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АНОТАЦІЯ 

Середжимова А.Г. Прогнозування, діагностика, лікування та 

профілактика родового травматизму у корів. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних 

наук за спеціальністю 16.00.07 «Ветеринарне акушерство». Львівський 

національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій  імені 

С.З.Ґжицького, Львів, 2021. 

Дисертація присявчена вивченню сполучнотканинних маркерів слизу 

шийки матки залежно від вгодованості корів впродовж сухостійного періоду 

та біохімічних показників крові перед отеленням за травмування м’яких 

тканин родових шляхів і на їх основі розроблено комплекс прогностично-

діагностичних і лікувально-профілактичних заходів. 

Проведено аналіз поширеності родового травматизму у корів-

первісток і дорослих корів. Встановлено, що найчастіше травми родових 

шляхів реєстрували у корів-первісток, його частка складала 18,4 % від 

усього маточного стада. Серед усіх тварин маточного поголів'я, в яких 

діагностували родові травми корови-первістки складали більше половини 

(57,7 %), що значно перевищувало частоту травмування дорослих корів під 

час отелення. Так, після другого отелення, частка тварин з родовими 

травмами відносно всього маточного поголів’я була у 2,24 раза менша, ніж 

у корів-первісток, після третього отелення травми родових шляхів 

діагностували у 15,0 % цих тварин, що склало відносно всього маточного 

поголів’я 3,0 %, а від усіх корів з родовими травмами 9,3 %, тобто приблизно 

у шість разів меньше, ніж у корів-первісток і у два рази меньше порівняно з 

коровами після другого отелення, тобто молоді корови травмуються під час 

родів набагато частіше, порівняно з дорослими тваринами.  

Визначено основні етіологічні фактори, що спричиняють травми 

родових шляхів у тварин. У корів-первісток основною причиною 

травмування родових шляхів була невідповідність їх розмірів відносно до 
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величини плода, внаслідок чого виникала вторинна слабкість перейм і потуг 

і необхідність тракції плода під час другої стадії родів, що в багатьох 

випадках призводило до розривів вульви, піхви і шийки матки. Було 

встановлено, що з одного боку це крупноплідність, з іншого – недостатнє 

формування тазу у молодих корів, внаслідок осіменіння фізіологічно 

незрілих телиць і/або порушення технології їх вирощування. Крім того, 

причиною зменшення об'єму родових шляхів може бути, вищесередня 

вгодованість (понад 3,5 балів) тварин перед родaми. Вaжливе місце в 

етіології родових травм належить порушенням позиції, положення, 

передлежання плода та розташування кінцівок тa голови плода при 

передньому передлежанні і хвоста тa задніх кінцівок при задньому 

передлежанні відносно тулуба плода. Вони були основними чинниками, що 

спричиняли травмування травмування м’яких тканин родового каналу у 

корів-первісток, і становили  87,5 % від усіх травмованих корів. У корів 

більш старшої вікової групи, після другого, третього та четвертого і більше 

отелень основними причинами травмування родових шляхів залишалися 

порушення взаємовідносин між плодом і родовими шляхами і становили від 

42,9 до 66,7 % відносно усіх корів з родовими травмами та звуження 

родових шляхів внаслідок рубцювання вульви, піхви, шийки матки після 

родових травм за попереднього отелення чи надмірної вгодованості 

(вищесередня, більше 3,5 балів) тварин перед родами, що становило від 32,0 

до 57,1 %. 

Частота затримання посліду у корів-первісток та дорослих корів з 

родовими травмами склала 22,6 і 24,2 % відповідно, тоді як аналогічний 

показник у тварин без родових травм був 2,9–3,1 рази меншим. Акушерська 

патологія у тварин з травмами родових шляхів однаково часто 

діагностується у корів-первісток і дорослих корів, а за їх відсутності 

знижується у 2,2–2,4 раза, що вказує на певний взаємозв’язок між цими 

патологічними процесами.  
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До 50-60 доби після отелення спонтанний прояв статевої циклічності 

реєстрували у 18,9 % корів-первісток і 21,1 % дорослих корів за травмування 

родових шляхів, їх запліднюваність була 30,0 і 28,6 %. У тварин без травм 

прояв еструсу був вищий на 8,5 і 6,3 %, а запліднюваність на 8,6 і 10,0 % 

відповідно.  

За травмування родових шляхів у корів-первісток частіше за все 

реєстрували гіпофункцію і кісти яєчників на фоні ендометриту або 

цервіциту. У дорослих корів на відміну від первісток у 1,9 раза частіше 

діагностували кісти яєчників і у два рази меншу кількість  тварин 

гіпофункцію яєчників. У тварин без родових ускладнень частота 

гіпофункції яєчників майже не відрізнялась від дорослих корів з травмами 

але кісти яєчників діагностувались на 14,3 % меншу кількість  тварин, що 

вказує на певний взаємозв’язок між травмуванням родових шляхів і 

розвитком запальних процесів у статевих органах і подальшим утворенням 

кіст на його фоні. Загалом поширеність гінекологічної патології у корів-

первісток і дорослих корів з травмами родових шляхів була на 23,9 і 26,0 % 

більша, ніж у тварин без травмування родових шляхів. 

Таким чином, у корів-первісток і дорослих корів на фоні травмування 

родових шляхів відбувається підвищення поширеності акушерської 

патології у 2,2 і 2,4 раза, гінекологічних хвороб на 23,9 і 26,0 % та зниження 

частоти відновлення спонтанного прояву статевої циклічності впродовж 50-

60 діб після отелення на 8,5 і 6,3 % і запліднюваності на 8,6 і 10,0 % 

порівняно з тваринами без травмування родових шляхів.  

Досліджено сполучнотканинні маркери слизу шийки матки залежно 

від вгодованості впродовж сухостійного періоду. Встановлено зростання 

рівня інгредієнтів сполучнотканинного обміну в слизові взятому із шийки 

матки у тільних корів з наближенням терміну отелення. Зокрема, у корів з 

тривалістю вагітності більше 8-и місяців рівень гексоз зростав у 1,3 рази 

(р<0,01) відносно тварин, що знаходились на більш ранніх термінах 

тільності. Зростання рівня гексоз у слизові шийки матки корів з 
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наближенням отелення відбувалося за рахунок підвищення вмісту 

глікозамінгліканів і глікопротеїнів на 31,1 і 28,7 % (р<0,05), відповідно. 

Уміст серомукоїдів у слизові із шийки матки також вірогідно зростав у 1,43 

рази (р<0,001) у тварин з тривалістю вагітності більше 8 міс. 

Співвідношення між глікозамінами і глікопротеїнами у тільних корів більше 

8 міс було на рівні 1,17:1, а у тварин до 8 міс тільності воно було 1,15:1. 

Співвідношення між глікопротеїнами і глікозамінгліканами у перших 

тварин було 0,86:1, а у останніх – 0,87:1, що свідчить про збільшення 

глікозамінгліканів у слизові корка шийки матки перед отеленням . Під час 

аналізу рівня сполучнотканинних інгредієнтів залежно від вгодованості 

сухостійних корів вірогідної різниці між показниками не відмічали, але 

спостерігалась тенденція до їх зниження у тварин з вгодованістю більше 3,5 

балів. Проте, рівень серомукоїдів у сухостійних корів з вгодованістю більше 

3,5 балів був вірогідно вищим у 1,16 раза (р<0,05), ніж у тварин з 

вгодованістю 3,5 і менше балів. Водночас співвідношення між 

глікозамінгліканами і глікопротеїнами у корів з вгодованістю більше 3,5 

балів становило 1,09:1, а у корів з вгодованістю 3,5 бали і менше було 1,25:1. 

Співвідношення між глікопротеїнами і глікозамінгліканами у тварин першої 

групи становило 0,92:1, у в другій групі – 0,8:1. У цервікальному слизі корів 

з терміном вагітності більше 8-ми місяців, відбувається істотне зростання 

концентрації глікозамінгліканів, глікопротеїнів та серомукоїдів, відносно  

показника раннього періоду тільності, майже у 1,3 та 1,4 рази, відповідно.  

Співвідношення між глікозамінгліканами і глікопротеїнами у корів з 

вгодованістю більше 3,5 балів становило 1,09:1, а у корів з вгодованістю 3,5 

бали і менше було 1,25:1. Співвідношення між глікопротеїнами і 

глікозамінгліканами у тварин першої групи становило 0,92:1, у в другій 

групі – 0,8:1. 

Визначено нами окремі біохімічні показники крові білкового, 

вуглеводного, ліпідного та мінерального обмінів за 2-4 доби до отелення. 

Так, рівень загального білка між обома групами корів  достовірно не 



6 
 

відрізнялися. Про розвиток пізнього токсикозу у корів перед отелення 

непрямим свідченням може бути досить високий середній рівень креатиніну 

в тварин обох груп. Встановлено, що у групі корів з подальшими 

ускладненими родами, під час біохімічного дослідження крові перед 

отеленням відмічали підвищену в 1,36 раза середню активність АсАТ, яка 

становила 106,0±8,72 Од/л проти 77,67±7,48 Од/л (p<0,01) у тварин без 

родових ускладнень. Однак, активність АлАТ навпаки була нижчою у корів 

першої групи на 24,1 % і становила відповідно 16,81±1,42 Од/л, а у другій 

групі – 20,86±1,39 Од/л (p<0,05). Це в свою чергу призводило до підвищення 

індексу де Рітіса у корів першої групи у 1,8 раза відносно тварин другої 

групи. Такий стан ферментативної активності ензимів печінки у крові корів 

першої групи може свідчити про більш виражені патофізіологічні та 

морфологічні зміни паренхіматозного органу внаслідок його напруженого 

функціонування безпосередньо перед отеленням, що можливо призводить 

до ускладненого перебігу родів і зумовлює розвиток інших патологічних 

процесів післяродового періоду. Встановили, що у крові корів, в яких в 

подальшому відмічали ускладнений перебіг отелення була знижена 

концентрація глюкози, яка визначалася на рівні 2,21±0,05 ммоль/л, що у 1,1 

рази менше (p<0,01) порівняно з її умістом (2,46±0,05 ммоль/л) у тварин з 

перебігом родів без ускладнень. Ліпідний обмін у корів перехідного періоду 

характеризується використанням ліпідів з депо організму для забезпечення 

його енергією. Так, у крові корів першої групи відмічали підвищений вміст 

ліпопротеїдів, він був на рівні 1259,13±78,7 мг%, що у 1,45 раза більше 

(р˂0,001), ніж у корів другої групи, в яких він становив 866,95±56,21  мг%. 

Вітамінний обмін характеризувався підвищеним рівнем каротину на 13,1 % 

у корів другої групи відносно тварин з ускладненим перебігом отелення 

(р˂0,05). Проте, уміст вітамінів А і Е у крові корів першої та другої груп 

вірогідно не відрізнявся. Отримано результати, які вказують, що у крові 

корів перед отеленням реєструють значні коливання рівня кальцію, так у 

корів, в яких відмічали ускладнений перебіг родів, рівень кальцію був у 1,1 
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рази менший, ніж у тварин другої групи (2,05±0,05 ммоль/л).  Щодо рівня 

фосфору нами не було встановлено достовірних відмінностей його 

концентрації в крові корів обох груп. За результатами досліджень стану 

мікромінерального обміну в крові корів встановили, що концентрація 

Купруму, Цинку та Феруму вірогідно відрізнялась між групами тварин 

залежно від перебігу отелення, з ускладненнями або без них, а Кобальту та 

Мангану коливався у межах референтних показників. Аналізуючи 

показники вмісту Купруму у крові обох груп тварин (82,8±4,01 мкг%) і 

(72,5±3,04 мкг%), слід вказати, що достовірно вищою була її концентрація 

у 1,14 раза (p<0,03) у корів, в яких відмічали ускладнений родовий процес, 

вміст Цинку у групі тварин, в яких спостерігали ускладнений перебіг 

отелення був на рівні 70,27±4,81 мкг%, що достовірно нижче, ніж у групі 

корів (88,84±4,05 мкг%), які в подальшому мали фізіологічний перебіг 

родів. Аналогічна тенденція була нами отримана щодо вмісту Феруму у 

крові тварин. Так, за ускладненого перебігу отелення його вміст становив 

20,32±1,89 мкмоль/л, що у 1,36 раза  менше, ніж у корів без ускладнень 

(27,6±0,94 мкмоль/л).  

Виходячи із вище викладеного нами було розроблено  прогностичний 

тест, що заснований на рівні біохімічних показників перед родами (за 2-4 

доби) у корів. Аналізуючи біохімічні показники крові. Можно 

стверджувати, що найбільш патогномічними є концентрація Кальцію та 

його співвідношення з Фосфором у крові корів перед отеленням, а також 

рівень загальних ліпопротеїдів і індекс де Рітіса, зумовлений зростанням 

активності АсАТ.  

Досліджуючи аналогічні біохімічні показники у крові нетелей 

безпосередньо перед отеленням нами були отримані подібні результати.  

Проте у крові нетелей стан білкового обміну перед отеленням 

характеризувався більш високим рівенем загального білка, ніж у корів. Його 

рівень був на верхній межі референтних показників, що може бути 

зумовлено більш пізнішою підготовкою організму нетелей майбутньої 
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лактації, тобто утворення в молочній залозі молозива. Слід відмітити, що 

підвищений рівень білка визначався більш високим умістом глобулінів, ніж 

у дорослих корів.  

Ферментативна активність печінки  у нетелей дещо відрізнялась від 

дорослих корів. Так, активність АсАТ, була вищою у 1,24 раза (p<0,01) у 

тварин без родових ускладнень (99,7±5,79 од/л) порівняно з нетелями 

першої групи (80,45±3,42 од/л). Однак, активність АлАТ не відрізнялася між 

групами нетелей (перша група – 20,64±1,53 од/л, 23,3±2,09 од/л – друга 

група), як і активність лужної фосфатази (перша група – 108,5±8,16 од/л, 

друга група – 111,22±6,25 од/л). 

Вітамінний обмін характеризувався тенденцією до підвищення рівня 

каротину у нетелей з ускладненим перебігом отелення відносно групи 

тварин з фізіологічним перебігом отелення.  

Водночас у нетелей його рівень був вищий, ніж у дорослих корів в 

обох групах (р˂0,05). Уміст вітамінів А і Е у нетелей обох груп був майже 

однаковий і вірогідно не відрізнявся відносно дорослих корів. 

У крові нетелей з ускладненим отеленням відмічали зниження 

концентрації кальцію у 1,2 раза, який становив відповідно 1,92±0,04 і 

2,2±0,03 ммоль/л у першій і другій групах. Рівень Фосфору в обох групах 

тварин вірогідно не відрізнялася залежно від подальшого перебігу отелення 

і післяродового періоду. Його показники знаходились на рівні референтних 

значень і становили відповідно 1,94±0,07 і 2,02±0,08 ммоль/л в першій і 

другій групах. 

Манган макроелемент, який приймає участь у регуляції кальцієвого 

обміну через його вплив на паратгормон, що забезпечує резорбцію Кальцію 

з кісток і підтримання його гомеостазу у крові. Крім того , Манган, як і 

Кальцій, приймає участь у проведенні нервового та м'язового збудження. 

У крові нетелей першої групи перед отеленням за подальшого його 

ускладненого перебігу концентрація Мангану була у 1,27 раза менша 

порівняно з тваринами за фізіологічного перебігу родів, що може бути 



9 
 

одним із чинників зазначеної патології. Щодо концентрації таких 

макромінералів як Калій,  Натрій у крові нетелей обох груп перед 

отеленням, то виявили певні відмінності, особливо Натрію. Необхідно 

відмітити, що рівень Калію у нетелей першої і другої груп становив 

4,78±0,27 і 4,36±0,21 ммоль/л, Натрію – 114,8±4,37 і 139,4±7,53 ммоль/л 

відповідно, що у 1,2 раза більше. 

Стан мікромінерального обміну в крові нетелей характеризувався 

підвищеною концентрацією Купруму та Цинку у тварин з неускладненим 

отеленням (другої групи), а вміст Феруму коливався у межах референтних 

показників і становив у першій групі 26,42±1,11 у другій – 

26,54±1,13 мкмоль/л.  

У нетелей, на відміну від корів вміст Купруму у крові між групами 

тварин (76,03±4,81 мкг%) і (89,48±3,41 мкг%) відрізнявся, навпаки, він був 

достовірно вищий у 1,18 раза (р˂0,03) у нетелей другої групи, в яких 

відмічали фізіологічний перебіг отелення. У тварин, в яких відмічали 

ускладнений перебіг отелення, вміст Цинку був на рівні 67,02±6,06 мкг%, 

що достовірно нижче, ніж у групі нетелей (84,40±2,43 мкг%), які в 

подальшому мали фізіологічний перебіг родів.  

Вивчено частоту акушерської та гінекологічної патології, а також 

поширеність неплідності корів за травмування родових шляхів. Загалом 

травми родових шляхів у корів-первісток дослідної і контрольної груп 

відмічались частіше, ніж у дорослих тварин відповідно на 13,2 і 11,3 %.Слід 

відмітити, що телята масою 35 і більше кг частіше народжувались у 

дорослих корів дослідної та контрольної груп на на 22,0 і 28,1 % відповідно. 

Проте травмування статевих органів корів під час народження великих 

телят у дорослих тварин відмічалися рідше на 19,9 % або у два рази в 

дослідній групі та на 7,3 % – контрольній групі, що вказує на більш легкий 

перебіг родового процесу та кращу підготовленість дорослих корів до 

отелення. Подібну закономірність відмічали у дослідних і контрольних 

групах корів при народжені телят масою меншою 35 кг. Частота 
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травмування родових шляхів у контрольної групи корів-первісток була на 

14,3 % або в 1,35 раза вищою порівняно з дослідними тваринами. Залежно 

від маси теляти під час родів ця різниця була більшою на 21,7 % або у 2,1 

раза при народженні телят масою меншою 35 кг і на 8,0 % або в 1,2 раза – з 

масою понад 35 кг. Відсоток травмованих корів-первісток становив 23,8 %, 

що на 14,3 % більше, ніж у дослідній групі тварин. Серед дорослих корів 

травмування родових шляхів в цілому в контрольній групі відмічалось у 

2,05 раза частіше, ніж у дослідній. У дослідній групі корів за народження 

телят масою до 35 кг статеві органи травмувалися у 1,8 раза рідше порівняно 

з контрольною групою, а при народженні телят понад 35 кг цей показник 

збільшувався у 2,2 раза. Народження телят масою понад 35 кг у контрольній 

групі супроводжувалось зростанням травмування родового каналу корів на 

13,5 % відносно дослідної групи. 

Враховуючи результати проведених досліджень, нами розроблено  

прогностичний тест, що базується на рівні біохімічних показників 

мінерального обміну перед отеленням (за 4–2 доби) у нетелів.  

Спонтанний прояв статевої циклічності відмічали у 26,0  % корів-

первісток і дорослих корів. Проте заплідненість корів-первісток склала 

33,3 %, а дорослих корів – 35,0 %. Заплідненість корів-первісток була в 

межах від 25,0 % дослідної групи корів до 37,5 – у тварин без травм родових 

шляхів. У корів заплідненість коливалася від 25,0 % у тварин контрольної 

до 40,0 % – дослідної групи. 

У корів-первісток показник заплідненості знаходився в межах від 20,0 

% контрольної групи тварин до 28,6 % у первісток без травмування м'яких 

тканин родових шляхів. У групах дорослих корів заплідненість знаходилась 

на рівні 14,3 % контрольної групи тварин і і 22,2 % корів без травм родових  

шляхів. 
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ANNOTATION 

Seredzhymova A.H. Predict, diagnose, treat and prevent injuries tribal 

cows.- Qualifying scientific work on the manuscript copyright. Thesis for the 

degree of candidate of veterinary sciences in the specialty 16.00.07 «Veterinary 

obstetrics». Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and 

Biotechnologies, Lviv, 2021. 

Thesis study of connective tissue markers of cervical mucus, depending on 

the nutritional status of cows during the dry period 

and biochemical indicator s blood before calving for soft tissue injuries of the 

birth canal and, based on a complex of prognostic and diagnostic and preventive 

measures. 

An analysis of the prevalence of birth injuries in first-born cows and adult 

cows. It was found that most often injuries of the birth canal were registered in 

first-born cows, its share was 18.4 % of the total uterine herd. Among all animals 

of the uterine population, in which the birth injuries of the first-born cow were 

diagnosed, they accounted for more than half (57.7 %), which significantly 

exceeded the frequency of injuries of adults. cows during calving. Thus, after the 

second calving, the proportion of animals with birth injuries in relation to the 

entire uterine herd was 2.24 times less than in first-born cows, after the third 

calving injuries of the birth canal were diagnosed in 15.0 % of these animals, 

which was relative to the total of the breeding herd 3.0 %, and of all cows with 

birth injuries 9.3 %, about six times less than the first-born cows and twice less 

than the cows after the second calving, young cows are injured under the time of 

birth is much more frequent compared to adult animals. 

The main etiological factors that cause injuries of the birth canal in animals 

have been identified. In first-born cows, the main cause of birth defects was a 

mismatch in their size relative to the size of the fetus, resulting in secondary 

weakness and contractions and the need to traction the fetus during the second 

stage of labor, which in many cases led to rupture of the vulva, vagina and 

cervix. It was found that on the one hand it is large-fruited, on the other - 

insufficient pelvic formation in young cows, due to insemination of 

physiologically immature heifers and / or violation of the technology of their 

rearing. In addition, the reason for decrease of the birth canal may be fatness 
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(more than 3.5 points) before birth animals. The etiology of birth trauma belongs 

breach position, position, presentation and fetal limb location so a head fetal 

presentation at the front and tail so a hind limbs presentation at the rear relative 

to the body of the fetus. They were the main factors causing trauma to the soft 

tissues of the birth canal in first-born cows, and accounted for 87.5 % of all 

injured cows. In cows of older age group, after the second, third and fourth and 

more calves, the main causes of birth defects were violations of the relationship 

between the fetus and the birth canal and ranged from 42.9 to 66.7 % for all cows 

with birth injuries and birth defects due to scarring of the vulva, vagina, cervix 

after birth injuries during previous calving or overweight (above average, more 

than 3.5 points) of animals before birth, which ranged from 32.0 to 57.1 %. 

Frequency detention manure from cows firstborn and adult cows with birth 

injuries amounted to a 22.6 and 24.2 % respectively, while the same indicator in 

animals without birth trauma was 2.9–3.1 times lower. Obstetric pathology in 

animals with injuries of the birth canal is equally often diagnosed in first-born 

cows and adult cows, and in their absence is reduced by 2.2–2.4 times, which 

indicates a certain relationship between these pathological processes. 

Up to 50 60 days after calving spontaneous manifestation of sexual 

recurrence was at 18.9% firstborn cows and 21.1 % of adult cows birth canal 

injury, their fertilization ness was 30.0 and 28.6 %. In animals without injuries, 

the manifestation of estrus was higher by 8.5 and 6.3 %, and fertility by 8.6 and 

10.0 %, respectively. 

With a trauma of the birth canal cows firstborn most often recorded 

hypothyroidism and cysts ovarian cervicitis or endometritis background. In adult 

cows, in contrast to first-borns, ovarian cysts were diagnosed 1.9 times more often 

and ovarian hypofunction was twice as often diagnosed in animals. In animals 

without birth complications, the incidence of ovarian hypofunction was almost 

the same as in adult cows with injuries, but ovarian cysts were diagnosed in 14.3 

% fewer animals, indicating a relationship between birth injury and the 

development of inflammatory processes in the genitals and subsequent formation. 

cysts on his background. In general, the prevalence of gynecological pathology 

in first-born cows and adult cows with trauma to the birth canal was 23.9 and 26.0 

% higher than in animals without trauma to the birth canal. 
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Thus, in first-born cows and adult cows on the background of trauma to the 

birth canal there is an increase in the prevalence of obstetric pathology in 2.2 and 

2.4 times, gynecological diseases by 23.9 and 26.0 % and a decrease in the 

frequency of spontaneous sexual recurrence during 50-60 days after calving by 

8.5 and 6.3 % and fertilization by 8.6 and 10.0 % compared with animals without 

trauma to the birth canal. 

Connective tissue markers of cervical mucus depending on fattening during 

the dry period were studied. An increase in the level of connective tissue 

metabolism ingredients in the mucosa taken from the cervix in pregnant cows 

with the approach of calving. In particular, in cows with a gestational age of more 

than 8 months, the level of hexoses increased 1.3 times (p<0.01) compared to 

animals at earlier stages of pregnancy. The increase in the level of hexoses in the 

cervical mucosa of cows with the approach of calving was due to an increase in 

the content of glycosaminoglycans and glycoproteins by 31.1 and 28.7 % 

(p<0.05), respectively. The content of seromucoids in the cervical mucosa also 

probably increased 1.43 times (p<0.001) in animals with a gestational age of more 

than 8 months. The ratio between glycosamines and glycoproteins in pregnant 

cows over 8 months was 1.17: 1, and in animals up to 8 months it was 1.15: 1. The 

ratio between glycoproteins and glycosaminoglycans in the first animals was 

0.86: 1, and in the latter 0.87: 1, which indicates an increase in 

glycosaminoglycans in the mucous membranes of the cervix before calving. 

indicators were not noted, but there was a tendency to reduce them in animals 

with fattening more than 3.5 points. However, the level of dry cows seromucoid 

fatness of more than 3.5 points was significantly higher at 1.16 

times and ( p<0,05 ) than in animals with fatness 3.5 or less points. At the same 

time, the ratio between glycosaminoglycans and glycoproteins in cows with 

fattening more than 3.5 points was 1.09: 1, and in cows with fattening 3.5 points 

or less was 1.25: 1. The ratio between glycoproteins and glycosaminoglycans in 

animals of the first group was 0.92: 1, in the second group 0.8: 1. In the cervical 

mucus of cows with a gestational age of more than 8 months, there is a significant 

increase in the concentration of glycosaminoglycans, glycoproteins and 

seromucoids, relative to the rate of early pregnancy, almost 1.3 and 1.4 times, 

respectively. The ratio between glycosaminoglycans and glycoproteins in cows 

with fattening more than 3.5 points was 1.09: 1, and in cows with fattening 3.5 
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points and less was 1.25: 1. The ratio between glycoproteins and 

glycosaminoglycans in animals of the first group was 0.92: 1, in the second group 

0.8: 1. 

We determined some biochemical parameters of blood protein, 

carbohydrate, lipid and mineral metabolism 2–4 days before calving. Thus, 

the level of total protein between the two groups of cows did not differ 

significantly. The development of late toxicosis in cows before calving is indirect 

evidence of a fairly high average level of creatinine in both groups of animals.  It 

was found that in the group of cows with subsequent complicated births, during 

the biochemical study of blood before calving noted an increased 1.36 times the 

average activity of AST, which was 106.0±8.72 IU / l against 77.67±7.48 IU / l 

(р<0,01) in animals without birth complications. However, the activity of ALT 

on the contrary was lower in cows of the first group by 24.1 % and amounted to 

16.81±1.42 U / l, and in the second group - 20.86±1.39 U / l (р<0, 05). This in 

turn led to an increase in the de Ritis index in cows of the first group by 1.8 times 

relative to animals of the second group. This state of enzymatic activity of liver 

enzymes in the blood of cows of the first group may indicate more pronounced 

pathophysiological and morphological changes of the parenchymal organ due to 

its intense functioning immediately before calving, which may lead to 

complicated labor and cause other pathological processes of the postpartum 

period. It was found that in the blood of cows, which subsequently noted a 

complicated course of calving was reduced glucose concentration, which was 

determined at 2.21±0.05 mmol/l, which is 1.1 times less (р<0,01) compared with 

its content (2.46±0.05 mmol/l) in animals with childbirth without 

complications. Lipid metabolism in cows transition characterized by the use of 

lipid depots to ensure its energy. Thus, in the blood of cows of the first group 

there was an increased content of lipoproteins, it was at the level of 

1259.13±78.7 mg%, which is 1.45 times more (p˂0.001) than in cows of the 

second group, in which it was - 866.95±56.21 mg%. Vitamin metabolism was 

characterized by an increased level of carotene by 13.1% in cows of the second 

group relative to animals with complicated calving (p˂0.05). However, the 

content of vitamins A and E in the blood of cows of the first and second groups 

probably did not differ. The results indicate that in the blood of cows before 

calving register significant fluctuations in calcium levels, so in cows in which 
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there was a complicated course of labor calcium levels were 1.1 times lower than 

in animals of the second group (2.05±0, 05 mmol/l). Regarding the level of 

phosphorus, we did not find significant differences in its concentration in the 

blood of cows of both groups. Studies of micromineral metabolism in the blood 

of cows showed that the concentration of copper, Zinc and iron probably differed 

between groups of animals depending on the course of calving, with or without 

complications, and Cobalt and Manganese fluctuated within the reference 

values. Analyzing performance copper content in the blood of both groups of 

animals (82,8±4,01 mg%) and (72,5±3,04 mg%) indicate that significantly higher 

its concentration was 1.14 times (p˂0.03) in cows in which a complicated birth 

process was observed, the Zinc content in the group of animals in which a 

complicated course of calving was observed was at the level of 70.27±4.81 μg%, 

which is significantly lower than in the group of cows (88, 84±4.05 μg%), which 

subsequently had a physiological course of labor. We found a similar trend with 

regard to the iron content in the blood of animals. Thus, in the complicated course 

of calving, its content was 20.32±1.89 μmol/l, which is 1.36 times less than in 

cows without complications (27.6±0.94 μmol/l).  

Based on the above, we have developed a prognostic test based on the level 

of biochemical parameters before birth (2–4 days) in cows. According to the 

results of biochemical parameters, the most pathognomic are the concentration in 

the blood of cows before calving of calcium and its ratio with phosphorus, as well 

as the level of total lipoproteins and de Ritis index due to increased AcAT 

activity. 

Examining similar biochemical parameters in the blood of heifers 

immediately before calving, we obtained similar results. 

However, in the blood of heifers, the state of protein metabolism before 

calving was characterized by a higher level of total protein than in cows. Its level 

was at the upper limit of the reference values, which may be due to the later 

preparation of the body of heifers for future lactation, the formation of colostrum 

in the breast. It should be noted that elevated protein levels were determined by a 

higher content of globulins than in adult cows. 

The enzymatic activity of the liver in heifers was slightly different from that 

of adult cows. Thus, the activity of AcAT was 1.24 times higher (р<0.01) in 

animals without birth complications (99.7±5.79 units / l) compared with heifers 
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of the first group (80.45±3.42 units / l). However, ALT activity did not differ 

between groups of heifers (first group 20.64±1.53 IU / l, 23.3±2.09 IU / l second 

group) as well as alkaline phosphatase activity (first group 108.5±8, 16 units / l, 

second group 111.22±6.25 units / l). 

Vitamin metabolism was characterized by a tendency to increase the level of 

carotene in heifers with a complicated course of calving relative to the group of 

animals with a physiological course of calving. 

At the same time, in heifers its level was higher than in adult cows in both 

groups (p˂0.05). The content of vitamins A and E in heifers of both groups was 

almost the same and probably did not differ relative to adult cows. 

In the blood of heifers with complicated calving there was a decrease in 

calcium concentration by 1.2 times, which was, respectively, 1.92±0.04 and 

2.2±0.03 mmol/l in the first and second groups. Phosphorus levels in both groups 

of animals probably did not differ depending on the subsequent course of calving 

and the postpartum period. Its values were at the level of reference values and 

were 1.94±0.07 and 2.02±0.08 mmol/l in the first and second groups, 

respectively. 

Magnesium is a macronutrient that is involved in the regulation of calcium 

metabolism due to its effect on parathyroid hormone, which ensures the 

resorption of calcium from the bones and maintains its homeostasis in the 

blood. In addition, Magnesium and calcium are involved in the conduction of 

nervous and muscular excitation. 

In the blood of heifers of the first group before calving in its subsequent 

complicated course, the concentration of Magnesium was 1.27 times lower than 

in animals during the physiological course of childbirth, which may be one of the 

factors of this pathology. Regarding the concentration of such macrominerals as 

Potassium, Sodium in the blood of heifers of both groups before calving, we 

found some differences, especially Sodium. It should be noted that the level of 

Potassium in heifers of the first and second groups was 4.78±0.27 and 4.36±0.21 

mmol/l, Sodium 114.8±4.37 and 139.4±7.53 mmol/l, respectively, which is 1.2 

times more. 

The state of micromineral metabolism in the blood of heifers was 

characterized by increased concentrations of copper and Zinc in animals with 

uncomplicated calving (second group), and iron content fluctuated within the 
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reference values and was in the first group 26.42±1.11 in the second - 26.54±1, 

13 μmol / L. 

In heifers, in contrast to cows, the content of copper in the blood between 

groups of animals (76.03±4.81 μg%) and (89.48±3.41 μg%), differed on the 

contrary, it was significantly higher by 1.18 times (p˂0.03) in heifers of the 

second group, in which the physiological course of calving was noted. In animals 

in which a complicated course of calving was observed, the Zinc content was at 

the level of 67.02±6.06 μg%, which is significantly lower than in the group of 

heifers (84.40±2.43 μg%), which subsequently had a physiological course birth. 

The frequency of obstetric and gynecological pathology, as well as the 

prevalence of infertility in cows due to trauma to the birth canal were studied. In 

general, injuries of the birth canal in first-born cows of the experimental and 

control groups were observed more often than in adult animals by 13.2 and 

11.3 %, respectively. It should be noted that calves weighing 35 kg and more were 

born more often in adult cows of the experimental and control groups. by 22.0 

and 28.1 %, respectively. However, genital injuries of cows during the birth of 

large calves in adult animals were observed less often by 19.9 % or twice in the 

experimental group and by 7.3 % in the control group, which indicates a lighter 

course of the birth process and better preparedness of adult cows for calving.  A 

similar pattern was observed in the experimental and control groups of cows at 

birth of calves weighing less than 35 kg. The frequency of birth defects in the 

control group of first-born cows was 14.3 % or 1.35 times higher compared to 

experimental animals. Depending on the weight of the calf at birth, this difference 

was greater by 21.7 % or 2.1 times at the birth of calves weighing less than 35 kg 

and 8.0 % or 1.2 times - weighing more than 35 kg. The percentage of injured 

first-born cows was 23.8%, which is 14.3 % more than in the experimental group 

of animals. Among adult cows, injuries of the birth canal in general in the control 

group were observed 2.05 times more often than in the experimental group. In the 

experimental group of cows for the birth of calves weighing up to 35 kg genitals 

were injured 1.8 times less often compared to the control group, and for the birth 

of calves over 35 kg, this figure increased 2.2 times. The birth of calves weighing 

more than 35 kg in the control group was accompanied by an increase in trauma 

to the birth canal of cows by 13.5 % relative to the experimental group. 
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Taking into account the results of our research, we have developed a 

prognostic test based on the level of biochemical parameters of 

mineral metabolism before calving (4–2 days) in heifers. 

Spontaneous manifestation of sexual cyclicity was observed in 26.0% of 

first-born cows and adult cows. However, the fertility of first-born cows was 33.3 

%, and adult cows 35.0 %. Fertility of first-born cows ranged from 25.0 % of the 

experimental group of cows to 37.5 in animals without birth defects.  In cows, 

fertility ranged from 25.0 % in control animals to 40.0 % of the experimental 

group. 

In first-born cows, the fertility rate ranged from 20.0 % of the control group 

of animals to 28.6 % in first-born cows without injury to the soft tissues of the 

birth canal. In the groups of adult cows, fertility was at the level of 14.3 % of the 

control group of animals and 22.2 % of cows without birth defects. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Патологічні роди у корів завдають господарствам 

значних економічних збитків, які складаються з тривалої неплідності корів, 

передчасного їх вибракування, народження мертвих та нежиттєздатних телят, 

виникнення післяродової патології, нерентабельного використання кормів. 

Прогнозування, діагностика і попередження патологічних родів підвищать 

рентабельність молочно – товарних господарств [1]. 

Дослідженню родової патології у великої рогатої худоби присвячена 

велика кількість праць  [2‒5]. 

Родовий травматизм набув поширення в промисловому тваринництві 

серед самок. Однією з його причин є інтенсифікація тваринництва, яка привела 

до різкого омолодження молочних стад, де до 40–50 % корови першого і 

другого отелень, також відбуваються розриви матки, вульви і піхви, 

пошкодження тазового поясу вивороти і випадання матки, скручування її, 

гематоми і набряки родових шляхів, післяродовий парез та ін. [2, 3].  

В основі полісистемних метаболічних патологій лежить функціональна 

недостатність фетоплацентарної системи, систем антиоксидантного та 

імунного захисту і дезінтеграція метаболічних процесів. У зв'язку з чим автори 

пропонують алгоритм системного контролю за перебігом вагітності, родів і 

післяродового періоду у корів, що включає методи прогнозування, ранньої 

діагностики, поетапної профілактики тварин [4‒7]. 

Безпосередньою причиною виникнення запальних процесів є 

інфікування порожнини матки корів патогенними і умовно-патогенними 

мікроорганізмами, що проникають екзогенним, лімфогенним або 

гематогенним шляхами, їх розвитку також сприяють травми родових шляхів 

при отеленні, затримання посліду, порушення інволюційних процесів. 

Окремі автори [8]вважають, якщо у господарстві затримання посліду 

перевищує 10 %, то в такому випадку необхідно встановити причини його 

виникнення [9‒11].   
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Важливими етіологічними факторами післяродового ендометриту є 

порушення обмінних процесів і зниження резистентності організму, які 

проявляються на тлі похибок в технології утримання та годівлі корів і 

негативного впливу навколишнього середовища, як потужний стресогенний 

вплив на тварин в період перебудови фізіологічного статусу в зв'язку з 

вагітністю та родами [7, 8]. 

Висока концентрація тварин, адинамія і гіподинамія, погрішності в 

годівлі, стресові і інші фактори негативно впливають на фізіологічні 

відправлення організму, і зокрема на функціональний стан статевого апарату 

корів. Тому в області репродукції тварин найбільш актуальною проблемою 

залишається патологія вагітності, пологів та післяпологового періоду [14]. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Проведені дослідження є частиною тематики кафедри акушерства та хірургії 

факультету ветеринарної медицини Сумського національного аграрного 

університету за темами «Система комплексних заходів по профілактиці і 

ліквідації неплідності та яловості корів і свиней та безпліддя дрібних тварин» 

(номер державної реєстрації 0114U001902 (0116U004301), «Вивчення 

клітинних, біохімічних і молекулярно-генетичних механізмів розвитку 

інфекційних захворювань, метаболічних порушень та імунокомпенсаторних 

процесів протидії біотичних і абіотичних факторів за акушерсько-

гінекологічної, андрологічної та хірургічної патології в тварин», номер 

державної реєстрації 0116U005121. 

М

е

т

а

 

і

 

з

а

в

д

 

 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 
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- провести аналіз поширеності родового травматизму у корів-первісток і 

дорослих корів; 

- визначити основні етіологічні фактори, що спричиняють травми родових 

шляхів у тварин; 

- вивчити частоту акушерської та гінекологічної патології, а також поширеність 

неплідності корів за травмування родових шляхів; 

- дослідити сполучнотканинні маркери слизу шийки матки залежно від 

вгодованості впродовж сухостійного періоду;  

- визначити окремі біохімічні показники крові білкового, вуглеводного, 

ліпідного та мінерального обмінів за 2‒4 доби до отелення; 

- розробити комплекс прогностичних і лікувально-профілактичних заходів за 

родового травматизму у корів. 

 Об’єкт дослідження – статеві органи корів під час і після отелення. 

 Предмет дослідження – поширеність і етіопатогенетичні фактори, що 

призводять до травмування родових шляхів корів. 

Методи дослідження: клінічні (загальний клінічний стан тварини), 

гематологічні (морфологічні, біохімічні) статистичний (вірогідність 

отриманих результатів), сонографічний (ультразвукова діагностика органів 

статевої системи)  

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено аналіз 

поширеності травмування родових шляхів під час отелення залежно від віку 

корів.  Виявлено головні етіопатогенетичні механізми, що лежать в основі 

дисфункції матки під час отелення, що призводить до травмування родових 

шляхів.  У структурі етіологічних факторів травм родових шляхів у корів-

первісток і корів наступних отелень важливе місце посідають порушення 

взаємовідносин між плодом і родовими шляхами, зокрема неправильна 

позиція, положення, передлежання та членорозміщення плода, які виникають 

внаслідок дискоординації маткових скорочень через порушення обміну  

речовин у корів сухостійного періоду та безпосередньо перед отеленням, що 

характеризувалося підвищенням їх вгодованості перед отеленням і розвитком 

передродової гіпокальціємії та ліпідної мобілізації на фоні дисбалансу 
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сполучнотканинного обміну слизу шийки матки та ензимного, вуглеводного, 

ліпідного, вітамінного та мінерального обмінів. 

Удосконалено та обгрунтовано прогностичні й діагностичні тести щодо 

ускладненого перебігу отелення та травмування родових шляхів під час родів 

на основі біохімічних показників крові, що характеризують стан обмінних 

процесів в організмі корів і нетелей безпосередньо перед отеленням. 

Установлено зростання частоти патології третьої стадії родів і післяродового 

періоду, а також гальмування інволюції статевих органів за травмування 

родових шляхів внаслідок ускладненого перебігу отелення. 

Доведено доцільність поєднаного використання препарату Сенсіблеск 

Вейкс з окситоцином за ускладненого перебігу родового процесу з метою 

профілактики травмування м'яких тканин родових шляхів. 

Запропоновано та апробовано використання окситетрацикліну 200 L.F. 

та вініліну для оброблення ран родових шляхів у корів після отелення, що 

дозволило зменшити частоту акушерської та гінекологічної патології, а 

відповідно збільшити кількість тварин з спонтанним проявом статевої 

циклічності та підвищити їх запліднюваність за спонтанного прояву еструсу 

та його трьох-разової синхронізації.  

Практичне значення одержаних результатів. Встановлено 

прогностичну доцільність проведення дослідження окремих показників крові, 

що характеризують стан обмінних процесів в організмі, зокрема мінеральний, 

вуглеводний, мінеральний і ліпідний обміни безпосередньо перед отеленням.  

З метою визначення розвитку передродової гіпокальціємії, гіпоглікемії 

та ліпомобілізації як передвісників дискоординації родової діяльності матки, 

що призводило до розладу взаємовідносин між плодом і родовими шляхами, 

внаслідок чого відбувалося травмування родових шляхів.  

Розроблено прогностичні тести ускладненого перебігу отелення та 

травмування родових шляхів на основі біохімічних показників крові, що 

характеризують стан вуглеводного, ліпідного та мінерального обмінів в 

організмі корів і нетелей безпосередньо перед отеленням.  
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Запропоновано поєднане використання препарату Сенсіблеск Вейкс з 

окситоцином за ускладненого перебігу стадії виведення плода процесу з 

метою профілактики травмування м'яких тканин родових шляхів. 

Для лікування корів з ранами родових шляхів після отелення 

запропоновано використання препаратів окситетрациклін 200 L.F і вінілін, що 

забезпечує зниження їх захворюваності акушерськими та гінекологічними 

хворобами і сприяє підвищенню частоти спонтанного прояву статевої 

циклічності та запліднюваності, як за спонтанного прояву еструсу так, і після  

його трьох-разової синхронізації. 

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені у науковий процес 

Дослідної станції епізоотології ІВМ НААН, а також використовуються в 

навчальному процесі на факультетах ветеринарної медицини під час вивчення 

дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з 

основами андрології» за спеціальністю «Ветеринарна медицина» аграрних 

закладів вищої освіти (Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Полтавська державна 

аграрна академія, Подільський державний аграрно-технічний університет, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Харківська 

державна зооветеринарна академія та Сумський національний аграрний 

університет). 

Результати досліджень впроваджені та використовуються на племінних 

та молочнотоварних фермах. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно здійснено 

підбір і проведено аналіз літературних джерел за темою дисертаційної роботи, 

освоєно та виконано увесь обсяг клініко-експериментальних і біохімічних і 

досліджень, проведено статистичну обробку отриманих результатів згідно 

сучасних вимог. Інтерпретація та узагальнення результатів досліджень, 

підготовка й написання дисертаційної роботи та автореферату здійснені 

здобувачем особисто. Висновки та пропозиції сформульовані за 

консультативної допомоги наукового керівника. 
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Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідалися та отримали схвалення на щорічних звітах кафедри акушерства та 

хірургії факультету ветеринарної медицини Сумського національного 

аграрного університету (2013–2019 рр.). Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на чотирьох наукових конференціях: 

міжнародна науково-практична конференція «Стан і актуальні проблеми 

відтворення тварин» (м. Житомир, 23–24 жовтня 2014 р.); міжнародна науково-

практична конференція «Репродуктивна патологія тварин: сучасні методи 

діагностики, лікування та профілактики» (м. Харків, 9–10 жовтня 2019 р.); 

міжнародна науково-практична конференція «Репродуктологія тварин – 

виклики сьогодення» (м. Київ, 19–20 вересня 2019 р.); науково-практична 

конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17–20 квітня 

2019 р.). 

Публікації. Результати досліджень висвітлені в 6 наукових працях: 6 

статтях у фахових виданнях, з яких 1 одноосібна. 

Структура та обсяг дисертації. Робота викладена на 178 сторінках 

комп’ютерного тексту, ілюстрована 15 таблицями й 17 рисунками. 

Складається із вступу, огляду літератури, результатів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків та пропозицій 

виробництву, додатків і списку використаних джерел, який включає 226 

найменування, у тому числі 194 – латиницею. У додатках наведено 9 

документів.  
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1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Поширеність родового травматизму у корів 

 

У структурі захворюваності самок значний відсоток припадає на 

патологічні процеси у статевих органах [4, 6, 7, 15]. 

Родовий трaвмaтизм великої рогатої худоби, в більшості випадків, є 

результатом поєднання декількох чинників: цілорічного стійлового 

утримання, одноманітного силосно-концентратного типу годівлі, без введення 

в раціон сіна і коренеплодів, особливо перед зaпуском і в сухостійний період, 

відсутність активного моціону, що чaсто призводить до порушення обміну 

речовин, ожиріння тa остеодистрофії у тварин. Окремі дослідники вважають 

ожиріння, остеодистрофію тa мастит посилюючими факторами ускладнених 

отелень [7]. Ряд  авторів стверджують, що у корів за маститу, остеодистрофії 

тa ожиріння розвиваються розлади родової діяльності, які супроводжуються 

родовим травматизмом у 2‒3 рази частіше, ніж у тварин без надлишкової маси 

тілa тa ознак захворювання нa мастит чи остеодистрофію [3, 5]. 

Для успішної інтенсифікації молочного скотарства необхідно 

створювати не тільки високопродуктивні стада, але і підвищувати їх 

плодючість, це слугує основою для відтворення, та створює передумови для 

покращення лактаційної функції корів [15]. 

Однак нa плодючість корів впливaє бaгaто факторів. Один з них – 

крупнопліддя. В господарствах Болгарії під час отелення первісток виникають 

ускладнення при виході плоду через родові шляхи (кістковий тaз) [16]. 

Встановлено, що ознаки крупнопліддя передають донькам бики-плідники [17]. 

Якщо отелення відбувається у корів хворих на вульвовагініт, то 

набряклі, запалені тканини промежини і піхви погано піддаються 

розтягуванню - спостерігається висока частота їх травмування [10, 18]. 

Розриви вульви відбуваються зазвичай в ділянці  статевих губ, клітора і 

являють собою поверхневі тріщини, надриви. Травми піхви зазвичай 
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поєднуються з розривом промежини в тому випадку, якщо вони локалізуються 

в нижній її третини. Розриви піхви у верхній третині промежини іноді 

переходять на звід піхви і тоді поєднуються з розривами шийки матки. 

Середня третина піхви внаслідок своєї властивості добре розтягуватись 

набагато рідше травмується. Іноді розриви тканин захоплюють тільки глибокі 

підслизові шари піхви, еластична слизова оболонка залишається цілою, в 

таких випадках часто виявляють гематоми  [19–21], (Додаток З). 

Розрізняють мимовільні і насильні розриви промежини. Останні 

виникають при проведенні вагінальних операцій під час родів або 

неправильному наданні рододопомоги [19, 20]. 

Патологічні роди у корів – основна причина виникнення післяродової 

патології, що завдає значних витрат на лікування корів та підвищення 

показників неплідності, зниження показників інтенсивності використання 

маточного поголів’я і передчасного вибракування корів основного стада, а в 

деяких випадках їх вимушеного забою та загибелі. Крім того це призводить до 

недоотримання приплоду й додаткових витрат на вирощування ремонтного 

молодняку, зниження рентабельності молочної галузі в цілому. [22‒25]. 

Більшість авторів вказують, що однією з гострих проблем рентабельного 

функціонування твариннцтва є проблема збереження відтворювальної 

здатності та продуктивного довголіття маточного поголів'я тварин. Тривалість 

продуктивного життя корів не перевищує 2,5–3 лактацій, а вихід приплоду 

становить не більше 75-78 %. Основними причинами передчасного 

вибрaковувaння тварин є хвороби органів репродуктивної системи (35,1 %), 

обміну речовин (24,0 %) і кінцівок (15,8 %) [26‒28]. 

Згідно повідомлень окремих вітчизняних і зарубіжних авторів частота 

патологічного перебігу родів у зв'язку зі збільшенням тенденції до стійлового 

утримання корів значно збільшилася, так, кількість важких отелень у великої 

рогатої худоби складає 3–10 % від їх загальної кількості [29]. 

 

 



33 
 

1.2. Перебіг родів у корів 

Успішне ведення молочного скотарства засноване на максимальному 

та раціональному використанні репродуктивного потенціалу маточного 

поголів'я через створення комфортних умов їх існування. Однак на 

сучасному етапі розвитку молочного скотарства тварини постійно-

піддаються впливу різних стрес-факторів, що викликають вторинні 

імунодефіцити, які сприяють появі захворювань різної етіології  [30–32]. 

В даний час однією з гострих проблем молочного скотарства є тривале 

безпліддя корів [20‒22, 25, 26]. Однією з причин цієї проблеми є зниження 

плодючості тварин в результаті багаторазових безрезультатних осіменінь 

[21, 26‒28,]. Тому одним із актуальних завдань ветеринарної науки в області 

відтворення тварин зараз є пошук, розробка і впровадження нових засобів і 

методів, спрямованих на профілактику та лікування патології родів у 

молочних корів, особливо родового травматизму  [2, 22‒25, 29]. 

Проблема підвищення відтворної здатності корів є важливою і, в той 

же час, складною до виконання. Для цього, перш за все, потрібні нові методи 

диференційованого впливу на статеву функцію і чіткі рекомендації щодо їх 

практичного виконання [30‒32]. 

Головним завданням спеціалістів ветеринарної медицини при 

лікуванні корів, хворих на акушерські та гінекологічні захворювання, є 

збереження життя тварин та їх продуктивності. За ним виникає друге, не 

менш важливе завдання ‒ відновлення відтворної здатності тварин [33‒35]. 

Вивчення різновидностей порушень перебігу родів та причин, що їх 

зумовлюють, потребує досконалого розуміння динаміки родового процесу. 

Корифеї ветеринарного акушерства вважали, що роди – це складний, 

фізіологічний процес, у здійсненні якого бере участь більшість органів і 

систем організму самки, і завершується він народженням живого 

життєздатного потомка та звільненням матки від навколоплідних оболонок 

і рідини. Суть цього визначення залишається незмінною з окремими 

нашаруваннями видових і вікових особливостей та переліку величезної 
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кількості екзогенних факторів, які можуть справляти вплив на перебіг 

родового процесу. 

Дослідження підтверджують фізіологічну особливість динаміки родів 

у корів, яка виражається взаємозумовленістю тривалості і послідовності 

здійснення родового процесу при злагодженій взаємодії організму матері і 

плода [36]. 

Багато років вчені вивчали механізми підготовки організму самок до 

родів, формування родової домінанти й сигналів до початку родової 

діяльності. У літературі є величезна кількість робіт, присвячених цій 

актуальній й нерозв'язній дотепер проблемі; запропоновано багато теорій, 

що пояснюють механізм розв'язання родової діяльності, але більшість із них 

розглядали як провідне яке-небудь одне з ланок складного комплексу явищ 

[37]. 

У ветеринарному акушерстві відомо декілька теорій родів: тиску, 

розтягнення м'язів матки, стороннього тіла, токсикозу, подразнення 

нервових закінчень м'язів матки вуглекислотою, теорію зрілості м'язів 

матки тощо [38, 39]. Кожна з них заслуговує на увагу та так, чи інакше 

пояснює причини початку, механізми перебігу та завершення складного 

фізіологічного процесу – родів. Поряд з цим ряд дослідників вказують на 

роль сполучнотканинних компонентів, зокрема колагену, у початку, 

перебігу та завершенні стадій родів. Так [40], встановили, що перша стадія 

родів розпочинається з прогресивної колагенізації сполучної тканини 

плаценти, що призводить до сплющення епітелію материнських крипт. Інші 

автори [41]повідомляють, що співвідношення колагену в котиледонах 

підвищується поступово протягом вагітності тоді, як у карункулах – 

знижується. Окремі автори [42]вказують, що нормальне «дозрівання» 

(формування) плаценти в дородовий період асоціюється з апоптозом 

епітелію материнських крипт. В дозрілій плаценті цей процес повинен 

закінчитися протягом або одразу ж після родів. 
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Водночас, у плацентах корів з нормальним перебігом родів і 

затриманням посліду відмічають тенденцію до зниження імунореактивності 

обох естрогенових та прогестеронових рецепторів. Зниження чутливості 

рецепторів до стероїдних гормонів за 50–40 годин до родів був критичним 

для нормального їх завершення. Високу імунореактивну оцінку в корів із 

затриманням посліду, особливо в епітелії материнських крипт, пов'язують 

із ступенем незрілості тканин плаценти, що корелюється масовим 

підвищенням кількості апоптозних епітеліальних клітин материнських 

крипт після народження теляти [43].  

 

1.2.1. Передвісники родів. 

Відомо, що до передвісників родів у корів відносяться морфологічні 

зміни крижово-сідничних зв'язок, зумовлені перетворенням звичайного тазу 

в родовий, вульви та молочної залози у зв’язку з підготовкою організму 

тварини до родів і лактації. Виділення слизу із статевих органів відбувається 

внаслідок розрідження слизового корка вагітності. Молозиво у молочній 

залозі, як правило, появляється за добу до родів, інколи раніше або пізніше. 

Зміни поведінки корів відбуваються перед або на початку підготовчої стадії 

[43–48, 49]. 

Розслаблення тазових зв'язок встановлювали щодо зміни їх контуру, 

пухкості тканин в області крижової кістки, рухливості і западанню крижів.  

Ніхто з науковців не заперечує випадків розслаблення зв’язок за 

декілька годин або за 1–2 тижні до отелення. За даними групи авторів, таз 

стає родовим за 12–36 год. до початку виведення плода, але зв’язки можуть 

розслаблятися ще за 1–3 тижні до отелення [48, 49].  

Набрякання статевих губ у різних тварин розвивається неоднаково, а 

у деяких зовсім відсутнє до початку отелення. Розрідження слизового корка 

шийки матки і самовільне виділення його із статевої щілини, як один з 

передвісників отелення виявляється за 1–2 дні до отелення [44, 48, 50, 51].  



36 
 

Деякі науковці спостерігали виділення слизу за 21,4 год і 3,3 доби до 

отелення [45, 51]. З віком розрідження слизового корка наближається за 

часом до настання отелення. Так, у нетелей воно відбувається впродовж 5,4 

днів, у корів віком 3–4 роки – за 3,7 днів, 5–9 років – за 36–79 годин до 

отелення [54].  

Набряк вимені перед родами реєструється у 12,5 % корів і 18,1 % 

нетелей [54].  

Виділення молозива спостерігали за 2–3 доби такі науковці [43, 49, 

48], за 13,2 годин [51], за 3–5 годин до отелення [50], інші не виключають 

його виділення перед родами, під час отелення або навіть після них [23, 55]. 

 

1.3. Розлади родової діяльності 

 

Аномалії пологової діяльності ‒ стан, коли частота, тривалість, ритм й 

сила перейм та потуг не забезпечують динамічного, в межах фізіологічних 

параметрів часу, пристосування пологових шляхів до розмірів плода, 

переміщення його та вигнання без порушення біомеханізму пологів й 

підвищеного ризику травми роділлі й плода. Можливі розлади кожного з 

показників скоротливої діяльності матки ‒ тривалості пологів, інтервалу 

між переймами й потугами, тонусу й ритму, частоти й координації 

скорочень. Аномалії пологової діяльності зустрічаються у 10‒15 % пологів 

[56].  

 

1.3.1. Дистоції родів 

 

Дистоція є однією з репродуктивних проблем, яку можна визначити 

як нездатність корови самостійно отелитись [57‒60]. Крім того, це може 

негативно впливати на надій та репродуктивні показники; через причину 

мертвонародження, затримання плаценти, маткових інфекцій або 

передчасної вибраковки корів. Існує багато факторів, що сприяють дистонії, 
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такі як порода, багатоплідність, стан корови при отеленні, стать, маса при 

народженні теляти та сезон отелення [61]. 

Невідповідність розміру родових шляхів та плоду є основною 

причиною ускладнень при отеленні. Однак дистоція може бути наслідком 

інших причин, які знижують родові сили, необхідні для вигнання теляти. 

Сюди входять: відсутність скорочень матки (слабкі перейми), неповне 

розширення шийки матки та піхви, обумовлене стенозом та 

перекручуванням матки [62]. Він набагато частіше зустрічається у 

первісток, ніж у корів [57], і є наслідком меншого росту та повільної 

підготовки тазу до родів у телиць [63]. 

Це справляє прямий негативний вплив на телят (наприклад, тривалу 

гіпоксію, значний ацидоз, енергійність, підвищення мертвонародженості 

телят тощо), а також на корів (наприклад, травматичний парез, метрит, 

ендометрит тощо). Мертвонародження – це клінічний випадок, коли теля 

народилося мертвим або померло протягом 24 годин після народження [64]. 

У телиць первинними типами дистонії є крупноплідність, ненормальне 

положення плода та стеноз вульви. У старих корів, первинні типи дістоції є 

ненормальні положення плода, крупноплідність, перекручування і 

дистрофічні зміни шийки матки до розширення. Швидкість дістоції може 

бути в три рази більше у телиці, в порівнянні з більш старими коровами [64], 

частота дістоції буде більшою у крупних порід, таких як гольштейн, 

фризька, швіц і герефорд [66].  

Дистоція є економічно важливою і головною проблемою в молочній 

галузі [67]. Дистоція негативно впливає на здоров'я та життєздатність телят 

[68]. Патологія родів зумвлює близько 50% смертності телят при 

народженні [71]. Але також може мати значний вплив на продуктивність 

корів [70]. Внаслідок різних факторів, що сприяють, та створюють причини 

народження телят при дистоції є небажаним, що призводить до підвищення 

ризику захворюваності та смертності телят [64, 71], зниження 
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народжуваності [72]та отримання молока [67], а також виживання корів [67, 

71].  

Сприятливі фактори виникнення дістоції в молочних корів – стать 

телят, тривалість вагітності: при народженні бичків спостерігали більш 

важкі роди, ніж при народженні телиць. Цей результат вказує безпосередньо 

на   їх більші розміри та більшу вагу при народженні. 

Крім того, гестації з телятами чоловічої статі довші, що також впливає 

на ризик виникнення дистоції [72]. Повідомляється, що породи корів не 

мають значного впливу на тривалість гестації на дистоцію [73]. 

У корів, що мають середню вгодованість, більший ризик виникнення 

дистонії та метаболічних порушень під час ранньої лактації; тоді як занадто 

худі телиці не набувають відповідного розміру тіла при отеленні у віці 24 

місяців. Оптимальним рівнем вгодованості вважається три-чотири бали. 

Нижча оцінка (BCS<3) вказує на те, що у корови дефіцит енергії [74]. 

Зазвичай молодші корови народжують більших телят, незалежно від 

кількості родів. Вік корів при отеленні безпосередньо пов'язаний з його 

розмірами, що в свою чергу впливає на розмір телят. Тому менші корови, як 

правило, народжують менших телят, тим самим знижуючи ризик 

виникнення дистоції [59]. 

Частота дистоції взимку вища, ніж влітку. Частота дистоції у 

голштинів на 15,0 % вища взимку, ніж навесні та влітку [76]. Холодна 

погода (температура повітря при вітрі приблизно -5 та -10 °С) протягом 

останнього триместру була пов'язана із збільшенням споживання сухої 

речовини, концентрацією тироїдних гормонів, припливом крові до матки, 

тривалістю вагітності та зменшенням концентрації естрадіолу в плазмі 

крові, що призводять до збільшення ваги при народженні та дистоції [76]. 

Неправильна годівля телиць, які ростуть, є найважливішим фактором 

уповільнення росту тіла та таза. Профіцитний раціон може сприяти дистонії, 

особливо у телиць через надмірне відкладення жиру [78]. Однак занадто 

інтенсивне введення вітаміну D у сухостійний період може бути причиною 
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підвищення рівня кальцію (Са). Також важливо вводити адекватну кількість 

вітамінів A, D та E. Крім того, тип дієти може безпосередньо впливати на 

рівень дистоції [59]. 

Будь-які види інфекції або хвороби впливає на вагітну матку і його 

зміст може стати причиною викидня, маткової інфекції, смерті плоду і іноді 

септичного процесу. При важкому інфікуванні матки стінка матки може 

втратити здатність скорочуватися, що призводить до неповного розширення 

шийки матки [66].   

Вагітні тварини, які не мають моціону та утримуються в тісному 

приміщенні, більше схильні до ускладнень, таких як перекручування матки, 

ніж утримувані в природних умовах, як на пасовищі. Моціон підвищує 

тонус тіла, підвищує резистентність і призводить до сильніших скорочень, 

меншої стомлюваності, коротшої тривалості отелення, меншої інерції матки 

та швидкого одужання [66]. Підвищений тонус м’язів у телиць та корів може 

призвести до більш легкого отелення. Показано, що примусовий моціон, що 

полягають у прогулянці 2–3 км на день за чотири тижні до отелення, 

покращують легкість отелення телиць. Ці телиці показали більш високий 

показник легкості отелення, скорочення часу відокремлення посліду та 

післяродового періоду.  

Також впливає на частоту родових травм диспропорції органів 

статевої системи у корови. Саме існування відмінностей у розмірах таза 

серед різних порід, здавалося, пов'язане з різницею у масі тіла корови, хоча 

спостерігається тенденція до більш широких родових шляхів за рахунок 

збільшення розміру таза у великих корів. На ширину таза впливає порода, 

що значною мірою визначає швидкість отелення. Корови породи гереорд 

мали найменшу висоту тазу, ширину і площу, в той час як швіци мали 

найбільшу ширину і тазову висоту і площу [61].  

Причини виникнення дистоцій у корів  

Існують різні причини та фактори ризику, пов'язані з дистоцією у 

молочних корів, які можуть бути наслідком особливостей чи порушень в 
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організмі матері, так і плода [80]. Причини, пов’язані з материнським 

організмом це: диспропорція окремих частин родового каналу може бути 

перешкодою при народженні теляти [82‒84]. Кістки тазу занадто малі, щоб 

забезпечити проходження плода. Найчастіше це спричинено незрілістю 

материнського організму і часто виникає у телиць, які запліднюються в 

занадто молодому віці [60]. 

Нездатність шийки матки повністю відкритися ‒ відносно часта 

причина виникнення дистоції у молочної корови. Це може виникати як у 

телиць, так і у корів [85]. Ензиматичне розшарування волокнистих ниток 

через підвищення колагенази та фізичні сили скорочень матки та плодової 

маси вважаються основними у процесі достатньої дилатації шийки матки 

під час родів у корови [86]. Зростання запальних цитокінів під час отелення 

також має значний вплив на розширення шийки матки [87]. Недостатнє 

розширення шийки матки може статися через збій будь-якого з механізмів, 

що відповідають за розширення, описані вище, або спазм м'язів шийки 

матки або інші невивчені механізми призводять до дистоції [80]. 

Стан, коли перейми не можуть видалити плід, відоме як інерція матки. 

Інертність матки умовно класифікується на первинну та вторинну інерцію 

матки. Первинна інертність матки ‒ це неспроможність м'язів матки 

нормально скорочуватися при родах, що може статися через 

неспроможність м'язів реагувати на гормональні подразники та 

захворювання м’язів або неспроможність вивільняти гормони, такі як 

естроген і, можливо, окситоцин, які ініціюють нормальне скорочення м'язів 

матки [66]. Найпоширенішою причиною первинної інерції матки у корів 

молочної породи вважається гіпокальціємія, оскільки тварина має ознаки 

молочної лихоманки, оскільки під час отелення виникає стан, коли м’язи 

матки не можуть адекватно скорочуватися через перешкоди в родовому 

каналі або виродливості чи неправильного розташування плоду, такий стан 

відомий як вторинна інерція матки. 
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Скорочення матки потім припиняються або стають слабкими після 

другої стадії родів через відсутність тонусу або неспроможність м'язів 

матки скорочуватися [88]. 

Перекручування матки матки зазвичай виникає у рогах вагітної матки 

і проявляється як скручування матки по її поздовжній осі. Більшість авторів 

схиляються до думки, що перекручування матки виникає в наслідок 

крупноплідності, або недостатності м’язового тонусу матки. [87].  

Грижа вагітної матки: зрідка у корів грижа вагітної матки виникає 

через розрив черевної стінки. Ймовірно, що більшість випадків є наслідком 

сильного удару в черевну стінку, хоча це може відбутися без травматичного 

впливу; черевна мускулатура стає якимось чином ослабленою, що не в змозі 

підтримати вагітну матку. Місцем початкового розриву є вентральна 

частина живота, у правій частині ‒ у випадку з коровами. Зміщення 

вентральної порожнини матки ‒ нечаста причина дистоції у корів. Він 

спостерігається у тварин з вентральною грижею або розривом 

передлежачого сухожилля, де вагітна матка переходить вниз у точку грижі 

[85].  

Передлежання - це відношення між поздовжньою віссю хребта корови 

та поздовжньою віссю плоду та частинами, що знаходяться біля виходу із 

родових шляхів. [69]. Позиція ‒ це відношення хребта плода з чотирма 

квадрантами тазового входу і може бути спинним, вентральним і бічним 

[80]. Членорозміщення ‒ це зв’язок між рухомими частинами плода з 

власним тілом [87]. 

Двійні: гестація близнюків у корови часто закінчується одночасно і 

вклинюються у таз матері, один плід не може народитися через неправильне 

передлежання, положення чи позицію; патологія скорочення матки 

викликана надмірним навантаженням на плід, або передчасними пологами 

[80]. 

Виродливості плоду, що призводять до дистоції, включають 

гідроцефалію, асцит, гідроторакс та анасарку [80]. Тривала дистоція через 
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асцит плода у корови, яка успішно лікується антибіотиками, 

протизапальною та підтримуючою терапією після проколювання черевної 

порожнини плода для зняття дистозії [91]. Передбачається, що гідроцефалія 

виникає внаслідок порушення нормальної циркуляції спинномозкової 

рідини внаслідок її зміненого утворення або реадсорбції [80]співвідношення 

кінцівок або голови, шиї та кінцівок [90].   

 

1.4. Діагностика дістоції в молочних корів 

 

Діагноз на дістоцію заснований на історії хвороби і клінічного 

обстеження [93]. Інформація, отримана від господаря, повинна включати 

тривалість гестації, попередню історію отелення, чи була дистоція чи будь-

який інший аномальний стан при попередніх отеленнях [69]. При 

обстеженні загального стану корови слід дослідити температуру тіла і 

частоту пульсу [85].  

Під час цього огляду вульву, піхву та матку слід перевірити на 

наявність можливих травм, щоб з’ясувати дилатацію шийки матки та 

нарешті положення, життєздатність та розмір плоду [94]. Після змащування 

руку слід ввести у піхву і оцінити стан шийки матки. Якщо шийка матки 

закрита, виступаючу частину шийки матки можна ідентифікувати, але 

повністю розширену шийку матки не можна відрізнити, оскільки стінки 

піхви залишаються продовженими зі стінкою матки. Розмір таза також слід 

визначати, вузький він чи нормальний [90]. Коли під час огляду піхви 

виявлено стеноз піхви, також показано ректальне обстеження для 

підтвердження наявності перекручування матки. Однак обстеження 

репродуктивних органів при пальпації через пряму кишку показано лише в 

кількох випадках дистоції. Найбільш поширений показник для ректальної 

пальпації матки – це щоб підтвердити перекручування при стенозі піхви. 

Деформації тазу та екзостози краще виявляти при ректальному дослідженні, 

ніж при вагінальному дослідженні [94].  
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Лікування дистоції у молочних корів:  

Власникам потрібно враховувати генетику та утримання, 

намагаючись зменшити дистоцію.  

Власники повинні знати, коли і як надавати допомогу та коли слід 

викликати ветеринарного лікаря [95]. Бо невелика частка корів і більша 

частка телиць можуть потребувати допомоги. Таким чином, зменшення 

кількості патологічних родів залежить від моніторингу отелення, особливо 

на другому етапі та втручання, якщо це необхідно, уникаючи при цьому 

надмірного прямого впливу. Необхідні регулярні спостереження, щоб 

визначити хід родів та коли та як надати допомогу або звернутися за 

допомогою до ветеринара [82]. 

У разі перекручування матки передбачені антибіотичні та нестероїдні 

протизапальні засоби [96]. Простагландин F2а та його аналоги 

рекомендується застосовувати для скорочення матки і вигнання вмісту 

матки [97]. Дефіцит естрогену вважається однією з важливих причин 

недостатності розширення шийки матки, отже, введення естрогенів, таких 

як естрадіол валерат 20–30 міліграм внутрішньом’язово може бути 

ефективним, однак естроген слід обережно вводити при повністю закритій 

шийці матки через небезпеку розриву матки, що може настати через сильні 

скорочення. Аналогічно, ін'єкції окситоцину 20‒40 МО, внутрішньовенно 

або внутрішньом’язово, можна використовувати для сприяння скорочення 

матки, щоб здійснити розширення шийки матки, коли вона частково 

розкрита [80]. Основна мета акушерських маніпуляцій направлена на 

отримання  життєздатного плода і запобігання пошкодження родового 

каналу [85]. 

Превентивний вплив з метою недопущення розвитку дистоції у 

молочних корів включає забезпечення осіменіння корів і телиць спермою 

биків аналогічної породи, мають низькі орієнтовні показники племінної 

ваги (EBV). Інші рекомендації - утримувати телиць, які ще ростуть, 

особливо в першій половині вагітності, і уникати ожиріння при отеленні. 
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Ремонтні телиці повинні бути добре розвинені та утримуватися 

належним чином, щоб досягти 65 % їх зрілої маси при осіменінні [87]. Крім 

того, слід зважати на те, що генетичний відбір може вплинути на показники 

отелення [99]. 

Загалом, заходи боротьби з дистоцією включають уникнення 

спаровування, що призводить до крупноплідності, запобігання ожиріння 

телиць при отеленні і, що найголовніше, утримання телиць, особливо в 

першій половині вагітності. Недостатня годівля на будь-якій стадії може 

затримати ріст таза [98]. Відповідно до розповсюдженості та ефекту 

дистоції можна зменшити трьома способами: попереднє ведення розведення 

шляхом вибору пар для легкого отелення, розведення телиць 

рекомендованого зросту та ваги і забезпечити оптимальну годівлю під час 

вагітності.  

Під час отелення забезпечити, щоб місця для отелення були 

комфортними та максимально знеструмленими, надати допомогу при 

необхідності, використовуючи належні методи та процедури. Неонатальна 

допомога для надання матері та додаткової допомоги при необхідності 

стимулювання дихання, підтримки температури тіла (терморегуляції) та 

[78].  

Економічний вплив дистоції на прямі втрати – це загибель телят та 

корів, втрати продуктивності як у корів, так і телят [59]. З усіх смертей до 

відлучення 45,9 % можна віднести до дистоції. Це може спричинити тривалу 

гіпоксію та ацидоз, які, якщо не призведуть до загибелі доношеного плоду, 

можуть призвести до слабкості. Це може зменшити споживання 

колострального імуноглобуліну, що призведе до збільшення рівня коротко- 

та середньострокової смертності у телят. Крім того, сили, що діють на плід 

під час родів, можуть спричинити серцево-легеневі збої. Всі ці фактори 

зменшують ймовірність виживання новонародженого [64].  

Дистоція може призвести до загибелі корови у найважчих випадках, 

що зазвичай трапляються протягом 48 годин [100]. Навіть за ці 48 годин 
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корови, які перенесли дистоцію, швидше загинуть або будуть вибракувані в 

ранній лактації та в період лактації [101]. Більше того, ризик того, що 

тварина може мати патологію при наступних родах, може призвести до 

рішення фермера вибракувати таку корову [68].  

Деякі дослідження були пов'язані з дистоцією як фактором, що сприяє 

зниженню молочної продуктивності [67]. Первістки з дістоцією дали на 85 

кг менше молока протягом перших 100 днів лактації, ніж корови з 

нормальною родовою діяльністю. Зниження утворення молока в першому 

триместрі лактації у корів з дистоцією може бути пов’язане з травмою 

родових шляхів та підвищенням ризику післяотельних ускладнень. 

Зниження утворення молока у корів з дистокією може бути наслідком 

декількох факторів, включаючи гормональні зміни та зниження апетиту. 

Однак з 101 до 200 днів лактації надої молока корів з дистоцією практично 

не відрізнялися від таких у корів з фізіологічними родами [68]. 

У корів, у яких спостерігається дистоція, спостерігали зміну апетиту, 

починаючи за три дні до отелення та отелення порівняно з коровами, які 

народили телят без допомоги [102]. Це може бути пов'язано із зниженням 

вироблення молока, яке спостерігається у дистоціальних тварин, але також 

із більшими втратами у вазі та вгодованості тіла, виявлених у дистоціальних 

корів під час їх подальшої лактації [48]. Така ситуація викликана змінами 

метаболічної функції та зниженням імунного статусу у цих тварин [68]. 

Досвід дистонії у молочних корів голштинської породи також 

пов'язаний з гематологічними змінами при родах, що стосуються зміною 

функції печінки. Наприклад, телиці, у яких реєстрували дистоції, мали 

більш високий рівень кортизолу, холестерину, глюкози, ліпопротеїдів 

високої щільності, тригліцеридів, креатиніну та вітаміну А порівняно з 

здоровими тваринами [105]. Можливо, що такий стрес, а також виснаження, 

біль та втручання людини під час отелення можуть сприяти зменшенню або 

затримці материнського інстинкту в перші години після родів [109]. 
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Непрямі втрати у молочних тварин складаються із тривалих отелів, що 

призводили до подовження післяродового періоду та наступної вагітності. 

Дистоція великої рогатої худоби призводить до захворювання матки 

(ендометрит, метрит, піометра, розрив матки) та гіпокальціємія у корів [84]. 

Висока захворюваність дистокією може негативно вплинути на 

репродуктивні показники молочних корів [106]. Крім того, їх результати 

свідчать про те, що дистоція призвела до збільшення міжотельного 

інтервалу [157]. Це можна пояснити можливістю мікробного зараження під 

час надання допомоги в поєднанні з депресивним імунним статусом у 

періоді периартуму [109]. Імунодефіцит, ймовірно, посилюється у дістоції 

корів як наслідок збільшення тривалості родів та подальших більш високих 

рівнів кортизолу [105]. Також захворюваність на дистоцію призвела до 

значного зниження коефіцієнта запліднення, коли показник запліднення на 

90, 120 та 150 днів, у яких проявилася дистоція, зменшились на 10,7, 11,5, 

12,02 та 12,5 % порівняно з нормальними коровами, відповідно [106, 107].  

 

1.5. Механічні пошкодження родових шляхів 

 

Перинеальні розриви виникають внаслідок швидкого вилучення плоду 

під час родів, зміщення плода, материнсько-плодової диспропорції [112‒

116]затримки пологів або великого потомства під час первинних пологів. 

Про ці причини розривів промежини повідомлялося у людей [117], собак 

[124], коней та корів [118‒121, 122‒126]. 

Ці травми класифікуються на розриви першого, другого та третього 

ступенів, залежно від ступеня та тяжкості ураження тканин [121]. 

Розриви промежини першого ступеня включають лише шкіру та 

слизову оболонку вульви. Розриви промежини другого ступеня включають 

шкіру, слизову оболонку, м’язи тіла та промежини та вульви. Розриви 

промежини третього ступеня включають структури, пошкоджені при 
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розриві другого ступеня на додаток до анального сфінктера та всіх тканин 

між присінком або піхвою та прямою кишкою [112]. 

Крім того, фістули також можуть утворюватися між прямою кишкою 

і піхвою (наприклад, ректовестибулярні свищі та ректовагінальні свищі) 

внаслідок невдалого хірургічного відновлення розривів промежини 

третього ступеня, травми розмноження, розривів під час пологів або 

перианальних та перивульварних абсцесів [116, 126]. 

Подібно до розривів промежини третього ступеня, ректостебулярні 

свищі та ректовагінальні свищі також спричиняють просочування калу у 

піхву. Крім того, коли канал шийки матки під час еструму розслаблений, в 

матку потрапляє кал, і це призводить до зниження репродуктивної 

діяльності. Тому при перинатальних розривах третього ступеня з 

ректовестибулярними / ректовагінальними свищами метою операції є 

створення функціональної стінки між прямою кишкою та піхвою або 

вагінальним присінком для запобігання зменшенню репродуктивної 

швидкості в результаті витоку калу у піхву. 

Про хірургічне відновлення розривів промежини третього ступеня або 

ректостебюлярних свищів було опубліковано декілька повідомлень [110, 

112, 120], а зазвичай застосовуються процедури - методи Геца та Аанеса 

[116, 122, 126]. 

Вважається, що верблюдиці, що народжували плоди чоловічої статі, 

мають трохи більшу тривалість вагітності [147], коли телята чоловічої статі 

на 3‒5 кг важчі та більшого розміру при народженні [148]. Таким чином, 

можливо, що надмірна сила, була застосована під час родів більших плодів 

з недостатньо розширеними родовими шляхами, що призвело до розривів 

промежини. Подібні причини розривів промежини у кобил були описані 

раніше [149], а також було відзначено, що первісні кобили та корови, 

безумовно, є найбільш часто травмованими, що мають трепетні розриви 

промежини [147]під час допомоги з родами. 
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1.6. Лікування при розривах промежини 

 

Хоча різні автори застосовують різні підходи до лікування самок, що 

мають розриви промежини у кобил, метою всіх процедур є відновлення 

тканини між прямою кишкою та піхвою та відновлення структурної 

цілісності промежинного простору. Перинеальні розриви третього ступеня 

у самок оперували методом Геца, одноетапним методом, описаним для 

кобил і великої рогатої худоби [127‒134, 139‒148]і ця методика забезпечила 

більшу плодючість та конформаційну міцність в області промежини. 

Ряд авторів вказує на високу ефективність оперативного методу 

лікування, яка складає, близько 90-95 %  [111, 141, 148]. Проте, інші 

дослідники вказують на можливість дегенерації перинеальних швів, і 

загоєння за вторинним натягом [130]. 

Висловлюється припущення, що операцію слід проводити на 4-6 

тижні після родів, оскільки за накладання швів загоєння не відбувається  

через набряки та запалення розшарованої тканини і пов'язане з цим 

скорочення м'язів прямої кишки та промежини не сприяють загоєнню рани 

[145‒155]. Внаслідок цього відбувається поступове розростання епітелію, 

який покриває пошкоджену тканину, що під час наступних родів призводить 

до повторного травмування та тривалого загоєння (від 2,5 місяців до 3 років) 

[144]. 

Після хірургічного лікування травм родових шляхів у подальшому 

відтворна функція може бути підвищена на 62,5 – 75 % у кобил [143, 119]та 

71 % корів [134].  

Травма промежини може призвести до коротко- та довгострокових 

ускладнень у вигляді запальних процесів і зниження відтворної функції 

самки. Загроза родового травматизму збільшується у самок молодого віку, 

збільшенні терміну гестації, стимуляції родів, надмірних переймах [5]. 

За даними літератури вік матері, стать новонародженого, стимуляція 

родів, тривалість гестації, підвищений тиск м’язів матки пов’язані з 
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травмою промежини [135]. Інші автори вказують на важливість деяких 

предикторів травми промежини, але не для ваги при народженні, ураження 

плода, тривалості другої стадії [136]. 

У медицині визнано взаємозв’язок між частотою травмування 

промежини під час пологів вдома та в медичних установах [137]. 

Також відомо, що за спонтанних родів розриви вульви і піхви 

відмічаються частіше, ніж при планових родах [22]. Крім того встановлено, 

що жінки, які отримують невідкладну допомогу мають менше ускладнень, 

ніж ті, що доставлені в заклади охорони здоров'я [23]. За результатами 

досліджень проведених в Австрії повідомляється про зменшення потреби 

епізіотомії та травматизму промежини за планових родів порівняно з 

спонтанними [24]. 

У медицині досі тривають дискусії щодо переваг та ризиків різних поз 

під час пологів. Автор вказує, що вертикальна поза при пологах зменшує 

ймовірність необхідності застосування епізіотомії, але може призвести до  

підвищеного ризику розриву промежини другого ступеня [25]. 

Середній показник епізіотомії у країнах Південно-Східної Азії 

становить 65 %, коливаючись від 47 % у Малайзії до 91 % у Таїланді [3].  

Інші дослідники вказують на середній показник даної патології, що 

складає 25 % [26].  

Превентивна епізіотомія профілактує неконтрольовані та ускладнені 

розриви промежині, особливо серед жінок, що народжують вперше [138].  

Проте, за дослідженнями іншого автора, системний підхід до 

проведення даної превентивної хірургічної маніпуляції ще до початку 

другої стадії родового процесу, яка має на меті зменшити кількість 

ускладнень після родів не є виправданою і не має користі для матері чи 

немовля [27].  

При цьому частина жінок у, яким повідомили епізіотомію в 

медичному закладі, також повідомила про ускладнення в післяродовому 

періоді. Попереднє дослідження жінок, які народжували в загальній лікарні 
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Акапулько, виявило, що 20 % жінок, у яких було виконано епізіотомію під 

час вагінальних пологів, також встановило наявність післяродових 

ускладнень у вигляді запальних процесів різного характеру – від серозних 

до гнійних [10]. 

 

1.7. Післяродові ускладнення на фоні механічних пошкоджень статевих 

органів під час родів 

 

Вульвовагінальні розриви є важливим фактором ризику захворювання 

матки і коригують з іншими важливими фактори цього ризику, такими як 

стать новонародженого, дистоція, двійні або народження мертвих плодів і 

затримання посліду [156‒168].  

Інші автори вказують на низький показник кальцію при отеленні як 

фактор ризику розвитку метриту [169] раніше повідомляли про зниження 

рівня кальцію під час перехідного періоду для корів, у яких розвинувся 

метрит. Було виявлено значну позитивну кореляцію між дистокією та 

рівнем кальцію, хоча коефіцієнт кореляції був не високим [170].  

Зв'язок між вульвовагінальним розривом та підвищеною частотою 

захворювань матки може бути пояснений порушенням механізмів захисту 

самки, зокрема порушенням фізичних бар'єрів та зниженням активації 

функціонування фагоцитарних клітин [171‒176].  

Порушення фізичних бар'єрів у вульвовагінальній ділянці полегшує 

потрапляння бактерій у піхву та висхідну бактеріальну інфекцію в матку. 

Тому вульвовагінальні розриви можуть збільшити навантаження на імунну 

систему. Травма вульви та піхви також може вказувати на травмування 

матки, що може поставити під загрозу вроджені імунітети, такі як фізичні 

бар'єри ендометрія, розпізнавання патогенів, набір специфічних фагоцитів і 

вироблення антимікробних пептидів. Відомо [179], що частка 

антимікробних пептидів у матці в день отелення негативно корелює із 
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бактеріальною контамінацією матки в день отелення та із часткою 

антимікробних пептидів (цитологічний ендометрит) на 49 добу.  

Останнім часом [161]повідомляли, що корови з більш, ніж 25 % 

антимікробних пептидів в матці протягом 4 діб після отелення скоротили 

час до вагітності порівняно з коровами, у яких цей показник був меншим за 

25 % антимікробних пептидів в матці.  
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ВИСНОВОК ІЗ ОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРИ 

Головним завданням спеціалістів ветеринарної медицини при 

лікуванні корів, хворих на акушерські та гінекологічні захворювання, є 

збереження життя тварин та їх продуктивності. За ним виникає друге, не 

менш важливе завдання  відновлення відтворної здатності тварин [30, 35, 

39]. 

Вивчення різновидностей порушень перебігу родів та причин, що їх 

зумовлюють, потребує досконалого розуміння динаміки родового процесу.  

Дослідження підтверджують фізіологічну особливість динаміки родів 

у корів, яка виражається взаємозумовленістю тривалості і послідовності 

здійснення родового процесу при злагодженій взаємодії організму матері і 

плода [36]. 

Проблема підвищення відтворної здатності корів є важливою і, в той 

же час, складною до виконання. Для цього, перш за все, потрібні нові методи 

диференційованого впливу на статеву функцію і чіткі рекомендації щодо їх 

практичного виконання [30, 32]. 

В науковій літературі існує велика кількість повідомлень, що 

стосується патології родів та післяродової патології [21‒25, 30‒33]. 

Досить велика кількість, особливо зарубіжних авторів, вказують на 

проблематику перебігу родів, зокрема, другої їх стадії [19‒20].  

Велика кількість публікацій присвячена причинам виникнення 

родового травматизму. Зокрема, ряд авторів вказують, що травми під час 

виведення плоду виникають в наслідок цілорічного стійлового утримання, 

одноманітного силосно-концентратного типу годівлі, без введення в раціон 

сіна і коренеплодів, особливо перед зaпуском і в сухостійний період, 

відсутність активного моціону [7]. Проте, інші вказують, що у корів за 

маститу, остеодистрофії тa ожиріння розвиваються розлади родової 

діяльності, які супроводжуються родовим травматизмом у 2‒3 рази частіше, 

ніж у тварин без надлишкової маси тілa тa ознак захворювання нa мастит чи 

остеодистрофію [3, 5]. 
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Також автори акцентують увагу на те, що дистоція є однією з 

репродуктивних проблем, яку можна визначити як нездатність корови 

самостійно отелитись [57‒61]. Існує багато факторів, що сприяють дистонії, 

такі як порода, багатоплідність, стан корови при отеленні, стать, маса при 

народженні теляти та сезон отелення [61]. 

Крім того, гестації з телятами чоловічої статі довші, що також впливає 

на ризик виникнення дистоції [72]. Повідомлялося, що в герефордських, а 

також ангуських породах не виявлено значного впливу тривалості гестації 

на дистоцію [73]. 

Невідповідність розміру родових шляхів та плоду є основною 

причиною ускладнень при отеленні. Однак дистоція може бути наслідком 

інших причин, які знижують родові сили, необхідні для вигнання  теляти. 

Сюди входять: відсутність скорочень матки (слабкі перейми), неповне 

розширення шийки матки та піхви, обумовлене стенозом та 

перекручуванням матки [62]. Дана патологія набагато частіше зустрічається 

у первісток, ніж у корів [57], і є наслідком меншого росту та повільної 

підготовки тазу до родів у телиць [63]. 

Крім того, є публікації, в яких автори стверджують, що основною 

проблемою родового травматизму є крупнопліддя у корів-первісток [16]. 

Також є повідомлення про те, що отелення відбувається у корів хворих 

на вульвовагініт, то набряклі, запалені тканини промежини і піхви погано 

піддаються розтягуванню - спостерігається висока частота їх травмування 

[10, 18]. 

Щодо локалізації травми, то розриви вульви відбуваються зазвичай в 

ділянці  статевих губ, клітора і являють собою поверхневі тріщини, надриви. 

Травми піхви зазвичай поєднуються з розривом промежини в тому випадку, 

якщо вони локалізуються в нижній її третини. Розриви піхви у верхній 

третині промежини іноді переходять на звід піхви і тоді поєднуються з 

розривами шийки матки [19‒21]. 
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Зазвичай молодші корови мають більш важкі роди [59]. Частота 

дистоції взимку вища, ніж влітку [76]. Неправильне збалансування кормів 

для телиць, які ростуть, є найважливішим фактором уповільнення росту тіла 

та таза [78].  

Будь-які запальні процеси можуть стати причиною викидня, 

запального процесу у матці, смерті плоду і іноді септичного процесу. При 

важкому інфікуванні матки стінка матки може втратити здатність 

скорочуватися, що призводить до неповного розширення шийки матки [66]. 

Також впливають на частоту родових травм особливості конституції 

тіла у корови. Корови породи герефорд мають найменшу висоту тазу, 

ширину і площу, в той час як швіци мають найбільшу ширину і тазову 

висоту і площу [64].  

Інші автори вказують на причини та фактори ризику, пов'язані з 

дистоцією у молочних корів, які можуть бути наслідком особливостей чи 

порушень в організмі матері та плода [80]. Причини, пов’язані з 

материнським організмом це: диспропорція окремих частин родового 

каналу може бути перешкодою при народженні теляти [84]. Просвіт тазу 

занадто малий, щоб забезпечити проходження плода. Найчастіше це 

спричинено незрілістю материнського організму і часто виникає у телиць, 

які запліднюються в занадто молодому віці [60–78]. 

Скорочення матки припиняються або стають слабкими після 

закінчення другої стадії родів. Дана ситуація виникає через відсутність 

тонусу або неспроможність м'язів матки скорочуватися [80]. 

Перинеальні розриви виникають внаслідок швидкого виведення плоду 

під час родів, неправильного розміщення плоду відносно родових шляхів 

[111‒126], затяжних родів або крупнопліддя під час перших родів. Про ці 

причини розривів промежини повідомлялося у собак [117], корів [118]. 

Про хірургічне відновлення розривів промежини третього ступеня або 

ректостебюлярних нориць було опубліковано декілька повідомлень [110, 
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112, 120], а зазвичай застосовуються процедури - методи Геца та Аанеса 

[116, 120, 122, 126]. 

Перинеальні розриви третього ступеня у самок оперували методом 

Геца, одноетапним методом, описаним для кобил і великої рогатої худоби 

[127‒134, 139‒148]і ця методика забезпечила більшу плодючість та 

конформаційну міцність в області промежини 

Ряд авторів вказує на високу, близько 90‒95 % ефективність 

оперативного методу лікування [111, 141, 149]. Проте, інші вказують на 

можливість дегенерації перинеальних швів, і загоєння за вторинним натягом 

[130]. 

Інші автори вказують на низький показник БКС при отеленні як 

фактор ризику розвитку метриту [169] раніше повідомляли про зниження 

рівня БКС під час перехідного періоду для корів, у яких розвинувся метрит, 

але БКС не оцінювались як фактор ризику розвитку метриту в 

багатовимірній моделі.  

Виходячи із вище викладеного можна говорити, про те, що існує 

величезна кількість публікацій, в яких наводяться дані щодо причин, ознак 

та лікування. Проте, у доступній нам літературі зустрічаються поодинокі 

повідомлення про те, яким чином провести діагностику, прогнозування та  

профілактику, спираючись на аналіз комплексної динаміки біохімічних 

показників плазми та сироватки крові корів у транзитному періоді. Тому 

вважаємо, що цей напрямок роботи є перспективним. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ВИБІР НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Матеріали досліджень 

 

Експерименти за темою дисертації роботи виконувалися впродовж 

2013-2018 років на кафедрі акушерства та хірургії Сумського національного 

аграрного університету. Експериментальна частина досліджень 

проводились на базі молочно-товарної ферми ДП «Чайка» Чернігівської 

області. Матеріалом для досліджень були корови української чорно-рябої 

молочної породи продуктивністю більше 8 тис. кг молока за лактацію. У 

стаді молочних корів української чорно-рябої породи з метою профілактики 

інфекційного ринотрахеїту, вірусної діареї, парагрипу 3 проводили 

щеплення тварин полівалентними вакцинами, як правило, перед або на 

початку сухостійного періоду. Біохімічні дослідження біологічних рідинах 

(кров і слиз шийки матки) з вивчення окремих показників стану гомеостазу 

корів виконувались на базі ТОВ «СмартБіоЛаб» м. Харків. 

Травмування родових шляхів корів під час отелення завдають 

молочно-товарним господарствам значних економічних збитків. Ці збитки 

зумовлюються тривалим безпліддям корів, передчасним їх 

вибраковуванням, народженням мертвих і нежиттєздатних телят, 

виникненням післяродової патології, нерентабельним використання кормів, 

витратами на лікування хворих тварин. Удосконалення прогнозування, 

діагностики та попередження патологічних родів підвищать рентабельність 

молочно - товарних господарств [1]. Дослідженню родової патології у 

великої рогатої худоби присвячена велика кількість робіт [185, 49, 5, 186. 

Факторами, які сприяють виникненню ускладнених отелень, можуть бути: 

порушення технології вирощування ремонтного молодняку, неповноцінна 
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годівля, відсутність моціону за стійлового утримання тварин, які призводять 

до зниження загальної резистентності організму [5, 186].  

Виходячи з аналізу літературних даних, патологічні роди найчастіше 

виникають внаслідок наступних причин: порушення анатомо-

топографічного розміщення між родовими шляхами і організмом плода; 

невідповідність розмірів родових шляхів розмірам плода; слабкі перейми та 

потуги; наявність механічних перешкод в родових шляхах; некваліфіковане 

втручання в перебіг родового акту [192]. 

Родовий травматизм у корів набув широкого поширення в 

промисловому тваринництві за інтенсивного використання тварин. 

Інтенсифікація промислового виробництва молока вимагає прискорення 

обороту маточного стада, в результаті чого відбувається його омолодження. 

У той же час порушення технології вирощування ремонтних телиць 

призводить до зростання частоти родового травматизму у корів-первісток і 

корів другої лактації. Підвищення кількості молодих тварин в стаді сприяло 

збільшенню кількості важких отелень і родових травм у корів. У багатьох 

випадках це пов'язано з некваліфікованим, грубим наданням акушерської 

допомоги породіллі. В результаті чого відбуваються розриви матки, вульви 

і піхви, пошкодження тазового пояса (розтягування і вивихи клубово-

крижового зчленування), вивороти і випадання матки, скручування її 

гематоми і набряки родових шляхів та ін. все це призводить до зниження 

плодючості маточного поголів'я [189, 190]. 

Враховуючи викладене вище на першому етапі проведення 

експериментів метою досліджень було визначення поширеності та основних 

причин родового травматизму корів. Під час визначення поширеності 

родового травматизму враховували перебіг родового процесу, а також 

виявляли травми родових шляхів під час проведення акушерського 

дослідження тварин після отелення. Причини травмування родових шляхів 

визначали як етіологічні фактори ускладненого перебігу родового акту, 
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зокрема підготовчої стадії та виведення плода, що призводили до їх 

виникнення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Схема проведення досліджень. 
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На другому етапі досліджень визначали і порівнювали частоту 

затримання посліду та подальший перебіг післяродового періоду в корів, а 

також стан їх відтворної функції за травмування м'яких тканин родових 

шляхів під час отелення та у тварин без ускладнень родового процесу та 

родових травм. 

На наступному етапі досліджень вивчали динаміку показників 

сполучнотканинного обміну слизу, взятого із шийки матки на різних 

термінах тільності корів. Крім того, у крові тварин визначали окремі 

показники білкового, ліпідного, енергетичного, вітамінного та мінерального 

обмінів безпосередньо перед отеленням. Метою проведених досліджень 

було виявлення патогномічних критеріїв щодо ускладненого перебігу 

отелення та травмування родових шляхів на його фоні. На основі отриманих 

результатів було визначено прогностично-діагностичні тести передбачення 

порушення родової діяльності корів і травмування родових  шляхів під час 

отелення. 

На четвертому етапі досліджень визначали частоту ускладнень третьої 

стадії родів і післяродового періоду та їх трансформацію у гінекологічну 

патологію на фоні родових травм. Крім того, враховували частоту та 

тривалість неплідності у корів з родовими травмами. 

На заключному етапі досліджень розробили та апробували комплекс 

лікувально-профілактичних заходів за травмування родових шляхів у корів 

з метою відновлення їх статевої функції та зменшення тривалості 

неплідності тварин з травмами родових шляхів. 

 

2.2. Методи досліджень  

 

Для проведення експериментальних досліджень використовували 

клінічні та лабораторні методи. За клінічного дослідження визначали 

габітус корів і стан статевих органів. Під час проведення дослідів 

використовували зовнішній огляд і пальпацію слизових оболонок і 
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внутрішнє вагінальне (вагіноскопію) та трансректальне пальпаторне 

дослідження статевих органів в тому числі ультразвукове. Лабораторні 

дослідження включали визначення  біохімічних і сполучнотканинних 

показників у біологічних рідинах (кров, слиз із шийки матки). За 

статистичних досліджень брали до уваги захворюваність, запліднюваність, 

кількість лактацій, тривалість неплідності, а також проводили математичну 

обробку отриманих результатів досліджень.  

 

2.2.1. Визначення поширеності травмування родових шляхів у корів  і 

виявлення його основних причин 

 

Визначення поширеності травмування родових шляхів у корів. На 

першому етапі досліджень збирали дані щодо поширеності родового 

травматизму у корів-первісток (n=62) і корів старших вікових груп (n=243). 

При цьому враховували анамнестичні дані щодо перебігу родового процесу. 

Проводили пельвометрію, тобто визначали відповідність величини плода до 

розмірів родових шляхів з метою встановлення крупноплідності та 

вузькості тазу. Крім того, враховували відповідність його положення – 

відношення осі тіла плода  до осі тіла матері; позицію – відношення спини 

плода до черевних стінок і спини матері; передлежання – відношення 

анатомічних частин тіла плода до входу в таз; членорозміщення – 

відношення рухомих частин тіла плода до його тулуба під час стадій 

розкриття шийки матки та виведення плода, а також особливості перебігу 

отелення. Наявність родових травм і їх локалізацію в різних відділах 

статевих органів корів діагностували безпосередньо під час акушерського 

дослідження. Його проводили шляхом огляду зовнішніх статевих органів, 

піхви та каудальної частини шийки матки. Названі внутрішні органи 

досліджували за допомогою піхвового дзеркала.  

Причини травмування родових шляхів визначали як етіологічні 

фактори ускладненого перебігу стадії виведення плода, що призводили до 
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їх виникнення. Аналіз поширеності та причин родового травматизму у корів 

проводили залежно від відношення плоду до родових шляхів, відповідності 

розмірів плода розмірам родового каналу, враховували наявність рубців, як 

наслідків попередніх ускладнених отелень, особливості перебігу родового 

процесу та суб'єктивні фактори. Всі ці причини травмування родових 

шляхів під час отелення аналізували залежно від віку тварин, їх 

вгодованості і виду травм. 

 

2.2.2. Визначення захворюваності корів акушерськими, 

гінекологічними хворобами  та стану відтворної функції на фоні 

травмування м'яких тканин родових шляхів 

 

З метою визначення захворюваності корів акушерськими, 

гінекологічними хворобами  та стану відтворної функції на фоні 

травмування м'яких тканин родових шляхів із стада корів було умовно 

сформовано три групи тварин залежно від віку корів і наявності або 

відсутності родових травм. До першої групи віднесли корів-первісток з 

травмами родових шляхів після ускладненого отелення (n=53). Друга група 

складалася з корів другої і наступних лактацій, тобто старшої вікової групи 

(n=33) також з травмами родових шляхів. До третьої групи віднесли усіх 

корів-первісток і корів наступних лактацій, в яких отелення відбувалося без 

травмування родових шляхів. 

На другому етапі досліджень визначали частоту затримання посліду 

залежно від перебігу стадії народження плода та травмування родових 

шляхів. Під час досліджень реєстрували тварин з травмами родових шляхів 

і відслідковували перебіг послідової стадії. В подальшому визначали  

перебіг післяродового періоду в корів за травмування м'яких тканин 

родових шляхів під час отелення та у тварин без ускладнень родового 

процесу й  родових травм. При цьому під час огляду тварин звертали увагу 

на статеві органи та виділення лохій або ексудату. Крім того проводили 
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трансректальне пальпаторне та сонографічне дослідження, визначали стан 

матки і яєчників. За виявлення ознак акушерської патології ставили діагноз. 

Потім отримані результати піддавали статистичній обробці і проводили їх 

аналіз. 

Найкращим показником завершення інволюції статевих органів після 

отелення є клінічний прояв статевої циклічності. Виходячи з цього 

визначали частоту спонтанного прояву статевої циклічності та 

запліднюваність в усіх групах корів. Одержані результати піддавали 

статистичній обробці та аналізу. 

Відповідно до технології, яку використовують в умовах господарства, 

тварини якого слугували матеріалом для проведення досліджень на 50–

60 добу лактації проводять індукцію та синхронізацію стадії збудження 

статевого циклу в усіх неплідних корів. Тому перед синхронізацією 

проводили гінекологічне дослідження в усіх групах корів. При цьому 

використовували трансректальне пальпаторне та сонографічне дослідження 

стану матки та яєчників. За виявлення ознак захворювання ставили діагноз 

щодо тієї чи іншої генекологічної патології. Результати досліджень 

піддавали статистичній обробці та аналізу. 

 

2.3. Визначення сполучнотканинних інгредієнтів слизу шийки матки 

тільних корів. 

 

На наступному етапі досліджень визначали стан окремих показників 

сполучнотканинного обміну слизу, взятого із шийки матки на різних 

термінах тільності корів.  

Слиз для досліджень відбирали у корів з терміном вагітності від 6 до 

8 міс., перша група (n=10), та більше 8 міс., друга група (n=10). В 

подальшому формували групи корів залежно від їх вгодованості. До першої 

групи (n=10) віднесли тварин з вгодованістю більше 3,5 балів, тобто (вище 
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середньої вгодованості), а друга група (n=10) була сформована з тварин з 

вгодованістю до 3,5 балів (середньої вгодованості).  

Перед взяттям слизу з шийки матки спочатку вводили в піхву стерильне 

піхвове дзеркало. Потім за допомогою стерильного шприца та катетера 

відбирали слиз для досліджень із каудальної частини каналу шийки матки. 

Після взяття слизу його заморожували і зберігали при температурі  -20 °С до 

проведення досліджень, перед якими зразки слизу відтаювали. Після 

відтаювання зразки слизу гомогенізували з 0,5 н розчином NaOH та 

залишали при +4◦С на 2 години. Надалі гомогенат центрифугували при 

3000 об/хв. упродовж 15 хв. У надосадовій рідині визначали концентрацію 

білково-вуглеводних сполук. Фактичний вміст білково-вуглеводних сполук 

у зразках гомогенатів слизу розраховували з урахуванням співвідношення 

(об’єму слизу – 0,5-н розчин NaOH). 

Під час досліджень визначали рівень показників, що характеризують 

метаболізм сполучнотканинного обміну у слизові, взятому із шийки матки 

вагітних корів. Потім проводили аналіз результатів досліджень залежно від 

тривалості тільності та вгодованості. У слизові шийки матки визначали 

вміст глікопротеїнів та глікозаміногліканів фракційним методом за І. В. 

Невєровим та Н.І. Титаренко (1979) у орциноловій реакції із 

фракціонуванням етанолом та цетилпірідіним хлористим. Фотометрія проб 

здійснювалась при 540 нм із довжиною оптичного шляху 10 мм. Фактичний 

вміст обох сполук виражається у г/л або мг/л за калібрувальним графіком 

який відображає залежність: оптична густина-концентрація гексоз. 

Принцип методу полягає у тому, що протеїни за рахунок гексоз 

володіють здатністю до осадження в присутності 96 % етанолу. Вивільнені 

в результаті гідролізу при 80 ○С гексози, взаємодіють із орциноловим 

реактивом (1,6 % розчин орцину та концентрована сірчана кислота) 

фарбуючи реактогенну суміш у помаранчевий колір, інтенсивність якого 

пропорційна до вмісту гексоз у пробі. Гексози глікозаміногліканів 

визначаються аналогічно, але осаджуються 1 % розчином цетилпірідінію 
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хлориду. Серомукоїди визначали осадженням хлорною кислотою з 

наступною екстракцією фосфорновольфрамовим реагентом [197].  

 

2.4. Визначення показників білкового, ліпідного, енергетичного, 

вітамінного та мінерального обмінів 

 

У крові тварин визначали показники білкового, ліпідного, 

енергетичного, вітамінного та мінерального обмінів безпосередньо перед 

отеленням. Метою проведених досліджень було виявлення патогномічних 

критеріїв щодо ускладненого перебігу отелення та травмування  родових 

шляхів на його фоні. На основі отриманих результатів було визначено 

прогностично-діагностичні показники передбачення порушення родової 

діяльності корів і травмування родових шляхів під час отелення. 

Для визначення показників білкового, ліпідного, енергетичного, 

вітамінного та мінерального обмінів безпосередньо перед отеленням було 

сформовано 2 групи корів та 2 групи нетелей. Перша група корів у кількості 

16 голів, перед другим і наступними отеленнями, вагою 550‒650 кг, які у 

подальшому мали ускладнений перебіг родів з післяродовими травмами, 

друга група корів у кількості 21 голови була аналогічна за віком і масою тіла 

з фізіологічним перебігом отелення. Нетелі були дворічного віку, вагою 

близько 450–500 кг. Групи нетелей були сформовано аналогічно: 1 група (11 

голів) мали в подальшому патологічні роди та травмування м'яких тканин 

родових шляхів, 2 група (10 голів) – отелились без ускладнень.  

За 2‒4 доби до передбачуваних родів в усіх тварин було відібрано кров 

із підхвостової вени та виготовлено сироватку, яку заморожували за 

температури – 20 °С і в такому стані транспортували і зберігали до моменту 

досліджень.  

В зразках сироватки крові на біохімічному аналізаторі типу 

Humalyzer 2000 з використанням готових наборів реагентів виробництва 

Spinreakt (Іспанія), Dialab (Австрія), Cormay (Польща) і HTI (США) 
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визначали вміст загального білка (з біуретовим реактивом), альбумінів (з 

бромкрезоловим зеленим), креатиніну (за швидкістю утворення креатинін-

пікратного комплексу в реакції Яффе), глюкози (глюкозооксидазним 

методом), загального кальцію (з реакцією з арсеназо ІІІ), неорганічного 

фосфору (з молібдатом амонію), калію (турбидиметричним методом з 

тетрафенілборатом натрію), Феруму (за реакцією з феррозином).  

Активність ензимів переамінування (АлАТ та АсАТ) визначали 

кінетично з набором реагентів Spinreakt (Іспанія), а лужної фосфатази – за 

швидкістю утворення 4-нітрофенола (Cormay, Польща).  

Вміст ліпопротеїдів визначали турбидиметрично з гепариновим 

реактивом за методом Бурштейна-Самай, інтенсивність оптичної щільності 

визначали на спектрофотометрі Ulab-2 (Китай). Концентрацію каротину 

встановлювали спектрофотометрично (Ulab-2, Китай) після осадження 

білків сироватки крові етиловим спиртом на екстракції каротину гексаном.  

Концентрацію вітамінів А та Е визначали методом високоефективної 

рідинної хроматографії на рідинному хроматографі Agilent Technologies 

1260 Infinity фірми «Agilent Technologies», колонка С18 зі 

спектрофотометричним детектуванням. Довжина хвилі детектування для 

визначення вітаміну А складала 328 нм, для вітаміну Е – 286 нм. Швидкість 

потоку – 0,750 мл/хв., температура термостату колонки + 30,0°C. Для 

виготовлення компонентів системи розчинників використовували реагенти 

виробництва «Honeywell» (США) та «Carlo Erba» (Італія).  

Рівень Натрію встановлювали за колориметричною реакцією з магній-

ураніл ацетатом (Human, Німечиина), а Мангану – за кольоровою реакцією 

з кальмагітом (HTI, США) на напівавтоматичному біохімічному аналізаторі 

Humalazer 3000 (Human, Німеччина).  

Білковий коефіцієнт, кальцієво-фосфорне співвідношення та індекс 

де Рітіса встановлювали розрахунковим шляхом.  

Плазму крові (для дослідження вмісту мікро- та макроелементів) 

відбирали у шприці з гепарином, як антикоагулянтом. Кров центрифугували 
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(3000 об/хв × 15‒30 хв) і відокремлену плазму зберігали при -20 °С до 

аналізу. Визначення концентрації Купруму, Цинку, Кобальту і Мангану 

проводили методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії за допомогою 

атомно-абсорбційного спектрофотометра (Perkin Elmer Corp.) за методикою 

Akhtaretal.  

Статистичний аналіз. Дані піддавали статистичному аналізу за 

допомогою програмного забезпечення SPSS та розроблено односторонній 

дисперсійний аналіз (ANOVA). Статистичну значимість між середніми 

значеннями перевіряли при рівні р<0,05. 

 

2.5. Визначення ефективності прогнозування ускладненого перебігу 

отелення та травмування родових шляхів на його фоні 

 

Відомо, що у низькопродуктивних корів ускладнені роди реєструють 

лише у 2 % тварин, а у високопродуктивних – значно частіше [187]. 

Найчастіше відмічають слабкість родової діяльності [188]внаслідок чого 

відбувається травмування родових шляхів у 28,5–89,4 %, а також 

затримання посліду, яке виникає, за різними повідомленнями, у 6,7–66 % 

[189–191].  

Родові дистоції можуть розвиватися внаслідок порушень обмінних 

процесів, які відбувалися ще під час вагітності на фоні енергетичного 

дефіциту, метаболічного ацидозу, вітамінної недостатності, мікро- і 

макроелементозів, імунодепресії тощо [190, 192–196]. 

Виходячи з вищесказаного та отриманих даних біохімічного 

дослідження показників білкового, ліпідного, енергетичного, вітамінного та 

мінерального обмінів за 4‒2 доби перед отеленням розробили та апробували 

симтомокомплексний тест для прогнозування патологічних родів у корів та 

нетелей і травмування родових шляхів на їх фоні. У групу ризику 

ускладненого отелення відносили корів і нетелей з передродовою 

гіпокальціємією та вгодованістю вище 3,75 балів. Після отелення 
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аналізували ефективність прогнозування ускладненого перебігу отелення та 

травмування родових шляхів на його фоні за розвитку передотельної 

гіпокальціємії та ожиріння корів перед отеленням. 

 

2.6. Визначення профілактичної ефективності препарату Сенсіблеск 

Вейкс в поєднанні з окситоцином щодо ускладненого перебігу отелення 

та травмування родових шляхів на його фоні 

 

Наступна серія експериментальних досліджень проводились під час 

отелення на коровах-первістках і коровах старшої вікової групи (дорослих 

коровах) після першої і наступних лактацій. Для досліджень відбирали 

тварин з порушенням родової діяльності, про що свідчило передчасне 

розривання плідного міхура. В таких випадках не повністю розкривалась 

шийка матки, і внаслідок цього відбувалося розривання алантоїсу і амніону 

в родових шляхах не виходячи на зовні. Про їх розрив можна було судити 

лише за витіканням перших навколоплідних вод із статевих органів під час 

перейм і потуг. Після відходження перших навколоплідних вод перейми та 

потуги припинялись на досить тривалий термін, що вказувало на порушення 

родової діяльності у тварин. Тому для проведення експерименту таких 

корів-первісток і корів умовно розділили за принципом парних аналогів на 

дві групи, дослідну та контрольну. Таких нетелей і корів умовно 

розподілили за принципом парних аналогів на дві групи, дослідну (нетелі 

n=21, корови n=39) та контрольну (нетелі n=21, корови n=38). Первісткам 

дослідної групи уводили препарат Сенсиблеск Вейкс у дозі 5 мл, а дорослим 

коровам – 10 мл, згідно з інструкцією щодо його використання. Крім того, 

дослідним групам первісток і корів уводили по 40–50 ОД окситоцину для 

посилення скорочувальної функції матки через 10–15 хвилин після 

розслаблення її шийки. Тваринам контрольних груп препарати не 

застосовували. Після родів при акушерському дослідженні виявляли травми 

статевих органів. До травм відносили рвані рани, гематоми вульви, присінка 
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піхви, піхви, шийки матки. За результатами досліджень визначали частоту 

травмування м'яких тканин родових шляхів у дослідних і контрольних 

групах тварин, залежно від маси теляти після народження, яку визначали 

шляхом їх зважування.  

 

2.7. Визначення впливу травм родових шляхів на перебіг післяродового 

періоду і стан відтворної функції корів 

 

На наступному етапі досліджень поставили перед собою за мету 

виявити вплив травмування м'яких тканин родових шляхів у корів під час 

отелення на перебіг післяродового періоду та показники, що 

характеризують стан відтворної функції у корів-первісток і тварин другої та 

наступних лактацій. Під час проведення досліджень визначали частоту 

затримання посліду та характер перебігу післяродового періоду у корів на 

фоні травмування родових шляхів. При цьому аналізували наступні 

показники: частоту затримання посліду, фізіологічного перебігу пуерперію, 

гострої субінволюції матки, гострого метриту.  

З метою виявлення впливу травм м'яких тканин родових шляхів у 

корів під час отелення на подальший перебіг послідової стадії і 

післяродового періоду та лікувальної ефективності використання 

окситетрацикліну 200 L.F. і вініліну при терапії тварин з рваними ранами 

формували по три групи корів-первісток і корів. Для проведення 

експериментальних досліджень відбирали корів-первісток і тварин другої та 

наступних лактацій відразу після отелення з ранами м'яких тканин родових 

шляхів і без них. Усіх корів-первісток і корів з ранами умовно за принципом 

парних аналогів розділяли на контрольну і дослідну групи. Перша  група 

корів-первісток (n=15) і корів (18 гол.) були контрольними з ранами родових 

шляхів і не піддавалась лікуванню. Тварин  дослідних груп (первістки 

(n=16) і корови (n=19) з травмами піддавались лікуванню шляхом 

змащування рваних ран після їх санітарної обробки спочатку з 
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окситетрацикліном 200 L.F., а на наступну добу – вініліном і так почергово 

до їх загоєння, третя група корів – без травм. У всіх групах корів визначали 

перебіг інволюції статевих органів після отелення. До третьої групи 

віднесли корів-первісток (n=27) і корів (n=59) без родових трав.  

У всіх групах корів визначали частоту затримання плодових оболонок 

(посліду). Послід вважали затриманим, якщо він не відділявся через 12 

годин після народження плода. Впродовж післяродового періоду щоденно 

спостерігали за тваринами і щотижня проводили трансректальне та 

сонографічне дослідження для визначення стану матки і яєчників. Під час 

огляду тварин звертали увагу на їх загальний стан та характер виділень з 

матки. У випадку виявлення клінічних ознак акушерської патології ставили 

діагноз щодо її виду. Після завершення післяродового періоду визначали 

частоту спонтанного прояву статевої циклічності та запліднюваність в усіх 

групах корів до 50–60 доби лактації, так як у господарстві в цей час 

проводять індукцію та синхронізацію статевої циклічності в усіх неплідних 

корів. У подальшому всі отримані результати аналізували. 
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РОЗДІЛ 3  

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Поширеність родового травматизму у корів і основні його причини. 

 

3.1.1. Поширеність родового травматизму у корів залежно від віку 

 

Загальновизнано, що впродовж перехідного (транзитного) періоду, до 

якого належить процес отелення, корови найбільш схильні до розвитку та 

прояву різних патологічних станів і захворювань, тому потребують 

оптимальних умов годівлі, утримання та догляду, що не завжди вдається 

забезпечити в умовах сучасних господарств, особливо для 

високопродуктивних тварин [5]. Враховуючи це, метою наших досліджень 

було – визначити поширеність родового травматизму та виявити основні 

чинники, які його спричиняють. Під час проведення акушерського та 

гінекологічного дослідження корів після отелення діагностували травми 

родових шляхів у 31,8 % тварин маточного поголів’я.  

Найчастіше травми родових шляхів реєстрували у корів-первісток, його 

частка складала 18,4 % від усього маточного стада (рис. 3.1). 

Рис. 3.1. Поширеність родових травм у корів залежно від їх віку (n=305 гол.) 
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Серед усіх тварин маточного поголів'я, в яких діагностували родові 

травми корови-первістки складали більше половини (57,7  %), що значно 

перевищувало частоту травмування корів під час отелення у старших 

вікових групах. Слід відмітити, що серед усіх травмованих корів-первісток 

у 90,3 % тварин діагностували травми родових шляхів після отелення.  

Досліджуючи корів після другого отелення, частка тварин з 

родовими травмами відносно всього маточного поголів’я була у 2,24 раза 

менша, ніж у корів-первісток. Їх кількість серед корів з родовими травмами 

склала 8,2 %, а від усіх корів після другого отелення травми родових 

шляхів діагностували у 28,1 % тварин, що у три рази менше, порівняно з 

коровами-первістками (табл. 3.1).  

Під час акушерського та гінекологічного дослідження корів після 

третього отелення травми родових шляхів діагностували у 15,0  % цих 

тварин, що склало відносно всього маточного поголів’я 3,0  %, а від усіх 

корів з родовими травмами 9,3 %, тобто приблизно у шість разів менше, 

ніж у корів-первісток і у два рази менше порівняно з коровами після 

другого отелення. У тварин після четвертого і наступних отелень відсоток 

корів з травмами родових шляхів значно менший, ніж у тварин після 

перших трьох отелень, тобто молоді корови травмуються під час родів 

набагато частіше, порівняно з дорослими тваринами. Відсоток корів з 

травмами родових шляхів склав по стаду 2,3 %, відносно травмованих – 

7,2 %, що у 8,0 і 3,6 разів менше, ніж тварин після першого та другого 

отелень, відповідно.  

Отже, кількість випадків травмування родових шляхів у молочних 

корів була найбільшою серед молодих високопродуктивних тварин після 

першого та другого отелень і складала 83,5 % від усіх корів з родовими 

травмами.  

Таким чином, хоча частіше відбувалося травмування м'яких тканин 

родових шляхів, яке в більшості випадків не загрожувало життю тварини, 

але в окремих випадках діагностували травми кісток і зв'язок тазу та 
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сідничного нерва, що досить часто призводило до передчасного 

вибраковування корів.   

Таблиця 3.1  

Поширеність родового травматизму у корів різного віку  

 

Групи 

тварин 

К-сть 

родів 
Всього травм 

Травми 

кісток і зв'язок 

тазу 

сідничного 

нерва 
м’яких тканин 

n n %* n %* n %* n % 

Корови 

пер-

вістки 

62 56 90,3/57,7/18,4 2 3,2/3,6/2,1 1 1,6/1,8/1,0 53 85,5/54,6/17,4 

II 

отелен-

ня 

89 25 28,1/25,8/8,2 3 3,4/12/3,1 2 2,2/8/2,1 20 22,5/20,6/6,6 

ІІІ 

отелен-

ня 

60 9 15,0/9,3/3,0 1 1,7/11,1/1,0 1 1,7/11,1/1,0 7 11,7/7,2/2,3 

IV і 

більше 

отелень 

94 7 7,4/7,2/2,3 1 1,1/14,3/1,0 - - 6 6,4/6,2/2,0 

Всього 305 97 31,8 7 2,3 4 1,3 86 28,2 

Примітка: відсоток тварин з родовими травмами відносно вікової групи; відсоток 

тварин з родовими травмами вікової групи від усіх травмованих; відсоток тварин з 

родовими травмами вікової групи від усіх корів стада. 

 

Слід відмітити, що випадки травмування кістково-зв’язкової основи 

родового каналу та сідничного нерва під час отелення в середньому по 

стаду діагностували у 3,6 % корів, тобто його відмічали у поодиноких 

тварин, що залежало від їх віку з коливаннями 1,0–5,2 %, від усіх корів з 

травмами родових шляхів (рис. 3.2), що слугувало одним із основних 

чинників передчасного тварин вибуття із маточного стада.   
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Рис. 3.2. Частка травм кістково-зв’язкової основи тазу в структурі 

родового травматизму залежно від віку корів 

 

Травми м'яких тканин родових шляхів діагностували найчастіше в 

середньому у 28,2 % тварин від усіх корів стада. У структурі родового 

травматизму вони складали від 94,6 % у корів-первісток до 77,8 % – у 

тварин після третього отелення (рис. 3.3). У 85,5 % корів-первісток 

травмування м’яких тканин відмічали у вигляді рваних ран і гематом 

вульви (рис. 3.4), піхви, шийки матки та у поодиноких випадках матки.  

Травмування м'яких тканин родових шляхів під час отелення 

найчастіше відмічали у корів-первісток – воно складало 54,6 % від 

загальної кількості родового травматизму по стаду. У корів після другого 

отелення цей показник був на рівні 20,6 %, що у 2,65 раза менше, відносно 

корів-первісток, а у тварин після третього отелення він був менший у 7,6 

раза, після четвертого та наступних отелень – у 8,8 раза.  
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Рис. 3.3. Частка травмування  м’яких тканин у структурі родового 

травматизму залежно від віку корів 

 

 

Рис. 3.4. Запалення вульви після травмування під час отелення 

 

Отже, травмування родових шляхів частіше за все відбувається під 

час першого та другого отелення, тобто у молодих тварин і складає 75,2  % 

від усіх корів з родовими травмами. У тварин старшого віку цей показник 
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значно зменшується та становить 13,4 %. Решта корів 11,3 % мали травми 

кістково-зв'язкової основи тазу. 

Отримані дані опубліковані у наступних публікаціях: 

Середжимова А.Г., Краєвський А.Й. Поширеність родового 

травматизму у корів різних вікових груп / Середжимова А.Г., Краєвський 

А.Й.// Вісник ЖНАУ: науковий журнал. – Житомир: ЖНАУ, 2014. – Вип. 

2 (46), т.5. С. 111-116. 

 

3.1.2 Основні причини родового травматизму у корів. 

 

У корів-первісток основною причиною травмування родових шляхів 

була невідповідність їх розмірів відносно до величини плода, внаслідок 

чого виникала вторинна слабкість перейм і потуг і необхідність тракції 

плода під час другої стадії родів, що в багатьох випадках призводило до 

розривів вульви, піхви і шийки матки.  

 

 

Рис. 3.5. Набряк травмованої вульви корови вищесередньої вгодованості  
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З одного боку це можна розглядати як народження великих плодів, з 

іншого – недостатнє формування тазу у молодих корів (родових шляхів).  

Таблиця 3.2 

Основні причини родового травматизму у корів 

Показники 

Корови-

первістки 

Корови 

ІІ-го отелення 
ІІІ-го 

отелення 

IV-го і більше 

отелень 

n % n % n % n % 

Неправильна 

позиція плода 
3 5,4/4,8 2 8,0/2,3 1 11,1/1,7 - - 

положення 5 8,9/8,1 2 8,0/2,3 1 11,1/1,7 1 14,3/1,1 

передлежання 4 7,1/6,5 3 12,0/3,4 - - - - 

Членорозміщення 6 10,7/9,7 1 4,0/1,1 2 22,2/3,3 1 14,3/1,1 

Крупнопліддя 11 19,6/17,7 5 20,0/5,6 2 22,2/3,3 1 14,3/1,1 

Вузькість тазу 11 19,6/17,7 2 8,0/2,3 - - - - 

вульви 9 16,1/14,5 - - - - - - 

Разом 49 87,5/79,0 15 60,0/16,9 6 66,7/10,0 3 42,9/3, 

Рубці вульви - - 5 20,0/5,6 3 33,3/5,0 2 28,3/2,1 

піхви - - 2 8,0/2,3 1 11,1/1,7 2 28,3/2,1 

шийки матки - - 1 4,0/1,1 - - - - 

Разом - - 8 32,0/9,0 4 44,4/6,7 4 57,1/4,3 

Швидкі роди 3 5,4/4,8 2 8,0/2,3 - - - - 

Суб’єктивні  

(людські) фактори 
7 12,5/11,3 2 8,0/2,3 - - - - 

Всього трaвмовaних 

тварин 
56 100/90,3 25 100/28,1 9 100/15,0 7 100/7,5 

Всього твaрин 62  89  60  94  

Примітка: чисельник – відсоток від числа травмованих тварин; знаменник – відсоток 

від загального числа досліджених тварин. 
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Крім того, причиною зменшення об'єму родових шляхів може бути, 

вищесередня вгодованість (понад 3,5 балів) тварин перед родaми, що в 

більшості випадків, є одним з основних етіологічних чинників родового 

травматизму не тільки у корів-первісток, а й у дорослих тварин. 

Вaжливе місце в етіології родових травм належить порушенням 

позиції, положення, передлежання плода та розташування кінцівок тa 

голови плода при передньому передлежанні і хвоста тa задніх кінцівок при 

задньому передлежанні відносно тулуба плода. Решта причин родового 

травматизму зустрічаються рідко, як виняток. 

Відомо, що порушення взаємовідносин між плодом і родовими 

шляхами самки відбуваються внаслідок дискординованих скорочень матки 

(перейм) під час підготовчої та другої стадій отелення. Такі корови можуть 

приймати незвичайні пози або стояти під час отелення (рис. 3.6., 3.7.). 

     

 

 

 

Неправильна позиція, положення, передлежання та членорозміщення 

у плода по відношенню до родових шляхів і невідповідність розмірів 

родових шляхів величині плода та порушення взаємовідносин між ними 

були основними чинниками, що спричиняли травмування травмування 

Рис. 3.6. Поза сидячої 

собаки  у корови 

Рис. 3.7. Фрагмент клінічного 

стану корови за патологічних 

родів 
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м'яких тканин родового каналу у корів-первісток, і становили  87,5 % від 

усіх травмованих корів (рис. 3.8.). У решти 12,5 % молодих тварин з 

травмами родових шляхів чинники травмування були різні суб'єктивні 

фактори. 

У корів більш старшої вікової групи (чотири і більше отелень), 

основними причинами травмування родових шляхів залишалися 

порушення розміщення плоду у родових шляхах, як і у корів-первісток 

становили від 42,9 до 66,7 % відносно усіх корів з родовими травмами. 

Крім того, до чинників родового травматизму у цих корів додавалося 

звуження родових шляхів внаслідок рубцювання вульви, піхви, шийки 

матки після родових травм за попереднього отелення, а також внаслідок 

надмірної вгодованості (вищесередня, більше 3,5 балів) тварин перед 

родами, що становило від 32,0 до 57,1 %. 

 

 

Рис. 3.8. Структура причин травмування родових шляхів у корів 

 

Таким чином, сприяючими факторами і причинами родового 

травматизму у корів-первісток є порушення взаємовідносин між родовими 

шляхами та плодом у 32,1 %, а також невідповідність розмірів між ними 
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у 55,4 %, що може виникати через запізніле досягнення фізіологічної 

зрілості тваринами внаслідок порушення технології їх вирощування та 

підготовки до отелення, як наслідок ожиріння корів та/або крупнопліддя 

телят. У старших за віком тварин, крім названих факторів і причин 

(відповідно від 42,9 до 66,7 % корів), ще може відбуватись звуження 

родових шляхів через утворення рубцевої тканини в статевих органах 

внаслідок ускладнень за попередніх отелень у 32,0 – 57,1 % тварин.  

Середжимова А. Г. Распространенность родового травматизма у 

коров и основные его причины [Электронный ресурс]/ А. Г. Середжимова, 

А. И. Краевский, А. Б. Лазоренко // Ученые записки Витебской ордена 

«Знак почета» Госуд. академии вет. медицины.- Витебск:  Государственная 

академия ветеринарной медицины, 2015. - Т. 51. - Вып. 2. - С. 222-227. 
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3.2. Захворюваність корів акушерськими, гінекологічними хворобами  та 

стан відтворної функції на фоні травмування м'яких тканин родових 

шляхів 

 

3.2.1. Частота затримання посліду та хвороб післяродового періоду у корів 

за травмування родових шляхів 

 

На наступному етапі досліджень визначали вплив травмування 

м'яких тканин родових шляхів під час отелення на частоту затримання 

посліду та подальший перебіг післяродового періоду в корів. Під час 

дослідження було встановлено зростання захворюваності корів 

акушерськими захворюваннями за  травмування родових шляхів 

(табл. 3.3.). 

Так, частота затримання посліду у корів-первісток та дорослих корів 

з ускладненим перебігом отелення та родовими травмами практично не 

відрізнялися і склали 22,6 і 24,2 % відповідно, тоді як аналогічний 

показник у тварин без родових травм був 2,9‒3,1 рази меншим.  

Необхідно відмітити, що затримання посліду завжди призводило до 

виникнення післяродового метриту, що збігається із результатами багатьох 

дослідників [3, 5, 7].  

Аналізуючи дані щодо перебігу післяродового періоду слід 

відмітити, що його фізіологічний перебіг у корів-первісток і дорослих 

корів з родовими травмами реєстрували значно рідше, ніж у тварин без 

травм. Зокрема, за травмування родових шляхів у корів-первісток ця 

різниця склала 33,5 %, а у дорослих корів 36,7 %.  

Впродовж післяродового періоду найчастіше діагностували гострий 

перебіг субінволюції матки та метриту. Отримані результати досліджень 

свідчать про те, що гостра субінволюція матки у корів-первісток з 

родовими травмами відмічається в 2,2 рази рідше, ніж у дорослих корів 

після ускладненого отелення та травмування родових шляхів. Водночас у 
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дорослих корів за ускладненого отелення та травмування родових шляхів 

частота гострої субінволюції матки була у 2,9 вища, ніж у тварин за 

неускладненого перебігу отелення. Захворюваність метритом у корів-

первісток і дорослих корів на фоні ускладненого отелення та травмування 

родових шляхів була вищою у перших у 2,9 раза та майже у 2,0 рази в 

останніх порівняно з тваринами без родових ускладнень. Водночас у корів-

первісток метрит діагностували у 1,5 раза частіше, порівняно з дорослими 

тваринами.  

 

Таблиця 3.3 

Частота затримання посліду та хвороб післяродового періоду у корів на 

фоні травмування родових шляхів  

Показники 

Первістки  Корови  По стаду 

Травми 

м’яких 

тканин,  

n=53 

Травми 

м’яких 

тканин,  

n=33 

Без травм, 

n=208 

Всього,  

n=294 

n % n % n % n % 

Затримання посліду 12 22,6 8 24,2 16 7,7 36 12,2 

Фізіологічний перебіг 

пуерперію 
21 39,6 12 36,4 152 73,1 185 62,9 

Гостра субінволюція 

матки 
8 15,1 11 33,3 24 11,5 43 14,6 

Гострий метрит 24 45,3 10 30,3 32 15,4 66 22,4 

Всього патологій 32 60,4 21 63,6 56 26,9 109 37, 

 

Таким чином, акушерська патологія загалом у тварин з ускладненими 

родами та травмами на їх фоні однаково часто діагностується у корів-

первісток і дорослих корів, а за їх відсутності  вона знижується у 2,2–2,4 
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раза, відповідно, що вказує на певний взаємозв’язок між цими 

патологічними процесами.  

Середжимова А.Г., Краєвський А.Й. Поширеність родового 

травматизму у корів різних вікових груп / Середжимова А.Г., Краєвський 

А.Й.// Вісник ЖНАУ: науковий журнал. – Житомир: ЖНАУ, 2014. – Вип. 

2 (46), т.5. С. 111-116. 

 

3.2.2 Стан відтворної функції корів за травмування м'яких тканин 

родових шляхів 

 

Відомо, що завершення інволюційних процесів у статевих органах 

після отелення клінічно визначається спонтанним проявом стадії 

збудження статевого циклу (еструсу) [45, 46]. Виходячи з цього визначали 

частоту спонтанного прояву статевої циклічності та запліднюваність в усіх 

групах корів (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Запліднюваність корів за спонтанного прояву еструсу до 50‒60 доби 

після отелення 

Групи тварин 

 К-ть 

тварин у 

групі 

Спонтанний еструс  

всього тільні неплідних 

 % n % n % 

Первістки з 

травмами р. ш. 
53 10 18,9 3 30,0 50 94,3 

Корови з 

травмами р. ш. 
33 7 21,1 2 28,6 31 93,9 

Тварини без 

травм р. ш. 
208 57 27,4 22 38,6 186 89,4 

Всього тварин 294 74 25,2 27 36,5 267 90,8 
 

Примітка: відсоток від кількості тварин, що проявили еструс; відсоток від кількості 

тварин у групі. 
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До 60 доби після отелення спонтанний прояв статевої циклічності 

відмічали у 18,9 % корів-первісток і 21,1 % дорослих корів за ускладненого 

перебігу отелення і травмування родових шляхів. Проте заплідненість 

корів-первісток склала 30,0 %, а дорослих корів 28,6 %. Частота прояву 

спонтанної статевої циклічності у тварин без ускладнень була вища на 8,5 

і 6,3 % від первісток  і дорослих тварин з травмами родових шляхів, а 

запліднюваність на 8,6 і 10,0 % відповідно. Внаслідок такого стану 

відтворної функції тварин на 60 добу після отелення неплідними 

залишилися 89,4 % корів без родових ускладнень і 94,3 % корів-первісток 

і 93,9 % дорослих тварин з родовими травмами. 

Середжимова А.Г., Краєвський А.Й. Поширеність родового 

травматизму у корів різних вікових груп / Середжимова А.Г., Краєвський 

А.Й.// Вісник ЖНАУ: науковий журнал. – Житомир: ЖНАУ, 2014. – Вип. 

2 (46), т.5. С. 111-116. 
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3.2.3. Частота гінекологічних захворювань у корів за травмування 

родових шляхів 

 

За технологією прийнятою в умовах господарства, на базі якого 

виконувались експериментальні дослідження, на 50–60 добу після 

отелення застосовують стимуляцію та синхронізацію статевої циклічності. 

Перед синхронізацією проводили гінекологічне дослідження в усіх групах 

корів, його результати представлені в табл. 3.5. 

Після ускладненого отелення з травмуванням родових шляхів у 

корів-первісток частіше за все реєстрували гіпофункцію яєчників і їх кісти 

на фоні ендометриту або цервіциту. Сальпінгіт і оофорит у всіх групах 

корів діагностували в поодиноких випадках. У дорослих корів з родовими 

травмами також реєстрували функціональні розлади яєчників на фоні 

запальних процесів матки, але в них на відміну від корів-первісток у 1,9 

раза частіше діагностували кісти яєчників і маже у два рази меншу 

кількість  тварин реєстрували гіпофункцію яєчників. У тварин без родових 

ускладнень частота гіпофункції яєчників майже не відрізнялась від 

дорослих корів з родовими травмами але кісти яєчників діагностувались у 

меншу кількість  тварин на 14,3 %, що вказує на певний взаємозв’язок між 

травмуванням родових шляхів і розвитком запальних процесів у статевих 

органах і подальшим утворенням кіст на його фоні. Слід відмітити, що 

функціональні розлади яєчників у корів-первісток і дорослих корів з 

родовими травмами розвивались в основному на фоні ендометриту або 

цервіциту, а у тварин без травмування родових шляхів таких випадків було 

майже у два рази менше. 
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Таблиця 3.5  

Результати гінекологічного дослідження корів на 50-60-у добу після 

отелення 

Діагноз 

Групи корів 

Первістки з 

травмами  

родових 

шляхів  

Корови з 

травмами  

родових 

шляхів 

Тварини без 

травм  

родових 

шляхів 

Всього 

тварин 

n=53 n=33 n=208 n=294 

n % n % n % n % 

Гіпофункція яєчників  16 30,2 5 15,2 21 10,1 42 14,3 

Кіста яєчників  10 18,9 12 36,4 46 22,1 68 23,1 

Оофорит 2 3,8 1 3,0 2 1,0 5 1,7 

Сальпінгіт 3 5,7 2 6,1 3 1,4 8 2,7 

Ендометрит 15 30,2 13 39,4 34 16,3 62 21,1 

Цервіцит 12 22,6 4 12,1 3 1,4 19 6,5 

Всього з 

гінекологічною 

патологією 

31 58,5 20 60,6 72 34,6 123 41,8 

Жовте тіло, 

антральні фолікули 
12 22,6 6 18,2 79 38,0 97 32,9 

Жовте тіло статевого 

циклу 
10 18,9 7 21,2 57 27,4 74 25,2 

 

Взагалі ендометрит і цервіцит діагностували у 52,8 % корів-первісток 

і у 51,5 % дорослих корів з післяродовими травмами, що у 3,0 – 2,9 раза 

більше порівняно з тваринами без родових травм і у 1,9 раза більше від 

середнього показника по стаду. Загалом поширеність гінекологічної 

патології у корів-первісток і дорослих корів з травмами родових шляхів 
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після ускладненого отелення була відповідно на 23,9 і 26,0 % більша, ніж 

у тварин без ускладнених родів і травмування родових шляхів і на 16,7 і 

18,8 % від середнього показника по стаду. 

Таким чином, у корів-первісток і дорослих корів на фоні травмування 

родових шляхів під час отелення відповідно відбувається підвищення 

поширеності акушерської патології у 2,2 і 2,4 раза, гінекологічних хвороб 

на 23,9 і 26,0 % та зниження частоти відновлення спонтанного прояву 

статевої циклічності впродовж 60 діб після отелення на 8,5 і 6,3 % і 

запліднюваності на 8,6 і 10,0 % порівняно з тваринами без травмування 

родових шляхів. 

Дані опубліковані у наступній публікації: 

Середжимова А. Г. Распространенность родового травматизма у 

коров и основные его причины [Электронный ресурс]/ А. Г. Середжимова, 

А. И. Краевский, А. Б. Лазоренко // Ученые записки Витебской ордена 

«Знак почета» Госуд. академии вет. медицины.- Витебск:  Государственная 

академия ветеринарной медицины, 2015. - Т. 51. - Вып. 2. - С. 222-227. 

 

3.3. Зміни показників сполучноткaнинного обміну слизу шийки мaтки та 

біохімічних показників крові у тварин перед отеленням за фізіологічного 

та ускладненого перебігу родів 

 

3.3.1. Динаміка сполучноткaнинних показників слизу шийки мaтки корів 

залежно від терміну вагітності тa вгодованості 

 

Сполучнотканинний обмін виконує важливі функції в усіх 

фізіологічних і патофізіологічних процесах організму тварин [47]. Тому 

під час проведення досліджень визначали динаміку змін рівня інгредієнтів 

сполучнотканинного обміну в слизові із шийки матки у тільних корів 

залежно від тривалості періоду до отелення та їх вгодованості. Під час 

досліджень встановили зростання рівня інгредієнтів сполучнотканинного 
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обміну в слизові із шийки матки у тільних корів з наближенням терміну 

отелення. Зокрема, у корів з тривалістю вагітності більше 8-и місяців 

рівень гексоз зростав у 1,3 рази (р<0,01) відносно тварин, що знаходились 

на більш ранніх термінах тільності. Зростання рівня гексоз у слизові шийки 

матки корів з наближенням отелення відбувалося за рахунок підвищення 

вмісту глікозамінгліканів і глікопротеїнів на 31,1 і 28,7 % (р<0,05), 

відповідно. Уміст серомукоїдів у слизові із шийки матки також вірогідно 

зростав у 1,43 рази (р<0,001) у тварин з тривалістю вагітності більше 8 міс. 

(табл. 3.6). 

Тaблиця 3.6 

Рівень сполучнотканинних інгредієнтів і серомукоїдів у слизові шийки 

матки в різні терміни вагітності, M±m (n=10) 

Показники Термін вагітності 

більше 8 міс менше 8 міс 

Гексози сполучені з білками, г/л 6,5±0,45 5,0±0,29** 

Глікозамінглікани, г/л 3,5±0,34 2,67±0,17* 

Глікопротеїни, г/л 3,0±0,21 2,33±0,17* 

Серомукоїди, ммоль/л 6,28±0,29 4,39±0,16*** 

Примітка: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001.  

 

Співвідношення між глікозамінами і глікопротеїнами у тільних корів 

більше 8 міс було на рівні 1,17:1, а у тварин до 8 місяців тільності воно 

було 1,15:1. Співвідношення між глікопротеїнами і глікозамінгліканами у 

перших тварин було 0,86:1, а у останніх – 0,87:1, що свідчить про 

збільшення глікозамінгліканів у слизові корка шийки матки перед 

отеленням (рис. 3.9).  
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Рис.3.9. Глікозамінглікано-глікопротеїнове співвідношення у слизові 

шийки матки в різні терміни вагітності 

 

Отже, за фізіологічного перебігу вагітності в корів перед отеленням, 

максимальне зростання обміну білково-вуглеводних сполук у 

цервікальному слизі може бути пов’язане з посиленням дегідратаційного 

навантаження на протеогліканові агрегати та ущільненням слизової 

шийкової пробки, а також, попередженням потрапляння до 

фетоплацентарного комплексу ксенобіотиків, оскільки за даними деяких 

авторів [132] гетерополісахаридні компоненти міжклітинного матриксу, як 

механізм опірності до ксенобіотиків, мають спільні метаболічні шляхи 

разом із такими механізмами детоксикації як пентозофосфатний цикл, 

глюкуронідна кон’югація та монооксигеназна система.  

Під час аналізу рівня сполучнотканинних інгредієнтів залежно від 

вгодованості сухостійних корів вірогідної різниці між показниками не 

відмічали, але спостерігалась тенденція до їх зниження у тварин з 

вгодованістю більше 3,5 балів (табл. 3.7). 
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1:1
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співвідношення між глікопротеїнами і глікозамінгліканами
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Тaблиця 3.7 

Рівень сполучнотканинних інгредієнтів і серомукоїдів у слизові з шийки 

матки залежно від вгодованості сухостійних корів, M±m (n=10) 

Показники Вгодованість корів 

більше 3,5 балів менше 3,5 балів 

Гексози сполучені з білками, г/л 5,75±0,39 6,0±0,58 

Глікозамінглікани, г/л 3,0±0,21 3,33±0,44 

Глікопротеїни, г/л 2,75±0,25 2,67±0,18 

Серомукоїди, ммоль/л 5,83±0,26 5,04±0,19* 

Примітка: *р<0,05 

 

Рівень серомукоїдів у сухостійних корів з вгодованістю більше 3,5 

балів був вірогідно вищим у 1,16 раза (р<0,05), ніж у тварин з вгодованістю 

3,5 і менше балів.  

Водночас співвідношення між глікозамінгліканами і глікопротеїнами 

у корів з вгодованістю більше 3,5 балів становило 1,09:1, а у корів з 

вгодованістю 3,5 бали і менше було 1,25:1. Співвідношення між 

глікопротеїнами і глікозамінгліканами у тварин першої групи становило 

0,92:1, у в другій групі – 0,8:1 (рис.3.10). Такі відмінності у співвідношенні 

між інгредієнтами сполучнотканинного обміну залежно від вгодованості 

сухостійних тварин можуть вказувати на його порушення через 

підвищення рівня глікопротеїнів і зниження глікозамінгліканів у корів з 

вгодованістю вище 3,5 балів перед отеленням. 
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Рис. 3.10. Глікозамінглікано-глікопротеїнове співвідношення в 

слизові шийки матки за різної вгодованості сухостійних корів 

 

Отже, у цервікальному слизі корів з терміном вагітності більше 8-ми 

місяців, відбувається істотне зростання концентрації гексоз сполучених з 

білками за рахунок підвищення рівня глікозамінгліканів і глікопротеїнів у 

1,3 раза, а також умісту серомукоїдів у 1,4 раза, відносно їх показників на 

більш ранньому періоді тільності.  Співвідношення між 

глікозамінгліканами і глікопротеїнами у корів з вгодованістю більше 3,5 

балів становило 1,09:1, а у корів з вгодованістю 3,5 бали і менше було 

1,25:1. Співвідношення між глікопротеїнами і глікозамінгліканами у 

тварин першої групи становило 0,92:1, у в другій групі – 0,8:1. 

Краєвський А. Й. Сполучнотканинний обмін слизу шийки матки 

корів залежно від терміну вагітності та вгодованості [Електронний ресурс]/ 

А. Й. Краєвський, А. Г. Середжимова, А. Б. Лазоренко // Вісник Сумського 

національного аграрного університету:  науковий журнал. - Сер. 

«Ветеринарна медицина» / Сумський національний аграрний університет. 

- Суми:  СНАУ, 2016. - Вип. 11 (39). - С. 197-201. 
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3.3.2. Зміни біохімічних показників крові у тварин перед отеленням за 

фізіологічного та ускладненого перебігу родів 

 

Порушення мінерального балансу в організмі корів впродовж 

перехідного періоду спричиняє суттєвий вплив на роботу всіх його систем, 

у тому числі репродуктивних органів, особливо під час отелення та в 

післяродовий період. Це тягне за собою значні економічні збитки, що 

складаються із недоотримання приплоду та збільшення періоду від 

отелення до відновлення статевої циклічності, осіменіння та запліднення. 

Виходячи з вищесказаного, метою досліджень визначити стан 

обмінних процесів в організмі перед отеленням залежно від його перебігу. 

Розробити прогностичні тести щодо виникнення ускладнень під час 

отелення та визначити їх значення в прогнозуванні травмування родових 

шляхів.  

За 4‒2 доби до передбачуваних родів в усіх тварин досліджували 

біохімічні показники крові за вище наведеними методиками. Під час 

отелення залежно від його перебігу корів і нетелей розділили на дві групи. 

Першу групу склали корови (16 голів) з ускладненими родами, другу – без 

ускладнень (n=21) Групи нетелей сформували аналогічно: 1 група (n=11) з 

ускладненими родами, 2 група (n=10) – без ускладнень. 

На другому етапі досліджень аналізували отримані дані на основі 

яких розробили тест для прогнозування ускладнених родів і травмування 

родових шляхів у корів та нетелей. 

 

3.3.2.1. Біохімічні показники крові перед отеленням у дорослих корів 

 

Результати біохімічних досліджень крові корів щодо стану білкового 

обміну перед отеленням у корів вказують на невисокий рівень загального 

білка в обох групах тварин (табл. 3.8).  
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Таблиця 3.8 

Стан білкового обміну у корів дослідної та контрольної груп, M±m  

Показник 
1 група 

n=16 

2 група 

n=21 
р 

Загальний білок, г/л 
74,19±3,06 

55-102 

75,52±2,8 

52-92 
0,76 

Альбуміни, г/л 
31,13±1,22 

20-37 

33,19±1,16 

23-43 
0,225 

Глобуліни, г/л 
43,06±2,56 

28-65 

42,33±2,44 

24-56 
0,84 

Білковий коефіцієнт, од. 
0,76±0,05 

0,5-1,3 

0,85±0,06 

0,4-1,4 
0,26 

 

Практично його рівень визначався на нижній межі референтних 

показників, що може бути зумовлено потребою білка для забезпечення 

остаточного розвитку плода та підготовкою організму корів до родів і 

майбутньої лактації, що характеризується перебудовою обміну речовин 

направленого на перехід від сухостійного періоду до початку лактації, а 

утворення в молочній залозі молозива вимагає значну кількість білка, 

особливо глобулінової фракції. 

З даних таблиці видно, що рівень загального білка між обома групами 

корів  не відрізнялися. Уміст альбуміну в крові обох груп тварин також не 

відрізнявся, і знаходився на рівні нижньої межі референтних значень, а 

глобулінова фракція білка навпаки знаходилась верхній межі референтних 

показників, що можна пояснити підготовкою організму корів до майбутніх 

родів і початку лактації. Відповідно в обох групах тварин відмічали 

невисокий білковий коефіцієнт. Такий стан білкового обміну корів перед 

отеленням може вказувати на напружене функціонування організму 

вагітної самки в тому числі паренхіматозних органів, що спричинене 

пізнім токсикозом під кінець сухостійного періоду. Про розвиток пізнього 
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токсикозу у корів перед отелення непрямим свідченням може бути досить 

високий середній рівень креатиніну в обох групах тварин. Проте в першій 

групі корів він був вірогідно вищий у 1,15 раза та становив – 125,81±5,06 

(lim 95,0‒168,0) проти 109,62±3,21 (lim 78,0‒135,0) мкмоль/л (p<0,01), що 

є непрямим свідченням більш вираженого пізнього токсикозу перед 

отеленням тварин цієї групи. 

 Таблиця 3.8 

Активність ензимів печінки у корів дослідної та контрольної груп, M±m 

(n=37) 

Показник 1 група 2 група p˂ 

АсАТ, Од/л 

lim. 

106,0±8,72 

48,0-167,0 

77,67±7,48  

38,0-138,0 
0,01 

АлАТ, Од/л 

lim. 

16,81±1,42 

11-29 

20,86±1,39  

12-34 
0,05 

Коефіцієнт де Рітіса, од. 

lim. 

7,0±0,87  

3,3-13,9 

3,88±0,39  

1,9-9,1 
0,01 

Лужна фосфатаза, Од/л 

lim. 

98,13±5,73 

58,4-132,6  

 106,28±7,46 

68,7-198,3 
0,1 

 

Також слід взяти до уваги підвищену ферментативну активність 

печінки обох груп тварин. Знову ж таки, у групі корів з подальшими 

ускладненими родами, під час біохімічного дослідження крові перед 

отеленням відмічали підвищену в 1,36 раза середню активність АсАТ, яка 

становила 106,0±8,72 Од/л проти 77,67±7,48 Од/л (р<0,01) у тварин без 

родових ускладнень. Крім того, у 75,0 % корів першої групи перевищувала 

референтні показники верхньої межі більше, ніж у два рази, тоді як у другій 

групі кількість таких корів складала 38,1 %.  Однак, активність АлАТ 

навпаки була нижчою у корів першої групи на 24,1 % і становила 

відповідно 16,81±1,42 Од/л, а у другій групі – 20,86±1,39 Од/л (p<0,05). 

Така активність АлАТ зумовлена невисоким її рівнем у 37,5  % корів 
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першої групи на нижній межі референтних показників, тоді як у корів 

другої групи їх було 14,3 %. 

Слід відмітити, що така активність ензимів печінки призводила до 

підвищення індексу де Рітіса у корів першої групи у 1,8 раза відносно 

тварин другої групи. При цьому він становив 7,0±0,87  од. у першій і 

3,88±0,39 Од., у другій групах (p<0,01). 

Активність лужної фосфатази крові тварин обох груп вірогідно не 

відрізнялась, хоча відмічалась тенденція до її зниження у корів першої 

групи та становила відповідно 98,13±5,73 і 106,28±7,46  Од/л. 

Такий стан ферментативної активності ензимів печінки у крові корів 

першої групи може свідчити про більш виражені патофізіологічні та 

морфологічні зміни паренхіматозного органу внаслідок його напруженого 

функціонування безпосередньо перед отеленням, що можливо призводить 

до ускладненого перебігу родів і зумовлює розвиток інших патологічних 

процесів післяродового періоду [199].  

Основним показником вуглеводного обміну організму тварин є 

рівень глюкози у крові. За результатами проведених досліджень 

встановили, що у крові корів, в яких в подальшому відмічали ускладнений 

перебіг отелення була знижена концентрація глюкози, яка визначалася на 

рівні 2,21±0,05 (lim 2,0-2,9) ммоль/л, що у 1,1 рази менше (р<0,01) 

порівняно з її умістом (2,46±0,05 (lim 2,1-2,9) ммоль/л) у тварин з 

перебігом родів без ускладнень (рис. 3.11). Такий стан вуглеводного 

обміну перед отеленням може розвиватись внаслідок дефіциту енергії що 

потрапляє в організм з кормами. 

Внаслідок зменшення споживання корму перед отеленням ліпідний 

обмін у корів перехідного періоду характеризується використанням ліпідів 

з депо організму для забезпечення його енергією. Такий стан ліпідного 

обміну розглядається як компенсаторний механізм за дефіциту енергії, 

викликаного недостатнім споживанням і/або засвоєнням поживних 

речовин корму. 
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Рис. 3.11. Вміст глюкози у крові корів дослідної та контрольної груп 

 

Певною мірою стан ліпідного обміну відображає концентрація 

ліпопротеїдів у крові тварин. Так, у крові корів першої групи відмічали 

підвищений вміст ліпопротеїдів, він був на рівні 1259,13±78,7  (lim 604‒

1854) мг%, що у 1,45 раза більше (р˂0,001), ніж у корів другої групи, в яких 

він становив 866,95±56,21(lim 534‒1515) мг% (рис.3.12).  

 

Рис. 3.12. Вміст ліпопротеїдів у крові корів дослідної та контрольної 

груп 

2,05

2,1

2,15

2,2

2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5

1 група 2 група

2,21

2,46

ммоль/л

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 група 2 група

1259,13

866,95

мг%



96 
 

Вітамінний обмін, досліджувані показники якого представлені у таблиці 

3.6, характеризувався підвищеним рівнем каротину на 13,1 % у корів другої 

групи відносно тварин з ускладненим перебігом отелення (р˂0,05). Проте, 

уміст вітамінів А і Е у крові корів першої та другої груп вірогідно не 

відрізнявся. 

Таблиця 3.9 

Стан вітамінного обміну у корів дослідної та контрольної груп, M±m  

Показники  
1 група 

n=16 

2 група 

n=21 
р 

Каротин, мкг% 

lim. 

263,25±10,11 

195-346 

297,67±10,76 

185-421 
0,025 

Вітамін А, мкг/100 мл 

lim. 

18,53±1,8 

7,61-32,13 

19,53±0,83 

6,2-25,34 
0,1 

Вітамін Е, мкг/мл 

lim. 

2,52±0,26 

0,84-4,54 

3,25±0,37 

1,11-6,97 
0,1 

 

Аналізуючи показники, що характеризують мінеральний обмін у 

крові корів перед отеленням, слід звернути увагу на рівень таких важливих 

макромінералів як Кальцій, Фосфор і Манган. На особливу увагу 

заслуговують показники вмісту Кальцію, Фосфору та їх співвідношення, 

оскільки за дефіциту першого розвивається молочна лихоманка [200, 201]. 

Існує багато публікацій, в яких повідомляється, що рівень Кальцію та 

Фосфору є надзвичайно важливими показниками, особливо у корів 

перехідного (транзитного) періоду. 

Ряд авторів зазначають, що недостатня кількість у крові корів 

кальцію, фосфору та порушення їх співвідношення негативно вливають на 

відтворну функцію тварин загалом [201‒204]та на перебіг отелення, 

зокрема, що пояснюють активною участю кальцію у статичному 

скороченні всіх видів м’язів [202]. 
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Рис. 3.13. Показники кальцієво-фосфорного обміну у корів дослідної 

і контрольної груп 

 

За результатами дослідження проведеного, перед отеленням щодо 

умісту у крові корів обох груп Кальцію та Фосфору, встановили їх значні 

коливання залежно від подальшого перебігу родів і післяродового періоду. 

Зокрема, у корів першої групи (1,84±0,05 (lim 1,4-2,1) ммоль/л), в яких 

відмічали ускладнений перебіг родів, рівень Кальцію був у 1,1 рази 

менший (р˂0,01), ніж у тварин другої групи (2,05±0,05 (lim 2,2-

3,2) ммоль/л). Слід відмітити, що у корів другої групи вміст Кальцію 

знаходився у межах референтних значень. 

Щодо рівня Фосфору нами не було встановлено достовірних 

відмінностей його концентрації в крові корів обох груп. Проте, 

співвідношення між умістом загального кальцію і до неорганічного 

фосфору достовірно відрізнялося і склало в тварин першої групи  

1,08±0,11, що у 1,26 раза менше, ніж у корів другої групи, в яких воно 

становило 1,37±0,07 (р˂0,03). 

Також слід звернути увагу, що в отриманих нами результатах 

досліджень не було встановлено суттєвих відмінностей між групами корів 
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щодо концентрації таких макромінералів як Манган, Калій,  Натрій. 

Зокрема рівень Магнію у крові корів першої і другої груп становив 1,59±0,4 

(lim 0,9‒6,1) і 1,58±0,33 (lim 0,8‒5,9) ммоль/л, Калію 4,81±0,43 (lim 1,0‒6,5)  

і 4,91±0,42 (lim 1,0‒6,3)  ммоль/л, Натрію 139,4±3,78 (lim 121‒163) і 

135,5±2,74 (lim 106‒154,7)  ммоль/л, відповідно. Це узгоджується з даними 

ряду авторів [205‒211]. 

За результатами досліджень стану мікромінерального обміну в крові 

корів встановили, що концентрація Купруму, Цинку та Феруму вірогідно 

відрізнялась між групами тварин залежно від перебігу отелення, з 

ускладненнями або без них, а Кобальту та Мангану коливався у межах 

референтних показників.  

Аналізуючи показники вмісту Купруму у крові обох груп тварин 

(82,8±4,01 мкг%) (lim 60,7‒113)  і (72,5±3,04 мкг%) (lim 45,5‒97,5), слід 

вказати, що достовірно вищою була її концентрація у 1,14 раза (р˂0,03) у 

корів, в яких відмічали ускладнений родовий процес, що може бути 

пов’язано із інтенсивним використанням Купруму під час розвитку 

оксидантного стресу та викиду в кров прозапальних цитокінів, оскільки на 

думку деяких авторів Купрум є антиоксидантом непрямої дії, впливає  на 

обмін вуглеводів та мінеральних речовин, які перед отеленням 

посилюються. Купрум має виражені протизапальні властивості та 

бактеріостатичну дію, пом’якшує прояви аутоімунних захворювань. 

Дефіцит Купруму негативно впливає на ліпідний склад плазми крові,  

призводячи до розвитку гіперхолестеринемії та атеросклерозу [212‒215]. 

Подібну думку висловлюють інші автори вказують на те, що Купрум , 

як складова білка церулоплазміну може опосередковано впливати на 

перебіг запальних реакцій [69]. 
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Рис. 3.14. Вміст Купруму та Цинку у крові корів дослідної та 

контрольної груп 

 

За результатами досліджень вміст Цинку у групі тварин, в яких 

спостерігали ускладнений перебіг отелення був на рівні 70,27±4,81 (lim 

31,5‒98,5) мкг%, що достовірно нижче, ніж у групі корів (88,84±4,05 (lim 

60,0‒117,6) мкг%), які в подальшому мали фізіологічний перебіг родів. 

Відомо, що цинк через контроль каскаду перетворень арахідонової кислоти 

бере участь в утворенні простагландинів, зокрема групи F2α [216, 217], які 

безпосередньо впливають на перебіг родового процесу. 

Аналогічна тенденція була нами отримана щодо вмісту Феруму у 

крові тварин. Так, за ускладненого перебігу отелення його вміст становив 

20,32±1,89 (lim 12,3‒29,8)  мкмоль/л, що у 1,36 раза  менше, ніж у корів без 

ускладнень (27,6±0,94 (lim 19,6‒33,1)  мкмоль/л). Деякі автори вказують на 

знижений рівень вмісту Феруму в крові наприкінці вагітності, пояснюючи 

це депонуванням його в організмі плоду [212]. Проте, інші автори вказують 

на компенсоване зниження заліза у крові, що не виходить на нижню межу 

референтних показників. І зазначають, що знижений вміст Феруму може 

розвиватися через втрату його здатності накопичуватися у м’язовій тканині 
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в складі міоглобіну [188]. Що на нашу думку може слугувати сприятливим 

фактором прояву патологічних родів, особливо ускладнення їх другої 

стадії. 

 

 

Рис. 3.15. Вміст заліза у корів дослідної та контрольної груп 

Уміст у крові корів обох груп інших мікроелементів, таких як 

Кобальт (4,54±0,41 (lim 2,0‒9,5) – 4,61±0,51 (lim 1,0‒10,2) мкг%)  і  Манган 

(1,79±0,21 (lim 0,7‒7,2) – 1,80±0,39 (lim 0,7‒2,9) мкг%), коливався у межах 

референтних показників і не відрізнявся залежно від перебігу отелення.  

Таким чином, під час біохімічного дослідження окремих показників 

сироватки крові корів за 2‒4 доби до отелення у випадках ускладненого 

його перебігу реєстрували збільшений у 1,15 раза рівень креатиніну,  

підвищену активність АсАТ у 1,4 раза (р˂0,05) та знижену – АлАТ у 1,2 

раза (р˂0,05), внаслідок чого зростав коефіцієнт де Рітіса у 1,8 раза 

(р˂0,01)  відносно показників корів з фізіологічними родами. Крім того , у 

цих тварин відмічали порушення вуглеводного, жирового та мінерального 

обмінів, що виражалось зниженням концентрації глюкози у 1,1 раза 

(р˂0,01), підвищенням рівня ліпопротеїдів у 1,5 раза (р˂0,001)  та 

креатиніну – у 1,14 раза (р˂0,01) на фоні розвитку гіпокальціємії. При 
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цьому рівень кальцію знижувався у 1,4 раза (р˂0,001), а Са:Р – у 1,3 раза 

(р˂0,03)  відносно клінічно здорових корів. Мікроелементний обмін 

характеризувався підвищеним рівнем Купруму у 1,13 раза (р˂0,05), а також 

зниженим вмістом Цинку та Феруму у 1,26 і 1,36 раза (р˂0,01), відповідно.  

Виходячи із вище викладеного нами було розроблено  прогностичний 

тест, що заснований на рівні біохімічних показників перед родами (за 2‒4 

доби) у корів. Ці дані представлено у таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10 

Патогномічні показники ускладненого отелення, n=37 

Показник 
Ускладнене 

отелення 

Прогностичний показник 

min. max. 

значення 

гр. корів з 

ускл. родами, 

% 

гр. корів без 

ускл., % 

Кальцій, ммоль/л 1,84±0,05 2,0 і < 81,3 0 

Са/Р, од 1,08±0,11 1,1 і < 93,7 19,0 

Ліпопротеїди заг., 

мг% 
1259,13±78,7 900 і ≥ 87,5 33,3 

Індекс де Рітіса 

(АсАТ/АлАТ), од. 
7,02±0,87 4,0 і ≥ 81,3 33,3 

АсАТ, Од/л 106,00±8,72 70,0 і ≥ 87,5 38,1 

З поданих у таблиці результатів біохімічних показників найбільш 

патогномічними є концентрація у крові корів перед отеленням кальцію та 

його співвідношення з фосфором, а також рівень загальних ліпопротеїдів і 

індекс де Рітіса, зумовлений зростанням активності АсАТ. Відомо, що 

низький рівень кальцію у біологічних рідинах організму гальмує 

проведення збудження по нервовій і м'язовій тканинах, що спричиняє 

порушення родової діяльності. У свою чергу підвищення індексу де Рітіса, 

через зростання активності АсАТ і за високого рівня загальних 

ліпопротеїдів, свідчать про порушення функціонального стану печінки. Всі 

інші показники крові можна назвати ситуативними, так як їх зміни 

зумовлені патофізіологічними станами, що розвиваються внаслідок дії 

різних факторів довкілля впродовж тривалого періоду. Наприклад , 
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підвищений рівень ліпопротеїдів виникає внаслідок ліполізації печінки, 

зростання активності АсАТ і відповідно індексу де Рітіса, частіше за все 

зумовлюється патологічним станом печінки, що може зумовлювати 

порушення обміну мікромінералів [218]. 

 

3.3.2.2. Біохімічні показники крові у нетелей перед отеленням 

Досліджуючи аналогічні біохімічні показники у крові нетелей 

безпосередньо перед отеленням нами були отримані подібні результати.  

Проте у крові нетелей стан білкового обміну перед отеленням 

характеризувався більш високим рівнем загального білка, ніж у корів. Його 

рівень був на верхній межі референтних показників, що може бути 

зумовлено більш пізнішою підготовкою організму нетелей майбутньої 

лактації, тобто утворення в молочній залозі молозива. Слід відмітити, що 

підвищений рівень білка визначався більш високим умістом глобулінів, 

ніж у дорослих корів. Таке явище можна пояснити невисоким умістом 

імуноглобулінів у молозиві корів-первісток. 

Таблиця 3.11  

Стан білкового обміну у корів і нетелей дослідної та контрольної груп, 

M±m 

Показник 
1 група 

(n=37) 

2 група  

(n=21) 
р˂ 

Загальний білок, г/л 

(lim ) 

74,19±3,06 

88,8±2,09 

73,0-98,0 

75,52±2,8 

88,5±2,55 

74,0-98,0 

0,1 

Альбуміни, г/л 

(lim ) 

31,13±1,22 

34,7±0,99 

30,0-42,0 

33,19±1,16 

35,0±1,09 

30,0-40,0 

0,1 

Глобуліни, г/л 

(lim ) 

43,06±2,56 

54,1±2,5 

35,0-64,0 

42,33±2,44 

53,5±2,6 

40,0-68,0 

0,1 

Білковий коефіцієнт, од. 

(lim ) 

0,76±0,05 

0,66±0,05 

0,5-1,1 

0,85±0,06 

0,67±0,05 

0,4-0,9 

0,1 

Примітки: чисельник – показники корів; знаменник – показники нетелей 



103 
 

Дані таблиці свідчать, що рівень загального білка між обома групами 

нетелей  достовірно не відрізнялися. Уміст альбуміну та глобулінів у крові 

тварин обох груп також не відрізнявся, проте глобулінова фракція була 

вищою референтних показників, що можна пояснити невисоким умістом 

імуноглобулінів у молозиві корів-первісток [162]. Відповідно в обох 

групах нетелей був низький білковий коефіцієнт. Невисокий білковий 

коефіцієнт може вказувати на напружене функціонування печінки перед 

отеленням нетелей.  

Ферментативна активність печінки  у нетелей дещо відрізнялась від 

дорослих корів. Так, активність АсАТ, була вищою у 1,24 раза (р<0,01) у 

тварин без родових ускладнень (99,7±5,79 (lim 82,0‒138,0) од/л) порівняно 

з нетелями першої групи (80,45±3,42 (lim 64,0‒97,0) од/л). Однак, 

активність АлАТ не відрізнялася між групами нетелей (перша група – 

20,64±1,53 (lim 11,0‒30,0) од/л, 23,3±2,09 (lim 16,0–35,0) од/л – друга 

група), як і активність лужної фосфатази (перша група – 108,5±8,16 (lim 

87,4‒133,9) од/л, друга група – 111,22±6,25 (lim 78,9‒138,3) од/л). 

 

 

Рис. 3.16. Стан ензимного обміну в дослідних групах корів і нетелей 
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Слід відмітити, що за такого стану активності ферментів печінки 

індекс де Рітіса у нетелей обох груп становив 4,2±0,4 Од. (lim 2,9‒7,1) у 

першій і 4,6±0,43 Од. (lim 2,7‒7,7) у другій групах. 

Таким чином, стан ферментативної активності ензимів печінки у 

нетелей обох груп може свідчити про певне функціональне її навантаження  

безпосередньо перед отеленням, що може спричиняти його ускладнений 

перебіг і зумовлювати розвиток інших патологічних станів перехідного 

періоду.  

Необхідно відмітити, що стан вуглеводного обміну перед отеленням 

між групами нетелей, на відміну від корів не відрізнявся. Так, рівень 

глюкози у крові обох груп нетелей був майже однаковий і становив у 

першій групі 2,6±0,13 (lim 2,2‒3,4) ммоль/л і 2,67±0,14 (lim 2,2‒3,5) 

ммоль/л – у другій (рис. 3.17). Проте, у крові нетелей з ускладненим 

перебігом отелення (перша група) концентрація глюкози була у 1,2 раза 

вища, ніж у дорослих корів за такої ж патології родового процесу.  

 

 

Рис. 3.17. Вміст глюкози у крові корів і нетелей за ускладненого та 

фізіологічного перебігу отелення 
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Концентрація загальних ліпопротеїдів у крові нетелей, на відміну від 

корів вірогідно не відрізнялась між групами тварин залежно від перебігу 

отелення з родовими травмами або без них і становила відповідно 

1003,09±86,32 (lim 636‒1390) мг% і 1031,5±79,94 (lim 582‒1385) мг%. 

Проте, у нетелей з ускладненим перебігом отелення рівень 

ліпопротеїдів мав тенденцію до зниження відносно дорослих тварин з 

подібною патологією, а у нетелей другої групи з фізіологічним перебігом 

родів мав тенденцію до зростання відносно корів другої групи, що свідчить 

про динамічні зміни ліпідного обміну у корів і нетелей перед отеленням 

внаслідок підготовки молочної залози до лактації. 

 

 

Рис. 3.18. Вміст ліпопротеїдів у крові корів і нетелей за ускладненого 

та фізіологічного перебігу отелення 
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Таблиця 3.12 

Стан вітамінного обміну у тварин дослідних і контрольних груп 

Показники  
1 група 

(n=37) 

2 група  

(n=21) 
р< 

Каротин, мкг% 

(lim ) 

263,25±10,11 

546,7±33,4 

401-692 

297,67±10,76 

440,8±50,7 

275-746 

0,07 

Вітамін А, мкг/100 мл 

(lim ) 

18,53±1,8 

17,4±1,24 

11,61-24,52 

19,53±0,83 

18,2±1,12 

13,38-24,63 

0,1 

Вітамін Е, мкг/мл 

(lim ) 

2,52±0,26 

2,93±0,28 

1,42-4,99 

3,25±0,37 

2,88±0,2 

2,13-4,12 

0,1 

Примітки: чисельник – показники корів; знаменник – показники нетелей 

 

Водночас у нетелей його рівень був вищий, ніж у дорослих корів в 

обох групах (р˂0,05). Уміст вітамінів А і Е у нетелей обох груп був майже 

однаковий і вірогідно не відрізнявся відносно дорослих корів. 

У крові нетелей з ускладненим отеленням відмічали зниження 

концентрації Кальцію у 1,2 раза (р˂0,001) до 1,92±0,04 (lim 1,7‒2,1) 

відносно тварин без ускладненого отелення, який становив 2,2±0,03 (lim 

2,1‒2,4) ммоль/л. Рівень Фосфору в обох групах тварин вірогідно не 

відрізнявся залежно від подальшого перебігу отелення і післяродового 

періоду. Його показники знаходились на рівні референтних значень і 

становили відповідно 1,94±0,07 (lim 1,3‒2,1) і 2,02±0,08 (lim 1,6‒2,3) 

ммоль/л в першій і другій групах.  

Манган макроелемент, який приймає участь у регуляції кальцієвого 

обміну через його вплив на паратгормон, що забезпечує резорбцію 

Кальцію з кісток і підтримання його гомеостазу у крові. Крім того , Манган, 

як і Кальцій, приймає участь у проведенні нервового та м'язового 

збудження. 
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Рис. 3.19. Концентрація Кальцію та Фосфору у крові корів і нетелей 

за ускладненого та фізіологічного перебігу отелення 

 

 

Рис. 3.20 Уміст Мангану у крові корів і нетелей за ускладненого та 

фізіологічного перебігу отелення 
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порівняно з тваринами за фізіологічного перебігу родів, що може бути 

одним із чинників зазначеної патології. 

Щодо концентрації таких макромінералів як Калій,  Натрій у крові 

нетелей обох груп перед отеленням, то виявили певні відмінності, 

особливо Натрію. Необхідно відмітити, що рівень Калію у нетелей першої 

і другої груп становив 4,78±0,27 (lim 3,4‒6,5) і 4,36±0,21 (lim 3,7‒5,4) 

ммоль/л, Натрію – 114,8±4,37 (lim 99,1‒148,5)  і 139,4±7,53 (lim 117,5‒

187,0) ммоль/л відповідно, що вказує на його підвищення у 1,2 раза в 

нетелей без ускладнень. 

 

 

Рис. 3.21. Уміст Натрію у крові нетелей за ускладненого та 

фізіологічного перебігу отелення 
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У нетелей, на відміну від корів вміст Купруму у крові між групами 

тварин (76,03±4,81 (lim 54,9‒105,8) мкг%) і (89,48±3,41 (lim 71,5‒

105,8) мкг%) відрізнявся, навпаки, він був достовірно вищий у 1,18 раза 

(р˂0,03) у нетелей другої групи, в яких відмічали фізіологічний перебіг 

отелення. 

 

 

Рис. 3.22. Уміст Купруму та Цинку у крові корів і нетелей за 

ускладненого та фізіологічного перебігу отелення 
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фізіологічним перебігом отелення. Крім того, в цих тварин знижувався 

вміст у крові натрію у 1,2 раза. Мікромінеральний обмін у нетелей перед 

ускладненим перебігом отелення характеризувався зниженням рівня 

Купруму  та Цинку відповідно у 1,2 та 1,3 раза.  

Враховуючи результати проведених досліджень, нами розроблено  

прогностичний тест, що базується на рівні біохімічних показників 

мінерального обміну перед отеленням (за 2‒4 доби) у нетелів. Результати 

досліджень представлено у таблиці 3.12 

Таблиця 3.12 

Патогномічні показники ускладненого отелення нетелей, M±m n=21 

Показник 
Ускладнене 

отелення 

Прогностичний показник 

min. max. 

значення 

гр. корів з 

ускл. родами, 

% 

гр. корів без 

ускл., % 

Кальцій, ммоль/л 1,92±0,04 2,1 і < 100 20,0 

Са/Р, од 0,98±0,06 1,1 і < 90,9 80,0 

Магнію ммоль/л 1,4±0,07 1,5 і < 72,7 10,0 

Купрум, мкг% 76,03±4,81 80,0 і < 81,8 30,0 

Цинк, мкг% 67,02±6,06 80,0 і < 63,6 20,0 

 

У нетелей як, і у корів, найбільш патогномічними показниками 

ускладненого перебігу отелення є концентрація у крові перед ним Кальцію 

та його співвідношення з Фосфором. Крім того, до таких показників можна 

віднести рівень Мангану, так як він забезпечує резорбцію кальцію з кісток 

через активацію паратгормону, що забезпечує достатній рівень кальцію 

для фізіологічного перебігу отелення. Всі інші показники крові 

мікромінерального обміну можна назвати ситуативними, так як їх зміни 

зумовлені патофізіологічними станами, що розвиваються внаслідок дії 

різних факторів довкілля впродовж тривалого періоду. Наприклад , 

знижений рівень Купруму та Цинку виникає внаслідок напруженого 

функціонування паренхіматозних органів перед отеленням і надмірним 

розвитком запального процесу. 
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3.2.2.3. Прогнозування родового травматизму у корів 

 

Використовуючи розроблені тести засновані на визначенні біохімічних 
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перед отеленням провели апробацію способу прогнозування ускладненого 

перебігу отелення з травмуванням родових шляхів у корів і нетелей. Усіх 

тварин з субклінічною гіпокальціємією з концентрацією Кальцію у сироватці 

крові корів менше 1,84±0,05 і нетелей менше 1,92±0,04 ммоль/л відносили до 

групи ризику ускладненого перебігу отелення з травмуванням родових 

шляхів. Додатковим клінічним прогностичним тестом була оцінка 

вгодованості тварин перед отеленням. Результати досліджень представлені в 

таблиці 3.13. 

Під час біохімічних досліджень сироватки крові за 2‒4 доби перед 

отеленням гіпокальціємію виявили у 18,4 % корів і 21,6 % нетелей з 

вгодованістю більше 3,75 балів. Крім того, у 14,3 % корів і 25,5 % нетелей 

реєстрували передотельну гіпокальціємію за вгодованості менше 3,75 балів. У 

решти корів і нетелей рівень кальцію не виходив за межі референтних 

показників, але вгодованість була на рівні 3,2–3,75 балів у 38,8 % корів і 31,4 % 

нетелей. Усі інші корови й нетелі мали вгодованість більше 3,75 бала. У тварин 

з гіпокальціємією перед отеленням та за акушерського дослідження статевих 

органів після родів у 77,8 % корів і 54,5 % нетелей реєстрували ускладнений 

їх перебіг і травмування родових шляхів на його фоні. 
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Таблиця 3.13 

Прогнозування ускладненого перебігу отелення з травмуванням родових 

шляхів 

Показники 
Прогноз Травми 

корови нетелі корови нетелі 

Гіпокальціємія, вгодованість 

більше 3,75 балів 
9 18,4 11 21,6 7 77,8 6 54,5 

Гіпокальціємія, вгодованість до 

3,75 балів 
7 14,3 13 25,5 4 57,1 7 53,9 

Разом 16 32,7 24 47,1 11 68,8 13 54,2 

Фізіологічний уміст кальцію, 

вгодованість до 3,75 балів 
19 38,8 16 31,4 2 10,5 3 18,8 

Фізіологічний уміст кальцію, 

вгодованість більше 3,75 балів 
14 28,6 11 21,6 3 21,4 3 27,3 

Разом 33 67,3 27 52,9 5 15,2 6 22,2 

Всього 49 100 51 100 16 32,7 19 37,3 

 

Водночас у корів з вгодованістю до 3,75 балів ускладнення перебігу 

отелення та травмування родових шляхів відмічалося лише у 57,1 %, а у 

нетелей цей показник становив 53,9 %. Решта ускладнених отелень і травм 

родових шляхів відмічались у тварин з умістом кальцію в межах фізіологічних 

показників. Так, у корів і нетелей з вгодованістю до 3,75 бала ускладнений 

перебіг отелення та травми родових шляхів на його фоні відмічали у 10,5 і 

18,8 % відповідно. У тварин з вгодованістю більше 3,75 бала частота 

травмування родових шляхів збільшувалась на 11,1 і 8,5 % відповідно. 

Узагальнюючи результати проведених досліджень можна зробити 

наступний висновок; визначення рівня кальцію у сироватці крові перед 

отеленням (4–2 доби) дозволяє виявити розвиток гіпокальціємії у корів і 
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нетелей, що дає можливість прогнозувати ускладнений перебіг отелення та 

травмування родових шляхів на його фоні у 77,8 % корів і 54,4 % нетелей. 

Дані опубліковано: 

Serеdzhimova A. (2019). Зв’язок вмісту біохімічних показників крові у 

корів та нетелей із патологією родів. Ветеринарія, технології тваринництва та 

природокористування, (4), 139-147. https://doi.org/10.31890/vttp.2019.04.27 
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3.4. Профілактична ефективність препарату Сенсіблеск Вейкс при загрозі 

травмування родових шляхів корів під час отелення 

 

Відомо, що у високопродуктивних корів ускладнені роди реєструють 

досить часто. Найчастіше відмічають слабкість родової діяльності внаслідок 

чого відбувається травмування родових шляхів. На фоні травм родових шляхів 

розвивається акушерська патологія, яка переходить у гінекологічну та 

призводить до тривалої неплідності.  

Родові ускладнення внаслідок порушення родової діяльності матки 

можуть розвиватися під впливом багатьох ендо і екзогенних факторів ще під 

час вагітності. 

Виходячи із вищесказаного метою наших досліджень було вивчення 

профілактичної ефективності препарату Сенсіблеск Вейкс при загрозі 

травмування родових шляхів у корів під час отелення. 

В останні роки на ринку України з'явився препарат Сенсіблеск Вейкс, 

діючою речовиною якого є денаверину гідрохлорид, що розслабляє шийку 

матки.  

Для проведення експерименту корів-первісток і дорослих корів умовно 

розділили за принципом парних аналогів на дві групи, дослідну та контрольну. 

За порушення родової діяльності коровам-первісткам дослідної групи (n=21) 

вводили препарат Сенсіблеск Вейкс в дозі 5 мл, а дорослим коровам (n=39) – 

10 мл, згідно інструкції щодо його використання. Крім того, тваринам 

дослідних груп вводили по 40‒50 ОД окситоцину для посилення 

скорочувальної функції матки через 10–15 хвилин після розслаблення її 

шийки. Тваринам контрольних груп (n=21 нетелі, n=38 корови) препарати не 

застосовували. За результатами акушерського дослідження після отелення 

визначали частоту травмування м'яких тканин родових шляхів у дослідних і 

контрольних групах тварин, залежно від маси теляти після народження, яку 

визначали шляхом їх зважування. 
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Загалом травми родових шляхів у корів-первісток дослідної і 

контрольної груп відмічались частіше, ніж у дорослих тварин відповідно на 

13,2 і 11,3 % (табл. 3.14).  

Таблиця 3.14  

Частота травмування родових шляхів корів залежно від маси телят під 

час родів 

Маса 

телят, 

кг 

Групи корів-первісток Групи дорослих корів 

дослідна контрольна дослідна контрольна 

n % n % n % n % 

До 35 
10 

2 

47,6 

20,0/9,5 

12 

5 

57,1 

41,7/23,8 

10 

1 

25,6 

10,0/2,6 

11 

2 

29,0 

18,2/5,3 

35 і ≥ 
11 

4 

52,4 

36,4/19,1 

9 

4 

42,9 

44,4/19,1 

29 

5 

74,4 

17,2/12,8 

27 

10 

71,0 

37,1/26,3 

Всього 
21 

6 

100 

28,6 

21 

9 

100 

42,9 

39 

6 

100 

15,4 

38 

12 

100 

31,6 

Примітки: чисельник – кількість і відсоток отелень; знаменник – кількість і відсоток 

травмованих тварин – залежно від кількості отелень з певною масою плода / та від загальної 

кількості отелень в групі 

 

Слід відмітити, що телята масою 35 і більше кг частіше народжувались 

у дорослих корів дослідної та контрольної груп на 22,0 і 28,1 % відповідно. 

Проте травмування статевих органів корів під час народження великих телят 

у дорослих тварин відмічалися рідше на 19,9 % або у два рази в дослідній групі 

та на 7,3 % – контрольній групі, що вказує на більш легкий перебіг родового 

процесу та кращу підготовленість дорослих корів до отелення. Подібну 

закономірність відмічали у дослідних і контрольних групах корів при 

народжені телят масою меншою 35 кг. Так, у дослідних групах травмування 

родових шляхів відбувалося у два рази частіше у корів-первісток порівняно з 

дорослими тваринами, а у контрольних групах – у 2,3 рази, відповідно. 

Загалом частота травмування родових шляхів у контрольної групи корів-

первісток була на 14,3 % або в 1,35 раза вищою порівняно з первістками, яким 
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застосовували препарат Сенсіблеск Вейкс і окситоцин. Залежно від маси 

теляти під час родів ця різниця була більшою на 21,7 % або у 2,1 раза при 

народженні телят масою меншою 35 кг і на 8,0 % або в 1,2 раза – з масою понад 

35 кг.  

Проте, якщо проаналізувати частоту травмування статевих органів 

корів-первісток від загальної кількості тварин кожної групи, то найчастіше 

родовий канал травмувався у контрольній групі під час народження телят 

масою до 35 кг. Відсоток травмованих корів-первісток становив 23,8 %, що на 

14,3 % більше, ніж у дослідній групі тварин.  

 
Рис. 3.23. Частота травмування родових шляхів корів-первісток 

 

Отже, можна зробити висновок, що у корів-первісток частота 

травмування родових шляхів під час родів більше залежить від величини 

плода при народженні, а застосування препарату Сенсіблеск Вейкс знижує її 

більше, ніж у два рази за народження телят масою менше 35 кг і у 1,2 раза – 

при масі телят понад 35 кг (рис. 3.23). 

Серед дорослих корів травмування родових шляхів в цілому в 

контрольній групі відмічалось у 2,05 раза частіше, ніж у дослідній. У дослідній 

групі корів за народження телят масою до 35 кг статеві органи травмувалися у 
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1,8 раза рідше порівняно з контрольною групою, а при народженні телят понад 

35 кг цей показник збільшувався у 2,2 раза. 

За аналізу частоти травмування родового тракту у дорослих корів 

залежно від кількості тварин в кожній групі встановили вплив на неї величини 

плода під час народження (рис. 3.24.). 

 
Рис. 3.24. Частота травмування корів під час родів 

 

Народження телят масою понад 35 кг у корів контрольної групи 

супроводжувалось зростанням травмування родового каналу на 13,5 % 

відносно тварин дослідної групи, яким застосовували препарат Сенсіблеск 

Вейкс і окситоцин. 

Таким чином, частота травмування родового каналу у дорослих корів 

також залежить від маси плода під час народження та корекції родового 

процесу шляхом застосування препарату Сенсіблеск Вейкс і окситоцину. 

Профілактика травмування родових шляхів під час родів у корів 

[Електронний ресурс]/ А. Г. Сераджимова, А. Й. Краєвський, О. М. Чекан, В. 

П. Пономаренко // Наукові горизонти:  науковий журнал. – ЖНАУ, 2018. - № 

9-10 (2018). - № 9-10 (71). - С. 97-101. 
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3.4.1. Стан відтворної функції корів за їх лікування при ранах м'яких 

тканин родових шляхів 

 

З метою виявлення впливу травмування м'яких тканин родових шляхів у 

корів під час отелення на перебіг післяродового періоду та лікувальної 

ефективності почергового використання окситетрацикліну 200 L.F. і вініліну 

для змащування рваних ран формували по три групи корів-первісток і 

дорослих корів. Перша  група корів-первісток і дорослих корів була з 

травмами родових шляхів (контрольна не піддавалась лікуванню), друга група 

тварин з травмами, яких лікували шляхом змащування рваних ран після їх 

санітарної обробки спочатку з окситетрацикліном 200 L.F., а на наступну 

добу – вініліном і так почергово до їх загоєння, третя група корів без травм.  

 

3.4.2. Частота затримання посліду та перебіг післяродового періоду у корів 

на фоні травмування родових шляхів 

 

Під час визначення впливу ускладненого перебігу отелення та 

травмування родових шляхів на його фоні на характер подальшого перебігу 

родів і післяродового періоду встановили певний взаємозв'язок між цими 

процесами. Результати досліджень щодо особливостей перебігу родів і 

післяродового періоду на фоні   травмування родових шляхів наведені в 

таблиці 3.15. 

Зокрема частота затримання посліду у корів-первісток та дорослих корів 

з ускладненим перебігом отелення та родовими травмами практично не 

відрізнялися і склали 20 і 22,22 % відповідно, тоді як аналогічний показник у 

групах корів-первісток без родових травм був 1,8 рази меншим, ніж у дорослих 

тварин. Слід відмітити, що у корів-первісток і дорослих корів без родових 

травм частота затримання посліду була у 5,4 і 3,3 раза менша, ніж за 

травмування родових шляхів.  
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Необхідно вказати на той факт, що затримання посліду у наших 

дослідженнях завжди призводило до виникнення післяродового метриту, що 

збігається із дослідженнями більшості авторів [3, 5, 7].  

Аналізуючи дані щодо перебігу післяродового періоду слід вказати на 

те, що його фізіологічний перебіг у корів-первісток і дорослих корів з 

родовими травмами реєстрували значно рідше, ніж у тварин без травм. 

Зокрема серед корів-первісток ця різниця склала 26,7 % або у 1,67 раза частіше 

відмічали фізіологічний перебіг післяродового періоду у тварин без травм. 

Аналогічна ситуація відмічалася і серед дорослих корів – фізіологічний 

перебіг післяродового періоду у тварин, в яких не реєстрували родових травм, 

відбувався у 2 рази частіше. Слід відмітити, що частота фізіологічного 

перебігу післяродового періоду у корів-первісток і дорослих корів з травмами 

родових шляхів була майже на одному рівні, а у тварин без родових 

ускладнень вона була на 13% менша у корів-первісток. 

У дослідних групах первісток і дорослих корів з рваними ранами м’яких 

тканин статевих органів, які піддавались лікуванню частіше реєстрували 

фізіологічний перебіг післяродового періоду, порівняно з контрольними 

групами тварин на 16,3 і 8,5 % відповідно, що вказує на лікувально-

профілактичну ефективність окситетрацикліну 200 L.F. і вініліну.  

Впродовж післяродового періоду найчастіше діагностували гострий 

перебіг субінволюції матки та метриту. Отримані нами дані вказують на те, що 

гостру субінволюцію матки у корів-первісток з родовими травмами 

діагностували в 2,5 рази рідше, ніж у дорослих корів після ускладненого 

отелення та травмування родових шляхів. Водночас між групами корів 

первісток частота зазначеної патології вірогідно не відрізнялася. Однак у 

дорослих корів частота гострої субінволюції матки була у 2,8 вища за 

ускладненого отелення та травмування родових шляхів на його фоні. У корів-

первісток і дорослих корів дослідних груп частота гострої субінволюції матки 

вірогідно не відрізнялась від контрольних груп тварин. 
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Таблиця 3.15 

Частота затримання посліду та перебіг післяродового періоду у корів на фоні травмування родових шляхів  

Показники 

Корови-первістки Корови 

Контрольна 

група, 

(n=15) 

Дослідна 

група, 

(n=16) 

Без травм, 

(n=27) 

Контрольна 

група, 

(n=18) 

Дослідна 

група, (n=19) 

Без травм 

(n=59) 

n % n % n % n % n % n % 

Затримання посліду 3 20,0 3 18,9 1 3,7 4 22,2 4 21,1 4 6,8 

Фізіологічний перебіг 

пуерперію 
6 40,0 9 56,3 18 66,7 7 38,9 9 47,4 47 **79,7* 

Гостра субінволюція матки 2 13,3 2 12,5 3 11,1 6 33,3 6 31,6 7 11,9 

Гострий метрит 7 46,7 5 31,3 6 22,2 5 27,8 4 21,1 5 8,5 

Всього АП 9 60 7 43,8 9 33,3 11 61,1 10 52,6 12 **20,3* 

Примітки: *  –  р<0,05; ** – р<0,001 

 

1
2
0
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Захворюваність метритом у корів-первісток і дорослих корів на фоні 

ускладненого отелення та травмування родових шляхів була вищою у перших 

у 2,1 раза та у останніх у 3,3 раза порівняно з цими групами тварин без родових 

ускладнень. Водночас у корів-первісток без ускладнень під час отелення 

метрит діагностували у 2,6 раза частіше, порівняно з дорослими тваринами. У 

дослідних групах корів-первісток і дорослих корів частота розвитку гострого 

післяродового метриту зменшувалась порівняно з контрольними групами 

тварин на 15,4 і 6,7 % відповідно, що підтверджує роль травмованих тканин як 

вогнища запальної реакції і джерела інфекції для розвитку патологічних 

процесів у  матці. 

Таким чином, акушерська патологія у тварин з ускладненими родами та 

травмами на їх фоні однаково часто діагностується у корів-первісток і 

дорослих корів, а за їх відсутності у останніх частота акушерської патології 

знижується у 1,64 раза. За  лікування корів-первісток і дорослих тварин з 

рваними ранами після отелення знижується частота акушерської патології у 

перших на 16,2 %, у других – на 8,5 %, що вказує на доцільність лікування 

тварин з травмами родових шляхів після отелення з використанням 

окситетрацикліну 200 L.F. і вініліну. 
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3.4.3. Стaн відтворної функції корів зa трaвмування м'яких тканин 

 

Загальновизнано, що завершення інволюції статевих органів після 

отелення клінічно визначається спонтанним проявом стадії збудження 

статевого циклу (еструсу) [45, 46]. Виходячи з цього визначали частоту 

спонтанного прояву статевої циклічності в усіх групах корів і їх заплідненість 

після нього та за трьохразової синхронізації еструсу. 

Спонтанний прояв статевої циклічності відмічали у 26,0 % корів-

первісток і дорослих корів. Проте заплідненість корів-первісток склала 33,3 %, 

а дорослих корів – 35,0 %. Заплідненість корів-первісток була в межах від 

25,0 % дослідної групи корів до 37,5 – у тварин без травм родових шляхів. У 

корів заплідненість коливалася від 25,0 % у тварин контрольної до 40,0 % – 

дослідної групи. 

У господарстві на 50–60 добу після отелення проводять синхронізацію 

статевої циклічності, тому подальші результати запліднюваності корів були 

отримані після першої, другої і третьої синхронізацій дослідних і контрольних 

груп тварин. Запліднюваність корів-первісток і дорослих тварин після першої 

синхронізації еструсу практично не відрізнялася та складала у перших – 39,6 % 

з коливаннями в межах 38,6 % у контрольній групі первісток – до 41,7 % у 

тварин без травм. У дорослих корів цей показник знаходився у межах від 

35,3 % контрольної групи тварин до 41,5 % – у корів без травм.  

Після проведення другої синхронізації статевої циклічності у корів-

первісток заплідненість зросла порівняно з першою, на 10,4 %, а відносно 

дорослих корів на 9,6 %. Заплідненість корів-первісток відрізнялася між 

групами. Так, у тварин контрольної групи вона була найменша і становила 

44,4 %, а у первісток після лікування була найвища і становила 55,6 %. У 

групах дорослих корів показники заплідненості коливались в межах від 36,4 % 

у контрольній групі до 41,9 % – у групі корів без травмування родових шляхів. 
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Тaблиця 3.16 

Запліднюваність корів за спонтанного прояву еструсу та його синхронізації у корів дослідних груп 

Групи твaрин 

Кіль-

кість 

корів 

у 

групі 

Спонтанний прояв 

еструсу 

Синхронізація еструсу Всього  

  

І ІІ ІІІ тільних неплідних 

n 

зап-

лід-

ни-

лось 

% n 

зап-

лід-

ни-

лось 

% n 

зап-

лід-

ни-

лось 

% n 

зап-

лід-

ни-

лось 

% n % n % 

Контрольна 

група первісток 
15 3 1 20,0/33,3 14 5 38,6 9 4 44,4 5 1 20,0 11 73,3 4 26,7 

Дослідна група 16 4 1 25,0/25,0 15 6 40,0 9 5 55,6 4 1 25,0 13 81,3 3 18,8 

Без травм 

родових шляхів 
27 8 3 29,6/37,5 24 10 41,7 14 7 50,0 7 2 28,6 22 81,5 5 18,5 

Всього корів-

первісток 
58 15 5 25,9/33,3 53 21 39,6 32 16 50,0 16 4 25,0 46 79,3 12 20,7 

Контрольна 

група корів 
18 4 1 22,2/25,0 17 6 35,3 11 4 36,4 7 1 14,3 12 66,7 6 33,3 

Дослідна група 19 5 2 26,3/40,0 17 7 41,2 10 4 40,0 6 1 16,7 14 73,7 5 26,3 

Без травм 

родових шляхів 
59 16 6 27,1/39,2 53 22 41,5 31 13 41,9 18 4 22,2 45 76,3 14 23,7 

Всього корів 96 25 9 26,0/36,0 87 35 40,2 52 21 40,4 31 6 19,4 71 74,0 25 26,0 

Всього тварин 154 40 14 26,0/35,0 140 56 40,0 84 37 44,1 42 10 23,8 117 76,0 37 24,0 

 

1
2
3
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За проведення третьої синхронізації статевої циклічності 

заплідненість була найменшою як у корів-первісток, так і дорослих корів 

вона склала відповідно 25,0 і 19,4 %. 

У корів-первісток показник запліднюваності знаходився в межах від 

20,0 % контрольної групи тварин до 28,6 % у первісток без травмування 

м'яких тканин родових шляхів. У групах дорослих корів заплідненість 

знаходилась на рівні 14,3 % контрольної групи тварин і і 22,2 % корів без 

травм родових шляхів. 

Таким чином, після трьох синхронізацій статевої циклічності у корів-

первісток, неплідними залишились 20,7 %, а серед дорослих корів такими 

стали на 5,3 % більше. Найбільша кількість корів, які залишилися 

неплідними були у контрольних групах, їх відсоток слав 26,7 серед корів-

первісток і 33,3 % – серед дорослого поголів'я корів. Неплідність серед 

корів-первісток дослідної групи була меншою на 7,9 %, а дорослих корів 

на – 7,0 %, що підтверджує необхідність лікування корів з травмами м'яких 

тканин після отелення. Водночас кількість неплідних корів у групах тварин 

без травм родових шляхів була найменшою і становила у корів-первісток 

18,5 %, а у дорослого маточного поголів'я – 23,7 %. 

Краєвський А. Й. Перебіг родів і післяродового періоду у корів на фоні 

травмування родових шляхів [Електронний ресурс]/ А. Й. Краєвський, 

А. Г. Середжимова // Вісник Сумського національного аграрного 

університету:  науковий журнал. - Сер. "Ветеринарна медицина" / Сумський 

національний аграрний університет. - Суми:  СНАУ, 2018. - Вип. 11 (43). – 

С. 162-165. 
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РОЗДІЛ 4.  

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Відомо, що під час отелення корови найбільш схильні до розвитку та 

прояву різних патологічних станів і захворювань, особливо  

високопродуктивні тварини [5]. Враховуючи це, метою наших досліджень 

було – визначити поширеність родового травматизму та виявити основні 

чинники, які його спричиняють. Під час проведення акушерського та 

дослідження корів після отелення діагностували травми родових шляхів у 

32,0 % тварин маточного поголів’я.  

Найчастіше травми родових шляхів реєстрували у корів-первісток, 

його частка складала 18,4 % від усього маточного стада.  

Серед усіх тварин маточного поголів'я, в яких діагностували родові 

травми корови-первістки складали більше половини (57,7 %), що значно 

перевищувало частоту травмування корів під час отелення у старших 

вікових групах. На таку тенденцію вказують також інші дослідники [219]. 

Аналізуючи дані щодо кількості тварин з родовими травмами відносно 

всього маточного поголів’я їх частка була у 2,24 раза менша, ніж у корів-

первісток. Їх кількість серед корів з родовими травмами склала 8,2 %, а від 

усіх корів після другого отелення травми родових шляхів діагностували у 

28,1 % тварин, що у три рази менше, порівняно з коровами-первістками. 

Наші дані досліджень мають подібність із дослідженнями у гуманній 

медицині [220]. 

Отже, частота травм родових шляхів під час першого та другого 

отелення, тобто серед молодих високопродуктивних тварин складає 83,5  % 

від усіх корів з родовими травмами.  

Таким чином, хоч частіше відбувалося травмування м'яких тканин 

родових шляхів, яке в більшості випадків не загрожувало життю тварини, 

але в окремих корів діагностували травми кісток і зв'язок тазу та сідничного 
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нерва, що досить часто призводило до передчасного вибраковування корів. 

Слід відмітити, що випадки травмування кістково-зв’язкової основи 

родового каналу та сідничного нерва під час отелення в середньому по стаду 

діагностували у 3,6 % корів, тобто його відмічали у поодиноких тварин, що 

залежало від їх віку з коливаннями 1,0–5,2 %, від усіх корів з травмами 

родових шляхів, що слугувало одним із основних чинників передчасного 

тварин вибуття із маточного стада, що співпадає з даними зарубіжних 

дослідників [114, 221, 222] 

Травми м'яких тканин родових шляхів діагностували найчастіше в 

середньому у 28,2 % тварин від усіх корів стада. У структурі родового 

травматизму вони складали від 94,6 % у корів-первісток до 77,8 % – у 

тварин після третього отелення. У 85,5 % корів-первісток травмування 

м’яких тканин відмічали у вигляді рваних ран і гематом вульви, піхви, 

шийки матки та у поодиноких випадках матки.  

Травмування м'яких тканин родових шляхів під час отелення 

найчастіше відмічали у корів-первісток воно складало 54,6 % від загальної 

кількості родового травматизму по стаду. У корів після другого отелення 

цей показник був на рівні 20,6 %, що у 2,65 раза менше, відносно корів-

первісток, а у тварин після третього отелення він був менший у 7,6 раза, 

після четвертого та наступних отелень – у 8,8 раза.  

У корів-первісток основною причиною травмування родових шляхів 

була невідповідність їх розмірів відносно до величини плода, внаслідок чого 

виникала вторинна слабкість перейм і потуг і необхідність тракції плода під 

час другої стадії родів, що в багатьох випадках призводило до розривів 

вульви, піхви і шийки матки.  

З одного боку це можна розглядати як народження великих плодів, з 

іншого – недостатнє формування тазу у молодих корів (родових шляхів).  

Крім того, причиною зменшення об'єму родових шляхів може бути, 

вищесередня вгодованість (понад 3,5 балів) тварин перед родами, що в 
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більшості господарств є одним з основних етіологічних  чинників родового 

травматизму не тільки у корів-первісток, а й у дорослих тварин. 

Важливе місце в етіології родових травм належить порушенням 

позиції, положення, передлежання плода та розташування кінцівок тa 

голови плода при передньому передлежанні і хвоста і задніх кінцівок при 

задньому передлежанні відносно тулуба плода. Решта причин родового 

травматизму зустрічаються рідко, як виняток, що співпадає з 

дослідженнями ряду дослідників [223, 114, 88]. 

Відомо, що порушення взаємовідносин між плодом і родовими 

шляхами самки відбуваються внаслідок дискоординованих скорочень матки 

(перейм) під час підготовчої та другої стадій отелення. Такі корови можуть 

приймати незвичайні пози або стояти під час отелення [7, 16, 2]. 

Неправильна позиція, положення, передлежання та членорозміщення 

у плода по відношенню до родових шляхів і невідповідність розмірів 

родових шляхів величині плода та порушення взаємовідносин між ними 

були основними чинниками, що спричиняли травмування м'яких тканин 

родового каналу у корів-первісток, і становили  87,5 % від усіх травмованих 

корів. У решти 12,5 % молодих тварин з травмами родових шляхів чинники 

травмування були різні суб'єктивні фактори. 

У корів більш старшої вікової групи, після другого, третього та 

четвертого і більше отелень основними причинами травмування родових 

шляхів залишалися порушення взаємовідносин між плодом і родовими 

шляхами, як і у корів-первісток становили від 42,9 до 66,7 % відносно усіх 

корів з родовими травмами. Крім того, до чинників родового травматизму у 

цих корів додавалося звуження родових шляхів внаслідок рубцювання 

вульви, піхви, шийки матки після родових травм за попереднього отелення, 

а також внаслідок надмірної вгодованості (вищесередня, більше 3,5 балів) 

тварин перед родами, що становило від 32,0 до 57,1  %. 

Таким чином, сприятливими факторами і причинами родового 

травматизму у корів-первісток є порушення взаємовідносин між родовими 
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шляхами та плодом у 32,1 %, а також невідповідність розмірів між ними у 

55,4 % (87,5 %), що може виникати через запізніле досягнення фізіологічної 

зрілості тваринами внаслідок порушення технології їх вирощування та 

підготовки до отелення, як наслідок ожиріння корів та/або крупнопліддя 

телят. У старших за віком тварин, крім названих факторів і причин 

(відповідно від 42,9 до 66,7 % корів), ще може відбуватись звуження 

родових шляхів через утворення рубцевої тканини в статевих органах 

внаслідок ускладнень за попередніх отелень у 32,0–57,1 % тварин. 

Сполучнотканинний обмін виконує важливі функції в усіх 

фізіологічних і патофізіологічних процесах організму тварин [197]. Тому 

визначали динаміку змін його показників залежно від тривалості періоду до 

отелення  та вгодованості корів. Під час проведення досліджень з 

визначення рівня інгредієнтів сполучнотканинного обміну в слизові із 

шийки матки у тільних корів, встановили його зростання з наближенням 

терміну отелення. Зокрема, у корів з тривалістю вагітності більше 8-и 

місяців рівень гексоз зростав у 1,3 рази (р<0,01) відносно тварин, що 

знаходились на більш ранніх термінах тільності. Зростання рівня гексоз у 

слизові шийки матки корів з наближенням отелення відбувалося за рахунок 

підвищення вмісту глікозамінгліканів і глікопротеїнів на 31,1 і 28,7 % 

(р<0,05), відповідно. Уміст серомукоїдів у слизові із шийки матки також 

вірогідно зростав у 1,43 рази (р<0,001) у тварин з тривалістю вагітності 

більше 8 міс. 

Співвідношення між глікозамінами і глікопротеїнами у тільних корів 

більше 8 міс було на рівні 1,17:1, а у тварин до 8 міс тільності воно було 

1,15:1. Співвідношення між глікопротеїнами і глікозамінгліканами у 

перших тварин було 0,86:1, а у останніх – 0,87:1, що свідчить про 

збільшення глікозамінгліканів у слизові корка шийки матки перед 

отеленням.  

Отже, за фізіологічного перебігу вагітності в корів перед отеленням, 

максимальне зростання обміну білково-вуглеводних сполук у 
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цервікальному слизі може бути пов’язане з посиленням дегідратаційного 

навантаження на протеогліканові агрегати та ущільненням слизової 

шийкової пробки, а також, попередженням потрапляння до 

фетоплацентарного комплексу ксенобіотиків, оскільки за даними деяких 

авторів [198]гетерополісахаридні компоненти міжклітинного матриксу, як 

механізм опірності до ксенобіотиків, мають спільні метаболічні шляхи 

разом із такими механізмами детоксикації як пентозофосфатний цикл, 

глюкуронідна кон’югація та монооксигеназна система.  

Під час аналізу рівня сполучнотканинних інгредієнтів залежно від 

вгодованості сухостійних корів вірогідної різниці між показниками не 

відмічали, але спостерігалась тенденція до їх зниження у тварин з 

вгодованістю більше 3,5 балів. 

Рівень серомукоїдів у сухостійних корів з вгодованістю більше 3,5 

балів був вірогідно вищим у 1,16 раза (р<0,05), ніж у тварин з вгодованістю 

3,5 і менше балів.  

Водночас співвідношення між глікозамінгліканами і глікопротеїнами 

у корів з вгодованістю більше 3,5 балів становило 1,09:1, а у корів з 

вгодованістю 3,5 бали і менше було 1,25:1. Співвідношення між 

глікопротеїнами і глікозамінгліканами у тварин першої групи становило 

0,92:1, у в другій групі – 0,8:1. Таке різноспрямоване співвідношення між 

інгредієнтами сполучнотканинного обміну залежно від вгодованості 

сухостійних тварин вказує на гальмування підвищення рівня 

глікозамінгліканів у корів з вгодованістю вище 3,5 балів перед отеленням. 

У цервікальному слизі корів з терміном вагітності більше 8-ми 

місяців, відбувається істотне зростання концентрації глікозамінгліканів, 

глікопротеїнів та серомукоїдів, відносно показника раннього періоду 

тільності, майже у 1,3 та 1,4 рази, відповідно.  Співвідношення між 

глікозамінгліканами і глікопротеїнами у корів з вгодованістю більше 3,5 

балів становило 1,09:1, а у корів з вгодованістю 3,5 бали і менше було 1,25:1. 
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Співвідношення між глікопротеїнами і глікозамінгліканами у тварин першої 

групи становило 0,92:1, у в другій групі – 0,8:1. 

Порушення мінерального балансу в організмі корів впродовж 

перехідного періоду спричиняє суттєвий вплив на роботу всіх його систем, 

у тому числі репродуктивних органів, особливо під час отелення та  в 

післяродовий період. Це тягне за собою значні економічні збитки, що 

складаються із недоотримання приплоду та збільшення періоду від отелення 

до відновлення статевої циклічності, осіменіння та запліднення. 

Виходячи з вищесказаного метою досліджень визначити стан 

обмінних процесів в організмі перед отеленням залежно від його перебігу. 

Розробити прогностичні тести щодо виникнення ускладнень під час 

отелення та визначити їх значення в прогнозуванні травмування родових 

шляхів.  

За 2‒4 доби до передбачуваних родів в усіх тварин досліджували  

біохімічні показники крові під час отелення залежно від його перебігу корів 

і нетелей. На другому етапі досліджень аналізували отримані дані на основі 

яких розробили тест для прогнозування ускладнених родів і травмування 

родових шляхів у корів та нетелей. 

Рівень загального білка між обома групами корів  достовірно не 

відрізнялися. Уміст альбуміну в крові обох груп тварин також не 

відрізнявся, і знаходився на рівні нижньої межі референтних значень, а 

глобулінова фракція білка навпаки знаходилась верхній межі референтних 

показників, що можна пояснити підготовкою організму корів до майбутніх 

родів і початку лактації. Відповідно в обох групах тварин відмічали 

невисокий білковий коефіцієнт. Такий стан білкового обміну корів перед 

отеленням може вказувати на напружене функціонування печінки, 

спричинене пізнім токсикозом під кінець сухостійного періоду [88]. Про 

розвиток пізнього токсикозу у корів перед отелення непрямим свідченням 

може бути досить високий середній рівень креатиніну в обох групах тварин 

[224]. Проте в першій групі корів він був вірогідно вищий у 1,15 раза та 
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становив – 125,81±5,06 проти 109,62±3,21 мкмоль/л (р<0,01), що є непрямим 

свідченням більш вираженого пізнього токсикозу перед отеленням тварин 

цієї групи.  

Також слід взяти до уваги підвищену ферментативну активність у 

групі корів з подальшими ускладненими родами, під час біохімічного 

дослідження крові перед отеленням відмічали підвищену в 1,36 раза 

середню активність АсАТ, яка становила 106,0±8,72 Од/л проти 77,67±7,48 

Од/л (р<0,01) у тварин без родових ускладнень. Однак, активність АлАТ 

навпаки була нижчою у корів першої групи на 24,1 % і становила відповідно 

16,81±1,42 Од/л, а у другій групі – 20,86±1,39 Од/л (р<0,05). Слід відмітити, 

що така активність ензимів печінки призводила до підвищення індексу де 

Рітіса у корів першої групи у 1,8 раза (p<0,01) відносно тварин другої групи.  

Активність лужної фосфатази крові тварин обох груп вірогідно не 

відрізнялась, хоча відмічалась тенденція до її зниження у корів першої 

групи та становила відповідно 98,13±5,73 і 106,28±7,46 Од/л.  

Такий стан ферментативної активності ензимів печінки у крові корів 

першої групи може свідчити про більш виражені патофізіологічні та 

морфологічні зміни паренхіматозного органу внаслідок його напруженого 

функціонування безпосередньо перед отеленням, що можливо призводить 

до ускладненого перебігу родів і зумовлює розвиток інших патологічних 

процесів післяродового періоду [199].  

Основним показником вуглеводного обміну організму тварин є рівень 

глюкози у крові. У крові корів, в яких в подальшому відмічали ускладнений 

перебіг отелення була знижена концентрація глюкози, яка визначалася на 

рівні 2,21±0,05 ммоль/л, що у 1,1 рази менше (p<0,01) порівняно з її умістом 

(2,46±0,05 ммоль/л) у тварин з перебігом родів без ускладнень.  

Внаслідок зменшення споживання корму перед отеленням ліпідний 

обмін у корів перехідного періоду характеризується використанням ліпідів 

з депо організму для забезпечення його енергією. Такий стан ліпідного 

обміну розглядається як компенсаторний механізм за дефіциту енергії, 



132 
 

викликаного недостатнім споживанням і/або засвоєнням поживних речовин 

корму [225].  

Певною мірою стан ліпідного обміну відображає концентрація 

ліпопротеїдів у крові тварин [226]. Так, у крові корів першої групи відмічали 

підвищений вміст ліпопротеїдів, він був на рівні 1259,13±78,7 мг%, що у 

1,45 раза більше (р˂0,001), ніж у корів другої групи, в яких він становив 

866,95±56,21 мг%.  

Досліджувані показники вітамінного обміну характеризувалися 

підвищеним рівнем каротину на 13,1 % у корів другої групи відносно тварин 

з ускладненим перебігом отелення (р˂0,05). Проте, уміст вітамінів А і Е у 

крові корів першої та другої груп вірогідно не відрізнявся. 

Аналізуючи показники, що характеризують мінеральний обмін у крові 

корів перед отеленням, слід звернути увагу на рівень таких важливих 

макромінералів як Кальцій, Фосфор і Манган. На особливу увагу 

заслуговують показники вмісту Кальцію, Фосфору та їх співвідношення, 

оскільки за дефіциту першого розвивається молочна лихоманка [200, 201]. 

Існує багато публікацій, в яких повідомляється, що рівень Кальцію та 

Фосфору є надзвичайно важливими показниками, особливо у корів 

перехідного (транзитного) періоду. 

Ряд авторів зазначають, що недостатня кількість у крові корів 

Кальцію, Фосфору та порушення їх співвідношення негативно вливають на 

відтворну функцію тварин загалом [201‒204]та на перебіг отелення, 

зокрема, що пояснюють активною участю кальцію у статичному скороченні 

всіх видів м’язів [202]. 

За результатами дослідження, проведеного перед отеленням щодо 

умісту у крові корів обох груп кальцію та фосфору встановили їх значні 

коливання залежно від подальшого перебігу родів і післяродового періоду. 

Зокрема, у корів першої групи (1,84±0,05 ммоль/л), в яких відмічали 

ускладнений перебіг родів, рівень кальцію був у 1,1 рази менший, ніж у 
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тварин другої групи (2,05±0,05 ммоль/л). Слід відмітити, що у корів другої 

групи вміст кальцію знаходився у межах референтних значень. 

Щодо рівня Фосфору нами не було встановлено достовірних 

відмінностей його концентрації в крові корів обох груп. Проте, 

співвідношення між умістом загального кальцію і до неорганічного 

фосфору  склало в тварин першої групи  1,08±0,11, що у 1,26 раза менше, 

ніж у корів другої групи, в яких воно становило 1,37±0,07  (р˂0,05). 

Слід звернути увагу, що в отриманих нами результатах досліджень не 

було встановлено суттєвих відмінностей між групами корів щодо 

концентрації таких макромінералів як Манган, Калій,  Натрій. Зокрема 

рівень Магнію у крові корів першої і другої груп становив 1,59±0,4 і 

1,58±0,33 ммоль/л, Калію 4,81±0,43 і 4,91±0,42 ммоль/л, Натрію 139,4±3,78 

і 135,5±2,74 ммоль/л, відповідно. Що узгоджується з даними ряду авторів 

[205‒211]. 

За результатами досліджень стану мікромінерального обміну в крові 

корів встановили, що концентрація Купруму, Цинку та Феруму вірогідно 

відрізнялась між групами тварин залежно від перебігу отелення, з 

ускладненнями або без них, а Кобальту та Марганцю коливалася у межах 

референтних показників.  

Аналізуючи вміст Купруму у крові обох груп тварин (82,8±4,01 мкг%) 

і (72,5±3,04 мкг%), слід вказати, що достовірно вищою була її концентрація 

у 1,14 раза (р˂0,05) у корів, в яких відмічали ускладнені роди, що може бути 

пов’язано із інтенсивним використанням Купруму під час розвитку 

оксидантного стресу та викиду в кров прозапальних цитокінів, оскільки на 

думку деяких авторів Купрум є антиоксидантом непрямої дії, впливає на 

обмін вуглеводів та мінеральних речовин, які перед отеленням 

посилюються. Купрум має виражені протизапальні властивості та 

бактеріостатичну дію, пом’якшує прояви аутоімунних захворювань. 

Дефіцит Купруму негативно впливає на ліпідний склад плазми крові, 

призводячи до розвитку гіперхолестеринемії та атеросклерозу [212‒215]. 
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Подібну думку висловлюють інші автори вказують на те, що Купрум як 

складова білка церулоплазміну може опосередковано впливати на перебіг 

запальних реакцій [216]. 

За результатами досліджень вміст Цинку у групі тварин, в яких було 

ускладнене отелення, був на рівні 70,27±4,81 мкг%, що достовірно нижче, 

ніж у групі корів (88,84±4,05 мкг%) з фізіологічним їх перебігом. Відомо, 

що Цинк через контроль каскаду перетворень арахідонової кислоти бере 

участь в утворенні простагландинів, зокрема групи F2α [216, 217], які 

безпосередньо впливають на перебіг родового процесу. 

Аналогічна тенденція була нами отримана щодо вмісту Феруму у 

крові тварин. Так, за ускладненого перебігу отелення його вміст становив  

20,32±1,89 мкмоль/л, що у 1,36 раза  менше, ніж у корів без ускладнень 

(27,6±0,94 мкмоль/л). Деякі автори вказують на знижений рівень вмісту 

заліза в крові наприкінці вагітності, пояснюючи це депонуванням його в 

організмі плоду [212]. Проте, інші автори вказують на компенсоване 

зниження заліза у крові, що не виходить на нижню межу референтних 

показників. І зазначають, що знижений вміст заліза може розвиватися через 

втрату його здатності накопичуватися у м’язовій тканині в складі міоглобіну 

[208]. Що на нашу думку може слугувати сприятливим фактором прояву 

патологічних родів, особливо ускладнення їх другої стадії. 

Уміст у крові корів обох груп інших мікроелементів, таких як Кобальт 

(4,54±0,41–4,61±0,51мкг%)  і  Манган (1,79±0,21–1,80±0,39 мкг%), 

коливався у межах референтних показників і не відрізнявся залежно від 

перебігу отелення. 

Таким чином, під час біохімічного дослідження окремих показників 

сироватки крові корів за 2-4 доби до отелення у випадках ускладненого його 

перебігу реєстрували збільшений у 1,15 раза рівень креатиніну,  підвищену 

активність АсАТ у 1,4 раза (р˂0,05)  та знижену – АлАТ у 1,2 раза (р˂0,05), 

внаслідок чого зростав коефіцієнт де Рітіса у 1,8 раза (р˂0,01)  відносно 

корів з фізіологічними родами. Крім того, у цих тварин відмічали 
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порушення вуглеводного, жирового та мінерального обмінів, що 

виражалось зниженням концентрації глюкози у 1,1 раза (р˂0,01), 

підвищенням рівня ліпопротеїдів у 1,5 раза (р˂0,001)  та креатиніну – у 1,14 

раза (р˂0,01) на фоні розвитку гіпокальціємії. При цьому рівень Кальцію 

знижувався у 1,4 раза (р˂0,001), а Са:Р – у 1,3 раза (р˂0,03)  відносно 

клінічно здорових корів. Мікроелементний обмін характеризувався 

підвищеним рівнем Купруму у 1,13 раза (р˂0,05), а також зниженим вмістом 

цинку та Феруму у 1,26 і 1,36 раза (р˂0,01), відповідно.  

Виходячи із вище викладеного нами було розроблено  прогностичний 

тест, що заснований на рівні біохімічних показників перед родами (за 2‒4 

доби) у корів.  

Найбільш патогномічними є концентрація у крові корів перед 

отеленням Кальцію та його співвідношення з Фосфором, а також рівень 

загальних ліпопротеїдів і індекс де Рітіса, зумовлений зростанням 

активності АсАТ. Відомо, що низький рівень Кальцію у біологічних рідинах 

організму гальмує проведення збудження по нервовій і м'язовій тканинах, 

що спричиняє порушення родової діяльності. У свою чергу підвищення 

індексу де Рітіса, через зростання активності АсАТ і за високого рівня 

загальних ліпопротеїдів, свідчать про ліполізацію печінки внаслідок 

надмірної мобілізації жиру з депо організму. Всі інші показники крові 

можна назвати ситуативними, так як їх зміни зумовлені патофізіологічними 

станами, що розвиваються внаслідок дії різних факторів довкілля впродовж 

тривалого періоду. Наприклад, підвищений рівень ліпопротеїдів виникає 

внаслідок ліполізації печінки, зростання активності АсАТ і відповідно 

індексу де Рітіса, частіше за все зумовлюється патологічним станом 

печінки, що може зумовлювати порушення обміну мікромінералів [218]. 

Досліджуючи аналогічні біохімічні показники у крові нетелей 

безпосередньо перед отеленням нами були отримані подібні результати.  

Проте у крові нетелей стан білкового обміну перед отеленням 

характеризувався більш високим рівнем загального білка, ніж у корів. Його 
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рівень був на верхній межі референтних показників, що може бути 

зумовлено більш пізнішою підготовкою організму нетелей майбутньої 

лактації, тобто утворення в молочній залозі молозива. Слід відмітити, що 

підвищений рівень білка визначався більш високим умістом глобулінів, ніж 

у дорослих корів. Таке явище можна пояснити невисоким умістом 

імуноглобулінів у молозиві корів-первісток. 

Рівень загального білка між обома групами нетелей  достовірно не 

відрізнялися. Уміст альбуміну та глобулінів у крові обох груп тварин також 

не відрізнявся, проте глобулінова фракція була вищою референтних 

показників, що можна пояснити невисоким умістом імуноглобулінів у 

молозиві корів-первісток. Відповідно в обох групах нетелей був низький 

білковий коефіцієнт. Невисокий білковий коефіцієнт може вказувати на 

напружене функціонування печінки перед отеленням нетелей [224, 226].  

Ферментативна активність печінки  у нетелей дещо відрізнялась від 

дорослих корів. Так, активність АсАТ, була вищою у 1,24 раза (р<0,01) у 

тварин без родових ускладнень (99,7±5,79 од/л) порівняно з нетелями 

першої групи (80,45±3,42 од/л). Однак, активність АлАТ не відрізнялася 

між групами нетелей (перша група – 20,64±1,53 од/л, 23,3±2,09 од/л – друга 

група), як і активність лужної фосфатази (перша група – 108,5±8,16 од/л, 

друга група – 111,22±6,25 од/л). 

Слід відмітити, що такий стан активності ферментів печінки 

спричиняв підвищення індексу де Рітіса у нетелей обох груп. Він становив 

4,2±0,4 од. у першій і 4,6±0,43 Од., у другій групах. 

Таким чином, ферментативна активність ензимів печінки у нетелей 

обох груп може свідчити про функціональне навантаження  безпосередньо 

перед отеленням, що може спричиняти його ускладнений перебіг і 

зумовлювати розвиток інших патологічних станів перехідного періоду.  

Необхідно відмітити, що стан вуглеводного обміну перед отеленням 

між групами нетелей, на відміну від корів не відрізнявся. Так, рівень 

глюкози у крові обох груп нетелей був майже однаковий і становив у першій 
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групі 2,6±0,13 ммоль/л і 2,67±0,14 ммоль/л – у другій. Проте, у крові 

нетелей з ускладненим перебігом отелення (перша група) концентрація 

глюкози була у 1,2 раза вища, ніж у дорослих корів за такої ж патології 

родового процесу. 

Концентрація загальних ліпопротеїдів у крові нетелей, на відміну від 

корів вірогідно не відрізнялась між групами тварин залежно від перебігу 

отелення з родовими травмами або без них і становила відповідно 

1003,09±86,32 мг% і 1031,5±79,94 мг%. 

Проте, у нетелей з ускладненим перебігом отелення рівень 

ліпопротеїдів мав тенденцію до зниження відносно дорослих тварин з 

подібною патологією, а у нетелей другої групи з фізіологічним перебігом 

родів мав тенденцію до зростання відносно корів другої групи, що свідчить 

про динамічні зміни ліпідного обміну у корів і нетелей перед отеленням 

внаслідок підготовки молочної залози до лактації. 

Вітамінний обмін характеризувався тенденцією до підвищення рівня 

каротину у нетелей з ускладненим перебігом отелення відносно групи 

тварин з фізіологічним перебігом отелення.  

Водночас у нетелей його рівень був вищий, ніж у дорослих корів в 

обох групах (р˂0,05). Уміст вітамінів А і Е у нетелей обох груп був майже 

однаковий і вірогідно не відрізнявся відносно дорослих корів. 

У крові нетелей з ускладненим отеленням відмічали зниження 

концентрації Кальцію у 1,2 раза, який становив відповідно 1,92±0,04 і 

2,2±0,03 ммоль/л у першій і другій групах. Рівень Фосфору в обох групах 

тварин вірогідно не відрізнялася залежно від подальшого перебігу отелення 

і післяродового періоду. Його показники знаходились на рівні референтних 

значень і становили відповідно 1,94±0,07 і 2,02±0,08  ммоль/л – в першій і 

другій групах. 

Манган макроелемент, який приймає участь у регуляції кальцієвого 

обміну через його вплив на паратгормон, що забезпечує резорбцію Кальцію 
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з кісток і підтримання його гомеостазу у крові. Крім того , Манган, як і 

Кальцій, приймає участь у проведенні нервового та м'язового збудження. 

У нетелей перед отеленням, за його ускладненого перебігу, 

концентрація Магнію була у 1,27 раза менша порівняно з тваринами за 

фізіологічними родами, що може бути одним із чинників зазначеної 

патології. 

Щодо концентрації таких макромінералів як Калій,  Натрій у крові 

нетелей обох груп перед отеленням, то виявили певні відмінності, особливо 

Натрію. Необхідно відмітити, що рівень Калію у нетелей першої і другої 

груп становив 4,78±0,27 і 4,36±0,21 ммоль/л, Натрію – 114,8±4,37 і 

139,4±7,53 ммоль/л відповідно, що у 1,2 раза більше. 

Стан мікромінерального обміну в крові нетелей характеризувався 

підвищеним умістом Купруму та Цинку у тварин з неускладненим 

отеленням (другої групи), а вміст Феруму коливався у межах референтних 

показників і становив у першій групі 26,42±1,11 у другій – 

26,54±1,13 мкмоль/л.  

У нетелей, на відміну від корів вміст Купруму у крові між групами 

тварин (76,03±4,81 мкг%) і (89,48±3,41 мкг%) відрізнявся, навпаки, він був 

достовірно вищий у 1,18 раза (р˂0,03) у нетелей другої групи, в яких 

відмічали фізіологічний перебіг отелення. 

Під час визначення концентрації Цинку у крові нетелей встановили її 

відмінності залежно від перебігу отелення. Так, у тварин, в яких відмічали 

ускладнений перебіг отелення, вміст цинку був на рівні 67,02±6,06 мкг%, 

що достовірно нижче, ніж у групі нетелей (84,40±2,43 мкг%), які в 

подальшому мали фізіологічний перебіг родів.  

Таким чином, у нетелей перед отеленням, за ускладненого перебігу, 

реєстрували гіпокальціємію та гіпомагніємію. Концентрація Кальцію та 

Магнію у нетелей першої групи складала 1,92±0,04 і 1,4±0,07  ммоль/л і була 

менша у 1,2 та 1,3 раза відносно нетелей перед фізіологічним отеленням. 

Крім того, в цих тварин знижувався вміст у крові Натрію у 1,2 раза. 
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Мікромінеральний обмін у нетелей перед ускладненим отеленням 

визначався зниженням рівня Купруму та Цинку відповідно у 1,2 та 1,3 раза.  

Враховуючи результати проведених досліджень, нами розроблено  

прогностичний тест, що базується на рівні біохімічних показників 

мінерального обміну перед отеленням (за 4‒2 доби) у нетелей. У нетелей як, 

і у корів, найбільш патогномічними показниками ускладненого перебігу 

отелення є концентрація у крові перед ним Кальцію та його співвідношення 

з Фосфором. Крім того, до таких показників можна віднести рівень 

Мангану, так як він забезпечує резорбцію Кальцію з кісток через активацію 

паратгормону, що забезпечує достатній рівень Кальцію для фізіологічного 

перебігу отелення. Всі інші показники крові мікромінерального обміну 

можна назвати ситуативними, так як їх зміни зумовлені патофізіологічними 

станами, що розвиваються внаслідок дії різних факторів довкілля впродовж 

тривалого періоду. Наприклад, знижений рівень Купруму та Цинку виникає 

внаслідок напруженого функціонування паренхіматозних органів перед 

отеленням і надмірним розвитком запального процесу. 

Використовуючи розроблені тести засновані на визначенні 

біохімічних показників крові, а саме концентрації Кальцію у сироватці крові 

за 4‒2 доби перед отеленням провели апробацію способу прогнозування 

ускладненого перебігу отелення з травмуванням родових шляхів у корів і 

нетелей. Усіх тварин з субклінічною гіпокальціємією з концентрацією 

кальцію у сироватці крові корів менше 1,84±0,05 і нетелей менше 

1,92±0,04 ммоль/л відносили до групи ризику ускладненого перебігу 

отелення з травмуванням родових шляхів. Додатковим клінічним 

прогностичним тестом була оцінка вгодованості тварин перед отеленням. 

Під час біохімічних досліджень сироватки крові за 4‒2 доби перед 

отеленням гіпокальціємію виявили у 18,4 % корів і 21,6 % нетелей з 

вгодованістю більше 3,75 балів. Крім того, у 14,3 % корів і 25,5 % нетелей 

реєстрували передотельну гіпокальціємію за вгодованості менше 3,75 балів. 

У решти корів і нетелей рівень Кальцію не виходив за межі референтних 
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показників, але вгодованість була на рівні 3,2–3,75 балів у 38,8 % корів і 

31,4 % нетелей. Усі інші корови й нетелі мали вгодованість більше 3,75 бала. 

У тварин з гіпокальціємією перед отеленням та за акушерського 

дослідження статевих органів після родів у 77,8 % корів і 54,5 % нетелей 

реєстрували ускладнений їх перебіг і травмування родових шляхів. 

Водночас у корів з вгодованістю до 3,75 балів ускладнине отелення та 

травмування родових шляхів відмічалося лише у 57,1 %, а у нетелей цей 

показник становив 53,9 %. Решта ускладнених отелень і травм родових 

шляхів відмічались у тварин з умістом Кальцію в межах фізіологічних 

показників. Так, у корів і нетелей з вгодованістю до 3,75 бала ускладнений 

перебіг отелення та травми родових шляхів на його фоні відмічали у 10,5 і 

18,8 % відповідно. У тварин з вгодованістю більше 3,75 бала частота 

травмування родових шляхів збільшувалась на 11,1 і 8,5 % відповідно. 

Узагальнюючи результати проведених досліджень можна зробити 

наступний висновок: визначення рівня кальцію у сироватці крові перед 

отеленням (4‒2 доби) дозволяє виявити розвиток гіпокальціємії у корів і  

нетелей, що дає можливість прогнозувати ускладнений перебіг отелення та 

травмування родових шляхів на його фоні у 77,8 % корів і 54,4 % нетелей.  

Відомо, що у високопродуктивних корів ускладнені роди реєструють 

досить часто. Найчастіше відмічають слабкість родової діяльності внаслідок 

чого відбувається травмування родових шляхів. На фоні родових травм 

родових шляхів розвивається акушерська патологія, яка переходить у 

гінекологічну та призводить до тривалої неплідності.  

Виходячи із вищесказаного метою наших досліджень було вивчення 

профілактичної ефективності препарату Сенсіблеск Вейкс при загрозі 

травмування родових шляхів у корів під час отелення. 

В останні роки на ринку України з'явився препарат Сенсіблеск Вейкс, 

діючою речовиною якого є денаверину гідрохлорид, що розслабляє шийку 

матки. Визначали його лікувальну ефективність за ускладненого перебігу 

отелення. За результатами акушерського дослідження після отелення 
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визначали частоту травмування м'яких тканин родових шляхів у дослідних 

і контрольних групах тварин, з врахуванням маси теляти під час 

народження, яку визначали шляхом їх зважування. 

Загалом травми родових шляхів у корів-первісток дослідної і 

контрольної груп відмічались частіше, ніж у дорослих тварин відповідно на 

13,2 і 11,3 %. Слід відмітити, що телята масою 35 і більше кг частіше 

народжувались у корів дослідної та контрольної груп на 22,0 і 28,1  % 

відповідно. Проте травмування статевих органів корів під час народження 

великих телят у дорослих тварин відмічалися рідше на 19,9 % або у два рази 

в дослідній групі та на 7,3 % – контрольній групі, що вказує на більш легкий 

перебіг родового процесу та кращу підготовленість дорослих корів до 

отелення. Подібну закономірність відмічали у дослідних і контрольних 

групах корів при народжені телят масою меншою 35 кг. Так, у дослідних 

групах травмування родових шляхів відбувалося у два рази частіше у корів-

первісток порівняно з дорослими тваринами, а у контрольних групах – у 2,3 

рази, відповідно. Загалом частота травмування родових шляхів у 

контрольної групи корів-первісток була на 14,3 % або в 1,35 раза вищою 

порівняно з дослідними тваринами. Залежно від маси теляти під час родів 

ця різниця була більшою на 21,7 % або у 2,1 раза при народженні телят 

масою меншою 35 кг і на 8,0 % або в 1,2 раза – з масою понад 35 кг.  

Отже, можна зробити висновок, що у корів-первісток частота 

травмування родових шляхів під час родів більше залежить від величини 

плода при народженні, а застосування препарату Сенсіблеск Вейкс знижує 

її більше, ніж у два рази за народження телят масою менше 35 кг і у 1,2 раза 

– при масі телят понад 35 кг. 

Серед дорослих корів травмування родових шляхів в цілому в 

контрольній групі відмічалось у 2,05 раза частіше, ніж у дослідній. У 

дослідній групі корів за народження телят масою до 35 кг статеві органи 

травмувалися у 1,8 раза рідше порівняно з контрольною групою, а при 

народженні телят понад 35 кг цей показник збільшувався у 2,2 раза.  
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За аналізу частоти травмування родового тракту у дорослих корів 

залежно від кількості тварин в дослідній і контрольній групах показав її 

залежність від величини плода під час народження. 

Народження телят масою понад 35 кг у контрольній групі 

супроводжувалось зростанням травмування родового каналу корів на 

13,5 % відносно дослідної групи. 

Таким чином, частота травмування родового каналу у дорослих корів 

також залежить від маси плода під час народження. 

З метою виявлення впливу травмування м'яких тканин родових шляхів 

у корів під час отелення на перебіг післяродового періоду та лікувальної 

ефективності окситетрацикліну 200 L.F і вініліну формували по три групи 

корів-первісток і дорослих корів. Перша  група корів-первісток і корів була 

з травмами родових шляхів (контрольна не піддавалась лікуванню), друга 

група тварин з травмами, яких лікували шляхом змащування ран 

окситетрацикліном 200 L.F і вініліном, третя – без травм. У всіх групах корів 

визначали інволюцію статевих органів після отелення. 

Частота затримання посліду у корів-первісток та корів з родовими 

травмами практично не відрізнялися і склали 20 і 22,22  % відповідно, тоді 

як аналогічний показник у групах корів-первісток без родових травм був 1,8 

рази меншим, ніж у дорослих тварин. Слід відмітити, що у корів-первісток 

і дорослих корів без родових травм частота затримання посліду була у 5,4 і 

3,3 раза менша, ніж за травмування родових шляхів.  

Необхідно вказати на той факт, що затримання посліду у наших 

дослідженнях завжди призводило до виникнення післяродового метриту, 

що збігається із дослідженнями більшості авторів [3, 5, 7].  

Аналізуючи дані щодо перебігу післяродового періоду слід вказати на 

те, що його фізіологічний перебіг у корів-первісток і корів з родовими 

травмами реєстрували значно рідше, ніж у тварин без травм. Зокрема серед 

корів-первісток ця різниця склала 26,7 % або у 1,67 раза частіше відмічали 

фізіологічний перебіг післяродового періоду у тварин без травм. Аналогічна 
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ситуація відмічалася і серед корів - фізіологічний перебіг післяродового 

періоду у тварин, в яких не реєстрували родових травм, відбувався у 2 рази 

частіше. Слід відмітити, що частота фізіологічного перебігу післяродового 

періоду у корів-первісток і корів з травмами родових шляхів була майже на 

одному рівні, а у тварин без родових ускладнень вона була на 13  % менша у 

корів-первісток. У дослідних групах корів-первісток і дорослих корів 

фізіологічний перебіг післяродового періоду реєстрували частіше, 

порівняно з контрольними групами тварин на 16,3 і 8,5  % відповідно.  

Впродовж післяродового періоду найчастіше діагностували гострий 

перебіг субінволюції матки та метриту. Отримані нами дані вказують на те, 

що гостру субінволюцію матки у корів-первісток з родовими травмами 

діагностували в 2,5 рази рідше, ніж у корів за травмування родових шляхів. 

Частота метриту у корів-первісток і корів на фоні травмування родових 

шляхів була вищою у перших у 2,1 раза та у останніх у 3,3 раза. У дослідних 

групах корів-первісток і корів частота розвитку гострого післяродового 

метриту зменшувалась порівняно з контрольними групами тварин на 15,4 і 

6,7 % відповідно, що підтверджує роль травмованих тканин як джерела 

інфекції у розвитку запальних процесів у  матці. 

Таким чином, акушерська патологія у тварин з ускладненими родами 

та травмами на їх фоні однаково часто діагностується у корів-первісток і 

дорослих корів, а за їх відсутності у останіх частота акушерської патології 

знижується у 1,64 раза. За  лікування корів-первісток і дорослих тварин з 

рваними ранами після отелення знижується частота акушерської патології у 

перших на 16,2 %, у других – на 8,5 %, що вказує на доцільність лікування 

тварин з травмами родових шляхів після отелення. 

Загальновизнано, що завершення інволюції статевих органів після 

отелення клінічно визначається спонтанним проявом еструсу [45, 46]. 

Виходячи з цього визначали частоту спонтанного прояву еструсу в усіх 

групах корів і їх запліднюваність, а як у господарстві на 50–60 добу після 
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отелення проводять синхронізацію еструсу, тому подальші результати щодо 

запліднюваності корів були отримані за трьохразової синхронізації еструсу.  

Спонтанний прояв еструсу відмічали у 26,0 % корів-первісток і корів. 

Проте запліднюваність корів-первісток склала 33,3 %, а корів – 35,0 %. 

Запліднюваність корів-первісток була в межах від 25,0 % дослідної групи 

корів до 37,5 % у тварин без травм родових шляхів. У корів заплідненість 

коливалася від 25,0 % у тварин контрольної до 40,0 % – дослідної групи. 

Запліднюваність корів-первісток і корів після першої синхронізації 

еструсу практично не відрізнялася та складала у перших – 39,6 % з 

коливаннями в межах 38,6 % у контрольній групі первісток, до 41,7 % у 

тварин без травм. У дорослих корів цей показник знаходився у межах від 

35,3 % контрольної групи тварин до 41,5 % – у корів без травм.  

Після проведення другої синхронізації статевої циклічності у корів-

первісток запліднюваність зросла порівняно з першою на 10,4 %, а відносно  

корів на 9,6 %. Запліднюваність корів-первісток відрізнялася між групами. 

Так, у тварин контрольної групи вона становила 44,4 %, а у первісток після 

лікування була найвища і становила 55,6 %. У групах корів показники 

запліднюваності коливались в межах від 36,4 % у контрольній групі до 

41,9 % – у групі корів без травмування родових шляхів. 

За проведення третьої синхронізації еструсу запліднюваність була 

найменшою – як у корів-первісток, так і дорослих корів вона склала 

відповідно 25,0 і 19,4 %. У корів-первісток запліднюваність становила від 

20,0 % контрольної групи тварин до 28,6 % у первісток без травмування 

м'яких тканин родових шляхів. У групах дорослих корів запліднюваність 

знаходилась на рівні 14,3 % контрольної групи тварин і 22,2 % – серед корів 

без травм родових шляхів. 

Таким чином, після трьох синхронізацій статевої циклічності у корів, 

неплідними залишились 26,7 % корів-первісток і 33,3 % – серед поголів'я 

корів контрольних груп, а серед корів-первісток дослідної групи їх кількість 

була меншою на 7,9 %, корів на 7,0 %, що підтверджує необхідність 
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лікування корів з травмами м'яких тканин після отелення. Водночас 

кількість неплідних корів у групах тварин без травм родових шляхів була 

найменшою і становила у корів-первісток 18,5 %, а у корів – 23,7 %, що 

вказує на доцільність профілактики родових травм. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації теоретично і експериментально обґрунтовано нове вирішення 

проблеми щодо прогнозування ускладнених родів, травмування родових 

шляхів у корів-первісток і корів на основі клінічної оцінки стану тварин і 

показників гомеостазу перед (за 4‒2 доби) отеленням і їх профілактики шляхом 

застосування препарату Сенсиблеск Вейк під час отелення. Це дозволяє 

знизити частоту травмування м'яких тканин родових шляхів у корів-первісток 

на 14,3 %, у корів – на 16,2 %, а лікування тварин з ранами родових шляхів з 

використанням почергового нанесення на рани окситетрацикліну 200 L.F і 

вініліну забезпечує зниження частоти акушерської патології на 16,2 % і 8,5 %, 

а неплідності – на 7,9 % та на 7,0 % відповідно. 

1. Травми родових шляхів після отелення реєструються у 31,8 % корів, у 

тому числі у 28,2 % тварин діагностуються травми м'яких тканин. Найчастіше 

травмування м'яких тканин родових шляхів під час отелення відбувається у 

корів-первісток і становить 54,6 % від загальної кількості родового 

травматизму по стаду. Найменша частота травм м'яких тканин родових шляхів 

відносно всіх корів, що травмуються під час родів, реєструється у тварин після 

четвертого та більше отелень, вона дорівнює 6,2 %. 

2. Основними причинами травмування родових шляхів під час отелення у 

корів-первісток є порушення взаємозв’язку між плодом і родовими шляхами і 

невідповідність їхніх розмірів величині плода, що виявляється у 87,5 % тварин 

від усіх травмованих корів-первісток. У корів після другого, третього та 

четвертого і більше отелень основними причинами травмування родових 

шляхів залишається невідповідність між плодом і родовими шляхами, що 

становить від 42,9 до 66,7 % відносно усіх корів з родовими травмами. Крім 

того, чинниками родового травматизму у корів цих вікових груп були звуження 

родових шляхів унаслідок рубцювання вульви, піхви, шийки матки після 

родових травм за попереднього отелення, а також надмірна вгодованість 

(більше 3,5 балів) тварин перед родами, що становить від 32,0 до 57,1 %.  
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3. У корів-первісток і дорослих корів на фоні травмування родових шляхів 

під час отелення в подальшому підвищується поширеність акушерської 

патології у 2,2 і 2,4 раза та її трансформація у гінекологічні хвороби, частота 

діагностики яких до 50‒60 доби лактації збільшується на 23,9 і 26,0 %, а також 

зниження частоти відновлення спонтанного прояву статевої циклічності на 8,5 

і 6,3 % та показника запліднюваності на 8,6 і 10,0 % порівняно з тваринами без 

травмування родових шляхів.  

4. У корів з тривалістю вагітності більше 8-и місяців рівень гексоз у слизі 

шийки матки зростає у 1,3 раза (р<0,01) порівняно з показниками тварин з 

більш ранніми термінами тільності. Зростання рівня гексоз у слизі шийки 

матки корів з наближенням отелення відбувається за рахунок підвищення 

вмісту глікозамінгліканів і глікопротеїнів на 31,1 і 28,7 % (р<0,05), відповідно. 

Водночас з наближенням отелення відбувається вірогідне зростання вмісту 

серомукоїдів у слизі із шийки матки у 1,43 раза (р<0,001), проте у корів з 

вгодованістю більше 3,5 балів цей показник знижується у 1,2 раза (р<0,05). 

5. У корів з ускладненими родами та травмами родових шляхів на їх фоні 

при біохімічному дослідженні крові за 4‒2 доби перед отеленням 

спостерігається підвищення рівня креатиніну у 1,15 раза та активності АсАТ – 

у 1,36 раза (р<0,01) порівняно з цими показниками у тварин без родових 

ускладнень. Однак, активність АлАТ, навпаки, знижується у корів першої 

групи на 24,1 % (р<0,05). Внаслідок різноспрямованої динаміки активності 

ензимів печінки відбувається підвищення індексу де Рітіса у корів з родовими 

ускладненнями та травмами у 1,8 раза відносно тварин другої групи (р<0,01). 

6. За 4‒2 доби до родів у крові корів, в яких в подальшому спостерігали 

ускладнений перебіг отелення та травмування родових шляхів, виявлено 

порушення вуглеводного, жирового та мінерального обмінів, що виражається 

зниженням концентрації глюкози у 1,1 раза (р˂0,01), підвищенням рівня 

ліпопротеїдів у 1,5 раза (р˂0,001)  на фоні розвитку гіпокальціємії. При цьому 

рівень Кальцію знижується у 1,4 раза (р˂0,001), а співвідношення Са:Р – у 1,3 

раза (р˂0,05) порівняно з показниками корів без родових ускладнень і травм. 
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Мікроелементний обмін характеризується підвищеним рівнем Купруму у 1,13 

раза (р˂0,05) та зниженим умістом Цинку і Феруму у 1,26 і 1,36 раза (р˂0,01), 

відповідно.  

7. У нетелей за 4‒2 доби перед отеленням за його ускладненого перебігу та 

травмування на його фоні родових шляхів встановлено порушення 

мінерального обміну, що виражається гіпокальціємією та гіпомагніємією. 

Концентрація Кальцію та Мангану у нетелей першої групи менша у 1,2 та 1,3 

раза, ніж у нетелей перед фізіологічним перебігом отелення. Крім того, у цих 

тварин знижувався вміст у крові Натрію у 1,2 раза. Мікромінеральний обмін у 

нетелей перед ускладненим перебігом отелення характеризується зниженням 

рівня Купруму та Цинку, відповідно, у 1,2 та 1,3 раза.  

8. Визначення концентрації загального кальцію у сироватці крові перед 

отеленням (за 4‒2 доби) дозволяє виявити розвиток передродової 

гіпокальціємії у корів і нетелей, що дає змогу прогнозувати ускладнений 

перебіг отелення та травмування родових шляхів на його фоні у 77,8 % корів і 

54,4 % нетелей. 

9. У корів-первісток частота травмування родових шляхів під час родів 

значною мірою залежить від величини плода при народженні; застосування 

препарату Сенсиблеск Вейкс знижує частоту травмування більш як у два рази 

за народження телят масою менше 35 кг і у 1,2 раза – при масі телят понад 

35 кг. 

10. За лікування корів-первісток і дорослих корів із рваними ранами 

статевих органів шляхом їх щоденної обробки з використанням через добу 

окситетрацикліну 200 L.F. і вініліну встановлено зниження частоти 

акушерської патології у перших на 16,2 %, у других – на 8,5 %, а також 

неплідності – на 7,9 % та на 7,0 %, відповідно, що підтверджує необхідність 

лікування корів з травмами м'яких тканин після отелення.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. З метою прогнозування ускладненого перебігу родів і травмування 

м'яких тканин родових шляхів доцільно за 4‒2 доби перед отеленням 

визначати концентрацію Кальцію у сироватці крові корів, щоб виявляти 

можливу субклінічну гіпокальціємію. 

2. Для профілактики родового травматизму в корів у випадках 

передчасного відходження навколоплідних вод рекомендуємо застосовувати 

препарат Сенсиблеск Вейкс у дозах згідно з інструкцією щодо його 

використання. Крім того, доцільно вводити 40‒50 ОД окситоцину для 

посилення скорочувальної функції матки через 10–15 хвилин після 

розслаблення її шийки.  

3. Для  прискорення загоєння ран м'яких тканин родових шляхів у корів 

після отелення доцільно почергово через добу змащувати поверхню рани 

окситетрацикліном 200 L.F. і вініліном. 

4. Матеріали дисертаційної роботи рекомендуємо використовувати у 

навчальному процесі під час викладання курсів «Акушерство та технологія 

відтворення сільськогосподарських тварин» при підготовці фахівців на 

факультетах ветеринарної медицини та біолого-технологічних факультетах 

закладів вищої освіти аграрного спрямування III–IV рівнів акредитації. 
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