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В статье проанализирована динамика уровня АсАТ и АлАТ крови маточного поголовья коров
исследуемых хозяйств во время проявления ними половой цикличности, а так же в зависимости
от состояния половой функции. Выяснена роль АсАТ и АлАТ в механизме формирования стадии
возбуждения. Установлена достоверная разница показателей АсАТ и АлАТ крови во время разных
стадий и феноменов полового цикла коров исследуемых хозяйств. Выявлена достоверная разница
уровня АсАТ и АлАТ относительно состояния половой функции.

In article is analyzed the dynamics AsAt of AlAt atransferase in blood of uterine total number of livestock
of cows in investigating properties during a display by them to the sexual recurrence, but in the same way in
depending on conditions of sexual function. The role of aminotransferase/aspartate aminotransferase in
mechanism of forming excitation stage was discovered. It was found a realistically differ of factors AsAt of
AlAt atransferase of blood in time of different stages and fenomens sexual cycle of cows in investigating
properties. It’s discovered a realistically differ of level on AsAt of AlAt atransferase in front of condition of
sexual function.
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МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД СЕКРЕТУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ,
ХВОРИХ НА СЕРОЗНИЙ МАСТИТ

У статті наведені результати досліджень щодо вивчення морфологічного складу молока клі-
нічно здорових і хворих на серозний мастит корів чорно-рябої породи у різні фізіологічні періоди.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Молоко й молочні продукти з давніх-давен
займають провідне місце в харчуванні людей.
Цей продукт з кожним роком все більше
утверджує себе на міжнародному рівні як
стратегічний товар, який здатен впливати на
економіку нашої країни. Тому впродовж останніх
років будуються великі молочні комплекси,
облаштовані сучасними технологічними засоба-
ми виробництва, а вченими різних галузей ве-

деться значна робота з питань підвищення
молочної продуктивності корів [1].

У зв’язку із вступом України до СОТ до
виробників молочної продукції висуваються більш
жорсткі вимоги щодо якості та безпеки їхньої
продукції. Для того, щоб існувати на світовому
ринку, необхідно забезпечити високу
конкурентоспроможність молока й молочних
продуктів вітчизяного виробництва. Проте на
шляху досягнення відповідності європейським
стандартам якості продукції існують деякі
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невирішені проблеми. Одним із головних
чинників, який гальмує зростання молочної
продуктивності корів і санітарної якості молока у
господарствах з різною формою власності, є
патологічні процеси в молочній залозі, особливо
запального характеру [2].

Мастит наносить молочному тваринництву
значні економічні збитки внаслідок різкого зни-
ження молочної продуктивності корів (гіпогалак-
тія) або повного переривання лактації (агалактія).
Дана патологія призводить до передчасного виб-
раковування дійного поголів’я, великих матеріа-
льних витрат, праці і часу на терапію і догляд за
тваринами. Випоювання телятам молозива і мо-
лока від хворих корів викликає захворювання но-
вонароджених телят та їх загибель. Крім того,
проблема маститу корів має й соціальне значен-
ня. Використання молока, що містить патогенні
мікроорганізми або їх токсини, викликає у людей,
особливо дітей, розлади шлунково-кишкового
тракту, ангіни, токсикоінфекції.

Зв’язок проблеми з важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Відомо, що в
структурі захворювань корів мастит займає особ-
ливе місце. За повідомленням Європейської асо-
ціації тваринників, дана патологія розповсюджена
в усіх країнах з розвиненим молочним скотарст-
вом, і спостерігається тенденція до її зростання
[7]. Незважаючи на те, що за останні 50 років
проведена значна наукова робота по розробці
методів діагностики, терапії і профілактики мас-
титу у корів, на сьогоднішній час ця проблема
залишається досить актуальною.

Аналіз основних досліджень і публікацій.
Однією з основних ознак запалення тканин є ску-
пчення клітин, головним чином лейкоцитів, в
ураженому органі, де вони виконують фагоцитар-
ну функцію. Будь-яке подразнення тканин молоч-
ної залози, викликане мікроорганізмами чи інши-
ми факторами, супроводжується збільшенням
кількості клітин в молоці та зміною рН середови-
ща.

Крім виражених змін фізичних і хімічних вла-
стивостей молока, що наступають під час розвит-
ку запалення молочної залози, вагоме діагности-
чне значення належить збільшенню кількості со-
матичних клітин, основу яких складають лейкоци-
ти.

При розвитку запального процесу в молочній
залозі відбуваються значні зміни у співвідношенні
клітин молока за рахунок здійснення фагоцитар-
ної реакції. Відбувається значне збільшення кіль-
кості лейкоцитів, в першу чергу за рахунок нейт-
рофілів, які першими включаються у боротьбу з
мікробами своїми ферментами та антибактеріа-
льними речовинами [3, 5, 6, 9, 10, 11].

Як відомо, число соматичних клітин в 1 мл
молока здорових корів зазвичай на 2-7 місяці ла-
ктації не перевищує 500 тис. Але в перший мі-
сяць після родів, під час запуску та в сухостійний

період їх вміст в секреті молочної залози значно
підвищується [2, 4, 8].

Таким чином, склад соматичних клітин моло-
ка не є постійним і залежить від багатьох факто-
рів екзогенного та ендогенного походження, се-
ред яких важливе місце займають: вік корів, фун-
кціональний стан молочної залози, підготовка
вим’я до лактогенезу, запальні процеси тощо [7,
10, 11].

Тому, з метою диференційної діагностики,
своєчасного прогнозування та профілактики се-
розного маститу, ми вивчали клітинний склад се-
крету з уражених четвертин молочної залози у
різні функціональні періоди молочної залози.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ.
Дослідження проводили на поголів’ї корів

чорно-рябої породи СТОВ «Вікторія» Краснопіль-
ського району Сумської області. Молоко для до-
сліджень відбирали в лактаційний (3-4 місяць),
сухостійний (за 2 доби до родів) та молозивний
(доба після родів) періоди від здорових та хворих
на серозний мастит корів. Кількість соматичних
клітин визначали в пофарбованих мазках прямим
методом підрахунку, запропонованим Прескот-
том і Брідом (1910 р.) [12].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Результати досліджень показали (табл.1),

що загальна кількість соматичних клітин у клініч-
но здорових корів, які перебували на 2-3 місяці
лактації становила 650±70 тис/мл, серед яких
38,4 % складали лейкоцити. При цьому, серед
лейкоцитів переважаючою формою є лімфоцити
(67,2 % ± 1,3), полінуклеари складають 25,1 % ±
1,3, а моноцити і епітеліальні клітини – 3,8% ± 0,4
та 3,9 % ± 0,4 відповідно.

Морфологічний склад секрету в сухостійний
період характеризувався різким збільшенням со-
матичних клітин у порівнянні з лактацією. Загаль-
на їх кількість складала 7601 ± 466 тис./мл, при
цьому переважаючими клітинами були лейкоцити
(80,5 %). Лімфоцити становили 58,1 % ± 0,9. Збі-
льшувалась кількість нейтрофільних лейкоцитів -
30,2 % ± 2,1, а моноцити складали 3,6 % ± 0,2.
Основною масою клітинного складу в кінці сухо-
стійного періоду є також малі епітеліальні кліти-
ни, на долю яких припадало 7,9 % ± 1,1. Зруйно-
вані клітини у вигляді вільних ядер, залишків яд-
ра та протоплазми зустрічались рідко.

У першу добу після родів (молозивний пері-
од) висока кількість малих епітеліальних клітин, у
зв’язку з розпадом в цей час у секреті клітин, за-
мінювалась залишками ядер різного розміру, і
складала відповідно 7,1 % ± 0,4. Відсоток нейт-
рофілів поступово знижувався (29,9 % ± 1,9), а
лімфоцитів – дещо зростав (59,5 % ± 1,7) у порів

нянні з сухостійним періодом. Кількість мо-
ноцитів навпаки знизилась і становила 3,4 % ±
0,4.
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Таблиця 1
Зміни клітинного складу молока здорових і хворих
на серозний мастит корів у різні фізіологічні періоди
Кількість Морфологічний склад лейкоцитів (%), М±m

соматичних клітин
(тис/мл), М±m гранулоцити агранулоцитиФізіологічний

період
загальна в т.ч.

лейкоцитів

нейтрофіли,
базофіли,
еозинофіли

лімфоцити моноцити

епітеліальні
клітини,

фрагменти
клітин

лактація 20 650±70 250±30 38,4 25,1±1,3 67,2±1,3 3,8±0,4 3,9±0,4

сухостій 20 7601±466 6120±947 80,5 30,2±2,1 58,1±0,9 3,6±0,2 7,9±1,1

молозив-ний 20 5980±585 4410±620 73,7 29,9±1,9 59,5±1,7 3,4±0,4 7,1±0,4

лактація 80 5216±218 4870±338 93,4 56,7±1,2 35,4±3,9 3,2±0,3 4,7±0,9

сухостій 71 10747±413 10230±796 95,2 67,9±3,8 20,3±2,6 3,4±0,9 8,3±1,3

молозив-ний 68 9930±302 9510±530 95,7 66,3±3,1 22,7±4,4 3,4±0,8 7,5±0,9

Слід зазначити, що постійною складовою се-
крету в усі функціональні періоди молочної зало-
зи є жирові кульки, але саме в молозивний період
їх кількість зростає в декілька разів.

У хворих на серозний мастит корів морфоло-
гічний склад секрету молочної залози значно від-
різнявся від клінічно здорових. В усі функціона-
льні періоди відмічалась дуже висока кількість
нейтрофільних лейкоцитів, які розміщувались
рівномірно по всьому мазку і інколи займали все
поле зору. Більшість цих клітин мали незмінену
структуру, що свідчить про наростання запально-
го процесу. При цьому кількість жирових кульок
була значно нижчою. Розташовувались вони час-
тіше скупченнями, інколи спостерігалась їх де-
формація, що говорить про малопоживність мо-
лока. Така мікроскопічна картина свідчить про
глибокий і обширний запальний процес в молоч-
ній залозі.

Так, у лактаційний період кількість соматич-
них клітин в секреті хворих тварин у порівнянні зі
здоровими була більшою у 8 разів і складала
5216 тис./мл ± 218. При цьому відсоток лейкоци-
тів становив 93,4 %, що перевищувало останній у
здорових тварин у 2,4 рази. Аналіз лейкограми
показав різке збільшення нейтрофілів у 2,3 рази
(56,7 % ± 1,2) з одночасним зменшенням лімфо-
цитів (35,4 % ± 3,9) та моноцитів (3,2 % ± 0,3).
Кількість епітеліальних і зруйнованих клітин на-
впаки зростала і складала 4,7 % ± 0,9.

Порівнюючи морфологічний склад секрету у
здорових і хворих корів у сухостійний період, не-
важко помітити різницю, яка проявлялась у збі-
льшенні кількості соматичних клітин
(10747 тис./мл ± 413), відсотку лейкоцитів
(95,2 %), при цьому основною складовою були
нейтрофіли (67,9 % ± 3,8), що перевищувало їх
вміст у здорових корів у 2,3 рази, епітеліальних

та зруйнованих клітин (8,3 % ± 1,3). Вміст лімфо-
цитів та моноцитів навпаки знижувався і складав
20,3 % ± 2,6 та 3,4 % ± 0,9 відповідно.

 У молозивний період у молоці хворих на се-
розний мастит корів відмічалось збільшення вмі-
сту соматичних клітин у 1,6 рази (9930 тис./мл ±
302), відсотку лейкоцитів (95,7 %) зі значним пе-
реважанням нейтрофілів (66,3 % ± 3,1). При цьо-
му, кількість лімфоцитів становила 22,7 % ± 4,4,
що було менше у 2,6 рази в порівнянні зі здоро-
вими тваринами. Відсоток моноцитів складав
3,4 % ± 0,8, а епітеліальних клітин - 7,5 % ± 0,9.

Перспектива досліджень з даного напря-
мку.

Дослідження з даного напрямку дозволять
виявляти запалення молочної залози у різні фізі-
ологічні періоди та проводити своєчасне лікуван-
ня хворих корів, що в свою чергу забезпечить
збереження продуктивності тварин.

ВИСНОВКИ
1. Проведене вивчення в секреті молочної

залози числа лейкоцитів, лейкоцитарної форму-
ли, вмісту епітеліальних клітин, жирових кульок
та інших включень дало нам можливість встано-
вити певну закономірність між клітинним складом
молока з однієї сторони, функціональним станом
вим’я та серозним його запаленням з іншої.

2. Вже на початку розвитку запального про-
цесу в молочній залозі, не зважаючи на її функці-
ональний стан, відбуваються значні зміни в клі-
тинному складі молока, що має неабияке діанос-
тичне значення, оскільки вони дозволяють гово-
рити про характер запального процесу, а разом з
тим і про його прогноз, виявити ступінь морфоло-
гічних змін і на підставі цього застосувати своє-
часне і ефективне лікування хворих корів.
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ПОШИРЕНІСТЬ ПІОМЕТРИ І ХРОНІЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ У КІШОК

В роботі було досліджено 191 кішку з піометрою та 73 випадків хронічного ендометри-
ту.Піометру та хронічний ендометрит частіше реєстрували з вересня по листопад.Стосовно
частоти виникнення піометри і хронічного ендометриту серед кішок різного віку найбільш часто
діагностували дані патології у кішок у віці 5-8 років. Їх переважно виявляли у безпородних кішок, а
серед порідних домінували такі як персидська і сіамська породи.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. За останні роки кількість домашніх тварин,
особливо у густонаселених містах, стрімко зрос-
тає. Якщо популяція собак залишилась на одно-
му рівні або дещо зменшилась, то кількість кішок
щорічно зростає. В умовах домашнього утриман-
ня захворювання репродуктивних органів кішок
зустрічаються часто, і немалу частку займають
запальні процеси матки. Тяжкість перебігу даних

процесів представляє серйозну проблему для
практикуючих ветлікарів. Поліциклічність кішок
збільшує у них ризик розвитку запальних проце-
сів матки в порівнянні з суками[9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.З
патолого-анатомічної точки зору зміни в матці у
кішок можна розділити на три основні групи: піо-
метра, хронічний ендометриті залозисто-кістозна
гіперплазія ендометрію[8].


