні обстеження хворих собак за асоційованого перебігу ПВЕ та кишкового 

ієрсиніозу свідчать про порушення порожнинного та мембранного травлення та 

набутої ферментопатії, що сприяє прискоренню процесів перикисного окислення 

ліпідів. Уаження товстого кишечнику сприяє втраті вологи, що призводить до 

підсилення інтоксикації та стійких проносів. Зміна спектру мікрофлори за цього 

інфекційного процесу сприяє виникненню дисбалансу між автохтонної та умовно-

патогенною мікрофлорою з порушенням функції ендокринної, імунної, 

гастроінтестінальної системи і моторної функції шлунка і кишечнику. Як наслідок 

цього та розвитку геморагічного діатезу, багато компонентів корму не 

всмоктуються, пересуваються транзитом через шлунково-кишковий тракт, 

видаляються у вигляді стійкої кров’янистої діареї. 

За період досліджень нами встановлено 10 випадків асоційованого перебігу 



108 

 

спонтанного кишкового ієрсиніозу та парвовірусного ентериту (ПВЕ). Комплексна 

діагностика базувалась на позитивних дослідженнях в експресс-тестах. 

Дослідження сироваток хворих тварин в РА з ієрсиніозними антигенами 

виявило в восьми випадках позитивні реакції в діагностичних титрах до серовару 

О:9,а в двох випадках до серовару O:6.30. Ізоляцію ієрсиній з калових мас вдалося 

здійснити у трьох випадках. 

Клінічний перебіг характеризувався проносом з вмістом крові у фекаліях майже 

у 100 % починаючи з 2-3 доби, у більше ніж половини тварин виявляли пригнічення, 

анорексію та кахексію, блювання і порушення ритму дихання. Інші клінічні ознаки 

мали поодинокі прояви. 

 Результати аналізу таблиці 3.17 свідчить, що найбільш вираженими змінами у 

собак за кишкового ієрсиніозу ускладненого ПВЕ є суттєве підвищення 

концентрації непрямого білірубіну (майже в 10 разів) в той час, як рівень загального 

білірубіну і холестерину зростав в середньому в 1,4 рази та лужної фосфатази в 2 

рази, що є опосередкованими ознаками ураження печінки та м’язів. Крім того 

спостерігалися наявні, але статистично незначущі зміни показників електролітів, 

зокрема натрію, яке може свідчити про зневоднення тварин.  

 

Таблиця 3.17 

 Біохімічні показники сироваток крові собак при парвовірусному ентериті, 

ускладненому кишковим ієрсиніозом (n=10) 

 

П
о
к

а
зн

и
к

и
 

О
д

и
н

и
 ц

і 

в
и

м
ір

у
 

П
о
к

а
зн

и
к

и
 

н
о
р

м
и

 

Клички собак M 

± 

m 

Р
іч

 

Д
ж

о
к

 

Р
ей

 

Р
іч

а
р

д
 

Б
у
ц

и
к

 

Б
ет

т
і 

Е
м

м
а
 

Л
а
к

к
і 

П
о
л

л
і 

Г
ер

д
а
 

АлАТ*
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МО/д
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8,2-
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51 38,1 30 38 9,5 37 40 17,5 3,2 77,4 34,2 

±5,47 
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Продовження таблиці 3.17 
АсАТ*

* 

МО/д

м3 

8,9-

43,0 

102 64 27 70 35,5 41 39 17,9 16 25,0 43,7 

± 

8,59 

ЛФ* МО/д

м3 

10-60 187 70,6 107 68 111 36,1 36 146,1 27,7 95,7 121,0

± 

16,3 

Біліруб

ін 

загаль

ний,* 

ммол

ь/дм3 

0,9-

10,6 

3,6 10,9 4,7 8,3 4,9 99,4 4,5 3,8 5,2 7,7 

15,3± 

9,3 

Загаль

ний 

холест

ерн** 

ммол

ь/дм3 

4,1-8 6,51 5,43 5,38 6,8 7,0 10,9 3,37 6,3 7,7 13,2 

7.259

± 

4,79 

Креати

нин* 

г/дм3 55-

100 

63 56,8 62 90 60 128 63 66 91,4  75,6± 

7,794 

Сечови

на** 

ммол

ь/дм3 

2,8 - 

8,9 

4,41 8,05 7,18 7,41 4,8 17 4,73 4,9 3,2  6,9± 

1,38 

Загаль

ний 

білок*

* 

г/дм3 55,1-

75,2 

53 53,2 53 44 61,3 50 67 52,1 65  

55,4± 

2,48 

Глюко

за** 

г/дм3 3,4-

6,0 

5,95 5,15 5,19 5,24 6,8 4,07 3,97 6,5 3,2 5,78 5,2± 

0,416 

Кальці

й** 

ммол

ь/дм3 

2-2,7 2,24 2,08 2,56 2,08 2,5 2,15 2,32 2,4 1,8 1,79 2,2± 

0,133 

Натрій

** 

ммол

ь/дм3 

141-

155 

142 141 140 140 136  142 147 142 94 136,0

± 

5,33 

Калій*

* 

ммол

ь/дм3 

3,5-

5,7 

4,2 4,02 4,81 4,54 4,8  4,8 4,9 4,2 5,8 4,7± 

0,22 

Хлор*

* 

ммол

ь/дм3 

103-

115 

114 111 112 109 94  110 118 112 57 104,1

± 

6,28 

Примітка. * p < 0,05 ** p > 0,05 

Аналізуючи дані таблиць можна зазначити, що біохімічний аналіз крові тварин, 

які страждають на асоційований перебіг кишкового ієрсиніозу з ПВЕ хоч і мають 
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високу діагностичну цінність, з точки зору чисельної оцінки функцій систем 

організму, проте не є достовірним інструментом для діагностики даної 

мікстінфекції. 

Гематологічні показники собак кишкового ієрсиніозу ускладненого ПВЕ (табл. 

3.18) демонструють достовірне відхилення, що виражено помірним лейкоцитозом з 

незначним зміщенням ядра клітин вліво, змінами співвідношення клітин 

гранулоцитарного пулу клітин білої крові (передусім за рахунок збільшення 

відсотку моноцитів). 

Таблиця 3.18 

Гематологічні показники крові собак при парвовірусному ентериті, 

ускладненому кишковим ієрсиніозом (n=10) 
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7 
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45 34,

1 
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4 

39,

7 

48,

9 

45,

4 

49,

2 

51,

9 

43,8 ± 

2,01 

Гемоглобін** г/ дм3 120 -

180 

170 122 154 118 152 144 174 127 173 164 133,4 

± 

6,73 

Еритроцити** х10 

12/ дм3 

5,5-

6,5 

7,0

2 

4,5

1 

6,2

3 

4,8

8 

6,3 5,9

7 

6,9

9 

7,2

2 

7,4

8 

7,7

6 

6,436 

± 

0,30 

ШОЕ* м/хв 0-12 6 12 14 2 13 1 23 2 11 2 8,6 ± 

2,28 

СВГЕ пг 20-

25 

24,

2 

34,

8 

24,

7 

24,

2 

22,

4 

24,

1 

24,

9 

20,

4 

23,

1 

21,

1 

24,39 

± 

1,29 

СКГЕ г/дм3 330 

-380 

330 362 342 346 335 363 365 324 352 318 343,7 

± 

5,32 

Лейкоцити 

**(WBC) 

х109/дм

3 

6-17 5,2

8 

3,5

7 

9,6

1 

3,8

5 

5,0

5 

2,3 4,6

2 

4,6

5 

6,0

5 

7,9

1 

5,289

± 

0,702 
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Продовження таблиці 3.18 
Лімфоцити**  % 

WBC 

12-

30 

25 23 25 31 14 17 20 23 14 13 20,5 ± 

1,85 

Нейтрофіли: 

-сегментоядерні 

 % 

WBC 

60 -

70 

 

 

57 

 

 

67 

 

 

63 

 

 

61 

 

 

52 

 

 

65 

 

 

58 

 

 

54 

 

 

69 

 

 

68 

61,4 ± 

1,892 

 

 - паличкоядерні  % 

WBC 

2-6 10 6 4 6 8 2 2 14 11 9 7,2 ± 

1,203 

Моноцити*  % 

WBC 

1-4 6 3 8 2 4 12 18 7 6 9 7,5 ± 

1,492 

Эозинофіли**  % 

WBC 

0-2 2 1 0 0 2 1 2 2 0 1 1,1 ± 

0,276 

Базофіли**  % 

WBC 

рідк

о 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ± 

0,00 

Тромбоцити**  % 

WBC 

150-

400 

183 413 286 300 179 203 312 223 168 165 243,2 

± 

25,85

5 

Примітка. * p < 0,05 ** p > 0,05 

Показники клінічного аналізу крові свідчать про виражені зміни у 

гранулоцитарному пулі клітин (достовірний моноцитоз, іноді еозинофілія) за ПВЕ, 

на відміну від зміщення ядра вліво та нейтрофілії під час моноінфекції кишкового 

ієрсиніозу. 

Під час огляду трупів собак, що загинули за асоційованого перебігу ПВЕ та 

кишкового ієрсиніозу в усіх випадках спостерігалося помірне трупне заклякання. 

Навколо носа виявляли серозну рідину або скоринки засохлого серозного ексудату, 

а навколо пащі - рідину від сірого до блідо-рожевого кольору або засохлий слиз. 

Прианальна ділянка та задні кінцівки були забруднені рідкими кривавими 

фекаліями.  

На розтині трупів виявляли випіт в черевну порожнину. В шлунку слизова 

оболонка була сірувато-червона з геморагіями. Запалення слизової оболонки 

шлунку локалізувалось переважно на складках органу. В кишечнику, де виявлялися 

основні зміни, вмісту майже не було. Слизова оболонка переважно тонкого відділу 
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кишечнику в стані гострого катарально-геморагічного десквамативного запалення, 

місцями з ерозивними геморагічними ділянками. В окремих випадках спостерігали 

відшарування слизової оболонки на ділянках протягом кількох сантиметрів. 

Печінка була збільшена, еластична за консистенцією, коричневого кольору, а 

на поверхні розрізу виявлялися вогнища сірого кольору.  

У нирках визначали переважно дистрофічні процеси, а в селезінці виникали 

крововиливи. Виявлялися плевральні крововиливи, вогнища ателектазу та набряку в 

легенях. Легені переважно були еластичними з ознаками гіперемії.  

Гістологічно в тонкому кишечнику виявляли реакцию келихоподібних клітин, 

що були переповнені секретом (рис. 3.45), що свідчило про гостре катаральне 

запалення, в печінці домінуючим процесом виступала зерниста дистрофія (рис. 3.46) 

місцями з декомплексацією балок.  

 

Рис. 3.45 Ураження кишечнику, Г+ 

Е,х100 

 

Рис. 3.46 Ураження печінки, Г + 

Е,х400 

В окремих випадках встановлювали ознаки цирозу (рис. 3.47), що може бути 

пов’язано з тривалим порушенням гемодинаміки. 
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Рис. 3.47 Ознаки токсичного цирозу, Г + Е, х400 

У легенях знаходили ознаки клітинного та інтерстиціального запалення, а також 

набряку (рис. 3.48). 

 

Рис. 3.48 Набряк легень, Г + Е, х 400 

 

Під час дослідження нирок в клубочках знаходили ексудат, що свідчить про 

серозне запалення, та ознаки гломерулонефриту з місцевою десквамацією епітелію 

канальців (рис. 3.49). 
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Рис. 3.49 Серозний гломерулонефрит, Г + Е, х400 
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3.6 Визначення терапевтичної ефективності за запропонованою схемою 

лікування собак, хворих на кишковий ієрсиніоз за моно - та асоційованим 

перебігом 

 

3.6.1 Результати лікування собак, хворих на кишковий ієрсиніоз 

 

Для проведення досліджень у клініці дрібних тварин «Ветсервіс» були 

відібрані 14 тварин, що мали лабораторно підтверджений діагноз «кишковий 

ієрсиніоз», після чого було сформовано дві умовні групи по сім голів в кожній. 

Перша група: три німецькі вівчарки – Нора, Альма, Вольт віком одинадцять місяців, 

один рік, п’ять місяців, один кокер-спаніель Лакі три роки, один стафорширдський 

тер'єр Гром п’ять років, два метиси Буч -два роки п’ять місяців та Тор один рік один 

міс; друга група: дві німецькі вівчарки: Рей шість років, Фукс два роки, один франц. 

бульдог Черчиль три роки, один йоркширський тер’єр Боня дев’ять міс, три метиси 

– Дюк два роки сім місяців, Саміра один рік шість місяців, Веста чотири роки три 

місяці. 

Діагноз «спонтанний кишковий ієрсиніоз» встановлювали шляхом 

виключення можливих інфекцій: парвовірусного ентериту, коронавірусної інфекції, 

інфекційного гепатиту (Biopanda CPV+Corona Ag RAPG-CPC-001, Canine 

Adenovirus Type - II Ag RAPG-CAV-001).  

Тварини першої (дослідної) групи отримували лікування відповідно 

запропонованого протоколу (табл. 3.19),  

Таблиця 3.19  

Протокол дослідної групи за самостійного перебігу кишкового ієрсиніозу 

собак 

 

Препарат/дієта Доза на 1 кг маси 

тіла/голову 

Кратність 

дозування/метод 

введення 

Термін 

лікування 

«Стерофундин®»  20-30 см3/кг/год.  1-2 р/добу, в/венно ІПШ 1-5 днів 
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Продовження табл. 3.19 
«Юнідокс 

солютаб» таблетки  

10 мг/кг 1р/ добу перорально з водою за 15 

хв. до прийому корму 

14 - 28 діб 

Пантопразол 1 мг/кг 1р/24 год. в/венно, краплинно ІПШ у 

0,9 % NaCl за 30 хв 

1-р/добу до 

зникнення 

блювання 

Матопітант 

(Серенія ©) 

1 мг/кг 1р/24 год п/ш або в/в струминно у 

0,9 % NaCl 

1р/добу не 

більше 5 діб 

Ціанкобаламін 500 

мкг/см3 

2000 мкг/голову 1 р/3 доби 3 рази 

Іпакітін 1 мірна ложка на 5 кг  2-3 р/добу  3-7 діб за 

потреби 

«Роял Канін ГІ 

Ліквід» (дієта 

рідка) 

за добовою нормою, 

залежно від маси тварини 

5-6 р/добу  3-5 

 

другої – за загальноприйнятим емпіричним протоколом, що застосовується за 

шлунково-кишкових інфекцій (табл. 3.20). 

 

Таблиця 3.20 

Протокол контрольної групи за самостійного перебігу кишкового 

ієрсиніозу собак 

Препарат/дієта Доза на 1 кг маси 

тіла/голову 

Кратність дозування/метод 

введення 

Термін 

лікування 

Рінгера лактат  20-30 см3/кг/год.  1-2 р/добу, 

 в/венно ІПШ 

2-5 діб 

«Синулокс» 

суспензія 

(амоксицилін+кла

вуланова кислота) 

8,75 мг/кг  

 

підшкірно 1р/добу 10 діб 

Омепразол 1 мг/кг 1р/24 год. в/венно, краплинно ІПШ у 

0,9 % NaCl за 30 хв 

1 р/добу до 

зникнення 

блювання 
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Продовження табл. 3.20 
Матопітант 

(Серенія ©) 

1 мг/кг 1р/24 год п/ш або в/в струминно у 

0,9 % NaCl 

1р/добу не 

більше 5 діб 

Ціанкобаламін 

500 мкг/см3 

2000 мкг/голову 1 р/3 доби 3 рази 

Іпакітін 1 мірна ложка на 5 кг  2-3 р/добу  3-7 діб за 

потреби 

 

 Ефективність лікувальних заходів оцінювали за наступними показниками: 

- статистично значущі зміни показників релевантних популяцій лейкоцитів 

(заг. лейкоцити, паличко- та сегментоядерні, моноцити); 

- період відновлення самостійного харчування; 

- припинення діареї; 

- період припинення виділення збудника з фекаліями. 

Оцінка тяжкості стану тварини проводилося за показниками первинного 

огляду, результатів біохімічних та гематологічних досліджень крові.  

Як показали наші дослідження, при застосуванні лікувальних заходів за схемою 

ми спостерігаємо пом’якшення клінічних ознак захворювання на 4-5 добу лікування. 

Середня тривалість лікування до припинення виділення тваринами збудника 

становила 12 днів. Зменшення клінічних ознак, притаманних цьому захворюванню 

ми виявили у першій групі на 4,6 добу, а в другій групі на 5,3.  

За даними таблиці 3.21 ми бачимо, що клінічні ознаки хвороби зникли швидше 

у собак контрольної групи. Мелена у контрольної групи собак зникла в середньому 

на шосту добу, а у дослідної 4,5 добу. Блювання зникли у собак дослідної групи в 

середньому на 1,5 добу, а у контрольної на 1,7 добу. За 4,6 діб зникли ознаки втрати 

апетиту у дослідній групі, у контрольній в середньому на сьому добу (табл. 3.21). 
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Таблиця 3.21  

Терапевтична ефективності запропонованих схем лікування кишкового 

ієрсиніозу собак позитивно реагуючих на ієрсиніозні антигени в діагностичних 

титрах 

 

Групи Собаки Дні спостережень 

 

 

 

І 

група 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Нора                  

Альма                

Вольт                

Лакі                 

Гром                

Буч                 

Тор       

 

ІІ 

група 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Рей                  

Фукс          

 Черч.                

 Боня                

Дюк          

Сам.                

 Веста         

мелена блювання або 

дегідратація 

відсутність 

клінічних ознак 

припинення 

виділення збудника 

загибель 

тварини 

 

За період наших досліджень серед умовно дослідних груп відбулася загибель 

трьох тварин. У дослідній групі загинула одна тварина (17 %), а в другій групі - три 

тварини – 42,86 %. Інші тварини видужали. В першій групі одужало шість тварин 

(85,71 %); в другі групі -  чотири тварини (57,14 %). 

Виділення збудника у тварин контрольної групи припинилося в середньому на 
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12,8 добу лікування, у контрольній припинення виділення збудників спостерігалося 

лише у однієї тварини на 14-й добу  

При  проведенні лікування тварин дослідної групи було здійснено моніторинг 

біохімічних та гематологічних показників. Визначені зміни вказують на те, що зміни 

біохімічних показників тварин за КІ не є специфічними та достовірно не 

відображають ефективність лікувальних заходів (табл. 3.22). 

Таблиця 3.22 

Порівняння змін біохімічних показників сироваток крові собак дослідної 

групи за спонтанного кишкового ієрсиніозу на першу та десяту добу лікування 

(n=7) 

 

 Показники Одиниці 

 виміру 

Показники 

норми 

1-й добу 

лікування 

10-й добу 

лікування 

АлАТ** 

 

МО/дм3 8,2-70,0 39.18 

±5,91 

31,83 

±4,679 

АсАТ** МО/дм3 8,9-43,0 50.71 

±9,411 

50,08 

±5,016 

ЛФ** МО/дм3 10-60 96.6 

±21.31 

30,33 

±6,102 

Білірубін 

загальний** 

  

ммоль/дм3 0,9-10,6 10.04 

±13,32 

5,258 

±0,557 

Креатинін** 

 

г/дм3 55-100 78,5 

±10,80 

68,83 

±2,33 

Сечовина** 

 

ммоль/дм3 2,86-8,93 8,13 

±1,897 

7,18 

±0,401 

Загальний  

білок** 

г/дм3 55,1-75,2 60,9 

±1,35 

64,45 

±1,454 

Глюкоза** 

 

г/дм3 3,4-6,0 4,74 

±0,307 

4,85 

±0,42 

Примітка. * p < 0,05 ** p > 0,05 
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Зміни гематологічних показників демонструють чітку тенденцію до 

нормалізації показників лейкоцитів та відсотку лімфоцитів, а також виражене 

зниження відсотку паличкоядерних нейтрофілів (табл. 3.23). 

Таблиця 3.23  

Порівняння змін гематологічних показників сироваток крові собак 

дослідної групи за спонтанного кишкового ієрсиніозу на першу та десяту добу 

лікування (n=7) 

 

Показники Одиниці 

виміру 

Показники 

норми 

1-й добу 

лікування 

10-й добу 

лікування 

Гематокрит**  % 37-55 43,98 

± 3,124 

 

41,966 

± 2.607 

Гемоглобін** 

  

г/дм3 120 -180 140,66 

± 9,983 

148,33 

± 9.639 

Еритроцити**  х1012/л 5,5-6,5 5,863 

± 0,210 

5,988 

± 0,365 

Лейкоцити (WBC)* 

  

х109/л 6-17 20,79 

± 3,048 

8,77 

± 0,477 

 

Лімфоцити* 

  

 % WBC 12-30 9,33 

± 1,02 

22,83 

± 0,945 

Нейтрофіли: 

- сегментоядерні 

** 

 

 % WBC 

 

60-70 

 

70 

±1,34 

 

65,66 

± 1,777 

- паличкоядерні 

 * 

 % WBC 2-6 14,16 

±1,447 

5 

±0,856 

Моноцити** 

  

 % WBC 0-4 5,83 

±0,921 

4,66 

±0,703 

Еозинофіли** 

  

 % WBC 0-2 1,33 

±0.421 

1,33 

±0,421 

Базофіли 

  

 % WBC 0-1 0 

±0,000 

0,00 

±0,000 

Тромбоцити** 

  

х109/л 150-500 279,83 

±30.187 

258 

±25,126 
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Примітка. * p < 0,05 ** p > 0,05 

Отримані результати свідчать про ефективність застосованого протоколу 

лікування кишкового ієрсиніозу собак у 85,71 % випадків (6 тварин). Смертність у 

дослідній групі була на 60,34 % нижча за контрольну групу (17 % - одна тварина 

проти 42,86 % - три тварини).  

Виділення збудника у тварин контрольної групи припинилося в середньому на 

12,8 добу лікування, у контрольній припинення виділення збудників спостерігалося 

лише у однієї тварини на 14-й добу  

Для оцінки ефективності лікування необхідно проведення регулярного 

моніторингу гематологічних показників, особливо значень лейкоцитарної формули. 

3.6.2 Лікування хворих собак за асоційованого перебігу кишкового 

ієрсиніозу та лептоспірозу  

 

Кишковий ієрсиніоз загострює перебіг гострого та хронічного лептосірозу 

через втрату великого об’єму рідини підчас діареї та блювання. Це в свою чергу 

спричиняє зміщення електролітного балансу та зневоднення, що призводить до 

зниження ШКФ та загострення ниркової недостатності, яка є розповсюдженим 

ускладненням за лептоспірозу (табл. 3.24).  

Таблиця 3.24 

Схема лікування хворих собак, за асоційованого перебігу кишкового 

ієрсиніозу та лептоспірозу  

Препарат/діє

та 

Доза на 1 кг маси 

тіла/голову 

Кратність 

дозування/метод 

введення 

Термін лікування 

Р-н Хартмана  30 см3/кг/год.  1-2 р/добу, в/венно ІПШ 2 

«Плазмаліт®» 

рН 6,5 - 7,3 

30 см3/кг/год. (в залежності 

від ступеню дегідратації) 

1-2 р/добу, в/венно 

краплинно з постійною 

швидкістю 

3-5 

Ампіцилін  20 мг/кг  

(10-15 у собак з азотемією) 

в/венно 1р/6 год 5-7 діб (до можливості 

призначення 

доксицикліну) 
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Продовження таблиці 3.24 
«Юнідокс 

солютаб» 

таблетки 100 

мг  

10 мг/кг 1р/ добу перорально з водою за 15 

хв. до прийому корму 

 

14 - 28 діб 

Ондансетрон 

(р-н для 

ін’єкцій) 

0,5-1 мг/кг 1р/12 год. в/венно, краплинно ІПШ 

у 0,9 % NaCl за 30 хв 

1-2 р/добу до 

зникнення блювання 

Матопітант 

(Серенія ©) 

1 мг/кг 1р/24 год п/ш або в/в струминно у 

0,9 % NaCl 

1р/добу не більше 5 

діб 

Ціанкобаламі

н 500 мкг/см3 

2000 мкг/голову 1 р/3 доби 3 рази 

Іпакітін 1 мірна ложка (5 г) на 5 кг  2-3 р/добу  3-7 діб за потреби 

«Роял Канін 

ГІ 

Ліквід»(дієта 

рідка) 

за добовою нормою, залежно 

від маси тварини 

5-6 р/добу  3-5 

 

Протокол лікування асоційованого перебігу кишкового ієрсиніозу та 

лептоспірозу було апробовано на шести собаках з підтвердженим лептоспірозом, що 

позитивно реагували на ієрсиніозні антигени. 

Контрольними точками відновлення тварин було: поява апетиту; припинення 

діареї; припинення виділення збудників захворювання з сечею/фекаліями (контроль 

методом ПЛР, лабораторія «Бальд» м. Київ, «Лабовет» м. Львів). 

Застосування терапевтичних заходів протягом 14 діб дозволило в усіх випадках 

подолати розвиток мікст-інфекції і поступово відновити фізіологічні функції тварин. 

Отримані дані свідчать про ефективність протоколу лікування собак за 

асоційованого перебігу кишкового ієрсиніозу та лептоспірозу у 83,33 % (п’яти 

тварин) тварин. Летальність серед собак у досліді склала 16,67 % (одна тварина). 

Припинення виділення ієрсиній з фекаліями вдалося досягнути у 100 % тварин, що 

вижили в середньому на 12,6 добу (табл. 3.25).  
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Таблиця 3.25  

Терапевтична ефективність запропонованих схем лікування лептоспірозу 

собак позитивно реагуючих на ієрсиніозні антигени в діагностичних титрах 

 

 

Собаки 

 

Дні спостережень 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1                    

2                 

3                

4                  

5                 

6            

мелена блювання/ 

дегідратація 

відсутність 

клінічних 

ознак 

припинення 

виділення 

збудника 

анурія загибель 

тварини 

 

3.6.3 Лікування хворих собак за асоційованого перебігу кишкового 

ієрсиніозу та парвовірусного ентериту 

 

Враховуючи спільність багатьох клінічних та патофізіологічних проявів цих 

хвороб, тактика лікування асоціативного перебігу ПВЕ та КІ практично не 

відрізняється від тактики лікування обох моно інфекцій (табл. 3.26).  
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Таблиця 3.26  

Терапевтична ефективність запропонованих схем лікування кишкового 

ієрсиніозу собак позитивно реагуючих на ієрсиніозні антигени в діагностичних 

титрах 

 

 

Групи 

 

Собаки 

 

Дні спостережень 

 

 

І 

група 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1                 

2                

3         

4                 

5                

мелена блювання або 

дегідратація 

відсутність 

клінічних ознак 

припинення 

виділення 

збудника 

загибель тварини 

 

Протокол лікування було апробовано на 5 собаках, що мали лабораторно 

підтверджений діагноз «парвовірусний ентерит» (Biopanda Canine Parvovirus Ag 

Rapid Test Kit RAPG-CPV-001) та мали позитивну реакцію до ієрсиніозних антигенів 

у діагностичних титрах (макро-РМА).  

Отримані дані свідчать про терапевтичну ефективність лікування собак за 

асоційованого перебігу кишкового ієрсиніозу та парвовірусної інфекції у 80 % 

тварин. Летальність серед собак у досліді склала 20 % (одна голова). Припинення 

виділення ієрсиній з фекаліями вдалося досягнути у 75 % тварин, що вижили в 

середньому на 13 добу.  
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РОЗДІЛ 4 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ, АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

За даними переважно закордонних дослідників ієрсиніозної тематики в собак і 

котів, цих тварин уражають Y. enterocolitica та Y.pseudotuberculosis. Ряд дослідників 

вважають, що Y. enterocolitica є природним кишковим коменсалом собак і котів [24, 

133, 139]. На думку інших авторів ієрсинії у собак здатні спричинювати ентероколіт, 

ураження печінки, перитоніт, патологію репродуктивної системи [23, 101, 131, 217]. 

У той же час етіологічне значення Y. enterocolitica у м’ясоїдних в Україні 

залишається не визначеним [27].  

Резервуаром збудників є численні тварини, проте одним з найпоширеніших 

вважають сірого пацюка та інших синантропних гризунів [198, 208]. Встановлена 

виражена сезонність захворювання, яка припадає на найвологіші періоди роду – 

рання весна та пізня осінь [3]. У зв’язку з визначенням кишкового ієрсиніозу 

зоонозною хворобою, впродовж останніх років дослідники усього світу приділяють 

значну увагу епідеміологічного процесу за цього захворювання [136, 137, 166, 183, 

211, 230]. Й нині продовжують встановлювати фактори і шляхи передачі збудника, 

хоча провідним вважають фекально-оральний (аліментарний) шлях [154]. Можлива 

горизонтальна передача збудника через прямий контакт [230]. 

Хвороба реєструється скрізь, проте в країнах, де добре розвинені такі галузі як 

тваринництво, овочівництво і переробні виробництва, захворювання реєструють 

значно частіше. В деяких країнах захворювання посідає друге місце за кількістю 

випадків після сальмонельозу [99, 208]. Кишковий ієрсиніоз серед людей переважно 

перебігає токсикоінфекція при порушенні санітарних умов виробництва, збереження 

та реалізації продукції тваринництва [123]. 

Встановлені шляхи інфікування працівників боєнь та м’ясокомбінатів, що 

розчинюють глотки і кишечник [118]. У робітників цих підприємств виділяють 

антитіла до Y. enterocolitica сероваріанту 03, рідше сероваріантів 05 08, 09 та 
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Y. pseudotuberculosis [129]. Люди також можуть захворіти при вживанні 

недосмаженої свинини [117], а також при контакті зі свіжим м’ясом, з якого виділяли 

Y. pseudotuberculosis сероваріанту 03 біотипу 4 [135]. Фекалії свиней можуть містити 

ієрсинії різних сероваріантів [136], як і екскременти диких тварин [188]. Непросолена 

риба також може містити ієрсинії [171, 238]. Інфікування людей та тварин може бути 

пов’язано з вживанням води, що забруднена стоками ферм [249]. Захворювання 

людей супроводжується ураженням паренхіматозних органів, пропасницею та 

черевним болем [154, 212, 230, 236].  

Існують повідомлення щодо контамінації продуктів забою, водоймищ ти інших 

об’єктів фекаліями гризунів [211]. Збудник також розповсюджується трансмісивним 

шляхом, що створює екологічну небезпеку [245]. Все вищезгадане вимагає 

постійного контолю за ієрсиніозною інфекцією. Неконтрольоване становище щодо 

ієрсиніозів може призвести до порушення екологічної рівноваги відносно 

бактеріального пейзажу довкілля і сприяти утворенню особливо небезпечних 

антропургічних осередків хвороби [244]. 

В останні роки в містах зростає чисельність тварин , що утримують громадяни в 

своїх помешканнях, зокрема собак. Цих тварин використовують для охорони 

об’єктів, в слідчих діях органів Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки, 

прикордонній службі тощо. Зустрічаються повідомлення щодо епідеміологічних 

аспектів при бактеріоносійстві або ієрсиніозі собак [131]. Собаки в більшості 

випадків хворіють без виражених клінічних ознак, що може сприяти контамінації 

людей, які утримують в своїй оселі цих тварин, а також спричиняти забруднення 

довкілля при вигулі хворих тварин [237].  

Починаючи з 1980 року до теперішній час європейські дослідники показали, що 

контамінація фекалій собак Y. enterocolitica може вар’ювати від ≤5 % до 30,1 % [99, 

188].  

Узагальнюючи наші результати скринінгових досліджень щодо ізоляції 

ієрсиній зі 180 збірних проб фекалій собак було ізольовано 33 культури 

Y. enterocolitica , що становило 18,3 %. Ці культури були представлені чотирма 

біоварами, серед яких переважав біовар 1 (54,6 % випадків). Проведена робота 
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свідчить про те,що контамінація фекалій собак ієрсиніями в різних містах країни є 

не однаковою і залежить від багатьох факторів. Контакт між собаками та їх 

власниками помітно змінився протягом останніх років в більшості 

постіндустріальних країн [98, 230, 247]. Через набагато тисніші контакти людини з 

тваринами – компаньйонами полегшується передача мікроорганізмів між ними 

[132]. Собаки здатні легко інфікуватися через їжу, контаміновану Y. enterocolitica, 

контакти з іншими тваринами, які можуть бути носіями збудника і виділяти його 

понад три тижні [135, 217]. Зрозуміло, що при проведенні широкомасштабних 

досліджень кількісні показники щодо ізоляцій збудника кишкового ієрсиніозу 

можуть дещо змінитися. Але, навіть враховуючи певну статистичну похибку, можна 

свідчити про достатньо високий рівень інфікування дрібних домашніх тварин 

Y. enterocolitica, що активно впливає на формування локальних урбаністичних 

осередків інфекції та створює небезпеку спалахів ієрсиніозних спорадій і навіть 

ензоотій (ендемій), тому що ієрсиніози є типовими представники сапронозних 

інфекцій і мають усі ланцюги епізоотичного (епідемічного) процесу. 

Дослідження сироваток крові собак, власники яких звертались до клінік 

ветеринарної медицини різних міст України, свідчать про те, що у 10–26 % випадків 

у них виявляються позитивні реакції на антигени Y. enterocolitica, причому у 20 % 

випадків титри були вище за 1:200, який вважаються діагностичними щодо 

кишкового ієрсиніозу. Зважаючи на вищезгадане, собак потрібно розглядати як 

потенційне джерело кишкового ієрсиніозу як домашніх тварин, так і людини. 

Результати експериментів закордонних дослідників підтверджують отримані нами 

дані й збігаються з основними узагальнюючими положеннями [99, 133, 135, 190]. 

Кількість повідомлень про захворювання м’ясоїдних на кишковий ієрсиніоз в 

Україні є обмеженою [3, 158], проте, як показали наші дослідження, це не відображає 

дійсного становища щодо ієрсиніозів м’ясоїдних. Так, з 380 проб сироваток крові 

собак з різних міст країни позитивні реакції з трьома антигенами Y. enterocolitica 

виявлено у 243 тварин (64,6 %). Найбільша кількість позитивних реакцій виявлена на 

ієрсиніозний антиген О:9 – 114 проб, що склало 46,9 %. Крім того, були виявлені 

сироватки крові собак одночасно позитивні з антигенами О:9 та О:3 в 26 випадках, і 
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з антигенами О:9 та О:6.30 – в 22 випадках. Позитивними до антигену O:6.30 

виявились 49 сироваток собак, що склало 20,2 % від загальної кількості позитивних 

реакцій, тобто в 2,3 рази менше ніж до антигену O:9. Кількість позитивних реакцій 

на антиген O:3 була найменшою і становила 9.9 % від загальної кількості позитивних 

проб. Також потрібно зазначити, що у 23 % сироваток встановлені змішані позитивні 

реакції. Світовий досвід свідчить про певні локальні контамінації сероваріантами 

Y. enterocolitica в різних країнах і навіть регіонах країн [135, 237]. У той же час 

сучасна глобалізація світу, природна та штучна міграція тварин може швидко 

змінювати спектр збудників в тій чи іншій місцевості, що вимагає розширення 

діагностичних можливостей.  

Під час оцінювання рівня титрів до ієрсиніозних антигенів, виявлено, майже у 

половини позитивних реакцій (52/45,6 %) максимальні титри до антигену О:9 не 

перевищували 1:200, в 45 випадках (39,5 %) не перевищували 1:400, а максимальний 

титр 1:800 виявили у 17 серопозитивних сироваток (14,9 %). Враховуючи те що 

діагностичним титром за кишкового ієрсиніозу собак є 1:200, можна припустити, що 

певна кількість таких тварин є хворими незалежно від відсутності певного 

симптомокомплексу притаманного хворобі. 

Дослідниками доведено, що серовар O:3 має більш виражену 

ентеротоксичність, а O:9 більшу інвазивність [61], що звичайно може впливати на 

інфекційну активність сероваріантів збудника і розвиток септицемічного процесу. 

Наші дослідження свідчать про більшу розповсюдженість сероваріанту O:9, що 

часто зумовлює саме кишковий прояв хвороби, а в разі ускладнень виникає 

поліорганна патологія. 

Деякі дослідники кишкового ієрсиніозу вважають, що рівень контагіозності 

ієрсиній є доволі низьким, тому захворювання розвивається у людей в разі 

потрапляння в шлунок і кишечник значної кількості збудника, який може міститися 

у сирому та пастеризованому молоці, вершках, сирі, морозиві, м’ясі, овочах, фруктах, 

питній воді. Тому ієрсиніоз здебільшого реєструють у дітей раннього віку, в яких 

менш розвинуті захисні функції травної системи [98, 154, 236]. 
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Про вплив ієрсиній на тварин, зокрема собак різного віку, інформації не 

знайдено. Проведені дослідження показали, що переважно позитивні реакції з 

ієрсиніозними антигенами виявляли у тварин до одного року – 47,6 %, дворічних – 

19,8 %, трирічних – 13,9 % і суттєво менше у чотирирічних та п’ятирічних, 

відповідно 4,3 % та 3,2 %. У тварин старше п’яти років такі реакції виявлялися 

випадково в межах 0,53–1,07 %. Дослідники за кордоном також реєструють гострий 

перебіг кишкового ієрсиніозу переважно у собак раннього віку [101] 

Результати щодо контамінації збудником кишкового ієрсиніозу собак не 

виявили кількісних відмінностей залежно від статі тварин. Так, якщо в окремих 

містах виявляли більше контамінованих Y. enterocolitica самців або самок, то в 

цілому це співвідношення становило практично 1 : 1. Цей аспект не розкритий і в 

джерелах спеціальної літератури за кордоном. 

Щодо породної схильності, представлені матеріали не можуть надати 

об’єктивних результатів адже в досліді використано відносно незначну кількість 

порід, а також потрібно враховувати нерівномірну розповсюдженість різних порід 

собак в регіонах України. В той же час заслуговує уваги те, що контамінація 

ієрсиніями відбувається серед порід собак які, переважно мають більш активний 

спосіб життя і здатні контактувати з різними об’єктами зовнішнього середовища 

[226, 237]. 

Дослідження щодо виявлення позитивних реакцій у тварин залежно від умов 

утримання та годування показали, що серед тварин, які переважно знаходяться в 

помешканнях власників більше половини мали позитивні реакції до ієрсиніозних 

антигенів. Серед тварин яких утримують на подвір’ях цей показник був набагато 

більшим і становив 81,2 %, що також перевищувало показник тварин яких 

утримували в притулку (70,0 %) проте дорівнювало показникам контамінації 

ієрсиніями безпритульних тварин (83,3 %) [3]. Годівля тварин переважно 

промислово виготовленими кормами обмежувала контамінацію ієрсиніями. 

Використання індивідуальних раціонів та раціонів із змішаною структурою суттєво 

збільшувало цей показник, а у тварин з невідомим складом раціону позитивні реакції 

до ієрсиніозних антигенів становили 85,0 % [36, 141, 178]. Ці дослідження свідчать 
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про те, що за різних умов утримання і годування собак контакт з ієрсиніями, як 

представниками потенційної сапронозної інфекції є неоднаковим. Це також дає уяву 

про різний рівень співіснування Y. enterocolitica в шлунково-кишковому тракті 

тварин як коменсалів. 

Штами ієрсиній, що виділенні від свиней, корів, собак, котів і гризунів, за 

біохімічними і серологічними властивостями схожі зі штамами, які ізолюють від 

хворої на ієрсиніоз людини [129, 136, 183, 230]. Вивчення властивостей ієрсиній 

ізольованих нами з фекалій собак із різних регіонів країни свідчить про їх 

ідентичність тим, які ізолюють від хворих людей, що створює небезпеку як для 

домашніх тварин, так і для людей, особливо дітей [98, 125, 166, 230].  

Ключовим моментом у складному ланцюгу формування епізоотичного варіанту 

збудника емерджентної інфекції є поява генетично нового або відмінного за 

антигенними характеристиками, вже відомого патогена. Такий збудник часто 

виникає внаслідок генетичних механізмів мутацій, рекомбінацій і реасортацій. 

Останньому сприяють зміни зовнішнього середовища, активізація торгівлі і 

транспортування тварин та кормів, використання нераціональних агрохімічних і 

терапевтичних заходів, погіршення імунного статусу поголів’я тварин [29].  

Епідеміологами встановлена виражена сезонність захворювання, яка припадає 

на найвологіші періоди року – рання весна та пізня осінь [62, 65]. Наші дослідження 

не дозволяють зробити висновків про наявність сезонності прояву захворювання. 

Проте, враховуючи біологічні особливості збудника і особливо його стійкість до 

низьких температур можна припустити, що після зими на засмічених органічними 

залишками ділянках можуть створюватися сприятливі умови для розмноження 

збудника. 

Вважають,що собаки в більшості випадків хворіють без виражених клінічних 

ознак [195,237], що може сприяти контамінації людей, які утримують в своїй оселі 

цих тварин, а також спричиняти забруднення довкілля при вигулі хворих тварин [226, 

237]. Наші дослідження також підтверджують таку думку,проте за останні роки все 

частіше рєєстируються випадки гострого перебігу хвороби як моноінфекції так і 

разом з деякими вірозами та бактеріозами. Собаки, сироватки яких були позитивні 
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до ієрсиніозних антигенів у діагностичних титрах часто були пригнічені, мали 

лихоманку (до 40,6 ℃), а через деякий час гіпотермію (35,6 ℃), аритмію, болючість 

черевної стінки, діарею з вмістом крові, іноді жовтяницю [69]. Важкий перебіг 

хвороби супроводжувався блюванням, диспоное, меленою та ознаками шоку [227, 

228]. У деяких тварин спостерігалися зміни з боку опорно-рухливої системи – 

артрити, кульгавість (різного ґенезу); з боку серцево-судинної системи – аритмію, 

міокардоз та ендокардіоз [233]; і сторони печінки – гепатит та цироз [110, 199], з боку 

репродуктивної системи-запалення матки, аборти у вагітних самок [28, 89]. 

Більшість симпомів ми також виявляли в наших спостереженнях за хворими 

тваринами проте з боку репродуктивної системи достовірних змін, що 

безпосередньо пов’язані з ієрсиніозом не виявляли; з боку серцево-судинної системи 

встановлювали ознаки порушення її функцій переважно разом з патологією органів 

дихання . 

У розвитку ієрсиніозної інфекції розрізняють декілька фаз: ентеральну, 

реґіонарну, генералізовану і фазу вторинно-вогнищевих уражень. Останні дві фази 

часто характеризуються бактеріемію, гематогенними вогнищами запалення і 

септицемією. В спеціальній літературі часто можна зустріти наступні форми 

перебігу захворювання: кишкову; абдомінальну; септичну (абсцедуюча пневмонія, 

гнійний артрит остеомієліт тощо); суглобову; жовтяничну [75]. Наші дослідження 

свідчать про наявність септичної і кишкової форми за гострого перебігу та 

генералізовану форму за хронічного перебігу. Решта патологічних процесів, на нашу 

думку, є наслідком переважно ускладнень кишкового ієрсиніозу іншими бактеріями 

та вірусами. 

Як показали результати наших біохімічних та гематологічних досліджень в разі 

підозри на кишковий ієрсиніоз, останні є малоінформативними. В той же час 

вивчення гематологічного профілю позитивно реагуючих на ієрсиніозні антигени 

тварин свідчить про виражену загальну запальну реакцію з лейкоцитозом за рахунок 

перевищення нормативних показників нейтрофілів на 20 – 36 %. Також виявляли 

майже постійне збільшення рівня лімфоцитів в межах 3 – 9 %. Відхилення констант 
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біохімічних показників крові (АлАТ, АсАТ, лужної фосфатази) було переважно 

пов’язано з фоновими патологіями тварин.  

Під час патолого-анатомічного дослідження у серопозитивних собак в 

шлунково-кишковому тракті здебільшого виявляли катаральний гастроентерит, 

зернисту дистрофію печінки, серця, нирок; серозний артрит [158, 181]. За нашими 

патолого-анатомічними дослідженнями у спонтанно хворих на ієрсиніоз собак 

виявляли переважно катаральний гастроентерит, катарально-геморагічний 

гастроентерит або ентероколіт, що характеризувалися нерівномірною гіперемією 

слизової оболонки, втратою нею блиску, набряканням та розпушенням, появою 

складчастості. На поверхні оболонки знаходили надмірне накопичення мутного 

слизу у вигляді тяжів або згустків. Вміст переважно, рідкий, мутний, зі слизом, часто 

з домішкою крові. Судини брижів переповнені кров’ю, лімфатичні вузли збільшені, 

на розрізі з ознаками серозного лімфаденіту та явищами гіперемії. В печінці 

виявляли глибокі дистрофічні процеси з притупленням країв органа, зміною 

кольорів та напруженням капсули. Колір органа неоднорідний, від темно-вишневого 

до глинистого, тьмяний. На розрізі рисунок згладжений, дає помірний зіскрібок. 

Жовчний міхур в усіх випадках був переповнений жовчю. 

Нирки були дещо збільшені в об’ємі переважно за рахунок застійної гіперемії. 

Інші зміни знаходили рідше. Таким чином, можна констатувати, що спонтанний 

кишковий ієрсиніоз собак на розтині проявлявся вираженими катарально-

десквамативними процесами переважно в шлунку і тонкому відділі кишечника (70 і 

100 % випадків відповідно),запаленням брижових лімфовузлів (90 %) і товстого 

відділу кишечнику (80 %), дистрофічними та застійними процесами у печінці (80 %) 

та легенях (20 %). Останнє також підтверджується і даними наших гістологічних 

досліджень.  

Патоморфологічні дослідження шлунку собак за гострого перебігу кишкового 

ієрсиніозу виявили часткову руйнацію епітеліоцитів, гіперсекрецію слизу 

келихоподібними клітинами простих, трубчастих залоз, який накопичується на 

слизовій оболонці. Детальне вивчення цих даних свідчить про наявність 
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дистрофічних процесів різного ступеня в головних, парієтальних, слизових і 

ендокринних клітинах одношарового призматичного епітелію.  

За хронічного перебігу переважали атрофічні процеси як в одношаровому 

призматичному слизовому епітелії, так і в структурах залоз. В інших випадках 

виявляли активну поліморфну клітинну проліферацію. Під час гістологічного 

дослідження тонкого кишечнику за гострого процесу виявляли ознаки нерівномірної 

руйнації ворсинок, крововиливи та гіперемію судин у підслизовому шарі, 

гіперсекрецію келиховидних клітин епітелію, інфільтрацію підслизового шару 

лейкоцитами. Десквамація відбувалася переважно в клітинах ворсинок, але 

зберігалася, як правило, в криптах [52]. 

Пошкодження цілісності епітеліального пласту ворсинок слизової оболонки 

кишечнику призводить до порушення процесів мембранного травлення. Місцями 

спостерігається десквамація епітелію товстого відділу кишечнику, іноді локальне 

або дифузне геморагічне запалення як наслідок вираженого тропізму збудника до 

епітеліоцитів не тільки тонкого, але й товстого кишечника. 

У нирках за гострого перебігу спостерігали ознаки зернистої та гіаліново-

краплинної дистрофії епітелію проксимальних і дистальних канальців, 

проліферацію лейкоцитів, дистрофічні та атрофічні процеси в клубочках, що 

свідчить про виражену нефротоксичність внаслідок токсемії спричиненої 

персистуванням збудника.  

У печінці знаходили осередки зернистої дистрофії, жирової інфільтрації і 

декомпозиції, які були розташовані переважно біля судин органу. За гострого 

процесу виявляли бактеріемію та лейкоцитарну реакцію на збудника кишкового 

ієрсиніозу. На цьому фоні знаходили осередки цитолізу гепатоцитів і ознаки 

дискомплексації балкової будови печінкових часточок. Хронічний перебіг 

характеризувався вираженими дистрофічними процесами, обмеженою кількістю 

альтеративних ділянок і заміною картини хронічної застійної гіперемії на локальний 

застійний цироз. За одночасного ураження нирок у таких тварин можна вести мову 

про гепаторенальний синдром основною причиною якого вважають 

декомпенсований цироз печінки, ускладнений резистентним асцитом за якого 
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відбувається зменшення об’єму циркулюючої плазми, зростання ендогенної 

інтоксикації, порушення водно-електролітного та білкового обмінів, що веде до 

розладу як загальної, так і печінкової та ниркової гемодинаміки, і, як наслідок, до 

гіпоксії нирок [149, 199].  

В окремих випадках в легенях ми встановлювали осередки запалення 

альвеолярної тканини, а в разі ускладнень іншими бактеріозами (псевдомоноз) – 

картину гнійно-катаральної бронхопневмонії. 

У лімфатичних вузлах та селезінці переважала картина делімфотизації [52]. 

Виявлені зміни в органах за КІС ведуть до порушення порожнинного та 

мембранного травлення та набутої ферментопатії, що сприяє прискоренню процесів 

перикисного окислення ліпідів. Тварина втрачає вологу, особливо при ураженні 

товстого кишечнику, що посилює токсикоз та призводить до стійких проносів. 

Ураження лімфоїдної тканини кишкового тракту призводить до порушення функції 

імунітету. Зміна рівня автохтонної мікрофлори за цього інфекційного процесу 

сприяє виникненню дисбактеріозу з порушенням функції ендокринної, 

гастроінтестінальної системи та моторної функції шлунка і кишечнику, і як наслідок 

багато компонентів корму не всмоктуються, пересуваються транзитом через 

шлунково-кишковий тракт [7, 31]. 

Зважаючи на домінуючі ураження шлунково-кишкового тракту за КІС виникає 

необхідність з’ясування можливої причетності Y. enterocolitica до виникнення такої 

поширеної патології собак і котів як синдром запаленої кишки (СЗК). На цей час 

СЗК не вважають окремою нозологічною одиницею. В більшості випадків, точну 

причину такої патології встановити дуже важко, відповідно, допомога пацієнтові 

обмежується симптоматичною терапією, тому застосовують термін «ідіопатичний 

СЗК» [90]. Автор зауважує, що тригерним механізмом синдрому можна вважати 

патологічне надмірне надходження антигенів (компонентів раціону, бактерій і 

паразитів) в поєднанні з порушенням слизового бар’єру, відомою як патологічна 

імунотолерантність. Наприклад, банальна кишкова мікрофлора, на думку 

дослідника, може бути етіологічним агентом СЗК, якщо імунна система не 

функціонує належним чином. У той же час конкретних досліджень які б певним 
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чином пов’язували чи спростовували причетність Y. enterocolitica до виникнення 

СЗК, нами не знайдено. 

За асоційованого перебігу діагностика КІС ускладнюється у зв’язку з 

подібними клінічними проявами ентеритів різної етіології (бактеріальними, 

вірусними, паразитарними, за отруєнь та токсикозів), адже часто необхідне 

проведення комплексних диференційних досліджень. 

Дослідження нами випадків асоційованого перебігу з деякими іншими 

інфекційними захворюваннями у собак показало, що здебільшого кишковий 

ієрсиніоз перебігав в асоціації з лептоспірозом, інфекційним гепатитом та ПВЕ. 

За ПВЕ уражається шлунково-кишковий тракт, серце, печінка, нирки та інші 

органи. Клінічно ця хвороба супроводжується блюваннями, кров’янистою діареєю, 

зневодненням, атаксією, а в разі ускладнення основного захворювання й іншими 

симптомами [144]. 

В разі інфікування собак збудником кишкового ієрсиніозу (Y. enterocolitica) 

клінічно реєструють різноманітні розлади функцій шлунково-кишкового тракту. 

Такими ознками є кривава діарея, зневоднення, виражене пригнічення, іноді аборти 

у вагітних сук тощо [28]. На розтині виявляють переважно ураження шлунково-

кишкового тракту, печінки, а за асоційованого перебігу з іншими хворобами – зміни 

і в інших органах. Труднощі в розпізнаванні хвороби пов’язані здебільшого з тим, 

що хворобу часто хибно діагностують під іншими діагнозами або вона перебігає до 

певного часу безсимптомно [198, 242]. 

Проведення диференційної клінічної та патолого-анатомічної діагностики 

кишкового ієрсиніозу з парвовірусним ентеритом у собак має певні труднощі. 

За даними спеціальної літератури, хвороби шлунково-кишкового тракту можуть 

супроводжуватися відхиленням від фізіологічної норми біохімічних показників 

крові, деякі з них є «функціональними тестами печінки» [173]. Зміни показників 

активності АсАТ, АлАТ, ЩФ та вмісту білірубіну свідчить про ураження гепатоцитів 

або виникнення хвороб з біліарною обструкцією й може бути непрямим 

підтвердженням того, що за хронічного гастроентериту в процес залучаються інші 

органи і системи організму [173]. Наші дослідження показали, що найбільш 
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вираженими змінами у собак за асоційованого перебігу кишкового ієрсиніозу та ПВЕ 

є зростання концентрації непрямого білірубіну та лужної фосфатази, що є 

опосередкованими ознаками ураження печінки. Крім того, спостерігалися наявні, але 

статистично незначимі зміни показників електролітів, зокрема натрію, що може 

свідчити про зневоднення тварин. За біохімічним аналізом крові тварин, що 

одночасно страждали на кишковий ієрсиніоз та парвовіроз можна вказати, що хоча 

вони й мають високу діагностичну цінність з точки зору чисельної оцінки функцій 

систем організму, але не є достовірним інструментом для диференційної діагностики 

CPV та кишкового ієрсиніозу. 

Гематологічні показники собак за CPV та кишкового ієрсиніозу демонструють 

достовірне відхилення, що виражено помірним лейкоцитозом з незначним 

зміщенням вліво, змінами співвідношення клітин гранулоцитарного русла 

(передусім за рахунок збільшення відсотку моноцитів). 

Вираженість патологічних змін залежала, в першу чергу, від тривалості хвороби 

та гостроти перебігу [248]. 

На розтині тварин під час асоціативного перебігу кишкового ієрсиніозу та ПВЕ 

виявляли зміни описані в спеціальній літературі [163, 169]. 

Гістологічно зо моноінфекції ПВЕ спостерігається десквамація ентероцитів 

кишечнику, атрофія ворсинок, характерні регресивні зміни крипт, їх розширення. 

Клітини основи слизової оболонки регенерують до утворення нових крипт, проте 

нормальна їх структура не відновлюється, крипти, що регенерують заповнені 

гіпертрофованими клітинами. В епітелії сусідніх крипт і в зонах некрозу епітелію 

спостерігали еозинофільні внутрішньоядерні включення. В пейєрових бляшках, 

мезентеріальних лімфатичних вузлах, селезінці, тканинах тимусу, кісткового мозку 

знаходять вогнища некрозу, руйнування лімфоїдних клітин з проліферацією 

ретикулоендотелію. В кістковому мозку виявляють синусну гіперемію, скупчення 

фібрину в перисинусоїдних тканинах. У селезінці фокусний некроз фолікулів. В разі 

тривалого перебігу хвороби в тимусі відбувається регенеративна лімфоїдна 

гіперплазія [68]. Ідентичні зміни були виявлені під час наших досліджень під час 

ПВЕ, 
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Відомо, що лептоспіроз у собак викликають лептоспіри 29 сероваріантів 16 

серогруп 5 видів [3, 5]. В той же час, провідні вітчизняні науковці вважають, що 

перевагу в етіології лептоспірозу собак в Україні слід надавати 

L. icterоhaemorragiae, L. canicola, L. grippotyphosa, L. рomona.  

У собак в Сумської області здебільшого виявляються лептоспіри серогруп 

L. canicola L. icterоhaemorragiae. Ці серологічні типи лептоспір складають разом 

98 % позитивних в РМА сироваток тварин (в титрах 1:400 і вище) [21].  

Дослідники вказують, що собак переважно вражають L. icterоhaemorragiae 

(15,04–54,68 %) і L. canicola (29,36–54,87 %). В той же час, все більше виявляють 

випадків серопозитивності до інших лептоспір [3]. На жаль, дослідження цього 

питання в Україні мають обмежений характер. Щорічно серопозитивні реакції у 

собак в Україні становлять від 14,88 до 35,10 % від досліджених [5]. У Сумській 

області позитивні реакції серед собак насамперед пов’язані з L. canicola 15 % від 

загальної кількості досліджених). З 11.8 % випадків хворобу спричиняв збудник 

L. icterоhaemorragiae, 8,2 % – L. hebdomadis; позитивні реакції з лептоспірозними 

антигенами L. sejroe, L. tarassovi, L. grippotyphosa становили відповідно, 5,0, 5,3 і 1 

% [3, 5]. 

Серологічні дослідження виявили наявність антитіл в РМА до L. sejroe в титрі 

1:400 та в РА до ієрсиніозного антигену O:6.30 – 1:400. Застосування симптоматичної 

терапії та антибіотиків з групи цефалоспоринів не мало ефекту, тварина загинула. На 

розтині виявлені патолого-анатомічні ознаки безжовтяничної форми лептоспірозу 

ускладненої кишковим ієрсиніозом, що характеризувалися виразковим стоматитом, 

лімфаденітом підщелепних лімфатичних вузлів, катарально-геморагічним 

гастроентероколітом і мезоденітом, набряком селезінки, гіперемією підшлункової 

залози, білковою дистрофією печінки, нирок, міокарду із суфузіями на ньому. 

Кишковий ієрсиніоз собак спричиняється збудником Y. enterocolitica і уражає 

тварин незалежно від віку. Здебільшого перебіг хвороби латентний або прихований. 

Проте в разі асоційованого перебігу з іншими інфекційними хворобами розвивається 

виражена клінічна картина з поліорганним ураженням. В інших випадках 

реєструють нечіткий симптомокомплекс, що не дозволяє швидко визначитись з 
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етіологією хвороби. Ми спостерігали асоційований перебіг кишкового ієрсиніозу з 

лептоспірозом у п’яти собак протягом 2018–2019 років в клініці ветеринарної 

медицини «Ветсервіс» м. Суми. Так, за мікст-інфекції кишкового ієрсиніозу з 

лептоспірозом, в чотирьох випадках (в РМА) були спричинені L. canicola, а в одному 

випадку L. аustralis (1 : 200). За постановки РА з ієрсиніозним антигеном 

Y. enterocolitica O:9 отримали позитивний результат в розведенні 1:200, а через 10 

діб – в розведенні 1:400 – 1:800.  

Клінічно хвороба перебігала з вираженими симптомами порушення роботи 

шлунково-кишкового тракту (відмова від споживання корму, спрага, блювання, 

гастроентерит, діарея), ураженням нирок та вторинний гепатит, що 

підтверджувалися ультрасонографічно та лабораторно (підвищенням показників 

АлАТ, АсАТ, ЛФ, креатиніну та зниженням рівня альбуміну, відносно референтних 

значень). На фоні загального пригнічення тварини та запального процесу 

(лейкоцитоз зі зміщенням вліво, вираженою лімфопенією та СРБ>25 мг/дм3).  

Після ізоляції збудника Y. enterocolitica була визначена його чутливість до 

антибіотиків, де активними виявились – доксициклін, ципрофлоксацин, 

енрофлоксацин, марбофлоксацин, прадофлоксацин, цефотаксим, до інших збудник 

проявляв низьку чутливість або був зовсім нечутливим [82,103, 134, 156, 197]. 

Комплексне лікування, як це раніше відмічено у інших дослідників, 

передбачало використання антибіотикотерапії відповідно до перехресної чутливості 

збудників, розчинів з лужною рН для відновлення КОС [115], контролю 

співвідношення кишкової аміак-продукуючої мікрофлори та спеціального 

годування [94, 234].  

Під час диференціації між моноінфекцією кишкового ієрсиніозу та його 

асоційованого перебігу з інфекційним гепатитом (ІГС) потрібно враховувати той 

факт, що для собак з високим титром вірусонейтралізуючих антитіл у сироватці до 

цього збудника, характерним є безсимптомний перебіг інфекції за кишкового 

ієрсиніозу. В той же час у тих собак, що не мають антитіл або мають їх в низьких 

титрах до вірусу інфекційного гепатиту, можливим є розвиток гострого 

смертельного захворювання. Дослідники вказують, що у собак із середніми 
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значеннями титрів після зараження вірусом може розвинутися хронічний гепатит 

або цироз 27, 101, 199. 

Дані щодо тривалості інкубаційного періоду за ІГС у різних авторів різняться. 

Вважають, що він триває 2–5 21, або 6–9 діб 57.  

Іноді реєструють надгострий перебіг. Якщо у фазі віремії не відбувається 

швидкого гуморального утворення антитіл, то собаки гинуть протягом лічених 

годин, без видимих симптомів 22, 23, чого не реєструють за кишкового ієрсиніозу. 

За гострого перебігу хвороба звичайно починається з поступово зростаючої 

млявості. Собаки стають малорухомими, більше лежать, важко встають, під час руху 

хода хитка, знижується апетит, згодом спостерігається повна відмова від корму, 

з’являються блювання, діарея 59, 60. Ці клінічні симптоми притаманні багатьом 

інфекційним хворобам собак. 

Для ранньої стадії ІГС часто розвиваються тонзиліти (ворота інфекції) і 

фарингіти. Про наявність тонзилітів повідомляли за кишкового ієрсиніозу, 

спричиненого Y. enterocolitica серотипу 0:4 повідомлялось у спеціальній літературі 

186. Крім того під час ІГС спостерігають гарячку з підйомом температури іноді до 

41,7°С, задишку і прискорене дихання, розлади роботи серцево-судинної системи 

(тахікардія, аритмія) 59, 220. 

Найбільш характерні порушення за ІГС відзначають з боку шлунково-

кишкового тракту і печінки, що є найважливішим для клінічної диференційної 

діагностики. Як правило, на ранніх стадіях захворювання печінка збільшена і дуже 

болюча чого не реєстрували за кишкового ієрсиніозу. Пальпація в ділянці правого 

підребер’я зазвичай викликає занепокоєння тварини. Внаслідок порушення функцій 

цього органу збільшено проникнення жовчних пігментів (білірубіну) в кров, 

внаслідок чого слизові оболонки рота і очей набувають жовтяничного відтінку, а 

сеча стає темно-брунатного кольору. Явища жовтяниці пов’язані також із посиленим 

руйнуванням еритроцитів в разі геморагічної ексудації 59, 220. Моноінфекція 

кишкового ієрсиніозу, за нашими спостереженнями, в жодному разі не 

супроводжувалася жовтяницею. 
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Через порушення синтезу альбуміну в печінці у тварин в окремих випадках 

можуть розвиватися гіпопротеїнемічні набряки в ділянці підгруддя і черевної 

порожнини (асцит). Розвиток асциту пов’язують також й із порушенням кровотоку 

в системі ворітної вени (портальна гіпертензія). За хронічного перебігу кишкового 

ієрсиніозу також можуть виникати ознаки застійного цирозу як наслідок тривалої 

венозної гіперемії, дистрофічних процесів, проте запальний характер змін дуже 

обмежений [220]. 

Характерним клінічним симптомом за інфекційного гепатиту собак є поява 

одностороннього або двостороннього кератиту (блакитне око). Симптом 

з’являється, як правило, в разі одужання й певною мірою може свідчити про 

сприятливий перебіг хвороби 95. За асоційованого перебігу кишкового ієрсиніозу 

з ГС саме наявність цього симптому призвела до підозри в ураженні тварини вірусом 

інфекційного гепатиту. 

Гострий перебіг інфекційного гепатиту собак внаслідок різноманітних 

симптомів практично неможливо клінічно диференціювати від інших інфекційних 

захворювань без використання лабораторних тестів. 

Підгострий або хронічний перебіг характеризується субклінічними і 

неспецифічними розладами. Іноді вони проявляються зниженням або тимчасовою 

втратою апетиту, розладами діяльності шлунково-кишкового тракту (проноси, що 

змінюються запорами) і прогресуючим схудненням. Для хронічного перебігу 

хвороби характерними є нечасті короткочасні підйоми температури тіла.  

Хронічний перебіг хвороби може тривати від декількох тижнів до 2–3 місяців. 

В цьому разі хвороба набуває ремітивного характеру, й слідом за періодом уявного 

одужання починається нова ремісія. У вагітних самок за хронічного перебігу 

інфекційного гепатиту виникають аборти, або спостерігається народження 

нежиттєздатних цуценят 28, 42, що також реєструють за кишкового ієрсиніозу. 

Патолого-анатомічні зміни за гострого перебігу ІГС. На розтині знаходять 

розлитий (іноді геморагічний) набряк підшкірної клітковини, тимусу і підшлункової 

залози 25 чого ми не спостерігали за кишкового ієрсиніозу. 
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Найхарактерніші зміни виявляють в печінці, яка збільшена в розмірі, набрякла, 

ніздрювата, світло-коричневого, яскраво-жовтого або темно-червоного кольору. На 

печінковій капсулі часто виявляють червоні нитки або плівочки зі згорнутої крові, 

які здебільшого бувають між частками печінки. В подібних випадках в черевній 

порожнині може знаходиться і незгорнута кров. За кишкового ієрсиніозу на розтині 

в печінці ми виявляли переважно застійні та дистрофічні процеси, як вогнищеві, так 

і розповсюджені. 

У більшості тварин стінка жовчного міхура за ІГС була потовщена (іноді до 1 

см) і набрякла. У тих випадках, коли набряк стінки жовчного міхура різко 

виражений, в товщі його стінки виявлялись крововиливи (інтрамурального типу), 

тоді набрякова рідина має темно-червоний колір. Коли набряк стінки слабо 

виражений, він помітний в ділянці ложа жовчного міхура 18. Таких змін за моно 

інфекції кишкового ієрсиніозу нами в жодному разі не виявлено. 

Більш ніж у 50 % випадків у черевній порожнині за ІГС виявляють прозорий 

жовтуватий або кров’янистий чи серозно-фібринозний ексудат. Іноді знаходять 

дрібні крапкові крововиливи на слизових та серозних оболонках. Лімфатичні вузли 

гіперемійовані, набряклі 25. В наших дослідженнях рідину (транссудат) виявляли 

переважно на фоні застійного цирозу за хронічного перебігу кишкового ієрсиніозу. 

В лімфатичних вузлах знаходили ознаки серозного лімфаденіту. 

Селезінка за ІГС у 50 % випадків збільшена і повнокровна, темно-вишневого 

кольору, її пульпа на розрізі соковита; іноді спостерігаються геморагічні інфаркти 

95, 155. В разі кишкового ієрсиніозу практично не виявлялися інфаркти та 

гіперплазія селезінки, а за хронізації процесу навпаки остання дещо зменшувалася. 

Нирки переважно збільшені, капсула напружена, проте знімається легко. У 

паренхімі виявляють ознаки білкової дистрофії, часто крапкові та смугасті 

крововиливи. Межа між корковою і мозковою речовинами згладжена. Часто нирки 

бувають застійно гіперемійовані, а мозковий шар темно-червоного кольору 95, 155. 

За кишкового ієрсиніозу переважали зміни характерні білковій дистрофії. 

У шлунку знаходять тільки слиз, нерідко темно-коричневого або майже чорного 

кольору, а на слизовій оболонці можливі геморрагії, рідше ерозії. У тонкій і товстій 
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кишках зміни відсутні, але іноді слизова оболонка потовщена, вкрита значною 

кількістю слизу і численними крововиливами. Схожі зміни є постійної ознакою 

гострого перебігу кишкового ієрсиніозу і не підлягають диференціації на розтині. 

Підшлункова залоза за ІГС збільшена, кровонаповнена, іноді набрякла, сірувато-

жовтого кольору з крапковими крововиливами 155. Подібних ознак у жодному разі 

не описано за кишкового ієрсиніозу та вони не виявлялися нами. 

Постійна ознака інфекційного гепатиту – драглистий набряк і кровонаповнення 

вилочкової залози, часто з численними крапковими крововиливами в ній. Навколо 

вилочкової залози прилеглі тканини сильно набряклі; набряк може поширюватися 

на шию, нижню поверхню грудей і середостіння 95, що також не виявлялося у 

жодному разі дослідниками питань кишкового ієрсиніозу собак. 

Ступінь змін інших органів залежить від тривалості хвороби. Так, виявляли 

серозний і фібринозний перикардит на фоні дистрофії міокарду 95, крововиливи в 

легенях і головному мозку, а в деяких випадках значні ділянки (здебільшого в задніх 

частках) легеневої тканини ущільнені, забарвлені в темно-вишневий колір.  

При хронічному перебігу інфекційного гепатиту відмічають явища загальної 

анемії та сильне виснаження тварин. У паренхіматозних органах спостерігають 

різного ступеня дистрофічні зміни у вигляді білкової та жирової дистрофії. Печінка 

збільшена, ущільнена зі своєрідним мускатним малюнком, жирова дистрофія 

виражена сильно 95, 239. Як показали наші дослідження, за хронічного перебігу 

ієрсиніозної інфекції у тварин, за результатами розтину її практично неможливо 

диференціювати на наявність мікст інфекції. 

Патогістологічні зміни у разі ІГС в печінці характеризуються наявністю 

некрозів переважно поблизу тріад. Значна частина гепатоцитів містять 

внутрішньоядерні тільця-включення 95, 155, 239. У більшості випадків 

внутрішньоядерні тільця можуть бути еозинофільними або пофарбованими у 

нейтральний колір. Форма їх кругла або овальна, структура гомогенна. Між 

включенням і ядерною оболонкою, як правило, є оптично порожня зона. У деяких 

випадках в стані некрозу знаходиться більшість гепатоцитів, як в центральній, так і 
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в периферійній (периацинарній) зонах печінкових часточок. У ділянках некрозу 

розширені синусоїдні капіляри, які наповнені кров’ю. 

У ділянці вогнищ некрозу в печінці можна виявити слабо виражену 

лейкоцитарну реакцію – окремі нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити і моноцити. 

Спостерігається і жовчний пігмент, але його кількість є незначною 2. Наші 

дослідження за кишкового ієрсиніозу показали, що в печінці відбувається 

активізація зірчастих клітин, утворення центролобулярних осередків дистрофічних 

процесів, явища фіброзу з лімфацитарною інфільтрацією в портальному тракті.  

У тих випадках, коли в легенях макроскопічно знаходять ущільнені, геморагічні 

ділянки, під час їх гістологічного дослідження в альвеолах виявляють еритроцити, 

набрякову рідину, фібрин; в ендотеліальних клітинах дрібних кровоносних судин і 

епітеліальних клітинах бронхів в цих же ділянках можна виявити тільця-включення 

135]. За кишкового ієрсиніозу собак, за нашими даними, виникнення пневмонійних 

ділянок переважно є наслідком ускладнень іншими бактеріозами. У легенях 

знаходять ознаки катаральної бронхопневмонії та запалення проміжної тканини, в 

окремих ділянках – локальну альвеолярну емфізему. 

Відносно часто за ІГС виявляють вогнища некрозу в інтерстиції нирок, вони 

бувають без клітинного інфільтрату або лише з незначним скупченням лімфоцитів. 

Ці вогнища здебільшого розташовані на межі коркової і мозкової речовини 107. За 

кишкового ієрсиніозу в нирках виявлено явища фібриноїдного некрозу стінок судин 

з периваскулярною інфільтрацією. 

У селезінці і лімфатичних вузлах спостерігається застійна гіперемія і 

гіперплазія пульпи. Часто виявляють некробіотичні зміни в центрі лімфатичних 

вузликів 95, 107. За кишкового ієрсиніозу на початку хвороби в селезінці 

виявляється гіперплазія фолікулів, ретикулярних клітин з інфільтрацією 

поодинокими нейтрофільними гранулоцитами, а згодом – виражені ознаки 

делімфотизації.  

Проведення диференційної клінічної та патолого-анатомічної діагностики 

кишкового ієрсиніозу з парвовірусним ентеритом у собак викликає певні труднощі 

через швидкоплинність захворювання та схожість клінічних проявів [248].  
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Під час лікування хворих на ієрсиніоз собак дослідники з успіхом 

застосовували схеми терапії з використанням препаратів різних груп [54, 103, 156].  

Етіотропна терапія в першу чергу передбачає використання антибіотиків. За 

даними окремих дослідників [103, 104, 166] ізоляти ієрсиній не чутливі до 

бензілпеніціліну, амоксициліну, метацикліну, оксациліну, цефазоліну, цефалотину 

від 8,5 до 85 % випадків; переважно резистентні до цефокситиму, цефуроксиму, 

бактриму і частково резистентні до налідоксової кислоти та цефалексину [82, 103, 

136, 166]. У ізолятів Y. enterocolitica практично у 100% випадків виявлена чутливість 

до тиркациліну, канаміцину, мономіцину, поліміксину. Ізоляти цього збудника 

виявилися високочутливими до мезациліну, піпераціліну, офлоксацину, 

пефлоксацину, ципрофлоксацину [103, 104, 134, 156, 166]. Результати наших 

досліджень показали, що ієрсинії були найбільш чутливими до доксицикліну, 

енрофлоксацину, марбофлоксацину, а також мали помірну чутливість до 

ципрофлоксацину, ампіциліну та комбінації амоксициліну та клавуланової кислоти. 

За даними окремих авторів 8 % ізолятів Y. enterocolitica є стійкими до цефалотину, 

а решта до ампіциліну та стрептоміцину [103, 134, 156, 166, 194]. 

Тому під час розробки базового протоколу лікування собак хворих на кишковий 

ієрсиніоз ми використовували доксициклін, що є оптимальним вибором для дрібних 

тварин через добрий профіль безпеки та високий відсоток чутливих ізолятів 

Y. enterocolitica [103, 197]. На підставі вивчення досвіду закордонних дослідників та 

власних досліджень хворих та загиблих від кишкового ієрсиніозу собак нами було 

запропоновано симптоматичну терапію, що містила застосування антибіотиків, 

анальгетиків, обволікаючих, протиблювотних препаратів та регідратаційну терапію. 

За результати застосування комплексної терапії собак хворих на кишковий 

ієрсиніоз за гострого перебігу фіксували зменшення клінічних проявів, властивих 

цьому захворюванню. В наших дослідженнях ефект від лікування максимально 

проявлявся через 4,6 доби у першій групі й 5,3 доби у контролі. 

Клінічні ознаки хвороби зникали швидше у собак дослідної групи. Мелена у 

контрольної групи собак зникала в середньому на 6 добу, а у дослідної на 4,5 добу. 

Практично припинити блювання у собак дослідної групи вдавалося, в середньому, 
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через 1,5 доби, а у контрольній групі – на 1,7 добу. За 4,6 діб зникали ознаки втрати 

апетиту у дослідній групі, у контрольній – в середньому на 7 добу. 

За період наших досліджень серед умовно дослідних груп відбулася загибель 

трьох тварин. В дослідній групі загинула одна тварина (17 %), в другій групі 

загинуло три тварини – 42,86 %. Інші тварини видужали. В першій групі одужало 

шість тварин (85,71 %); в другі групі одужало чотири тварини (57,14 %). 

Виділення збудника у тварин контрольної групи припинялося в середньому на 

12,8 добу лікування, у контрольній припинення виділення збудників спостерігалося 

лише у однієї тварини на 14-у добу. 

Проведені дослідження показали, що заданий алгоритм досліджень за обраною 

проблемою, допоміг визначитися з побудовою і дотриманням структурованої, чітко 

визначеної послідовності упорядкованих діагностичних дій, які здатні визначити 

наявність кишкового ієрсиніозу у собак. Визначений спектр діагностичних прийомів 

за напрямком «клініка та симптоматика → біохімія → гематологія → серологія і 

мікробіологія → патоморфологія» дозволив забезпечити валідність 

(обґрунтованість) поставленого діагнозу на кишковий ієрсиніоз. Використані в 

роботі елементи ветеринарної географії дозволили з’ясувати та визначити певні 

епізоотологічні параметри на окремих територіях України щодо розповсюдження 

певних сероваріантів Y. enterocolitica. Особливості прояву кишкового ієрсиніозу у 

собак спонукали нас до застосування позаморбідної діагностики в разі відсутності 

типових ознак хвороби (приховані форми перебігу, асоційований перебіг з іншими 

інфекціями). Здійснюючи протягом кількох років моніторинг, ми намагались 

визначити рухові сили епізоотичного процесу, а саме джерела інфекції, механізми 

передачі і розповсюдження інфекції та спектр сприятливих тварин. У багатьох 

випадках прояв захворювання визначався як індекс-випадок, тобто раптове 

виникнення інфекції з ознаками емерджентності, який вказує на присутність і 

приховану активність невідомого джерела збудника. Саме останнє спонукало нас на 

пошук ознак інфекції (маркерів інфекції), які мають діагностичну цінність 

незважаючи на форму її перебігу, від маніфестної до прихованої. 

Дослідження також підтвердили, що збудник кишкового ієрсиніозу собак, як 
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природно-вогнищевої інфекції, потенційно здатен здійснювати біологічні цикли 

кількох типів – епізоотичний в природніх осередках, епізоотичний і/або епідемічний 

в антропургічних осередках тобто мати екологічний поліморфізм. 

Вважаємо, що отримана інформація буде сприяти вдосконаленню системи 

епізоотологічного нагляду за ієрсиніозами тварин, зокрема за ієрсиніозом собак. 

 

  



147 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації на підставі експериментальних досліджень представлені 

результати вивчення епізоотичної ситуації щодо кишкового ієрсиніозу собак в 

окремих областях України, визначено сучасний спектр сероваріантів збудника 

хвороби, особливості і наслідки контамінації собак різних за віком, породою, 

умовами утримання і годівлі, описані гематологічні, біохімічні, патолого-анатомічні 

та патоморфологічні зміни за спонтанного перебігу хвороби, як моноінфекції, так і в 

асоціації з окремими інфекційними хворобами, розроблено базовий сучасний 

протокол терапії хворих тварин. 

1. На підставі проведених скринінгових серологічних досліджень 

встановлено, що з 380 проб сироваток крові собак з м. Суми, Одеса, Харків, Львів, 

Київ, Чернігів, Полтава та Дніпро позитивні реакції з трьома антигенами 

Y. enterocolitica виявлено у 243 тварин (64,6 %). Найбільша кількість позитивних 

реакцій виявлена на ієрсиніозний антиген О:9 – 114 проб (46,9 %), вдвічі менше до 

антигену O:6.30 – (20,2 %), до антигену O:3 – 9.9 % від загальної кількості 

позитивних реакцій; у 23 % випадках встановлені змішані позитивні реакції. 

Позитивні реакції на ієрсиніозні антигени в РА переважно виявлені в тварин 1–3-

річного віку, у собак 4-річного віку й старших виявляються поодинокі випадки 

позитивних реакції на ієрсиніозні антигени незалежно від породи і статті. За різних 

умов утримання і годівлі собак контамінація ієрсиніями, як представниками 

потенційної сапронозної інфекції є неоднаковою і коливається в межах 40,7 – 85,0 %. 

Кількість випадків ізоляції ієрсиній з проб фекалій собак, отриманих з різних міст 

країни, коливалась в межах від 10 до 26,6 %.  

2. За морфологічними, тінкторіальними та основними біохімічними 

властивостями більшість ізолятів відповідали видовим та родовим ознакам 

Y. enterocolitica, переважно біоварів 1 та 2. У ізолятів Y. enterocolitica виявлена 

чутливість до тиркаціліну, канаміцину, мономіцину, марбофлоксацину у 85 % 

випадків. Ізоляти ієрсиній виявилися високочутливими до доксицикліну, 
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мезациліну, піперациліну, офлоксацину, пефлоксацину, ципрофлоксацину, 

марбофлоксацину. У частини культур виявлялася, як висока так і середня чутливість 

до цефотаксиму, цефтріаксону, цефоксиму, амікацину, стрептоміцину, 

енрофлоксацину, еритроміцину, налідоксової кислоти, ріфампіцину. 

3. Домінуючими клінічними ознаками за спонтанного кишкового 

ієрсиніозу собак є у 100% випадків ураження кишечника, що супроводжується 

кривавою діареєю на фоні пригнічення, дегідратація різного ступеня тяжкості, 

анорексія, кахексія, блювання та порушення ритму дихання. У деяких випадках 

відзначається жовтяниця та іншні ознаки ураження печінки (судоми). За 

асоційованого перебігу кишкового ієрсиніозу з лептоспірозом, залежно від збудника 

спостерігається жовтушність, блювання, проноси та гостра ниркова недостатність. 

За асоційованого перебігу кишкового ієрсиніозу з парвовірусним ентеритом 

спостерігається порушення серцевого ритму, біль під час пальпації черевної стінки, 

геморагічний ентерит; нечасто реєструють жовтяницю, а в разі загострень – 

блювання, поверхневе дихання, кривавий пронос і ознаки шоку, іноді нервові 

симптоми й опухання суглобів. За асоццйованого перебігу КІС з псевдомонозом 

спостерігали піодермію, виражену лейкоцитарну реакцію зі зміщенням 

лейкоформули вліво та вторинні ознаки (піодермія, нечасто сепсис та піометрит). 

4. Результати біохімічних досліджень за кишкового ієрсиніозу собак є 

мало інформативними, характеризуються різноманітністю і не можуть слугувати 

діагностичними маркерами ієрсиніозної інфекції, а лише спрямовувати до 

індивідуальної симптоматичної терапії. Гематологічні дослідження за самостійного 

преебігу кишкового ієрсиніозу у собак демонструють виражену лейкоцитарну 

реакцію, що виражається нейтрофілією зі зміщенням лейкоформули вліво, 

відносною лімфопенією, у деяких випадках – моноцитозом. В разі ускладнень 

псевдомонозною інфекцією захворювання супроводжується лейкоцитозом, в першу 

чергу за рахунок нейтрофільозу за незначного підвищення кількості моноцитів та 

лімфоцитів на фоні зростання активності амінотрансфераз (АлАТ на 22,8 – 213,3 %, 

АсАТ в 1,5 – 2,3 рази проти норми). В разі ускладнення кишкового ієрсиніозу 

інфекційним гепатитом спостерігається симптоми ураження ШКТ різного ступеня 
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тяжкості, ураження печінки (підвищення активності амінотрансфераз (ЛФ, АсАТ та 

АлАТ від 23,4 до 311 %, проти норми), мезаденіт, спленомегалія та кератит. 

5. Патолого-анатомічні зміни за спонтанного кишкового ієрсиніозу собак 

виявляли тонкому кишечнику (100 % випадках), брижових лімфатичних вузлах 

(90 %), товстому кишечнику і печінці (80 %), шлунку (70 %), нирках (60 %), черевній 

порожнині (40 %), серці (30 %), в селезінці й легенях – в 20 % випадках. В разі 

ускладнень іншими інфекційними захворюваннями патолого-анатомічна картина 

набувала відмінностей або не мала виражених ознак. Патогістологічно виявляли 

ознаки нерівномірних дистрофічно-некротичні уражень структур слизової оболонки 

кишечнику, крововиливи та гіперемію судин у підслизовому шарі, набухання та 

виснаження лімфоїдних вузликів і Пейєрових бляшок за рахунок активної 

проліферації лімфоїдних елементів у бік альтеративних ділянок. У печінці виявляли 

осередки зернистої дистрофії, жирової інфільтрації та декомпозиції, цитоліз 

гепатоцитів та дискомплексацію балкової будови печінкових часточок, а за 

хронічного перебігу локальний застійний цироз; в нирках – ознаки зернистої 

дистрофії та гломерулонефриту. У лімфатичних вузлах і селезінці переважала 

картина делімфотизації. 

6. Розроблено сучасний базовий протокол лікування собак за гострого 

перебігу кишкового ієрсиніозу, що передбачає застосування етіотропної, 

патогенетичної, замісної пробіотичної та дієтотерапії, який забезпечує одужання 

собак на рівні 85,7% і забезпечує безпеку власника тварини внаслідок елімінації 

збудника в організмі тварини, що запобігає його виділенню у навколишнє 

середовище. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

 

1. При підозрі кишкового ієрсиніозу обов'язковим є проведення 

серологічних досліджень сироваток крові собак з ієрсиніозними антигенами в РА. 

Наявність позитивних реакцій з ієрсиніозними антигенами (в титрах 1:200 і вище) 

може свідчити про наявність збудника ієрсиніозу в організмі собак. Для виявлення 

збудника можна застосовувати ІФА й ПЛР. 

2. Необхідно проводити диференційну і багатовекторну діагностику 

кишкового ієрсиніозу собак з метою визначення асоційованого перебігу з 

парвовірусним ентеритом, інфекційним гепатитом, лептоспірозом, псевдомонозом, а 

в деяких випадках і з іншими інфекціями (короновірусний ентерит, кишкова форма 

чуми м’ясоїдних, сальмонельоз). 

3. Під час лікування собак хворих на ієрсиніоз необхідно застосовувати 

комплексний підхід, з урахуванням чутливості ізолятів збудника до антибіотика та 

різноманітності симптомокомплексу. 

4. На основі матеріалів дисертації розроблені науково-методичні 

рекомендації «Методичні рекомендації з діагностики кишкового ієрсиніозу дрібних 

домашніх тварин» /Г.А. Зон, Л.Б. Івановська, І.Г. Зон, О.О. Труба.-Суми, 2020.- 23 с., 

затверджені Вченою радою Сумського НАУ (протокол № 2 від 28.09.2020 р) для 

навчальних інститутів втеринарної медицини, лабораторій ветеринарної медицини, а 

також клінік ветеринарної медицини різних форм власності, що працюють з 

дрібними тваринами. 

5. Ефективність лікування собак за кишкового ієрсиніозу залежить від 

врахування чутливості збудника до антибіотиків. Антибіотиком вибору є 

доксициклін у дозі 10 мг/кг на добу за 1 або 2 прийоми, антибіотиками резерву є 

енрофлоксацин (5 мг/кг на добу, ципрофлоксацин 20 мг/кг на добу та 

марбофлоксацин 2,5 мг/кг на добу). Також одночасно рекомендується призначення 

симптоматичної терапії терапії (інфузійної, аналгезії, протиблювальних препаратів 

та дієтотерапії). 
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11. Зон І.Г. Клінічний випадок уроциститу у собак. Матеріали Всеукраїнської 
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Фотодокументація діагностичних заходів 
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Рис. 1(а,б) Обстеження хворих собак за допомогою УЗД 
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Рис. 2 а, б, в Сонограми,отримані при УЗД за кишкового ієрсиніозу 

собак 

 

 

Рис. 3 Позитивний тест на ПВЕ при дослідженні мазку з прямої кишки 
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Рис. 3 Серологічні дослідження (РА) на кишковий ієрсиніоз 

 

Рис. 4 Обчислення розмірів шлунку у тварини при проведенні рентгенографічного 

дослідження за КІС 
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