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Для відбору патологічного матеріалу на бактеріологічні
дослідження потрібні: 

* суворе дотримання правил асептики;
 забір матеріалу тільки в стерильні, герметичні контейнери;
 достатня кількість матеріалу;
 відповідність відібраного матеріала інфекційному процесу
(враховуючи тропізм збудника при конкретному захворюванні);
 доставка матеріалу до лабораторії в максимально стислий
термін.
Забороняється:
 поміщати різні зразки в одну пакувальну тару;
 надсилати зразки з ознаками аутолиза;
 зразки для мікробіологічного дослідження транспортувати у 
таких розчинах як: формалін, молочна кислота та ін.
 для мікробіологічного дослідження відбирати зразки від
тварин, лікованих антимікробними препаратами.



Відбір та відправка патологічного матеріалу
для дослідження на інфекційні

та інвазійні захворювання

Відбір патологічного матеріалу проводять не
пізніше 2 годин після смерті, або ж забивають хвору
тварину, яку не лікували.

Патологічний матеріал відправляють у лабораторію
в неконсервованому вигляді.

При неможливості доставки в лабораторію
протягом 4 годин після відбору, патологічний матеріал
заморожують у термосі з льодом або консервують.



Для бактеріологічного дослідження
патологічний матеріал консервують 30% -ним
водним розчином стерильного гліцерину. Воду
попередньо стерилізують кип'ятінням протягом 30
хвилин. Матеріал заливають консервуючою
рідиною в кількості, в 4-5 разів перевищуючій його
об’єм.

! Невеликі трупи тварин (поросят, ягнят, телят
та інших дрібних тварин), краще надсилати
цілими у герметичній тарі.



Важливо! Для дослідження на анаеробні
інфекції для біологічного матеріалу
необхідно створити безкисневі умови .



Категорично забороняється
Використовувати зразки забруднені

підстилкою, кормом, фекаліями, обмивати
матеріал проточною водою. У нестерильно
відібраному матеріалі через 2-4 год.
відбувається аутоліз, пригнічуючий
життєздатність деяких бактерій, а також
обсіменіння сторонньою мікрофлорою.



Паренхіматозні органи: 
органи

Такі органи, як: серце, нирка, лімфатичні
вузли, головний мозок відбирають цілими;

печінку, селезінку, легені - шматочками на
межі здорової та ураженої тканини.



Взяття фекалій для дослідження на 
дисбактеріоз кишківника і кишкові інфекції.

Показання: тривалий період відновлення після
гострих кишкових інфекцій (рота, корона вірусна
інфекція, колібактеріоз, криптоспорідіоз) тривала
антибіотикотерапія.

Від моменту останнього прийняття корму до взяття
матеріалу має пройти не менше 8-10 годин.

Кал після дефекації збирають до стерильного
посуду та доставляють до лабораторії не пізніше 2
годин після забору, якщо ж це неможливо, потрібно
провести заморожування.



Відбір калових мас 



Для бактеріологічного і вірусологічного досліджень
відбирають ділянки кишечника з найхарактернішими
патологічними змінами. Кишечник упаковують окремо від
інших органів.

Частини тонкого кишечника відбирають разом з вмістом,
перев'язавши їх кінці з обох боків. Матеріал не консервують.

Фекалії для дослідження надсилають у стерильной тарі.
Від трупів тварин фекалії надсилають з частиною кишечника,
перев'язаною з обох кінців, не пізніше 24 годин з моменту
відбору.



Відбір матеріалу з поверхні слизової носа 

Стерильний тампон вводять в носовий отвір,
обертовими рухами збирають матеріал. Для взяття
матеріалу із зіву шпателем притискають язик,
стерильним тампоном збирають матеріал з
мигдалин, задньої поверхні глотки.

Тампон з матеріалом поміщають в пробірку із
стерильним фізіологічним розчином. Термін
доставки до лабораторії повинен бути не більше
12-х годин за t° 4-6 °C; якщо ж це неможливо,
потрібно провести заморожування.



Відбір матеріалу з поверхні слизової носа 



Матеріал з кон'юнктиви збирають тампон-
зондом з внутрішньої поверхні нижнього віка рухом
в напрямку від зовнішнього до внутрішнього кута
ока, уникаючи торкання вій.

Матеріал із піхви для бактеріалогічного та
вірусологічного дослідження відбирають
стерильними тампономи та поміщають у спеціальні
пробірки з середовищами для транспортування
(фізичний розчин, поживний бульйон). Найбільш
вимогливі мікроорганізми зберігаються в
транспортному середовищі не більше 12 годин.



Правила відбору молока  для виділення збудників 
маститу.          

- Відбір молока проводять від корів, які не отримували 
антимікробні засоби впродовж останніх 2 тижнів;

- провести обробку вимені дезінфікуючим засобом 
для переддоїльної обробки сосків;

- насухо протерти індивідуальною серветкою;
- здоїти перші струмені молока;
- відкрити стерильну посудину, не торкаючись 

краями до сосків вимені відібрати декілька цівок
молока й одразу закрити;

- промаркувати посудину;
- відібрані проби молока потрібно негайно 

охолодити (помістити в холодильник або сумку з 
холодоагентом). Якщо матеріал неможливо доставити 
до лабораторії впродовж 24 годин після відбору, його 
потрібно заморозити та відправити з холодоагентом.



Відбір молока  для виділення збудників
маститу



1. Перед відкриттям кришку цистерни очищають від
забруднень.

2. Перед відбором проб молоко в цистернах та танках
перемішують, домагаючись його однорідності.

3. Продукт відбирають з різних місць кухлем, занурюючи
його до дна тари. З кожної секції цистерни точкові проби
відбирають в однаковій кількості, поміщають в посуд,
перемішують і складають з них об'єднану пробу (1 л.).

4. Пристрої, які використовуються для відбору проб,
повинні бути виготовлені з нержавіючої сталі, алюмінію
або з полімерних матеріалів та стерильними.

Відбір проб молока для мікробіологічного 
дослідження із цистерн та танків





Проби крові беруть у тварин за 2 години перед годівлею та
через 5—6 годин після годівлі (впливає тільки на вміст у крові
ліпідів та цукру).

На біохімічні показники крові впливають також застосування
фармакологічних препаратів, надходження в організм
токсичних речовин, згодовування тваринам зіпсованих кормів.

Кров відбирають у 2 пробірки по 10 мл.

Перша для дослідження біохімічних показників крові та
вітаміно - мінірального складу.

Друга (спеціальна пробірка) для дослідження
крові на глюкозу.

Відбір крові потрібно провести від 5-10 голів кожної
фізіологічної групи, залежно від кількості тварин в стаді.

Відбір і пересилання крові для біохімічних 
досліджень



Загальна проба — кількість корму, складена з разових проб,
взятих із різних точок сховища.

Середня проба — відбирається із загальної проби після
ретельного перемішування, проба повинна бути однорідною
партією корму.

Для мікологічних досліджень з профілактичною метою
відбирають середню пробу корму. Для діагностичних
досліджень відбирають проби з уражених ділянок від усіх
партій кормів, що входили в добовий раціон протягом місяця
до появи ознак захворювання і проби залишків кормів у
годівницях.

Проби кормів упаковують у пакети. Маса кожної проби
повинна бути не менше 1 кг.

Взяття та пересилання кормів для хіміко-
токсикологічних і санітарно-мікологічних

досліджень



Для визначення причин отруєння відбирають проби
всіх кормів (по 1 кг корму кожного виду, сіно, солому
— по 0,5 кг), що згодовували тварині. Обов'язково
беруть пробу залишків кормів з годівниці.



Дякую за увагу!

smartbiolab.com.ua


