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РЕГІОНАРНА ЙОДОТЕРАПІЯ ЗА ЕНДОМЕТРИТУ У КОРІВ

У роботі наведені результати клініко-експериментальних досліджень по реґіонарному засто-
суванні водного розчину йоду при лікуванні корів за гнійно-катарального ендометриту.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Відтворення стада - один з найбільш скла-
дних і трудомістких процесів у тваринництві. Па-
тологією, що вимагає особливої уваги ветерина-
рних фахівців, залишається післяродовий ендо-
метрит, який широко розповсюджений у корів та
інших видів тварин. На післяродову інфекцію у
корів припадає від 15 до 40 % від загального чис-
ла внутрішніх незаразних хвороб. Післяродовий
ендометрит також сприяє розвитку інших захво-
рювань, які нерідко призводять до безпліддя та
вибракування високопродуктивних корів [1].

Незважаючи на досить широкий спектр ан-
тимікробних лікарських препаратів, запропонова-
них для використання в акушерській практиці,
багато з них мають ряд недоліків: висока токсич-
ність, недостатня терапевтична ефективність,
незручність застосування рекомендованих лікар-
ських форм, висока вартість курсу лікування то-
що. Слід також пам’ятати, що нераціональне і
необґрунтоване застосування антибактеріальних
препаратів може призвести до подальшої селек-
ції антибіотико-резистентних штамів умовно-
патогенних мікроорганізмів, які в ряді випадків
набувають властивостей патогенних збудників.
Відомо, що припиняти застосування антибіотиків
допустимо лише при досягненні стійкого клінічно-
го ефекту, адже саме недостатньо тривале етіот-
ропнелікування хворих на ендометрит корів часто
призводить до рецидивів інфекції. Антибіотикоте-
рапіякорів за ендометриту повинна в максималь-
но короткий час забезпечити клінічне одужання
пацієнтів з мінімальними функціональними пору-
шеннями органів, тканин та основних показників
гомеостазу організму. Тому розробка екологічно
безпечних та високоефективних схем лікування
корів з пуерперальною інфекцією залишаться
актуальною проблемою практичної ветеринарно-
їмедицини [2-4].

Характерною особливістю післяродових ін-
фекційних ускладнень у корів є їх поліетіологіч-
ність. Велика різноманітність збудників, головним
чином умовно-патогенної мікрофлори, позбавляє
пуерперальні гнійно-септичні захворювання но-
зологічної специфічності. Тому в основі етіотроп-
ної терапії корів за гнійного ендометриту є засто-
сування антибактеріальних препаратів широкого
спектру дії, які володіють бактерицидним ефек-
том [5-8].

Йод є унікальною лікарською речовиною,
який довго і широко використовується в медицині
в якості антисептичного та відволікаючого засобу,
а його протимікробна дія розповсюджується як на
грампозитивні, так і на грамнегативні мікрооргані-
зми. Внаслідок цього йод має в декілька разів
ширший спектр дії ніж інші антимікробні препара-
ти, що застосовуються за гнійної інфекції у корів.
Крім антибактерійного ефекту, він також прояв-
ляє активну фунгіцидну та противірусну дію. [9]

Слід зазначити, що з усіх протимікробних
препаратів тільки йод має здатність проникати
крізь клітинну мембрану, стабілізує її, затримую-
чи при цьому проникнення у клітину вірусів. Пре-
парати йоду також мають високу біологічну акти-
вність(в першу чергу через щитоподібну залозу)
та різнобічну стимулюючу дію на організм [10].

Метою дослідження було: розробити ефе-
ктивні схеми лікування корів, хворих на гнійний
ендометрит, що ґрунтуються на комплексному
реґіонарному застосуванні антибіоти-
ків,препаратів йоду та аміридину.

Матеріали і методи дослідження: для екс-
перименту відбирали корів-аналогів української
чорно-рябої молочної худоби (віком 3-5 років,
середньої вгодованості, масою 450-500 кг, моло-
чною продуктивністю 5 тис. кг), які належать СГК
«Летава» Чемеровецького району Хмельницької
області. Корів з діагнозом гнійно-катаральний ен-
дометрит було розділено на 3 групи. В усіх групах
хворим тваринам застосовували антибіотикоте-
рапію із використанням препаратів «тилозин
20 %» (виробник «Бровафарма», м. Бровари), та
«окситетравет-20%» (виробник ТОВ «Ветсинтез»,
м. Харків).

Коровам першої дослідної групи (Д1) ми за-
стосовували комплексну схему лікування, яка
включала щоденне внутрішньом язове (згідно
настанови) застосування антибіотиків: «тилозин -
20 %» у дозі 0,5мл / 10кг та “окситетравет 20%” у
дозі 1мл / 10кг маси тіла. У якості утеротонічного
засобу внутрішньом язово ін’єктували препарат
«амірідин-1%» - 4 мл на 100 кілограм маси тіла.
Препарати вводили один раз на добу до повного
зникнення симптомів ендометриту та ще 1 добу.

Тваринам другої дослідної групи (Д2) засто-
совували реґіонарне введення «тилозину– 20 %»
у дозі 0,3мл/10кг, та “окситетравет – 20%” у дозі
0,5мл/10кг, утеротонічний засіб “амірідин-1%”
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вводили в дозі 2 мл на 100 кілограм маси тіла.
Перше введення препаратів проводили – у внут-
рішню здухвинну артерію за І.П. Ліповцевим, че-
рез 24 год. – у молочну вену, у подальшому –
паравагінально (авторське свідотство за
№ 85115).

Коровам третьої групи (Д3) застосували ліку-
вання аналогічне другій групі (Д2); крім того, у
першу добу додатково у внутрішню здухвинну
артерію та через 24 години інтравенозно вливали
водний розчин йоду (розчин Люголя): відповідно
у дозі 10 та 30 мл на 100 кг маси тіла. Одночасно
із антибактеріальною терапією коровам внутріш-
ньопіхвово (при можливості – внутрішньоматко-
во) вводили 40-50 мл 0,5 % - ного олійного роз-
чину йоду (авторське свідотство за № 85118).
Даний розчин вводили за допомогою піпетки для
штучного осіменіння, з’єднаної з 50 грамовим
пластиковим шприцом.

Результати дослідження:
При розробці та клінічній перевірці комплек-

сно-послідовних схем лікування корів за гнійного
ендометриту ми керувалися принципами раціо-
нальної антибіотикотерапії, що базуються на ре-
ґіонарних методах введення препаратів. До поча-
тку застосування схем обробки тварин нами були
проведені та враховані результати бактеріологіч-
них досліджень виділень із матки корів, хворих на
ендометрит. У продовж останніх 5-ти років нами
постійно проводиться моніторинг мікрофлори,
виділеної із статевих шляхів хворих корів госпо-
дарств регіону. Двічі на рік (весною та осінню)
бактеріологічними дослідженнями матково-
піхвових виділень ідентифікується мікрофлора,

задіяна у розвитку гнійного ендометриту з визна-
ченням її антибіотикочутливості. Згідно отриманої
антибіотикограми проводиться підбір антибакте-
рійних препаратів для корів досліджуваних гос-
подарств, постійно проводиться корекція прото-
колів лікування хворих самок (з урахуванням ви-
ду препаратів, їх комбінацій, доз та терміну ліку-
вання). Як свідчать лабораторні дослідження крім
бактеріального чинника (стафілококів, стрептоко-
ків, кишкової палички та інших), у 10 – 20% проб
також висіваються мікроскопічні гриби із роду
Candida. Саме тому, на нашу думку, включення у
лікувальні схеми препарату йоду підвищує ефек-
тивність антибіотикотерапії, попереджає дисбак-
теріоз, який може спровокувати масивне застосу-
вання антибіотиків.

Проведені нами клінічні дослідження запро-
понованих схем антибактеріальної терапії хворих
корів та порівняльна оцінка реґіонарних методів
введення антибіотиків (у внутрішню здухвинну
артерію, інтравенозно та паравагінально) пока-
зали їх високу ефективність, адекватність, скоро-
чення тривалості курсу лікування, технологічність
та цілковиту безпечність для тварин.

Аналіз ефективності лікування хворих на ен-
дометрит тварин у дослідних групах Д2 і Д3 пока-
зав, що реґіонарне введення препаратів вияви-
лось більшефективним, ніж їх традиційне (внут-
рішноьм’язове) застосування. У 83,3 % корів гру-
пи (Д2) вже на 3-тю добу зникали клінічні ознаки
ендометриту: припинялися виділення, матка зме-
ншувалася у розмірах та відновлювала ригідність
(табл. 1).

Таблиця1
Ефективність лікування корів.

Запліднюваність корів після осіменіння, %Групи
тварин

Ефективність
лікування, % Після 1-го

осіменіння
Після 2-го
осіменіння

Після 3-го
осіменіння

Інтервал від оте-
лення до

запліднення, доби

Економічна
ефективність
на 1 грн затрат

Д1 (n=10) 70 40 20 10 65,8 ± 3,8 3

Д2 (n=12) 83,3 50 25 8,3 59,8 ± 2,8 3,5

Д3 (n=13) 92,3 61,5 30,8 - 55,5 ± 2,4 4,2

Проведеними клінічними дослідженнями та-
кож встановлено, що запропоноване гемотропне
введення водного розчину йоду суттєво покра-
щило результати лікування корів з післяродовою
інфекцією. Так, у групі Д3 у порівнянні із Д2 оду-
жало на 9 % та запліднилося на 17,3 % корів бі-
льше. Безперечно, введення антибіотиків та роз-
чину Люголя у внутрішню здухвинну артерію, зу-
мовлює направлену дію останніх, накопиченням
їх у вогнищі запалення та створенням тут вищої
концентрації у порівнянні із внутрішноьм’язовим
застосуванням. Слід також зауважити, що вве-
дення лікарських препаратів у внутрішню здух-
винну артерію є більш простим у технічному пла-
ні, ніж інтрааортальне вливання та потребує
менших фізичних затрат. Крім того, одночасно із

введенням препаратів у зовнішню здухвинну ар-
терію проводиться трансректальна оцінка фізіо-
логічного стану геніталій та їх масаж, що також
позитивно відображається на результатах ліку-
вання: суттєво скоротився термін лікування (на 4-
4,5 доби), сервіс-період (на 6-7 діб), покращуєть-
ся запліднюваність корів-реконвалисцентів. Ге-
мотропне застосування препаратів також позити-
вно відобразилося на економічних показниках
лікування корів за ендометриту.

Таким чином, внутрішньо-артеріальне та ін-
травенозне введення водного розчину йоду сут-
тєво підвищує ефективність запропонованих
схем антибіотикотерапії корів за гнійного ендоме-
триту, скорочує термін лікування та відновлення
репродуктивної функції корів, а також запобігає
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ускладненням при тривалому застосуванні анти-
бактерійних засобів.

Висновки.
1. Комбіноване застосування антибіотиків

«тилозин–20%» та «окситетравет-20%» за раху-
нок синергічної дії є високоефективним методом
лікування гнійної інфекції у корів.

2. Доповнення запропонованих схем антибі-
отикотерапії корів за ендометриту внутрішньо-
венним та внутрішньоартеріальним введенням
водного розчину йоду суттєво підвищує ефектив-
ність етіотропної терапії та відновлення їх відтво-
рної функції.

3. Комбіноване регіонарне застосування ан-
тибіотиків «тилозин-20%», «окситетравет-20%»
та розчину Люголя для антибактеріальної терапії
корів за гнійного ендометриту є етіологічно об-
ґрунтованим та екологічно безпечним, що у по-
єднанні із зменшенням курсових доз препаратів
забезпечує оптимальний фармако-економічний
показник лікування.

Перспективи подальших досліджень. Бу-
дуть розроблятися та апробуватися схеми ліку-
вання корів, хворих на післяродовий гнійно-
катаральний ендометрит, які ґрунтуються на
принципах раціональної антибіотикотерапії.
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МІКРОБНИЙ ПЕЙЗАЖ ГНІЙНИХ РАН У КОНЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ
АНАТОМО-ТОПОГРАФІЧНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

Встановлено, що в залежності від анатомо - топографічних особливостей локалізації гнійних
ран у коней мікробний пейзаж може мати певні відмінності. Так, у ділянці голови частим збудником
є кишкова паличка, в меншій мірі асоціація кишкової палички та диплокока; у ділянці тулуба частіше
виділяється кокова мікрофлора, рідше асоціація кишкової палички і стафіло - та стрептокока; у
ділянці кінцівок переважає асоціація кокової мікрофлори, незначний відсоток припадає на асоціацію
кишкової палички з стафілококом та диплококом.

Актуальність теми. Організм тварин постій- но взаємодіє з різнобічними факторами зовніш-


