
60  |    | №6 | ИЮНЬ 2013

Arterium Corporation presents new cephalosporin-based pharmacon for animal industry

ВСТУП

У даній статті викладено резуль-

тати досліджень з визначення чут-

ливості збудників бактеріальних 

факторних хвороб тварин та пти-

ці до нового цефалоспоринового 

препарату Цефінель. 

Явище стійкості мікроорганіз-

мів до антибіотиків становить 

одну з найбільш актуальних про-

блем сучасної ветеринарної меди-

цини. Постійний контроль чут-

ливості бактерій до антибіотиків 

в конкретних господарствах дає 

змогу призначати правильний 

курс лікування та вчасно дізна-

ватись про появу резистентнос-

ті окремих збудників до певних 

антибіотичних препаратів з на-

ступним виключенням останніх зі 

схем лікувально- профілактичних 

заходів. 

Цефалоспорини відносяться 

до групи -лактамних антибіоти-

ків, забезпечуючи бактерицидну 

дію, задовільні фармакокінетичні 

характеристики, низьку токсич-

ність і добру переносимість, у тому 

числі при застосуванні в макси-

мальних дозах. Цефінель показує 

високу активність у відношенні 

широкого спектру бактерій, стій-

ких до дії інших антибіотиків, а 

також інших цефалоспоринів та 

пеніцилінів.

При проведенні моніторингу 

інфекційних хвороб сільськогос-

подарських тварин протягом 1999 

– 2011 рр. було встановлено, що 

інфекційні захворювання бак-

теріальної етіології набули дуже 

широкого поширення: на їх долю 

припало 57,6% випадків інфекцій, 

що призвели до виникнення за-

хворювань. 

Як і будь-які живі істоти, збуд-

ники інфекційних захворювань 

мають здатність еволюціонувати: 

постійно циркулюючи у популяції 

тварин, вони поступово змінюють 

свої біологічні властивості і впли-

вають на інтенсивність епізоотич-

ного процесу. Особливо це поміт-

но на прикладі захворювань, які 

викликаються умовно патоген-

ними бактеріями – респіраторних 

захворювань, метритів, маститів. 

З-поміж бактеріальних захво-

рювань, які викликаються збуд-
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никами бактеріальної природи, 

було діагностовано дизентерію, 

сальмонельоз, пастерельоз, колі-

бактеріоз, стрептококову інфек-

цію та ін. Тривале та широке за-

стосування антибактеріальних 

препаратів у тваринництві при-

звело до виникнення антибіоти-

костійких мікроорганізмів. Це 

ускладнює проведення лікуваль-

но-профілактичних заходів, зни-

жує ефективність обробок та нега-

тивно позначається на безпечності 

продуктів тваринного походжен-

ня, у чому можна пересвідчитись, 

проаналізувавши випадки виник-

нення захворювань, викликаних 

асоціаціями анаеробних та аероб-

них мікроорганізмів.

Існує припущення, що біль-

шість штамів умовно патоген-

них бактерій, що циркулюють у 

популяції, мають високу резис-

тентність до антибактеріальних 

препаратів. Слід відмітити, що 

раціональний вибір антибакте-

ріальної терапії повинен вра-

ховувати чутливість місцевих 

ізолятів патогенних мікроорга-

нізмів.

Впродовж 2008 – 2012 рр. було 

досліджено 197 зразків патологіч-

ного матеріалу ВРХ з господарств 

різних регіонів України. З них ви-

ділено 227 культур патогенних мі-

кроорганізмів: частка E.сoli скла-

дає 19,8%; Staph. аureus – 19,8%; 

Streptococcus spp. – 14,1%; Diplococcus 

lanceolatus – 13,7%; Cl. perfringens 

– 8%; Fusobacterium necrophorum – 

7,5% (рис. 1).  

 Під час дослідження чутливості 

34 окремих штамів мікроорганіз-

мів та їх асоціацій до антибакте-

ріальних препаратів у 8,8 – 11,7% 

випадках було виявлено чутли-

вість до 3 – 4 антибіотиків; помір-

ну стійкість до 7 – 10 антибіотиків 

(20,5 – 29%) та резистентність до 

20 – 24 антибіотиків (58,8 – 70,5%). 

Таким чином, можна засвідчити 

тенденцію до зростання резис-

тентності збудників бактеріозів 

тварин до антибактеріальних пре-

паратів. 

На даний момент цефалоспо-

рини (ЦС) являють собою один з 

найчисленніших класів антибіо-

тиків. Крім того, завдяки високій 

ефективності та низькій токсич-

ності вони знайшли широке за-

стосування як у гуманній, так і у 

ветеринарній медицині – виходя-

чи з кількості призначень, це один 

з найпопулярніших класів анти-

бактеріальних засобів.

Культури

мікроорганізмів

Види, 

від яких 

виділена 

культура

Концентрація антибіотика/наявність чи відсутність росту мікроорганізмів у бульйоні*

1 2 3 4 5 6 7 К

50 

ОД/мл

25 

ОД/мл

12,5 

ОД/мл

6,25 

ОД/мл

3,12 

ОД/мл

1,56 

ОД/мл

0,78 

ОД/мл
-

Staphylococcus spp. свині - - - + + + + +

Pasteurella multocida свині - - + + + + + +

Streptococcus spp. свині - - - + + + + +

Salmonella pullorum gallinarum кури - - - - + + + +

E.coli свині - - - - - - - +

E.coli ВРХ - - - - - - + +

Haemophilus parasuis свині - - - - - - - +

Actinobacillus pleuropneumoniae свині - + + + + + + +

Salmonella  cholerasuis свині - + + + + + + +

Klebsiela spp. свині - + + + + + + +

Micrococcus luteus
референтний 

штам
- - - - - - + +

Staphylococcus аureus свині - - + + + + + +

Proteus vulgaris свині - - - - - - + +

Proteus mirabilis свині - - - - - - - +

E.coli свині - - - - - - - +

Salmonella typhimurium свині - - - - - - + +

Табл. 1. Визначення чутливості мікроорганізмів (збудників хвороб) до препарату Цефінель

*Примітка. «-» – відсутність росту мікроорганізмів у живильному середовищі; «+» – ріст мікроорганізмів у живильному 
середовищі; «К» – контроль росту мікроорганізмів у живильному середовищі без додавання препарату.
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Водночас перелік ЦС, доступ-

них для використання у тварин-

ництві, суттєво обмежено порів-

няно з медициною. ЦС третього 

(цефтіофур) та четвертого (цеф-

кіном) покоління були розробле-

ні виключно для застосування у 

ветеринарії. Застосування цеф-

тіофуру з метою лікування респі-

раторних захворювань у свиней, 

жуйних тварин (велика та дрібна 

рогата худоба) та коней, а також 

при копитній гнилі та метриті у 

ВРХ дістало погодження всього 

світу. Крім того, цефтіофур схва-

лений в різних країнах для про-

філактики ранньої смертності у 

добових курчат та індичат.

 Цефінель – антибактеріаль-

ний лікарський засіб, який міс-

тить цефтіофур в якості діючої 

речовини у формі натрієвої солі. 

Цефінель є антибіотиком цефа-

лоспоринового ряду третього 

покоління з широким спектром 

антимікробної активності: пре-

парат забезпечує бактерицидну 

дію на грамнегативні та грампо-

зитивні мікроорганізми, вклю-

чаючи штами, що продукують 

№ п/п
Вид тварин,

вікова група
Вид матеріалу Попередній діагноз

Назва культур виділених 

мікроорганізмів 

1. Теля віком 2 місяців носовий слиз
респіраторний 

синдром
Proteus vulgaris; E. coli 

2. Корова, третє отелення вагінальний змив гнійний ендометрит Staphylococcus аureus; Proteus vulgaris; E. coli 

3. Корова, третє отелення вагінальний змив гнійний ендометрит Staphylococcus аureus; E. coli

4. Теля віком трьох місяців носовий слиз
респіраторний 

синдром

Klebsiella pneumonia; Enterobacter spp.; 

Staphylococcus spp.; E. coli

5. Корова - первістка вагінальний змив метрит Staphylococcus аureus; Proteus vulgaris; E. coli

6. Корова вагінальний змив метрит Staphylococcus аureus; Proteus vulgaris; E. coli

7. Корова
виділення з соскового 

каналу (дійки)
гнійний мастит

Staphylococcus spp.

8. Корова
виділення з соскового 

каналу (дійки)
гнійний мастит Proteus mirabilis; E. coli; Enterobacter spp.

9. Корова вагінальний змив метрит Proteus vulgaris; E. coli; Staphylococcus spp.

10. Корова вагінальний змив метрит
Proteus vulgaris; E. coli; Staphylococcus spp.; 

Enterobacter spp.

11.

Теля, що отримувало 

лікування флораном та 

енрофлоксацином

носовий слиз
респіраторний 

синдром
Proteus vulgaris; E. coli; Staphylococcus spp.

12. Теля загибле трахеальний слиз
респіраторний 

синдром

E. coli; Micrococcus spp.;

Staphylococcus spp.

Табл. 2. Результати досліджень біоматеріалів від хворих та загиблих телят та корів

Рис. 1. Культури, виділені зі зразків патологічного матеріалу ВРХ, % 
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 лактамазу, а також деякі анае-

робні бактерії.  

Антибактеріальна дія Цефінелю 

реалізується за механізмом при-

гнічення синтезу клітинної стінки 

бактерій. Після парентерального 

внутрішньом’язового введення цеф-

тіофур швидко абсорбується та мета-

болізується. Максимальні концен-

трації цефтіофуру та його метаболітів 

у плазмі крові спостерігаються через 

30 – 120 хвилин та утримуються на 

терапевтичному рівні до 24 годин з 

моменту введення препарату, причо-

му активність останнього не знижу-

ється в присутності некротизованої 

тканини. Нирки за умов нормально-

го функціонального стану виводять 

майже 95% внутрішньом’язової дози 

препарату протягом 24 годин. При-

близно 60 – 80% введеної дози виді-

ляється з сечею шляхом клубочкової 

фільтрації і через секрецію ниркових 

канальців.  

Бактерицидні та бактеріоста-

тичні властивості ЦС, які вико-

ристовуються в Україні для ліку-

вання патології тварин та птиці, 

становлять суттєвий інтерес для 

вітчизняних науковців ветери-

нарної медицини. Так, Ю. Є. 

Дворська (2013 р.) повідомляє про 

виражену бактерицидну дію цеф-

тіофуру у відношенні циркулюю-

чих штамів Listeria monocitogenes 

(збудника лістеріозу), ізольова-

них з м’яса птиці, того часу як А. 

Ф. Ображей та колеги повідомля-

ють про терапевтичну ефектив-

ність цефтіофуру при лікуванні 

метриту корів, а Т. І. Фотіна зі 

співавторами (2013) констатує 

високу антимікробну активність 

цефтіофуру щодо референтних 

штамів, а надто збудників, ізо-

льованих від корів, хворих на ен-

дометрити, метрити, мастити, а 

також від худоби з гнійно-некро-

тичними ураженнями кінцівок.

Метою наших досліджень було 

визначення чутливості куль-

тур мікроорганізмів – збудни-

ків факторних хвороб тварин та 

птахів до Цефінелю та мінімаль-

ної інгібуючої концентрації пре-

парату (МІК). 

Матеріали та методи. Дослі-

дження проводилося на базі ла-

бораторії асоційованих інфекцій 

Інституту ветеринарної медици-

ни Національної академії аграр-

них наук України. Для тестуван-

ня були використані культури 

мікроорганізмів з колекції музею 

штамів мікроорганізмів лабора-

торії, виділені від хворих, виму-

шено забитих та загиблих тварин 

і птахів. Морфологічні, культу-

ральні, біохімічні та патогенні 

властивості виділених культур 

мікроорганізмів визначалися за 

загальноприйнятими в мікро-

біології методиками. Відібрані 

для дослідів культури мікроорга-

нізмів відносяться до збудників 

так званих факторних хвороб. 

Всього досліджено 26 культур; до 

тестування було залучено метод 

серійних розведень в бульйоні 

(МПБ). Результати досліджень 

подано у табл. 1.

Як видно з таблиці, усі тестова-

ні культури мікроорганізмів були 

чутливі до препарату Цефінель. 

Відмінність полягала тільки у 

МІК препарату. Проте паралельно 

спостерігається тенденція до ви-

сокої чутливості ентеробактерій 

(сальмонели, протей, ешерихії, 

клебсіели) при значенні МІК 1,56 

– 0,78 ОД/мл та гемофільних бак-

терій зі значенням МІК 0,78 ОД/мл. 

Трохи нижчу чутливість показали 

стафілококи та стрептококи (МІК 

становить 25 – 12,5 ОД/мл) і пасте-

рели – МІК сягає 25 ОД/мл.

На додачу, у квітні 2013 р. лабо-

раторія асоційованих інфекцій 

ІВМ провела дослідження біо-

матеріалів від хворих та загиблих 

телят та корів. Результати дослі-
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джень викладено у табл. 2.

За даними таблиці, всі виділені 

культури мікроорганізмів відно-

сяться до умовно патогенної мі-

крофлори, що в даному випадку 

не завадило їм виступити у якос-

ті збудників метритів, маститів 

та респіраторного синдрому або 

ускладнювати перебіг цих захво-

рювань. 

Паралельно проводилося визна-

чення чутливості до антибіотика 

Цефінель 10 культур мікроорга-

нізмів, виділених при дослідженні 

(див. табл. 3). 

Як вказує таблиця, культури 

виділених та тестованих мікро-

організмів чутливі до препарату 

Цефінель, відрізняючись тільки за 

показниками МІК – від 50 до 0,78 

ОД/мл. 

Враховуючи тенденцію до росту 

резистентності бактерій до тради-

ційних антибактеріальних пре-

паратів, корпорація «Артеріум» 

докладає зусиль у забезпеченні 

фахівців ветеринарної медицини 

дієвими лікарськими засобами. У 

2012 р. корпорація вивела на ри-

нок ветеринарних препаратів три 

антибіотики цефалоспоринового 

ряду. Перші два – це добре відомі 

препарати, які широко застосо-

вуються у ветеринарній практиці: 

цефазолін та цефтріаксон. Третій 

антибіотик маловідомий в Украї-

ні; це препарат Цефінель на осно-

ві цефтіофура, який найближчим 

часом має завоювати ветеринар-

ний ринок нашої країни завдяки 

своїм властивостям. Ветеринарні 

препарати цефалоспоринового 

ряду від Корпорації «Артеріум» 

виробляються згідно стандартів 

GMP.

ВИСНОВКИ

1. Результати проведених мі-

кробіологічних досліджень за-

свідчили високу антибакте-

ріальну активність препарату 

Цефінель виробництва Корпо-

рації «Артеріум» у відношенні 

мікроорганізмів, виділених від 

хворих тварин. 

2. Всі протестовані культури 

мікроорганізмів виявляли чут-

ливість до препарату Цефінель; 

відмінності спостерігалися тіль-

ки за величиною МІК. Фор-

мується тенденція до високої 

сприйнятливості до Цефінелю 

збоку ентеробактерій (сальмо-

нели, протей, ешерихії, клебсіели) 

при значенні МІК 1,56 – 0,78 ОД/мл 

та гемофільних бактерій зі значенням 

МІК 0,78 ОД/мл. Незначну чутли-

вість до препарату показали ста-

філококи та стрептококи (МІК 

25 – 12,5 ОД/мл) і пастерели 

(МІК 25 ОД/мл).

Список використаних матеріалів 

знаходиться у редакції та надається 

на запит.

Культури

мікроорганізмів

Тварини, від яких 

виділена культура

Концентрація антибіотика/наявність чи відсутність росту мікроорганізмів у бульоні*

1 2 3 4 5 6 7 К

50 

ОД/мл

25

ОД/мл

12,5 

ОД/мл

6,25 

ОД/мл

3,12

ОД/мл

1,56

ОД/мл

0,78 

ОД/мл
-

E. coli
теля віком 3 місяців, 

носовий слиз
- - - + + + + +

E .coli
теля загибле, 

трахеальний слиз
- - - + + + + +

E. coli
корова - первістка, 

вагінальний змив
- - - + + + + +

Staphylococcus 

аureus

корова, вагінальний 

змив 
- - + + + + + +

Staphylococcus 

spp .

теля загибле, 

трахеальний слиз
- - - - - - - +

Klebsiella 

pneumoniae
теля віком 3 місяців, 

носовий слиз
- + + + + + + +

*Примітка. «-» – відсутність росту мікроорганізмів у живильному середовищі; «+» – ріст мікроорганізмів у живильному 
середовищі; «К» – контроль росту мікроорганізмів у живильному середовищі без додавання препарату. 

Табл. 3. Визначення чутливості мікроорганізмів до препарату Цефінель
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