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У статті наведені результати досліджень із вивчення терапевтичної 

ефективності та безпечності препарату Атоксіл-ВП, порошок, виробництва ТзОВ 

«Орісіл-Фарм» (Україна) при лікуванні розладів травлення з діарейним синдромом та 

інтоксикацій у телят. У результаті досліджень встановлено, що при застосуванні 

препарату у рекомендованій виробником дозі та способі застосування покращився 

клінічний стан тварин, ліквідувалися прояви захворювання, знизилися ознаки інтоксикації 

організму. Окрім лікувального ефекту, препарат добре переносився тваринами, 

позитивно впливав на морфо-функціональний стан організму телят, відновлював 

електролітний баланс організму. 
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ГЕМАТОЛОГІЧНІ І БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ. 
 

Серед найбільш розповсюджених хвороб, що виникають у перші дні після 

народження телят, є гострі розлади травлення з діарейним синдромом. У хворих тварин 

розвивається стан метаболічного ацидозу, порушується електролітний баланс крові. Тому 

у ветеринарній медицині для лікування хворих на гострі розлади травлення тварин 

застосовуються препарати ентеросорбентів [1, 2]. 

Атоксіл-ВП – ентеросорбент з вираженими сорбційними властивостями, виявляє 

дезінтоксикаційну, протимікробну та ранозагоювальну дію. Адсорбує з травного тракту і 

виводить з організму ендогенні та екзогенні токсичні речовини кормового походження, 

бактеріальні алергени, мікробні ендотоксини, токсичні продукти при порушеному 

травленні білків у кишечнику. 

Метою роботи було вивчення лікувального ефекту від застосування препарату на 

хворих телятах, дослідження впливу препарату на основні морфологічні та біохімічні 

показники крові тварин, вивчення безпечності застосування препарату. 

Матеріали і методи. Клінічні випробування препарату Атоксіл-ВП, порошок, 

проведені в умовах ННДЦ Львівського національного аграрного університету, с. Малі 

Підліски Жовківського району Львівської обл., на телятах віком 21-30 діб, чорно-рябої 

породи, при лікуванні гострих шлунково-кишкових захворювань, переважно 

аліментарного походження, з діарейним синдромом. Після проведеного клінічного 

обстеження телят молочного періоду було ізольовано тварин, у яких виявляли симптоми 

розладу травлення, проноси, кал водянистої консистенції жовтувато-зеленуватого 

кольору. У хворих тварин відмічали пригнічений стан, сухість видимих слизових 

оболонок, зменшення еластичності шкіри, часті позови до дефекації, забрудненість 

шерстного покриву в ділянці ануса та стегон каловими масами. У переважній більшості 
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телят температура тіла коливалася в межах 37,8-39,5 оС, частота серцевих скорочень та 

дихання не змінена, апетит помірно збережений, перистальтика кишок пришвидшена. 

Діагноз було поставлено на основі даних анамнезу, клінічних ознак захворювання, 

результатів лабораторних досліджень. Захворювання виникало у телят найчастіше при 

порушенні умов годівлі (несвіже, холодне молоко, недотримання ветеринарно-санітарних 

умов, нерегулярність терміну випоювання). Із хворих тварин було сформовано групу з 10 

голів. Телятам випоювали дослідний препарат Атоксіл-ВП, розчинений кип’яченою 

водою, в дозі 0,3 г/кг маси тіла на добу, в два прийоми, за 1 год перед випоюванням 

молока, впродовж 3-5 діб.  

Перед лікуванням, на 7 і 14 добу після проведеного лікування від хворих телят 

відбирали кров для подальших лабораторних досліджень, які проводилися в лабораторії 

клініко-біологічних досліджень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. 

Морфо-функціональний стан організму тварин до і після лікування встановлювали 

за морфологічними та біохімічними показниками крові, які визначали згідно зі 

загальноприйнятими методиками [3-5]. У стабілізованій крові досліджували морфологічні 

показники: число еритроцитів, лейкоцитів, лейкоформулу, середню концентрацію 

гемоглобіну в еритроциті (MCHC), середню масу гемоглобіну в еритроциті (MCH), 

середній об'єм еритроцита (MCV), кольоровий показник, гематокрит, швидкість осідання 

еритроцитів (ШОЕ). Вміст гемоглобіну в крові визначали нефелометрично 

гемоглобінціанідним методом. Загальну кількість лейкоцитів та еритроцитів у крові 

досліджували в камері Горяєва, лейкоформулу виводили на основі мікроскопії мазків 

крові із диференціальним підрахунком різних форм лейкоцитів.  

У сироватці крові визначали вміст загального білка, Калію, Натрію, Кальцію та 

неорганічного фосфору, активність АлАТ, АсАТ, ЛФ, вміст креатиніну, сечовини, за 

допомогою напівавтоматичного біохімічного аналізатора (HumaLyzer 3000).  

Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність різниці 

показників (р<0,05) за критерієм Стьюдента.  

Результати й обговорення. За результатами лабораторних досліджень, проведених 

до початку лікування, встановлено, що кількість еритроцитів у крові дослідних тварин 

була нижчою від фізіологічних норм, прийнятих для молодняку ВРХ цього віку, в 

середньому на 23-24 % (табл. 1).  
Таблиця 1 

 

Гематологічні  показники телят за умов застосування препарату Атоксіл-ВП при лікуванні гострих 

шлунково-кишкових захворювань з діарейним синдромом, (М±m, n=10) 
 

Показники До лікування 
Після лікування 

7 доба 14 доба 

Гемоглобін, г/л 97,6±9,5 92,6±7,6 110,7±3,1 

Еритроцити, Т/л 6,5±0,4 7,0±0,8 7,8±0,5 

Гематокрит, % 42,0±4,0 35,2±3,1 38,4±3,3 

МСН, пг 15,3±2,2 12,4±0,7 14,2±0,8 

МСНС, г/дл  23,2±6,9 25,8±5,7 28,8±2,4 

МСV, мкм3  50,1±3,9 50,8±5,3 49,2±4,1 

Колірний показник  0,86±0,09 0,72±0,04 0,82±0,19 

ШОЕ, мм/год. 0,6±0,1 0,8±0,1 0,8±0,2 

Лейкоцити, Г/л 7,7±1,2 9,9±0,5 9,8±1,0 

Базофіли, % 0 0 0 

Еозинофіли, % 2,8±0,6 4,4±0,4 5,0±0,3 

Нейтрофіли паличкоядерні, % 4,8±0,6 5,2±0,6 3,1±0,4 

Нейтрофіли сегментоядерні, % 22,8±0,6 26,8±1,4 34,3±1,0 

Лімфоцити, % 63,2±1,3 59,2±1,6 55,4±1,4 

Моноцити, % 6,4±0,8 6,4±0,4 7,8±1,0 
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Також дещо нижчим був вміст гемоглобіну, що було наслідком незадовільного 

клінічного стану телят внаслідок захворювання та показником зниження функціонального 

стану кровотворної системи і окиснювальних процесів в організмі [6, 7]. Гематокрит у 

хворих телят був дещо збільшеним, що було проявом відносної дегідратації організму; 

індекси червоної крові коливалися в межах фізіологічної норми для даного віку телят із 

значними індивідуальними відмінностями. 

Зниженими були показники кількості лейкоцитів, що свідчило про недостатній 

імунний потенціал організму хворих телят і зниження клітинних факторів природної 

резистентності. Це опосередковано підтверджувалося показниками лейкограми, що у 

переважній більшості були на нижній межі норми або нижчими за неї (зокрема, вміст 

сегментоядерних нейтрофілів та моноцитів). 

У той же час, вміст паличкоядерних нейтрофілів був на верхній межі фізіологічних 

значень, що було проявом запальних процесів в організмі телят. Разом з тим, виявлений 

нормальний відсотковий вміст лімфоцитів вказував на достатній потенціал 

противірусного захисту. 

За показниками біохімічних процесів організму тварин у період до застосування 

препарату (табл. 2), встановлено нижчий від норми вміст кальцію, вищий ‒ показників 

натрію, магнію, неорганічного фосфору в сироватці крові, порівнюючи з фізіологічними 

параметрами, що свідчило про порушення мінерального обміну в організмі на рівні 

процесів внутрiшньоклітинного балансу та деяку дегідратацію організму.  
 

Таблиця 2 
 

Біохімічні показники крові телят за умов застосування препарату “Атоксіл-ВП“ при лікуванні 

гострих шлунково-кишкових захворювань з діарейним синдромом, (М±m, n= 10) 

 

Показники До лікування 
Після лікування 

7 доба 14 доба 

Загальний білок, г/л 54,4±1,4 56,0±3,0 55,8±1,2 

Кальцій, ммоль/л 2,08±0,1 3,22±1,16 3,71±0,13* 

Натрій, ммоль/л 149,6±6,5 144,7±11,2 135,1±9,4 

Магній, ммоль/л 1,11±0,19 0,96±0,08 1,16±0,13 

Калій, ммоль/л 7,20±1,00 7,72±0,74 6,01±1,02 

Фосфор, ммоль/л 2,96±0,19 3,13±0,15 2,52±0,18 

АлАТ, Од/л 11,4±1,7 14,9±1,9 19,8±2,0* 

АсАТ, Од/л 48,4±3,9 57,1±8,3 61,0±7,8 

ЛФ, Од/л 209,3±47,5 198,0±24,9 124,7±15,6 

Креатинін, мкмоль/л 109,9±7,4 114,0±1,8 99,4±3,3# 

Сечовина, ммоль/л 4,0±0,2 3,8±0,2 3,3±0,1 
 

Примітка: * ‒ р0-14 ≤ 0,05; #‒ р7-14 ≤ 0,05 . 

 

Відзначено також недостатній рівень загального білка, знижену активність 

ферментів переамінування АлАТ і АсАТ, що вказувало на порушення процесів синтезу 

білка, а також було наслідком порушення процесів травлення та засвоєння поживних 

речовин; зокрема, зниження активності АсАТ має місце також при недостатності вітамінів 

групи В. 

Одночасно відзначено підвищення активності ЛФ, у середньому, в 2,1‒2,8 раза. 

Підвищена концентрація креатиніну та сечовини в сироватці крові телят також вказувала 

на порушення процесів детоксикації та білкового обміну.  

Клінічний огляд телят на 4-6 добу після введення препаратів виявив покращення 

загального стану організму тварин. Проте показники гемопоезу на цей період 

характеризувалися ще недостатнім рівнем гемоглобіну на 7 добу досліду. Однак, показник 

кількості еритроцитів поступово підвищувався, що вказувало на активацію процесів 

кровотворення. Розрахункові показники червоної крові (середній вміст та концентрація 
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гемоглобіну в еритроциті) можуть свідчити про збільшення числа молодих форм 

еритроцитів у крові. На активацію гемопоезу вказувало також поступове зростання числа 

лейкоцитів і стабілізація лейкоформули та наближення їх до фізіологічних меж норми, 

характерних для телят цього віку. Встановлено нормалізацію відносного вмісту 

сегментоядерних нейтрофілів та еозинофілів, що було ознакою покращення стану 

захисних систем організму, зокрема, відновлення клітинного фактору неспецифічної 

резистентності, що забезпечує захист від патогенної мікрофлори. 

Зростання вмісту гемоглобіну в крові піддослідних тварин виявлено лише на 14 

добу після введення препаратів. Так, рівень гемоглобіну в крові телят  зріс у середньому 

на 13,4 %, порівняно з показниками до лікування. Кількість еритроцитів у крові телят 

зростала і була вищою на 20 % ніж показник до лікування.  

За показниками мінерального обміну, починаючи з 7 доби, відзначено тенденцію до 

підвищення вмісту Кальцію в сироватці крові; зі збереженням такої динаміки до 14 доби, 

коли різниця з показниками до лікування досягала рівня достовірності. Також, починаючи 

з 7 доби після початку застосування, відзначено поступове наближення рівня Калію, 

Натрію, Магнію та Фосфору до показників фізіологічної норми, що означало як 

відновлення балансу внутрішньо- та позаклітинних катіонів зокрема, так і мінерального 

забезпечення організму молодняку в цілому.  

Про відновлення стабільності організму та активацію процесів синтезу білків 

свідчили показники активності ферментів переамінування АлАТ і АсАТ. Так, активність 

АлАТ підвищувалася, починаючи з 7 доби, і зростаючи до 14 доби на 73,6 %, порівняно з 

початковими низькими значеннями. Разом з тим, зниження концентрації креатиніну та 

сечовини в сироватці крові на 14 добу вказувало на зниження інтоксикації організму телят 

та поступове відновлення нормального фізіологічного стану тварин. 
 

В И С Н О В К И 
 

1. Результати клінічного дослідження препарату «Атоксіл-ВП» порошок, 

виробництва ТзОВ «Орісіл-Фарм» (Україна) проведені на телятах, показали його 

ефективність при лікуванні розладів травлення з діарейним синдромом. Покращення 

загального клінічного стану хворих тварин спостерігали на 3-4 добу від початку 

застосування препарату. 

2. Застосування препарату у рекомендованій виробником дозі та способі 

застосування покращувало клінічний стан тварин, ліквідувало прояви захворювання, 

знижувало ознаки інтоксикації організму. Окрім лікувального ефекту, препарат добре 

переносився тваринами, позитивно впливав на морфо-функціональний стан організму 

телят, відновлював електролітний баланс організму. 

Перспективи досліджень. Перспективним напрямком подальших досліджень є 

встановлення терапевтичної ефективності препарату Атоксіл-ВП при лікуванні шлунково-

кишкових захворювань з ознаками інтоксикації у молодняку дрібної рогатої худоби. 
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S U M M A R Y 
 

The article presents the results of research on the therapeutic efficacy and safety of the 

drug Atoksil-VP, a powder manufactured by Orisil-Farm Ltd. in Ukraine for the treatment of 

digestive disorders with diarrhea syndrome and intoxication in calves. As a result of the 

research, it was found that when the drug was used in the dose and method recommended by the 

manufacturer, the clinical condition of the animals improved, the signs of the disease were 

eliminated, signs of intoxication of the organism decreased. In addition to the therapeutic effect, 

the drug was well tolerated by animals, positively influenced the morpho-functional state of 

calves, restored the electrolyte balance of the organism. 

Keywords: ATOXYL-VL, CALVES, THERAPEUTIC EFFICIENCY, 

HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АТОКСИЛ-ВП ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ТЕЛЯТ  
 

И.  Я. Коцюмбас, Н. Э. Лисовая, О. В. Михалюк, Н. И. Жила, Н. В. Шкодяк,  

О. М. Пятничко 
 

Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветпрепаратов  

и кормовых добавок 

ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина 
 

А Н Н О Т А Ц И Я 
 

В статье представлены результаты исследований терапевтической эффективности 

препарата Атоксил-ВП, порошок, производства ТзОВ «Орисил-Фарм» (Украина), при 

лечении расстройств пищеварения с диарейным синдромом и интоксикаций у телят. В 

результате исследований установлено, что при применении препарата в рекомендованных 

производителем дозах и способах введения улучшалось клиническое состояние животных, 

исчезали признаки интоксикации организма. Кроме лечебного эффекта, препарат хорошо 

переносился животными, положительно влиял на морфо-функциональное состояние 

организма телят, восстанавливал электролитный баланс организма. 

Ключевые слова: АТОКСИЛ-ВП, ТЕЛЯТА, ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

КРОВИ. 
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