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У поросят, которые не употребляли молозиво, наблюдается гипопротеинемия, до 14-ти дне-

вного возраста уровень общего белка крови растет на 43%, содержание глобулинов, на 30%. У жи-
вотных в возрасте до 9 суток происходит уменьшение на 43,6% количества альбуминов в сравне-
нии с животными безмолозивного периода и рост на 45% глобулиновой фракции, в 7,5 раз сниже-
ние А/Г-коефициента. В период с 9 дневного по 14 дневный возраст происходит рост на 18,7% 
общего белка, концентрация альбуминов составляет разницу 13,3 %, содержание глобулинов уме-
ньшается на 15,2. А/Г-коефициент вырастает в 1,8 раз. 

 
Piglets which did not eat a colostrum, fall ill with hypoproteinemya, before 14th day the level of general 

albumen in blood grows to 43%, content of globulins to 30%. Animals under age of 9 days have diminishing 
to 43,6% amounts of albumens in comparison with the animals, in noncolostrum period and growth to 45% 
fractions of globulines, in 7,5 times decline of A/G-koeficient. In a period from 9 to 14 day age general albu-
men growth to 18,7%, the difference in concentration of albumens is 13,3 %, contence of globulins 
diminishes to 15,2. A/G-koeficient grows on 1,8 times. 
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Результати досліджень наведені у статті свідчать, що у корів–первісток спостерігається 

ускладнення родів, що проявляється зростанням тривалості родового періоду. В процесі моніто-
рингу родової діяльності корів першого – четвертого отелень, нами встановлено, що телята на-
роджуються з різною ступеню важкості ураження гіпоксією, яку було виявлено у 19,05 % новонаро-
джених тварин.  

Ключові слова: родовий процес, новонароджені телята, гіпоксія. 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. Ріст і розвиток плоду в значній мірі визна-
чається комплексом динамічних реакцій у системі 
«мати – плацента – плід», направлених на 
підтримання гомеостазу материнського організму 
до нових умов існування під час вагітності та 
нормального розвитку плода. Вважають, що ріст і 
розвиток плода визначається трьома основними 
факторами: станом материнського організму, 
функціональною здатністю плаценти і здоров’ям 
самого плоду [3, 8]. На стан плоду суттєво впли-
ває процес його народження. 

Роди – це складний фізіологічний процес 
суть якого полягає у виведенні з організму матері 
дозрілого і живого плода, звільнення порожнини 
матки від плодових оболонок та залишків плідних 
рідин. Актуальним з погляду на вищезазначене є 
дослідження перебігу родів у корів за народження 
функціонально активних телят та з ознаками 

гіпоксії. 
Зв'язок з важливими науковими і практи-

чними завданнями. Проведені дослідження бу-
ли складовою частиною тематичного плану «Ро-
зробка мультипараметричної системи виробниц-
тва молока на основі секретоутворюючої функції 
молочної залози, пре- та постнатального розвит-
ку тваринного організму і методів їх корекції» № 
державної реєстрації 018U010281 (Розділ 2. «Фі-
зіолого-біохімічні параметри пре- та постнаталь-
ного розвитку тварин та їх корекція» (2006-2011 
рр.), а також теми «Розробити систему оцінки 
функціонального стану молочної залози та мето-
ди профілактики її порушень у корів в різні періо-
ди лактації» № державної реєстрації 
0106U009414 (2005-2006 рр.)  

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Вивчення різновидностей порушень перебігу ро-
дів та причин, що їх зумовлюють, потребує дос-
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коналого розуміння динаміки родового процесу. 
Корифеї ветеринарного акушерства (Миш-
кін И.Ф., Студенцов А.П., Зверева Г.В., Шипилов 
В.С., Логвінов Д.Д.) вважали, що роди – це скла-
дний, фізіологічний процес, у здійсненні якого бе-
ре участь більшість органів і систем організму 
самки, і завершується він народженням живого 
життєздатного потомка та звільненням матки від 
навколоплідних оболонок і рідини. Суть цього ви-
значення залишається незмінною з окремими 
нашаруваннями видових і вікових особливостей 
та переліку величезної кількості екзогенних фак-
торів, які можуть справляти вплив на перебіг ро-
дового процесу [1, 4, 7].  

Для нормального перебігу родів корова пот-
ребує повного спокою, особливо це стосується 
першої стадії родового процесу, суть якої полягає 
не тільки у відкритті родових шляхів, але й у по-
верненні плода у верхню позицію і поздовжнє по-
ложення [2–3].  

Дослідження підтверджують фізіологічну 
особливість динаміки родів у корів, яка виража-
ється взаємозумовленістю тривалості і послідов-
ності здійснення родового процесу при злагодже-
ній взаємодії організму матері і плода [5]. 

Дослідники [2, 4, 6–9] виділяють 4 періоди 
стану плоду та новонародженого під час пологів: 
1) поступове згасання рухової активності плоду у 
зв'язку з розвитком стану гібернації (перший пе-
ріод пологів); 2) глибока гібернація (від кінця 
першого періоду пологів і до початку легеневого 
дихання); 3) дегібернація (за часом відповідає 
моменту початку легеневого дихання; 4) постгі-
бернаційна адаптація чи початковий етап ранньо-
го неонатального періоду. 

Багато років вчені вивчали механізми підго-
товки вагітних до пологів, формування родової 
домінанти й сигналів до початку родової діяльно-
сті. У літературі є величезна кількість робіт, прис-
вячених цій актуальній й нерозв'язній дотепер 
проблемі; запропоновано багато теорій, що пояс-
нюють механізм розв'язання родової діяльності, 
але більшість із них розглядали як провідне, яке-

небудь одне з ланок складного комплексу явищ 
[8–9]. 

Постановка завдання. Метою наших дослі-
джень було визначити показники родової діяль-
ності корів та визначити фізіологічний стан телят 
після народження. 

Матеріали і методи досліджень. Досліджу-
вали показники родової діяльності корів першого 
– четвертого отелень за умов народження функ-
ціонально активних телят та телят, що народи-
лись з ознаками гіпоксії (учбово – виробниче гос-
подарство «Ювілейний»). 

З метою виконання запланованих дослі-
джень проводили моніторинг родової діяльності 
корів першого – четвертого отелень, з яких були 
сформовані 4 групи. Визначали початок родової 
діяльності корів ректально за скороченням шийки 
матки і тривалість трьох її стадій.  

Моніторинг родової діяльності корів першої–
четвертої лактації проводили до отримання в ко-
жній групі корів по троє телят з ознаками гіпоксії. 

По мірі отелень корів кожної групи, новона-
роджених телят залежно від характеристики зов-
нішнього дихання поділяли на 2 підгрупи. У пер-
шу – відносили телят які після народження мали 
адекватні дихальні рухи (функціональноактивні), 
а в другу - телят, які після народження мали по-
рушення процесу дихання (гіпоксичні). 

Результати власних досліджень та їх об-
говорення. Результати наших досліджень свід-
чать, що тривалість родів у корів першого–
четвертого отелень (табл. 1) за умов народження 
функціонально–активних та з ознаками гіпоксії 
телят суттєво відрізнялася. 

Аналіз отриманих даних свідчить, що у 
корів–первісток процес народження функціо-
нально активних телят тривав у середньому 
606±9 хв. При чому у корів – первісток він був у 
1,15–1,20 рази довшим, а отже тривалішим був у 
них і тиск на плід, ніж у корів 2–4 отелу. Це особ-
ливо помітно при співставленні тривалості окре-
мих стадій.  

Таблиця 1.  
Тривалість стадій родів у корів (М ± m, хв, n/% = 63) 

Стадії родів,  
хв 

Групи корів 
Першого отелу, n=10 Другого отелу, n=18 Третього отелу, n=17 Четвертогоотелу, n=18 

підгрупи підгрупи підгрупи підгрупи 
Перша 

(n=7/ 70) 
Друга 

(n=3/30) 
Перша 

(n=15/83,33) 
Друга 

(n=3/16,67) 
Перша 

(n=14/82,35) 
Друга 

(n=3/17,65) 
Перша 

(n=15/83,33) 
Друга 

(n=3/16,67) 
І 98±4,0 298±10*** 76±3,0 162±9,0 78±3,0 192±6,0 82±6,0 202±12,0 
ІІ 72±3,0 103±5,0** 50±4,0 86±3,0 56±4,0 92±5,0 58±5,0 92±8,0 
ІІІ 438±7,0 536±9,0 380±10,0 422±12,0 386±8,0 424±12,0 386±14,0 454±16,0 

Всього, хв 606±9,0 867± 10** 506±12,0 668±14,0* 520±8,0 708±14,0* 526±15,0 748±12,0** 
Примітка. *р < 0,05; **р <0,01; ***р< 0,001 001 у порівняні з показником першої підгрупи; перша підгрупа – корови, що на-

родили функціональноактивних телят; друга підгрупа – корови, що народили телят з ознаками гіпоксії.  
 

Перша стадія даного процесу (рис. 1) у ко-
рів–первісток виявилась на 15,64–28,95% – три-

валіше, ніж у корів другого та третього отелень. 
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Рисунок 1. Перша стадія родів у корів 

 
 

Друга стадія (рис. 2) родів тривала у корів 
першого отелу (перша підгрупа) в 1,44 – 1,28 ра-
за (р < 0,01), а третя – в 1,15 – 1,13 раза довше (р 

< 0,05), ніж у корів другого – четвертого отелу 
(рис. 3).  

 

Рисунок 2. Друга стадія родів у корів Рисунок 3. Послідова стадія родів 

  
 

У 30 % корів – первісток із загальної кількості 
дослідних тварин (n=10) спостерігалися усклад-
нені роди. При цьому зростала тривалість усіх 
стадій родів. Перша стадія за умов народження 
гіпоксичних телят в середньому зростала в 3,04 
раза (р > 0,001), родова друга стадія – зростала в 
1,43 раза (р > 0,01), а третя – в 1,22 раза.  

У корів першої групи процес родів був значно 
тривалішим (в 1,43 раза, р > 0,01) тобто на 4,3 
години. Із загальної кількості телят, отриманих 
від корів первісток, 30 % зазнали додаткового на-
вантаження пов’язаного з родами, і потребували 
родової допомоги.  

У корів другої – четвертої групи параметри 
усіх стадій родів, як правило, мало відрізнялись. 
Підготовча (перша) стадія родів у корів цих груп в 
середньому тривала від 76±3,0 до 82,0±6,0 хв., 
друга стадія – при нормальному перебігу тривала 
50±4,0 – 58±5,0 хв. Найбільш тривалою була тре-
тя стадія, яка у корів другого та третього отелен-
ня становила 380±10,0 – 386±8,0 хв. В цілому 
тривалість родів у корів другого та третього отелу 
становила 506±12 – 520±8 хв. (8,4–8,6 годин). У 
корів другої – четвертої групи додаткового наван-
таження, пов’язаного з родами, зазнали відповід-
но 16,67; 17,65 і 16,67 % новонароджених телят. 

У корів четвертої групи тривалість усіх стадій 
родів виявилися незначно довшою, ніж у корів 

другої і третьої групи. Однак, у порівнянні з їх 
тривалістю у корів першої групи, вона була коро-
тшою на 13,2 % (в 1,15 раза). Нормальні роди у 
корів першої групи тривали відповідно на 16,50, 
14,19 та 13,20 % довше, ніж у корів останніх груп. 
У 19,05 % від загальної кількості корів, родова ді-
яльність яких підлягала моніторингу, народились 
телята з ознаками гіпоксії і потребували акушер-
ської допомоги.  

При народженні телят з ознаками гіпоксії 
тривалість перейм і потуг і обумовлений ними 
тиск були в 1,43 раза довшими у корів першої 
групи (відповідно в 1,32, 1,36 і 1,42 раза в 
порівнянні з коровами останніх груп, (р< 0,01). 
При моніторингу родової діяльності у 63 корів 
нами отримано від них 12 телят з ознаками 
гіпоксії, що становить 19,05% . 

Підвищення тривалості родів негативно 
вплинуло на стан організму новонароджених те-
лят. За таких умов рН крові у корів знижувався на 
0,08±0,001, а у телят на 0,15±0,002, що практично 
в два раза нижче, ніж у корів (р<0,01).  

Висновки. 1. Роди у корів–первісток тривали 
відповідно на 16,50, 14,19 та 13,20 % довше, ніж 
у корів 2 – 4 отелу. 

2. «Незрілість» сурфактантно – альвеоляр-
ної системи виявлено у 36,70 %, а ознаки гіпоксіі 
у 19,05 % новонароджених телят. 
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3. У 30 % корів–первісток спостерігаються 
ускладнені роди, при яких тривалість першої 
стадії (р < 0,01) зростала в 3,04 рази (р < 0,001), 
другої – в 1,43 (р < 0,01), а третьої у 1,22 рази (р 
< 0,05). 

Перспективи подальших досліджень. До-
слідження у цьому напрямі дозволять отримувати 
життєздатний приплід і знижувати виникнення пі-
сляродових патологій у корів. 
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Результаты исследований приведенны в статье свидетельствуют, что у коров-первотёлок 

наблюдается осложнение родов, которое проявляется увеличением продолжительности родового 
периода. В процессе мониторинга родовой деятельности коров первого - четвертого отёлов, на-
ми выяснено, что телята рождаются с разной степенью тяжести поражения гипоксией, которая 
была обнаружена в 19,05 % новорожденных животных. 

Ключевые слова: родовой процесс, новорождённые телята, гипоксия. 
 
The results presented in the article show that in primiparous cows observed complication families, mani-

fested increasing duration of the tribal period. During the monitoring of labor and cows first - fourth calving, 
we found that the calves are born with varying degrees of severity of hypoxia, which was found in 19.05 % of 
newborn animals. 

Key words: parent process, new-born calves, hypoxia. 
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