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Скляров П.М., Кошевой В.П., Федоренко С.Я. Применение озонотерапии в репродукции 

овец и коз  
В статье рассмотрена возможность применения озонотерапии в репродукции овец и коз. 

Установлено, что она является эффективной при лечении послеродового катарально-гнойного 
метрита и неспецифического баланопостита, поэтому ее можно рассматривать как альтерна-
тиву применению антибактериальным препаратам и рекомендовать как самостоятельно, так и 
в сочетании с другими медикаментозными методами лечения. 

Использование озонотерапии оказалось эффективным. По сравнению с принятой схемой 
терапии продолжительность периода от начала лечения коз с послеродовым катарально-гнойным 
метритом до исчезновения клинических признаков болезни сократилась на 1,1 и 2,8 суток, а опло-
дотворяемость после 1-го осеменения – на 17,2 % и 37,2 % соответственно при использовании 
ОКО и Прозона. При лечении баранов с неспецифическим баланопоститом продолжительность 
периода от начала лечения до выздоровления сократилась на 0,8 суток при использовании ОКО и 
2,2 суток – Прозона. 

Ключевые слова: овцы, козы, репродукция, озонотерапия. 
 
Sklyarov P.M., Koshovoy V.P., Fedorenko S.Y. Application of ozone therapy in reproduction of 

sheep and goats 
The article discusses the possibility of using ozone therapy in the reproduction of sheep and goats. It 

was found that it is effective in the treatment of postpartum metritis catarrhal-purulent and non-specific bala-
noposthitis, so it can be considered as an alternative to the use of antimicrobials and recommend both inde-
pendently and in combination with other drug treatments. 

The use of ozone therapy has been effective. Compared with the accepted regimen duration of the 
start of treatment with postpartum goats catarrhal-purulent metritis to the disappearance of clinical signs of 
the disease decreased by 1,1 and 2,8 days, and fertility after the 1st insemination – by 17,2 % and 37,2 %, 
respectively, when using an eye and a prozone. In the treatment of sheep with balanoposthitis nonspecific 
duration period from start of treatment until recovery was reduced by 0,8 days using JCE and 2,2 days - 
Prozone. 

Keywords: sheep, goats, reproduction, ozone therapy. 
 
Дата надходження до редакції: 03.01.2015 р. 
Рецензент: д.вет.н., професор Харенко М.І. 
 
УДК 619:618.71:615.9:636.39.034 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ СУБІНВОЛЮЦІЇ МАТКИ ТА ПІСЛЯРОДОВОГО ЕНДОМЕТРИТУ  
У КОРІВ НА ФОНІ ЗАБРУДНЕННЯ КОРМІВ МІКРОМІЦЕТАМИ ТА ЇХ ТОКСИНАМИ 

 
Н.О. Стрєльнікова, аспірант, Сумський національний аграрний університет 

 
У статті наведені результати досліджень функціонального стану печінки корів та нетелей 

під час сухостійного періоду за контамінації кормів мікроміцетами та їх токсинами. При розробці 
методики профілактики акушерської патології у корів враховували сукупність факторів, що впли-
вають на організм вагітної самки, зокрема на розвиток супутньої патології, яка може призводити 
до імунодефіцитного стану організму і підвищувати частоту виникнення післяродової патології. 
Запропоновано та впроваджено комплексну методику профілактики у корів акушерської патології з 
використанням адсорбенту та комбінованих вітамінно-мінеральних препаратів і складних поліса-
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харидів протягом сухостійного періоду. Порівняно ефективність застосування в перші години піс-
ля родів синтетичного аналогу простагландину F2α, β-адреноблокатора та сироватки кордової 
крові з метою профілактики субінволюції матки та ендометриту. 

Ключові слова: корови, мікотоксини, гепатодистрофія, субінволюція матки, ендометрит, 
сироватка кордової крові. 

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. Вважається, що профілактика післяродо-
вих захворювань має базуватися на виконанні 
комплексних заходів з годівлі, утримання та екс-
плуатації тварин в різні періоди репродуктивного 
циклу, згідно з фізіологічними потребами їх орга-
нізму, правильною підготовкою до родів та ство-
ренням оптимальних умов для ведення родів і 
післяродового періоду. Однак, в умовах масшта-
бного групового утримання тварин і промислових 
технологій сучасного ведення скотарства, неаде-
кватних до фізіологічних потреб організму, немає 
можливості повністю реалізувати ці рекомендації 
[1, 2].  

Тому, комплекс рекомендованих профілак-
тичних заходів повинен включати використання 
біологічно активних речовин і фармакологічних 
препаратів, які забезпечують підвищення загаль-
ної резистентності організму тварин і підвищення 
нервово м’язового тонусу матки, її контрактильної 
та ретракційної здатності. 

Вивчаючи поширеність акушерських і гіне-
кологічних хвороб у корів на фоні згодовування 
кормів вражених мікроскопічними грибами та 
мікотоксинами встановлено зростання їх частоти, 
що залежить від ступеня контамінації кормів мік-
роміцетами. Так, у господарствах з допустимим і 
середнім рівнем забрудненості кормів мікроміце-
тами та їх токсинами частота затримання посліду 
у корів не перевищувала 10-15 %, субінволюції 
матки – 20-30 %, гострого післяродового метриту 
– 25 % та субклінічного метриту – 35 %. Водночас 
у тварин господарств з високим рівнем забруд-
нення кормів плісеневими грибами і їх токсинами 
акушерські і гінекологічні хвороби реєструвалися 
у 2-3 рази частіше [3, 4] 

Аналіз основних досліджень і публікацій 
в яких започатковано розв’язання проблеми. 
Патогенетичні механізми мікотоксикозів у птахів і 
свиней добре вивчені і на їх основі розроблені 
способи профілактики. Разом з тим вивченню 
хронічних мікотоксикозів та їх впливу на відтвор-
ну функцію ВРХ тривалий час не надавалось 
належної уваги [5]. Відомо, що частково мікоток-
сини у рубці жуйних піддаються біотрансформа-
ції, але вторинні продукти можуть бути більш 
токсичні, ніж основні [6]. Внаслідок цього порушу-
ється рубцеве травлення, що призводить до роз-
ладу вуглеводного, ліпідного і білкового обміну 
речовин і впливу токсичних продуктів на печінку, 
внаслідок чого остання піддається деструктивним 
змінам [7]. 

Ряд дослідників [8, 10, 11, 12, 13] повідом-
ляють, що з метою профілактики гепатодистрофії 
та кетозу використовують пропіленгліколь для 
поповнення запасів печінки глікогеном, енергети-
чного дефіциту, зняття інтоксикації та запалення. 

Наряду з цим, для посилення регенерації гепато-
цитів  використовують комбіновані препарати до 
складу яких входять вітаміни А, Е та натрію селе-
ніт. Для активації метаболічних процесів, також 
застосовують холіну хлорид, біотин та вітаміни 
групи В. 

Для профілактики післяродових захворю-
вань у корів, ряд вітчизняних та зарубіжних авто-
рів [14, 15] віддає перевагу синтетичним анало-
гам простогландину F2ɑ, не лише тому, що вони 
володіють лютеолітичною та утеротонічною дією, 
але й тому, що вони підсилюють продукування 
маткою ендогенних ПГF2ɑ [2, 16], мають прямий 
вплив на місцеву резистентність матки та елімі-
націю мікрофлори, що проникла в її порожнину за 
рахунок посилення фагоцитарної функції нейт-
рофілів та активізацію імунокомпетентної функції 
лімфоцитів [ 2, 15, 16]. 

В останні роки проводяться інтенсивні дос-
лідження з використання в якості біологічно акти-
вних стимуляторів скоротливої функції матки, 
нового класу БАР утеротонічної дії – антиадрене-
ргічних препаратів – β-блокаторів [16]. У ветери-
нарній клінічній практиці, в якості β-
адреноблокаторів запропоновано використовува-
ти препарати: утеротонік (Польща), доцитол 
(Україна) та утеротон (Росія), активною діючою 
речовиною є пропранолола гідрохлорид – анап-
рилін [2, 14, 15].  

Таким чином, для лікування тварин за аку-
шерської патології при хронічних мікотоксикозах 
доцільно використовувати біологічно активні ком-
плексні препарати, представниками яких може 
бути кордова кров і її компоненти. 

За даними В.І. Грищенко та Ю.А. Мошко 
[16, 17] сироватка кордової крові знайшла широке 
застосування в гуманній медицині, її використо-
вують при лікуванні захворювань жіночої статевої 
системи, таких як ендометріоз, безпліддя, гінеко-
логічних запальних захворювань, станів, пов'яза-
них з порушенням гормональної рівноваги 
[18,19]. 

Постановка завдання. Метою даної роботи 
було визначити у корів і нетелей функціональний 
стан печінки під час сухостійного періоду за кон-
тамінації кормів мікроміцетами та їх токсинами, а 
також розробити протоколи профілактики субінво-
люції матки та післяродового ендометриту. 

Матеріали і методи досліджень. Дослі-
дження проводилися на базі господарства ПСП 
«Пісківське» Бахмацького р-ну, Чернігівської об-
ласті, на коровах української червоно-рябої мо-
лочної породи.  

Ступінь контамінації кормів мікроскопічни-
ми грибами визначали в Національному науко-
вому центрі “Інституту експериментальної і кліні-
чної ветеринарної медицини" НААН України, м. 
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Харків шляхом висіву на живильні середовища – 
агари Сусло та Чапека, виділення у чисту культу-
ру, ідентифікацію та підрахунок загальної кілько-
сті спор грибів у перерахунку на 1 г корму . Міко-
токсини визначали за методикою одночасного 
визначення мікотоксинів в комбікормах і зернових 
за тонкошаровою рідинною хроматографією [20]. 
Активність амінотрансфераз у сироватці крові 
визначали уніфікованим динітрофенілгідрозино-
вим методом Райтмана-Френкеля. Білок-
синтезуючу функцію печінки досліджували мето-
дом цинк – сульфатної осадової проби за Конд-
рахіним. Концентрацію загального білка - біуре-
товим методом [21]. 

Для визначення функціонального стану пе-
чінки під час сухостійного періоду за біохімічними 
показниками у корів і нетелей були сформовані 
дослідні та контрольні групи тварин за 60-45 днів 
до родів. До першої  входили 28 нетелей і 32 
корови, другу групу сформували з 26 нетелей і 34 
корів після другої та третьої лактацій. Тваринам 
дослідної групи згодовувалиразом з кормом міко-
сорб протягом вагітності, родів та післяродового 
періоду, коровам почали застосовувати адсор-
бент в останні сто днів лактації, а нетелям почи-
наючи з 120 днів вагітності. 

Тваринам першої дослідної та контрольної 
груп згодовували адсорбент  «Мікосорб» компанії 
Alltech з розрахунку 2,0 кг на тонну корму. Крім 
того тваринам першої і другої дослідних груп за 
45-60 днів до отелення застосовували паренте-
ральне введення Е- селену (ЗАО «Нита-Фарм» – 
Росія) та інтровіту (Intеrchemie – Нідерланди) в 
дозі 12 та 15 мл на тварину, з повторним введен-
ням через 21 день. В подальшому за 14 днів до 
очікуваної дати родів та в перші два тижні лакта-
ції до раціону додавали рідкий пропіленгліколь 

(Нідерланди) з розрахунку 250-300 г. на голову, 
тоді як контрольних групах названі препарати не 
застосовували. 

Другий етап з профілактики акушерської 
патології був застосований в перші години після 
родів. З цією метою були сформовані три дослід-
ні групи корів і одна контрольна. В кожну групу 
відібрали 25 тварин. Коровам контрольної групи в 
якості плацебо вводили фізіологічний розчин, а 
тваринам першої дослідної – сироватку кордової 
крові, другої – естрофан і третій – утеротон.  

Результати власних досліджень та їх 
обговорення. Рівень забруднення кормів мікро-
міцетами в даному господарстві був високим, а в 
пробах сінажу та силосу було виявлено афлоток-
син В1, що перевищував МДР. Даний різновид 
токсину є сильною гепатотропною отрутою, що 
вражає печінку, викликаючи її жирове переро-
дження, має виражені канцерогенні властивості 
[4, 6, 7]. Через це було проведено діагностичні 
дослідження у корів та нетелей функціонального 
стану печінки під час сухостійного періоду за біо-
хімічними показниками. Результати досліджень 
представлені в таблиці 1. 

Із даних таблиці видно, що вміст загально-
го білка у більшості нетелей контрольної групи за 
2-3 місяці до отелення знаходився на нижній межі 
фізіологічної норми та на 3,5 % (р<0,05) був 
меншим порівняно до тварин дослідної групи. 
Уміст загальних імуноглобулінів в крові нетелей 
дослідної групи на 28,7 % (р<0,001) перевищував 
показники контрольної групи, подібна динаміка 
відмічалася у сухостійних корів, рівень загальних 
імуноглобулінів у крові контрольної групи тварин 
був у 1,2 рази (р<0,001) менший, ніж у дослідних 
тварин. 

Таблиця 1  
Біохімічні показники сироватки крові сухостійних корів та нетелей 

Показники  
Контрольна група Дослідна група 

Нетелі 
n=28 

Сухостійні корови 
n=32 

Нетелі 
n=26 

Сухостійні корови 
n=34 

Загальний білок, г/л 71,7±0,55 78,6±0,9 74,3±1,0* 81,8±1,3 
Ig, г/л 13,48±0,43 19,37±0,92 18,9±0,62*** 22,7±0,41** 
Формолова проба ++ +++ + ++ 
Сулемова проба мл 1,44±0,03 1,36±0,02 1,74±0,07*** 1,49±0,05* 
Цинк – сульфатна мл 1,62±0,06 1,39±0,04 1,93±0,06** 1,54±0,06* 
ASTммоль/годxл 1,76±0,11 2,46±0,09 1,48±0,05* 2,12±0,05** 
ALTммоль/годхл 0,98±0,06 1,23±0,04 0,94±0,03 1,2±0,06 
Коефіцієнт де Рітіса 1,8 2 1,57 1,77 

Примітки: * – р <0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.Відносно показників контрольної групи тварин.  
 

За визначення топографії печінки, виявили 
збільшення її розмірів у 6 нетелей (21,4 %) і 22 
корів (68,75 %) контрольної групи, та у 15 корів 
(44,1 %) дослідної групи, що підтверджувалося 
результатами формолової та сулемової проб. У 
17 нетелей (60,7 %) контрольної групи проби 
були негативні і лише у 11 тварин (39,3 %) зі збі-
льшеними межами печінки обидві проби були 
сумнівні. За результатами формолової та суле-
мової проби діагностували значне ураження печі-
нки у 22 корів (68,75 %) контрольної групи, що 
вказувало на перебіг хронічного процесу та у 10 

тварин (31,25 %) виявили незначне ураження 
печінки. Зниження показника сулемової проби у 
корів свідчить про розвиток дистрофічних проце-
сів печінки [9, 10].  

В подальшому, було з’ясовано білок-
синтезуючу та ферментативну функції печінки. За 
проведення цинк – сульфатної осадової проби, у 
нетелей і корів контрольних груп за 45-60 днів до 
родів було встановлено порушення білок-
синтезуючої функції печінки. У цих тварин відмі-
чалося зниження витрат цинку сульфату на оса-
дження крові у 1,2 рази (р<0,001) та 1,1 рази 



178 
Вісник Сумського національного аграрного університету 

Серія «Ветеринарна медицина», випуск 1 (36), 2015 
 

(р<0,05), порівняно з дослідними групами нете-
лей і корів.   

При дослідженні ферментативної активнос-
ті амінотрансфераз було встановлено, у 20 % 
нетелей контрольної групи підвищену активність 
АСТ, що свідчить про початкову стадію патології 
печінки. У 66,7 % корів цієї групи відмічали під-
вищену активність АСТ та у 33,3 % тварин зросла 
активність АЛТ, що вказує на гіперферментемією 
амінотрансфераз та тривале ураження печінки. У 
нетелей дослідної групи показники АСТ та АЛТ 
не перевищували фізіологічні межі, однак у 43,6 
% корів дослідної групи відмічали підвищення 
АСТ та у 28,7 % тварин – АЛТ. Коефіцієнт де 
Рітіса у корів та нетелей контрольної групи вихо-
див за межі гранично допустимих рівнів. Співвід-
ношення амінотрансфераз у тварин дослідної 
групи відповідало фізіологічним показникам. Та-
ким чином, данні дослідження дозволяють зроби-
ти висновок про те, що використання мікосорбу 
зменшує токсичний вплив на печінку афлотокси-
ну В1, а саме на її білок-синтезуючу функцію, що 
підтверджено формоловою та цинк-сульфатною 
пробами. Також було відмічено, що за відсутності 

адсорбенту частота гепатодистрофій серед не-
телей та корів збільшувалася у 1,5-2 рази, про 
що свідчать показники амінотрансфераз та ре-
зультати сулемової проби. 

Виходячи з вище викладеного, та беручи 
до уваги той факт, що в умовах даного господар-
ства у тільних корів реєстрували супутню патоло-
гію, а саме: патологію кінцівок, печінки, мастит та 
гестоз. Розроблена схема профілактичних захо-
дів попереджувала або полегшувала перебіг цієї 
позагенітальної патології в післяродовий період. 
В подальшому було досліджено перебіг післяро-
дового періоду у корів при згодовуванні їм адсор-
бенту, а також за його відсутності. 

З результатів досліджень наведених у таб-
лиці 2 видно, що за згодовування адсорбенту у 
корів контрольної групи, субінволюцію матки та 
ендометрит реєстрували у 13,4 та 10,5 % тварин. 
Водночас, у дослідній групі корів після застосу-
вання Е-селену, інтровіту та введення до раціону 
пропеленгліколю субінволюцію матки реєструва-
ли в 1,8 разів рідше, а поширеність ендометриту 
була меншою у 2,9 разів.  

Таблиця 2 
Вплив запропонованих схем профілактики на перебіг післяродового періоду у корів 

Показник 

ПСП «Пісківське» 
Згодовування адсорбенту Без адсорбенту 

Контрольна Дослідна Контрольна Дослідна 
n=67 n=55 n=65 n=44 

n % n % n % n % 
Фізіологічний перебіг післяродового періоду 51 76,1 49 89,1 46 70,8 37 84,1 
Субінволюція матки 9 13,4 4 7,3 11 16,9 4 9,1 
Післяродовий ендометрит 7 10,5 2 3,6 8 12,3 3 6,8 

 

Таким чином, застосування запропонова-
них схем профілактики під час сухостійного пері-
оду спряло зменшенню частоти виникнення субі-
нволюції на 6,1-7,8 % та післяродового ендомет-
риту на 5,5-6,9 %. Отже, отримані результати 
вказують на те, що у тільних корів за наявності 
супутньої патології на фоні забрудненості кормів 
мікотоксинами часто виникає патологічний пере-
біг післяродового періоду. 

Другий етап з профілактики акушерської 
патологіїпроводили в перші години після родів. 
Коровам дослідних груп застосовували утеротон, 
естрофані сироватку кордової крові. Тваринам 
контрольної групи в якості плацебо вводили фізі-
ологічний розчин.Результати досліджень щодо 

ефективності профілактики акушерської патології 
наведені в таблиці 3. 

Із даних таблиці 3 видно, що частота субін-
волюції матки та ендометриту у корів після вве-
дення сироватки пуповинної крові зменшилися на 
8 %, відносно тварин контрольної групи. Подібний 
результат отримали після застосування естро-
фану коровам третьої та утеротону – четвертої 
дослідних груп, що сприяло зменшенню частоти 
акушерської патології, порівняно з тваринами 
контрольної групи. Частота субінволюції матки у 
корів третьої та четвертої дослідних груп змен-
шилася на 8 та 4 %, випадки ендометриту реєст-
рували на 4 % рідше у цих групах тварин. 

Таблиця 3 
Результати профілактики акушерської патології в післяродовий період 

Групи 
тварин 

n 
корів Препарат  Субінволюція Ендометрит  

n % n % 
Перша (контрольна) 25 Фізіологічний розчин 4 16 3 12 
Друга(дослідна) 25 Сироватка кордової крові 0,05 мл/кг інтраперитонеально 2 8 1 4 
Третя(дослідна) 25 Естрофан 2 млвнутрішньом'язово 2 8 2 8 
Четверта(дослідна) 25 Утеротон 10 мл внутрішньом'язово 3 12 2 8 

 

Отже, застосування сироватки кордової кро-
ві у корів, з метою профілактики субінволюції мат-
ки та ендометриту в перші години після родів, 
забезпечило зменшення випадків післяродової 
патології відносно контрольної групи на 16 %, тре-
тьої і четвертої груп 4 та 8 % відповідно, що свід-

чить про міотропні та імуностимулюючі властивос-
ті сироватки кордової крові за рахунок біологічно 
активних речовин, які входять до її складу. 

Висновки та перспективи досліджень. 
За згодовування мікосорбу коровам під час сухо-
стійного періоду їх захворювання на субінволю-
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цію матки та післяродовий ендометрит зменшу-
ється на 2-3,5 %. Після парентерального введен-
ня Е-селену, інтровіту та додавання до раціону 
пропеленгліколю післяотельна патологія реєст-

рується в 1,8-2,9 рази рідше. Використання сиро-
ватки кордової крові в перші години після родів, 
зменшує частоту субінволюції матки та ендомет-
риту на 4-16 %. 
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Стрельникова Н.А. Эффективность профилактики субинволюции матки и послеро-

дового эндометрита у коров на фоне загрязнения кормов микромицетами и их токсинами 
В статье приведены результаты исследований функционального состояния печени коров и 

нетелей во время сухостойного периода при контаминации кормов микромицетами и их токсина-
ми. При разработке методики профилактики акушерской патологии у коров учитывали совокуп-
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ность факторов влияющих на организм беременной самки, в частности развитие сопутствую-
щей патологии, которая может приводить к иммуносуппрессивному состоянию организма и уве-
личивать частоту возникновения послеродовой патологии. На протяжении сухостойного периода 
предложена и внедрена комплексная методика профилактики у коров акушерской патологи с ис-
пользованием адсорбента, комбинированных витаминно-минеральных препаратов и сложных по-
лисахаридов. Сравнили эффективность применения в  первые часы после родов синтетического 
аналога простагландина F2ɑ, β-адреноблокатора и сыворотки кордовой крови с целью профилак-
тики  субинволюции матки и эндометрита. 

Ключевые слова: коровы, микотоксины, гепатодистрофия, субинволюция матки, эндомет-
рит, сыворотка кордовой крови. 

 
Strelnikova N.O. Efficiency of uterus subinvolution and postpartum endometritis prophylaxis in 

cows against the background of Micromycetes and their toxins  feed contamination. 
The article presents the results of studies of the functional state of the cows’ and heifers’ livers during 

the dry period under conditions of Micromycetes and their toxins feed contamination. While developing 
schemes of prevention of the obstetrical pathologies the totality of impacts on the body of pregnant females, 
including the presence of comorbidity, which can lead to immunosuppressive condition of the body and in-
crease the incidence of postpartum disorders was taken into the account. A comprehensive procedure of 
prevention of the obstetrical pathologies  in the dry period using  adsorbent , combined vitamin and mineral 
preparations and complex polysaccharides was suggested and implemented. Efficacy of applying synthetic 
analogue of prostaglandin F2ɑ, β-blockers and cord blood serum during the first hours after birth were com-
pared with the aim of  uterussubinvolution and endometritis prophylaxis. 
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