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У статті викладено результати клінічного дослідження вітчизняного ветеринарного 

препарату Атоксіл-ВП при профілактиці та лікуванні гострих шлунково-кишкових 

захворювань з діарейним синдромом та інтоксикацією у поросят. Встановлено високий рівень 

терапевтичної ефективності та безпечності досліджуваного препарату при лікуванні 

шлунково-кишкових захворювань у тварин 2–3-місячного віку.  

Вивчали морфологічні та біохімічні показники крові хворих поросят за умов 

застосування препарату Атоксіл-ВП. Виявлено вірогідне збільшення вмісту гемоглобіну, 

показника гематокриту та зменшення кількості еозинофілів у крові, порівняно з періодом до 

лікування. За показниками мінерального обміну відзначено збільшення концентрації Заліза, 

Магнію та Фосфору у сироватці крові тварин. Зниження активності ферментів АлАТ, АсАТ, 

ЛФ, ГГТ у сироватці крові після лікування свідчило про позитивний вплив препарату на 

гепатобіліарну систему організму поросят.  

Препарат Атоксіл-ВП є ефективним при лікуванні поросят із гострими шлунково-

кишковими захворюваннями, ускладненими діарейним синдромом та інтоксикацією, що 

підтверджується покращенням їх клінічного стану та нормалізацією більшості 

досліджуваних показників крові.  

Ключові слова: ПОРОСЯТА, ГОСТРІ ШЛУНКОВО-КИШКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ З 

ДІАРЕЙНИМ СИНДРОМОМ, АТОКСІЛ-ВП, МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ, ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, БЕЗПЕЧНІСТЬ. 

 

Гострі шлунково-кишкові захворювання поросят є однією з основних причин 

економічних втрат у промисловому свинарстві через значний падіж тварин. Це є наслідком 

того, що значний рівень мікробної контамінації кормів та об’єктів оточуючого середовища 

часто призводить до випереджаючої колонізації кишечника новонароджених тварин [1]. 

Медичний лікарський засіб Атоксіл – сучасний ентеросорбент на основі 

високодисперсного діоксиду кремнію з вираженими сорбційними властивостями. 

Встановлено його ефективну дезінтоксикаційну, протимікробну та ранозагоювальну дію [2, 

3]. У шлунково-кишковому тракті він зв’язує та виводить з організму токсини різноманітного 

походження: мікотоксини, хвороботворні бактерії та продукти їх життєдіяльності, алергени, 

токсичні продукти обміну речовин [4, 5]. 

Враховуючи вищевикладене, метою клінічних досліджень було встановити 

терапевтичну ефективність лікарського засобу ветеринарного призначення Атоксіл-ВП (ТзОВ 

«Орісіл-Фарм», Україна) при лікуванні та профілактиці шлунково-кишкових захворювань із 

діарейним синдромом та інтоксикаціями у поросят. Вивчити вплив вказаного ентеросорбенту 

на морфо-функціональний стан організму поросят. 
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Матеріали і методи. Клінічні дослідження препарату Атоксіл-ВП (порошок) 

виробництва ТзОВ «Орісіл-Фарм» (Україна) проводили на поросятах при профілактиці та 

лікуванні гострих шлунково-кишкових захворювань різної етіології, з діарейним синдромом, 

були проведені в умовах ННДЦ «Комарнівський» Львівського національного університету 

ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького (смт. Комарно Городоцького району Львівської 

області). При обстеженні поголів’я поросят після відлучення, породи Велика біла, було 

відібрано групу тварин (10 голів) віком 2–3 місяці, в яких згідно анамнезу спостерігали 

періодичну появу розладів травлення, відставання в рості, ознаки анемічного стану та 

інтоксикації після проведеної дегельмінтизації. Поросятам згодовували з кормом препарат 

Атоксіл-ВП в дозі 500,0 г на 1 т корму, впродовж 10 діб. Тварини мали вільний доступ до 

корму та води. 

У досліджуваних тварин до застосування та на 7 і 14 доби після застосування препарату 

відбирали зразки крові для подальшого визначення морфологічних та біохімічних показників 

у лабораторії клініко-біологічних досліджень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.  

Вивчали вплив препарату на морфологічні (число еритроцитів, кількість лейкоцитів, 

показник гематокриту, концентрація гемоглобіну, індекси червоної крові) за 

загальноприйнятими методиками [6–8] та біохімічні (концентрація загального білка, глюкози, 

активність АлАТ, АсАТ, ЛФ та γ-глутамілтрансферази, вміст Заліза, Натрію, Магнію, Кальцію 

та неорганічного Фосфору) показники крові поросят за допомогою біохімічного аналізатора 

Humalyzer 3000 із використанням наборів реактивів і стандартів фірми Human. Для 

морфологічних досліджень використовували стабілізовану гепарином кров, а для біохімічних 

досліджень – сироватку крові тварин. 

Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність показників 

(р<0,05,) за критерієм Стьюдента [9].  

Результати й обговорення. Упродовж всього періоду терапії не було зафіксовано 

жодного випадку загибелі тварин. На 5–6 добу лікування препаратом Атоксіл-ВП клінічні 

симптоми захворювання швидко зникали. Тварини стали активними, краще поїдали корм, що 

засвідчив приріст маси їх тіла. Рецидивів захворювання та проявів побічних ефектів після 

лікування досліджуваним препаратом не відзначено. 

Результати гематологічних досліджень у хворих поросят до застосування препарату 

Атоксіл-ВП свідчать про їх ослаблений загальний клінічний стан (табл. 1). Зокрема, вміст 

гемоглобіну, кількість лейкоцитів і показник гематокриту в крові поросят були на нижній межі 

фізіологічної норми для тварин даного віку. Отримані дані вказували також на пригнічення 

захисних функцій організму хворих поросят, очевидно, внаслідок дії антигельмінтних 

препаратів.  

За показниками мінерального обміну у крові хворих поросят відзначено дисбаланс 

електролітів. Так, у сироватці крові тварин до лікування вміст Кальцію і Натрію був меншим 

від нижньої межі фізіологічних значень (табл. 2).  

Окрім цього, у сироватці крові поросят до лікування виявлено менший вміст загального 

білка та вищу активність ферментів АлАТ і γ-ГГТ, порівняно з величинами фізіологічної 

норми, що засвідчило розвиток патологічних змін у печінці хворих тварин (табл. 2). Як відомо, 

підвищення активності АлАТ специфічно для пошкодження саме паренхіми печінки, а 

активність γ-ГГТ зростає при холестатичному і паренхіматозному ураженні печінки [10, 11]. 

Інші показники, досліджувані у сироватці крові тварин до лікування, були в межах 

фізіологічної норми. 

На 7 добу після застосування препарату Атоксіл-ВП у дослідних поросят відзначено 

позитивну динаміку змін гематологічних показників, зокрема, вірогідне збільшення вмісту 

гемоглобіну на 24,6 % (р<0,05), показника гематокриту – на 26,9 % (р<0,05) та зменшення 

кількості еозинофілів на 42,8 % (р<0,05), порівняно з періодом до лікування (табл. 1).  
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Таблиця 1 
 

Гематологічні показники крові поросят за умов застосування препарату Атоксіл-ВП, (М±m, n=10) 
 

Показники До лікування 
Після лікування Фізіологічні 

норми 7 доба 14 доба 

Гемоглобін, г/л 98,1±13,6 122,2±14,0* 99,7±5,5 100–120 

Еритроцити, Т/л 5,0±0,4 5,0±0,5 5,8±1,1 5,0–8,0 

Гематокрит, % 29,7±0,4 37,7±0,7* 31,2±3,2 33–45 

МСН, пг 19,6±1,06 24,1±3,0 20,8±1,7 17–21 

МСНС, г/дл 33,0±3,6 32,4±3,1 32,0±3,0 30–40 

МСV, мкм3 59,4±7,3 75,0±6,2* 53,7±5,5 50–67 

Колірний показник 1,1±0,1 1,4±0,5 1,2±0,07 0,8–1,0 

ШОЕ, мм/год. 1,0±0,2 0,7±0,1 1,7±2,7 1–14 

Лейкоцити, Г/л 8,7±2,0 8,4±0,1 14,0±2,6# 8,0–16,0 

Базофіли, % 0 0 1,5±0,6# 0–1 

Еозинофіли, % 3,5±0,2 2,0±0,3* 2,0±0,7 2–4 

Нейтрофіли паличкояд., % 9,5±2,0 11,0±1,3 12,5±0,5 12–14 

Нейтрофіли сегментояд., % 32,0±1,8 30,0±2,5 30,5±0,9 30–32 

Лімфоцити, % 53,5±0,7 53,0±1,2 49,2±0,7 49–62 

Моноцити, % 3,0±0,7 3,0±1,3 2,8±0,2 2–3 

 
 Примітка: тут і надалі: * ― вірогідні різниці між показниками до та після лікування, р<0,05; 

    # ― вірогідні різниці між показниками на 7 і 10 добу лікування, р<0,05 

 

При аналізі біохімічних показників у сироватці крові поросят (табл. 2), яких лікували 

досліджуваним ентеросорбентом Атоксіл-ВП, на 7 добу досліду відзначено збільшення 

концентрації Заліза на 50,2 % (р<0,05) та Магнію у 2,6 рази (р<0,05), порівняно з періодом до 

лікування, що вказувало на покращення процесів всмоктування в кишечнику, активацію 

газообмінної функції еритроцитів та процесів клітинного дихання [10, 11]. Окрім цього у 

тварин відзначено невірогідне збільшення концентрації Фосфору на 22,8 %, у порівнянні з 

показниками хворих тварин, що мало позитивне значення, оскільки він бере участь в 

енергетичних внутрішньоклітинних процесах і активізує всмоктування іонів кальцію в 

кишечнику тварин [12]. 

У цей же період у крові поросят виявлено незначне зниження активності АлАТ і ЛФ та 

зростання активності АсАТ, порівняно з періодом до лікування. При цьому, активність γ-ГГТ 

ще залишалася вищою від показників фізіологічної норми (табл. 2). 
 

Таблиця 2 

  

Біохімічні показники крові поросят за умов застосування препарату Атоксіл-ВП, (М±m, n=10) 
 

Показники До лікування 
Після лікування 

Фізіологічні норми 
7 доба 14 доба 

Загальний білок, г/л 56,6±3,4 55,2±2,3 66,1±2,5*# 50–70 

Кальцій, ммоль/л 2,3±0,5 2,6±0,1 2,8±0,1 2,5–3,2 

Натрій, ммоль/л 112,5±18,3 111,0±6,8 121,1±14,6 137–150 

Магній, ммоль/л 1,0±0,5 2,6±0,09* 1,1±0,06 0,7–1,5 

Залізо, ммоль/л 21,5±1,6 32,3±0,9* 28,3±3,2 16,2–35,6 

Фосфор, ммоль/л 2,8±0,6 3,4±0,3 3,2±0,3 1,7–3,2 

Глюкоза, ммоль/л 4,9±0,3 5,8±0,3 4,7±0,4 3,6–6,0 

АлАТ, Од/л 49,4±8,5 44,8±1,0 45,4±1,6 10–43 

АсАТ, Од/л 49,5±5,1 55,0±6,3 40,7±1,9 16–65 

ЛФ, Од/л 270,6±22,8 250,8±22,7 214,5±26,0 100–300 

ГГТ, Од/л 40,2±6,2 43,6±6,0 33,8±3,9 20–30 
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Клінічний огляд дослідних поросят на 14 добу засвідчив відсутність будь-яких 

симптомів захворювання, всі тварини були здорові.   

Результати гематологічних і біохімічних досліджень, проведені на 14 добу лікування 

поросят препаратом Атоксіл-ВП, свідчили про нормалізацію більшості гематологічних і 

біохімічних показників, а саме, поступове відновлення балансу мінерального обміну і перебігу 

метаболічних процесів в організмі поросят.  

Отже, результати дослідження гематологічних і біохімічних показників крові поросят при 

проведенні клінічних досліджень препарату Атоксіл-ВП підтвердили його терапевтичну 

ефективність та безпечність при лікуванні гострих шлунково-кишкових захворювань із 

діарейним синдромом і ознаками інтоксикації після дегельмінтизації. Отримані результати 

досліджень вказують на відсутність побічних реакцій та ознак гепатотоксичного впливу 

досліджуваного препарату. 

 

В И С Н О В К И 

 

1. Препарат Атоксіл-ВП (порошок) виробництва ТЗОВ «Орісіл-Фарм» (Україна) є 

ефективним засобом при лікуванні гострих шлунково-кишкових захворювань з діарейним 

синдромом і ознаками інтоксикації після дегельмінтизації у поросят раннього віку.  

2. Застосування препарату Атоксіл-ВП у рекомендованому виробником дозуванні 

упродовж 14 діб поросятам із симптомами гострих шлунково-кишкових захворювань не 

викликало побічних реакцій та покращувало їх клінічний стан.  

3. За результатами лабораторних досліджень виявлено позитивний вплив препарату 

Атоксіл-ВП на морфо-функціональний стан організму поросят при лікуванні шлунково-

кишкових захворювань з діарейним синдромом.  

Перспективи досліджень. Планується дослідження ефективності та безпечності 

препарату Атоксіл-ВП при лікуванні гострих шлунково-кишкових захворювань у курей-

бройлерів. 

 

THERAPEUTIC EFFICIENCY OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCT  

ATOKSYL-VP DURING THE TREATMENT OF PIGLET`S ACUTE  

GASTRO-INTESTINAL DISEASES  

 

N. Shkodyak, O. Pyatnychko, О. Sobodosh, O. Maksymovych, V. Bassarab, O. Mikhailyuk 

 

State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products  

and Feed Additives 

11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine 

 

S U M M A R Y 

 

The article presents the results of clinical trials of veterinary preparation Atoksyl-VP 

(Ukraine) under the prevention and treatment of piglet’s acute gastro-intestinal diseases with diarrhea 

syndrome. The high level of therapeutic efficiency and safety of preparation under the treatment of 

2–3 months of age sick piglets has been proved. 

The influence of preparation Atoksyl-VP on haematological and biochemical parameters of 

piglet’s blood was studied. The reliable increasing of blood haemoglobin concentration and 

hematocrit index, decrease of eosinophil’s relative quantity were established after the drug’s 

application. On the basis changes of mineral exchange indices the increasing of serum concentration 

of Iron, Magnesium and Phosphorus was found. The decrease of serum enzyme’s ALT, AST, AP, 
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GGT activities under the treatment testifies the positive effect of Atoksyl-VP on hepatobiliary system 

of the piglet’s organism. 

The preparation Atoksyl-VP is effective during the treatment of piglets with acute gastro-

intestinal diseases complicated by diarrhea syndrome and intoxication. This is confirmed by the 

improvement of their clinical condition and normalization of majority of piglet’s blood indices. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 
 

В статье изложены результаты клинического исследования отечественного 

ветеринарного препарата Атоксил-ВП при профилактике и лечении острых желудочно-

кишечных заболеваний с диарейным синдромом у поросят. Установлено высокий уровень 

терапевтической эффективности и безопасности исследуемого препарата при лечении острых 

желудочно-кишечных заболеваний у животных 2–3 месячного возраста. 

Изучали морфологические и биохимические показатели крови больных поросят при 

применении препарата Атоксил-ВП. Выявлено вероятное увеличение концентрации 

гемоглобина, показателя гематокрита и уменьшению относительного количества эозинофилов 

в крови, в сравнении с периодом до лечения. За изменениями показателей минерального 

обмена отмечено увеличение концентрации Железа, Магния и Фосфора в сыворотке крови 

животных. Снижение активности ферментов АлАТ, АсАТ, ЛФ, ГГТ в крови после лечения 

свидетельствует о позитивном влиянии исследуемого энтеросорбента на гепатобилиарную 

систему организма поросят. 

Препарат Атоксил-ВП эффективный при лечении поросят с острыми желудочно-

кишечными заболеваниями, осложненными диарейным синдромом и интоксикацией, что 

подтверждается улучшением их клинического состояния и нормализацией большинства 

исследуемых показателей крови.  

Ключевые слова: ПОРОСЯТА, ОСТРЫЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ 
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И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 
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