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ГНІЙНО-КАТАРАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРИТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ БІОСТИМУЛЯТОРА СЕЛЕРАН
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У статті представлені результати досліджень стосовно вивчення динаміки морфометричних
показників ендометрію на початку та наприкінці комплексного лікування корів з гострим післяродовим ендометритом з застосуванням біостимулятору селеран.
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Актуальність проблеми. З метою досягти денатурованої емульеованої – ПДЕ), симптомависокий терапевтичний ефект на практиці вете- тичної (окситоцин на фоні синестролу), етіотропринарного акушерства при лікуванні корів з гост- ної (енроцид) терапії та імуностимулятора селерим післяродовим ендометритом доцільно вико- ран. Коровам вводили 2 % масляний розчин сінеристовувати комплексні схеми лікування, які за- стролу внутрім’язево в дозі 0,6 мл/100 кг маси
безпечують нормалізацію обміну речовин в ор- тіла двократно з інтервалом 24 години, починаюганізмі тварин та трофіки, стимулють регуляцію чи з першої доби лікування. Окситоцин в дозі 8нервово-м’язового тонусу міометрія, відновлюють 10 ОД/100 кг маси тіла чотири рази на добу, пота покращують скорочувальну функцію матки, чинаючи з другої доби лікування.
видаляють з її порожнини ексудат в якому є проЕнроцид вводили в/м з 48-годинним інтервадукти розпаду лохій, тканин, мікробів та токсинів, лом у дозі 150 мл перші два введення та по
підвищують захисні сили організму та пригнічу- 100 мл – кожне послідуюче. Також тваринам ввоють життєдіяльність патогенної мікрофлори, дили (ПДЕ) в дозі 5 мл/100 кг у першу, п’яту та
відновлюють структуру та функцію матки.
дев’яту добу лікування та 7 % розчин іхтіолу
Для цього використовують засоби загально підшкірно в першу, третю та п’яту добу лікування
стимулюючої патогенетичної терапії, маткові міо- в дозі 5, 6 та 7 мл/100 кг маси. Біологічно активтропні та протимікробні лікарські препарати. Крім ний препарат селеран застосовували у вигляді
цього з метою більш об’єктивної оцінки терапев- внутрішньом’язевих ін’єкцій у внутрішній бік стегтичної ефективності використовують методи на в 1 та 4 добу в дозі 20 мг на голову.
морфологічних, у тому числі морфометричних
Результати дослідження. Клінічне одужандосліджень.
ня тварин спостерігалось у 93 % корів через 10Завдання досліджень. Метою цієї роботи 12, у середньому через 11,2±0,8 діб від початку
було: вивчення динаміки морфометричних показ- лікування. Запліднення відбулось у 92 % корів,
ників ендометрію на початку та наприкінці ком- період від родів до запліднення склав 60,6±3,87
плексного лікування корів з гострим післяродовим доби, а коефіцієнт запліднення – 1,35±0,07.
ендометритом з застосуванням біостимулятору
При проведенні гістологічних досліджень
селеран.
слизової оболонки матки гострий післяродовий
Матеріали і методи дослідження. Ма- гнійно-катаральний ендометрит у корів характетеріалом для досліджень були зразки слизової ризувався десквамацією покровного епітелію, а
оболонки матки корів червоно-рябої породи з також ділянками де був відсутній епітелій. Підмасою тіла 450-500 кг, відібрані на 8-10 добу слизова основа слизової оболонки матки була
після родів від корів хворих гострим ендометри- набряклою та значно інфільтрованою гістоцитартом (n=8), а також наприкінці лікування (n=8).
ними та лімфоїдними тканинами.
Для гістологічних досліджень брали зразки
Комплексне лікування корів, хворих на
слизової оболонки з середини рогів матки за до- гнійно-катаральним ендометрит суттєво вплинупомогою біотома для біопсії слизової та м’язових ло на структуру слизової оболонки матки. В ході
оболонок матки (патент РФ на винахід № лікування та за часом одужання відбувалась ре228172).
генерація залозистого епітелію. Клітини залозиЗразки ендометрію корів клали у флакон з стого епітелію мали кубічну, або призматичну
10% розчином нейтрального формаліну, обез- форму.
воднювали в спиртах, хлороформі та заливали в
У стромі ендометрію за час лікування зменпарафін. Зрізи готували на мікротомі МПС-2 зав- шився запальний набряк та ослабла клітинна
товшки 4-5 мкм, депарафінували та фарбували реакція, у більшій кількості тварин у яких брали
гематоксилін – еозином. Морфометричні до- біопсійний матеріал у процесі комплексного лікуслідження
виконані
за
методикою вання відбулось відтворення структури покривноГ.Г. Автанділовим (1990).
го епітелію ендометрію. Покривний епітелій енКомплексне лікування передбачало застосу- дометрію представлений у цих тварин клітинами
вання засобів загально стимулюючої неспеци- призматичної форми, ядра яких розміщені ближфічної терапії (7 % розчину іхтіолу та плаценти че до базальної мембрани.
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Морфометричні дослідження показали, що
комплексне лікування корів з гострим післяродовим ендометритом супроводжується збільшенням висоти клітин покривного епітелію на 8,7 %
(16,8±3,24 мкм), товщини ендометрію – на 11,1 %
(289,15±26,71 мкм).
Висновок. Таким чином, комплексне лікування корів з гострим післяродовим ендометритом з використанням засобів загально стимулю-

ючої неспецифічної терапії (іхтіол та ПДЕ) у
поєднанні з введенням окситоцину на фоні синестролу та антимікробного препарату енроцида, а
також з застосуванням біологічного стимулятора
селерану забезпечує клінічне одужання у 93 %
тварин у середньому через 11,2±0,08 доби, яка
супроводжується послабленням запальної реакції, а також відновленням структури покривного
епітелію ендометрія тварин.
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В статье представлены результаты исследований относительно изучения динамики морфометрических показателей эндометрия в начале и в конце комплексного лечения коров с острым
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ЧАСТОТА КІСТОЗНОГО ПЕРЕРОДЖЕННЯ ЯЄЧНИКІВ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ
Ф. Г. Рошка, аспірант
А. Й. Краєвський, доктор ветеринарних наук, професор
Сумський національний аграрний університет
Визначено поширеність кістозного переродження яєчників у високопродуктивних корів, яке
склало в середньому по стаду 7,1 %. Проведено аналіз частоти виявлення оваріальних кіст залежно від тривалості неплідності, попередньої лактації та віку тварин. Встановлено, що серед корів з
кістозним переродженням яєчників більше, ніж половина були тварини з періодом менше 60-и діб
після родів, ще 25 % до чотирьох місяців після родів. Крім того, поширеність кіст у корів має тенденцію до зростання у тварин з подовженою лактацією, а при її тривалості більше 391-го дня зростає у 2,4 раза. Частота реєстрації кіст у корів з віком зростає, і у тварин п’ятої та більше лактацій відмічається у 2,9 раза частіше, ніж після перших родів.
Ключові слова: високопродуктивні корови, яєчники, кістозне переродження
Постановка проблеми у загальному ви- досліджень було визначити частоту реєстрації
гляді. Кістозне переродження яєчників досить кістозного переродження яєчників у молочних
поширена патологія молочних корів [1] і є однією корів залежно від тривалості періоду від родів до
із причин тривалої неплідності та передчасного їх виявлення патології, кількості лактацій, тривавибраковування.
лості попередньої лактації.
За сучасними уявленнями кіста яєчників виМатеріал і методи досліджень. Матеріалом
никає через несвоєчасну та/або недостатню сек- для
дослідження
були
високопродуктивні
рецію лютеїнізуючого гормону під час статевої неплідні корови різних вікових груп, з неоднакоохоти внаслідок неспроможності гіпоталамо- вим терміном неплідності та тривалості попегіпофізарної системи адекватно реагувати на редньої лактації. Діагностику кістозного переродестрогенові стимуляції через механізми позитив- ження яєчників проводили при гінекологічній дисного зворотного зв’язку. Ановуляція з трансфор- пансеризації корів з проведенням трансректальмацією передовуляторного фолікула в кісту яєч- ного дослідження статевих органів. Результати
ника призводить до порушення статевої цикліч- досліджень піддавали статистичному аналізу в
ності та відтворної функції, подовження трива- три етапи. На першому етапі проводили аналіз
лості неплідності, і як наслідок, завдає значні частоти виявлення кіст залежно від тривалості
економічні збитки [2].
неплідності (періоду від родів до моменту виявВиходячи із вищевикладеного метою наших лення кісти). На другому - визначали частоту
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