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Увесь комплекс лабораторних досліджень виконується у відповідності до вимог ДСТУ ISO 10012:2005
«Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання»
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Біохімічні

Серологічні

Хімікотоксикологічні

Діагностичні
дослідження

Бактеріологічні

Паразитологічні

https://SmartBioLab.com.ua/

Мікологічні

Молекулярногенетичні
+38 099 280 63 51
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Біохімічні дослідження крові
один із інформативних методів діагностики
внутрішніх, особливо метаболічних,
захворювань тварин, оскільки дозволяє
визначити зміни функціонального стану
органів, систем та організму в цілому.
Дає можливість комплексно оцінити стан
організму, окремих його систем та органів,
а також повноцінність раціону

https://SmartBioLab.com.ua/

+38 099 280 63 51
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Серологічні дослідження
Виявлення антитіл в сироватках крові

ІФА

рівень антитіл
у сироватці крові
контроль ефективності
вакцин і імунних
сироваток
напруженість імунітету

https://SmartBioLab.com.ua/

+38 099 280 63 51
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Молекулярно-біологічні дослідження
проводимо із застосуванням полімеразної ланцюгової реакції, що
імітує природну реплікацію ДНК і дозволяє виявити єдину специфічну
молекулу ДНК чи РНК у присутності мільйонів інших молекул.

https://SmartBioLab.com.ua/

+38 099 280 63 51
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Бактеріологічні дослідження
встановлення етіологічного діагнозу, тобто виділення, ідентифікація,
вивчення властивостей чистої культури бактерій.

https://SmartBioLab.com.ua/

+38 099 280 63 51
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Мікологічні дослідження
Розмножуючись на кормах та кормовій
сировині, плісеневі гриби не лише
забруднюють їх токсинами, а й погіршують
органолептичні властивості, знижують
харчову цінність, зумовлюють псування
кормів, роблять їх непридатними до
технологічної переробки. Використання
в тваринництві кормів, уражених грибами,
може викликати хронічні токсикози
та як наслідок, загибель худоби і птиці.
Найчастіше корми контамінуються
представниками родів Aspergillus,
Penicillium, Mucor, Fusarium, Rhizopus,
Cladosporium.

https://SmartBioLab.com.ua/

+38 099 280 63 51
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Хіміко-токсикологічні дослідження
Оцінка поживної цінності кормів: СП, СЖ, СК, КДК, НДК, БЕР, цукор,
крохмаль, мінеральні речовини, амінокислоти, каротин.
Дослідження органічних кислот в соковитих кормах.
Токсикологічні-аліментарні проби на лабораторних тваринах.

https://SmartBioLab.com.ua/

+38 099 280 63 51
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В яких випадках використовують
лабораторні дослідження?

https://SmartBioLab.com.ua/

+38 099 280 63 51

10

Зведена таблиця

кратності досліджень

для забезпечення сталого здоров’я великої рогатої худоби
Дослідження:

Серологічні

Частота

2 рази на рік
Через 21 день після проведеної вакцинації
1-2 рази на рік

Мета
Для невакцинованого поголів’я
Для контролю якості проведеної вакцинації

4 рази на рік

Для контролю фізіологічного стану
тварин при зміні раціону та періоду лактації

Бактеріологічні

1 раз на місяць (молоко)

Для встановлення етіологічного чиннику та
підбору антибактеріальних препаратів

Фізико-хімічні

1 раз на місяць

Для контролю якості корму, визначення на
скільки дотримано вимоги технологічного
процесу заготівлі кормів, при зміні раціону
та довготривалому зберіганні кормів

Мікологічні

1 раз на 3 місяці

Для оцінки придатності та безпечності
корму

За потреби

У разі виявлення «невиліковних» маститів

Біохімічні

https://SmartBioLab.com.ua/

+38 099 280 63 51
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Клостридіози
Форма
клостридіозу

Характерні симптоми

Додаткові ознаки

Злоякісний набряк

Набряки підшкірної жирової клітковини
(з характерною крепітацією при пальпації)
Погіршення стану нестримне.
Летальний кінець через 3-5 діб після
зараження.
Протікає блискавично.
Приступи сильних судорог, коліки,
скреготання зубами, витікання з рота
пінистої рідини.
Трупи швидко здуваються і розкладаються.
Найсприйнятливіші вгодовані тварини.
Гостра форма характеризується
лихоманкою (40,5-41°С), відмовою від
корму, виділеннями з носу піни, слизу
У заражених тварин (переважно молодих)
порушується координація, втрачається
рівновага,при пересуванні. Періодично
спостерігають м'язові спазми.

Температура піднімається рідко і не більше
42°C. Відзначається загальне пригноблення
тварини, почастішання дихання і серцебиття,
знижується апетит.

Брадзот овець

Анаеробна
ентеротосемія
та анаеробна
дизентерія ягнят

https://SmartBioLab.com.ua/

Іноді спостерігають кров’яний пронос, часте
сечовиділення, тимпанію. В окремих
випадках проявляються нервові зміни.
Тварини гинуть з явищами загальної
слабкості, задишки через 8-14 год., а при
затяжних випадках – через 3-5 днів.

Виникає млявість, почастішання пульсу
і дихання. Іноді відзначається рідке
випорожнення з бурим відтінком,
бульбашками і домішкою крові.
Температура підвищується до 41 або 42°C.

+38 099 280 63 51
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Клостридіози
продовження

Форма
клостридіозу

Характерні симптоми

Додаткові ознаки

Ботулізм

Порушується здатність до самостійного
ковтання, внаслідок чого харчова грудка
по стравоходу не пересувається.
Вода при цьому вільно витікає через ніздрі.
Хистка хода і кульгавість.
Гарячі набряки з помітними межами,
на зміну яким з'являються розлиті холодні
припухлості, які містять брудний згірклий
ексудат, а при пальпації чути характерний
хрускіт.
Параліч мускулатури (найчастіше
жувальною), яка набуває помітну твердість.
Можливе виникнення судом і підвищеного
потовиділення.

Температура не підвищується, але
відзначається стрімке виснаження.
Поступово виникає сльозотеча. В деяких
випадках розвивається сліпота або діарея.
Відзначається загальне пригноблення
з ускладненим поверхневим диханням.
Серце скорочується рідше, а температура
нерідко підвищується до 41-42°C

Емфізематозний
карбункул

Правець

https://SmartBioLab.com.ua/

Травна система пригноблюється аж до
повної зупинки. Загальний стан збуджений.
При цьому температура в межах норми.

+38 099 280 63 51
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https://SmartBioLab.com.ua/

+38 099 280 63 51
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Лабораторна діагностика клостридіозів
Форма
клостридіозу
Злоякісний набряк

Брадзот овець

Анаеробна
ентеротосемія
та анаеробна
дизентерія ягнят

Основні правила

Особливості відбору, зберігання та транспортування
патологічного матеріалу стосовно кожного захворювання

Матеріал відбирається
стерильними або
одноразовими
інструментами.
Для зберігання та
транспортування
використовується
стерильний лабораторний
посуд, пакети, шприци.
Матеріал повинен буди
відокремлений один від
одного, зберігатися
та транспортуватися за
температури не вище 2°С.
У випадку тривалого
зберігання - матеріал
потрібно заморозити.

Від загиблих тварин відбирають:
шматочки уражених м`язів, ексудат з уражених тканин,
паренхіматозні органи.

відбору, зберігання
та транспортування
патологічного матеріалу

У овець відбувається швидке розмноження анаеробної
мікрофлори, тому матеріал відбирається одразу після
загибелі тварини.
Від загиблих тварин відбирають:
паренхіматозні органи, уражену ділянку сичуга, набряклі
тканини, частину дванадцятипалої кишки, перев`язану з
обох боків, ексудат грудної та черевної порожнини, інфільтрат
Матеріал повинен відбиратися не пізніше 3-4 годин після
загибелі тварини.
Відбирають:
уражені ділянки тонкого відділу кишечника з вмістом,
перев`язаний з обох боків, частина печінки, селезінки, нирка

https://SmartBioLab.com.ua/

+38 099 280 63 51
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Лабораторна діагностика клостридіозів
продовження

Форма
клостридіозу
Ботулізм

Емфізематозний
карбункул

Правець

Основні правила

Особливості відбору, зберігання та транспортування
патологічного матеріалу стосовно кожного захворювання

Матеріал відбирається
стерильними або
одноразовими
інструментами.
Для зберігання та
транспортування
використовується
стерильний лабораторний
посуд, пакети, шприци.
Матеріал повинен буди
відокремлений один від
одного, зберігатися
та транспортуватися за
температури не вище 2°С.
У випадку тривалого
зберігання - матеріал
потрібно заморозити.

Матеріал відбирається не пізніше 2 годин після загибелі
тварини: проби підозрілих кормів, вміст шлунку, частини
печінки загиблих тварин та кров від хворих.

відбору, зберігання
та транспортування
патологічного матеріалу

Прокип`яченим інструментом розкривають шкіру, змінюють
інструмент, уражену ділянку розрізають углиб, відбирають
шматочки ураженої тканини. Матеріал відбирають не пізніше
4 годин після загибелі. У спекотну пору року матеріал
консервується 30% водним розчином стерильного гліцерину.
Для досліджень в лабораторію відбирають: шматочки уражених
м`язів, ексудат із крепитуючого набряку. У разі розтину
тварини відбирають шматочки печінки, селезінки, кров з серця.
Підозрілі місця визволяють від бруду, обробляють спиртом,
стерильним інструментом роблять глибокий розріз та
витягають шматочки ураженої тканини.
Для досліджень в лабораторію відбирають: секрет з рани,
шматочки тканини з глибоких шарів місць ураження, шматочки
печінки та селезінки.

https://SmartBioLab.com.ua/

+38 099 280 63 51

Дякуємо за увагу
і запрошуємо
до співпраці!
https://SmartBioLab.com.ua/
+38 099 280 63 51

