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АНОТАЦІЯ

Федоренко С. Я. Теоретико-експериментальне обґрунтування способів 

діагностики та терапії корів за гонадопатш. -  Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за 

спеціальністю 16.00.07 -  ветеринарне акушерство. Харківська державна зоовете

ринарна академія, Мала Данилівка, 2021.

У дисертаційній роботі висвітлено і сформульовано концепцію етіопатоґе- 

незу гонадопатій у корів, теоретично та експериментально обґрунтовано і апробо

вано способи діагностики та терапії їх за гонадопатій -  гонадодистрофії, гіпого- 

надизму та діорганної патології (гіполютеоліз + хронічний метрит).

Дослідження направлені на найбільш розповсюджені причини неплідності 

тварин у господарствах Слобожанщини -  гонадопатії. Так, серед 1046 досліджу

ваних корів гіпогонадизм установлено у 44,3 %, діорганну патологію (гіполютео

ліз на тлі хронічного метриту) -  у 9,8 %.

У корів за неплідності виявлені розбіжності у процесах перекисного окис

лення ліпідів та стані системи антиоксидантного захисту корів за гонадопатій, які 

вказують про визначаючу роль системи перекисне окислення ліпідів -  антиокси

дантний захист у ґенезі патологій яєчників. Так, прооксидантно-оксидантний ста

тус корів за гонадопатій характеризувався підвищенням рівня малонового діаль- 

дегіду на 25,3-56,8 % (р<0,001) та зниженням активності каталази -  на 56,9

91,1 % (р<0,001), супероксиддисмутатази, відновленого глутатіону -  на 16,1-19,1 

% (р<0,05 -  р<0,01).

Також, визначено, що фетоплацентарна недостатність негативно впливає 

на відновлення структури та функції гонад корів у післяродовому періоді, а під

вищення концентрації вільно-радикальних окислів та порушення стану системи 

антиоксидантного захисту призводить до розвитку гонадопатій у корів. У тварин 

за фетоплацентарної недостатності та порушень системи антиоксидантного захис

ту відмічалося збільшення кількості випадків: затримки терміну лізису жовтого
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тіла вагітності: на 28 %, починаючи з 20-ї доби пуерперію, на 47,6 % -  на 30-ту 

добу та на 33,6 % -  на 45-ту добу; гіпогонадизм: на 24,3 % з 10-ї доби післяродо

вого періоду, на 30 % -  з 20-ї, на 52,7 % -  з 30-ї доби та на 45,9 % -  з 45-ї доби.

Крім того, установлено залежність морфометричних показників органу 

Якобсона від стану гонад. Так, у корів за гонадопатій порівняно з тваринами за 

нормального структурно-функціонального стану гонад були меншими маса воме- 

ру на 32,4 %, довжина його сумки -  на 13,4 %, її діаметр -  на 34,2 %, а також дов

жина і діаметр краніальної рецепторної протоки -  на 3,9 та 23 % відповідно.

За результатами досліджень розроблено метод дистанційно-проектної 

термографії структурно-функціонального стану яєчників у корів, що дозволяє ви

значати їх стан залежно від температурних градієнтів зовнішніх статевих органів. 

При цьому у корів за повноцінної статевої функції переважають «теплі» (черво

ний і оранжевий) кольори, а за гонадопатій -  «холодні» (синій та зелений). У та

ких тварин виявлено термоасиметрію та термоплямистість досліджуваної зони, 

що є характерним для порушень кровообігу у статевих органах. Установлено, що 

за термографічного дослідження корів з гонадодистрофією температура зовнішніх 

статевих органів знижується на 1,9°C (6,4 %), за гіпогонадизму -  на 2,5°С (8,1 %).

Розроблено методику прижиттєвої оцінки ендоструктури гонад корів, яка 

включає автоматичне зчитування гіперехогенних структур досліджуваного органу 

та комп'ютерну обробку отриманих результатів з використанням спеціальної про

грами, яка була розроблена у середовищі Delphi7 за допомогою мови програму

вання Object Pascal. Установлено, що у корів за патологій яєчників дистрофічного 

характеру на 10-13 % (p<0,001) зростає кількість гіперехогенних структур, а 

щільність яєчників збільшується на 3,1-7,3 % (p<0,001) порівняно з гонадами за 

нормального фізіологічного стану.

Розроблено комп’ютерну програму диференціальних розладів структурно- 

функціонального стану яєчників у корів, яка включає проведення акушерсько- 

гінекологічних та сонографічних досліджень і дозволяє об’єктивізувати дані, ха

рактерні для гонадопатій.
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Доведено позитивний вплив нанобіопрепарату «Каплаестрол+ОУ» на стан 

прооксидантно-антиоксидантної системи та процеси антиоксидантного захисту 

корів за гонадодистрофії, що характеризувався зниженням рівня в еритроцитах 

крові малонового діальдегіду на 25,3 % (р<0,001), підвищенням рівня каталази на 

47,6 % (р<0,001) та відновленого глутатіону на 19 % (р<0,01). Застосування пре

парату «Каплаестрол+ОУ» за терапії корів з гіпогонадизмом сприяло зменшенню 

концентрації малонового діальдегіду в еритроцитах крові на 23,7 % (р<0,01), під

вищенню рівня каталази -  на 42,5 % (р<0,01) та відновленого глутатіону -  на 17,9 

% (р<0,001). За діорганної патології (гіполютеоліз ^  хронічний метрит), позитив

ний вплив препарату «Каплаестрол+ОУ» виявлявся у зменшенні концентрації ма

лонового діальдегіду в еритроцитах крові на 30,8 % (р<0,001), підвищенні рівня 

каталази -  на 62,1 % (р<0,001) та відновленого глутатіону -  на 22,2 % (р<0,001).

При визначенні терапевтичної ефективності доведено, що використання 

препарату «Каплаестрол+ОУ» у програмі терапії корів з гонадопатіями дозволяє 

скоротити тривалість періоду від початку обробок до відновлення розмірів яєчни

ків на 62,7 доби, тривалість періоду від початку обробок корів до еструсу -  на 49 

діб, заплідненість -  на 75 %, тривалість неплідності -  на 37,1 добу.

Визначено, що спосіб терапії корів за діорганної патології з використанням 

озонованого матеріалу («ОКО», «Прозон») забезпечує скорочення тривалості лі

кування на 0,7-4,8 доби, періоду від родів до еструсу -  на 1,8-11,1 доби та підви

щення заплідненості на 8,5-41,9 % порівняно з хворими тваринами.

Отже, отримані нами результати досліджень розширюють та поглиблюють 

наукову інформацію про процеси перекисного окислення ліпідів та стан системи 

антиоксидантного захисту корів за патологій яєчників, способи прижиттєвої оцін

ки ендоструктури яєчників, діагностики та терапії корів за гонадопатій.

Ключові слова: корови, гонадопатії, гонадодистрофія, гіпогонадизм, діо- 

рганна патологія, озонований матеріал, наночастинки, антиоксидантна система, 

діагностика, терапія.
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SUMMARY

Fedorenko S. Y. Theoretical and experimental substantiation of diagnostic 

methods and therapy of cows with gonadopathies. -  Qualifying scientific work copy

right.

Dissertation for a Veterinary Science Doctor degree in specialty 16.00.07 -  Vet

erinary Obstetrics. Kharkiv State Zooveterinary Academy, Mala Danylivka, 2021.

Dissertation formulates the concept of etiopathogenesis of gonadopathies in 

cows. Methods of diagnosing and treating gonadopathies gonadodystrophy, hypogonad

ism and diorgan pathology (hypoluteolysis + chronic metritis) are theoretically and ex

perimentally substantiated and tested.

The aim of the research was to study the most common causes of animal infertil

ity -  gonadopathy on Slobozhanshchyna farms. Thus, among 1046 studied cows hy

pogonadism was found in 44.3 %, and diorgan pathology (hypoluteolysis on the back

ground of chronic metritis) was detected in 9.8 %.

In infertile cows the differences in the lipid peroxidation process and the state of 

the antioxidant defense system for gonadopathies were found, which indicate the signif

icant role of lipid peroxidation- antioxidant protection system in the genesis of ovarian 

pathologies. Thus, the prooxidant-oxidative status of cows for gonadopathies was char

acterized by an increase in the level of malondialdehyde by 25.3-56.8 % (p<0.001) and 

a decrease in catalase activity -  by 56.9-91.1 % (p<0.001), superoxide dismutase, free 

glutathione -  by 16.1-19.1 % (p<0.05 -  p<0.001).

It was also determined that fetoplacental insufficiency affects the restoration of 

the structure and functions of cow gonads negatively in the postpartum period, and an 

increase in the concentration of free-radical oxides and disorders in the antioxidant de

fense system leads to the development of gonadopathies in cows. In animals with fe

toplacental insufficiency and violation of the antioxidant defense system an increase in 

the number of cases was noted. There was delayed lysis of the corpus luteum of preg

nancy by 28 %, starting from the 20th day, by 47.6 % on the 30th day and by 33.6 % -  on 

the 45th day; hypogonadism: by 24.3 % from the 10th day of the postpartum period, by
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30 % -  from the 20th day, by 52.7 % -  from the 30th day and by 45.9 % -  from the 45th 

day.

In addition, the dependence of the morphometric indicators of the Jacobson or

gan on the state of the gonads was established. Thus, in cows with gonadopathies, 

compared with animals with a normal structural and functional state of the gonads vo

mer’s mass was less by 32.4 %, the length of its bag by 13.4 % and its diameter by 

34.2 %, as well as the length and diameter of the cranial receptor duct by 3.9 and 23 %, 

respectively.

Based on the research results the method of remote design thermography of the 

morphofunctional state of the ovaries in cows has been developed, which makes it pos

sible to determine their state depending on the temperature gradients of the external 

genital organs. At the same time, in cows with full reproductive function «warm» (red 

and orange) colours dominate, and in case of gonadopathies «cold» colours (blue and 

green) prevail. In such animals thermal asymmetry of the studied area was revealed, 

which is typical for circulatory disorders in the genitals. It was found that during ther

mographic examination of cows with gonadodystrophy the temperature of the external 

genital organs decreases by 1.9 °C (6.4 %), and by hypogonadism -  by 2.5°C (8.1 %).

A method for vital assessment of the gonads endostructure in cows has been de

veloped, which includes automatic reading of hyperechoic structures of the organ under 

study and computer processing of the results using a special program that was devel

oped in the Delphi7 environment with the help of the Object Pascal programming lan

guage. It was found that in cows with dystrophic ovarian pathologies by 10-13 % 

(P < 0.001) the number of hyperechoic structures increases, and the ovarian density in

creases by 3.1-7.3 % (P <0.001) compared with gonads of normal physiological state.

A computer program for differential disorders of the morphofunctional state of 

the ovaries in cows has been developed, which includes obstetric-gynecological and 

sonographic studies and allows to objectify the data characteristic of common gonado- 

pathies.

The positive effect of «Caplaestrol+OV» nanobiopreparation on the state of the 

prooxidant-antioxidant system and the processes of antioxidant protection of cows with
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gonadodystrophy was found. It was characterized by a decrease in the level of MDA in 

erythrocytes by 25.3 % (p<0.001), an increase in the level of catalase by 47.6 % 

(p<0.001) and reduced glutathione by 19 % (p<0.01). The use of the «Caplaestrol+OV» 

drug in the treatment of cows with hypogonadism contributed to a decrease in MDA 

concentration in erythrocytes by 23.7 % (p<0.01), an increase in the level of catalase -  

by 42.5 % (p<0.01) and reduced glutathione -  by 17.9 % (p<0.001). In case of diorgan 

pathology (hypoluteolysis-metritis) the positive effect of «Caplaestrol+OV» drug was 

indicated in the decrease of the malondialdehyde concentration in erythrocytes by 30.8 

% (p<0.001). An increase in the catalase level by 62.1 % (p<0.001) and reduced gluta

thione -  by 22.2 % (p<0.001) were also found.

Determining therapeutic effectiveness, it was proved that the use of «Caplaes- 

trol+OV» drug in the treatment of cows with gonadopathies allows to shorten the period 

from the start of treatment to the restoration of the ovaries size by 62.7 days, the period 

from the start of treatment to estrum -  by 49 days, fertility -  by 75 %, the duration of 

infertility -  by 37.1 days.

It was found that the therapy method of treatment cows with diorgan pathology 

using ozonized material («OKO», «Prozon») provides a reduction in the duration of 

treatment by 0.7-4.8 days, the period from delivery to estrum -  by 1.8-11.1 days and an 

increase in fertilization -  by 8.5-41.9 % compared with sick animals.

Thus, our research results expand and deepen the scientific data concerning the 

process of lipid peroxidation and the state of the antioxidant defense system in cows 

with ovarian pathologies, methods of vital assessment of the ovarian endostructure, di

agnosis and therapy of cows with gonadopathies.

Key words: cows, gonadopathies, gonadodystrophy, hypogonadism, diorgan 

pathology, ozonized material, nanoparticles, antioxidant system, diagnostics, therapy.
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патологічних процесів у статевих органах корів. Проблеми зооінженерії та вете

ринарної медицини: зб. наук. пр. Харк. держ. зоовет. акад. Х.: РВВ ХДЗВА, 2012. 

Вип. 24, Ч. 2 «Ветеринарні науки». С. 223-237. (Здобувачем проведено огляд нау

кових джерел з проблеми досліджень, проведено діагностику стану гонад корів,
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здійснено аналіз даних та сформульовано висновки та підготовлено статтю до

друку).
11. Кошевой В.П., Федоренко С.Я. Ультрасонографія та термографія у ве

теринарній гінекології. Ветеринарна медицина України. 2012. № 9 (199). С. 33-35.

(Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, проведено 

ультрасонографію та термографію статевих органів корів, здійснено аналіз да

них та сформульовано висновки та підготовлено статтю до друку).

12. Федоренко С.Я. Використання ультразвукових сканерів та тепловізорів 

для визначення функціонального стану гонад. Вісник Житомирського державно

го агроекологічного університету. Житомир, 2012. №1 (32), Т. 3, Ч. 2. С. 207-211.

13. Федоренко С.Я., Кошевой В.П., Іванченко М.М. Комп’ютерна програ

ма диференціальної діагностики гонадопатій у корів. Проблеми зооінженерії та 

ветеринарної медицини: зб. наук. пр. Харк. держ. зоовет. акад. Х.: РВВ ХДЗВА, 

2013. Вип. 26, Ч. 2 «Ветеринарні науки». С. 139-142. (Здобувачем проведено огляд 

наукових джерел з проблеми досліджень, розроблено та проведено диференціаль

ну діагностику стану гонад корів, здійснено аналіз даних та сформульовано ви

сновки та підготовлено статтю до друку).

14. Федоренко С.Я. Вомероназальний орган та його значення в репродукції 

тварин. Науково-теоретичний та науково-практичний вісник Дніпропетровсько

го державного аграрного університету. Дніпропетровськ, 2013. № 2 (32). С. 139

141. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, про

ведено морфологічні дослідження вомероназального органу корів, здійснено аналіз 

даних та сформульовано висновки та підготовлено статтю до друку).

15. Федоренко С.Я. Озонотерапія корів з ендометритами як профілактика 

гонадопатій. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. пр. 

Харк. держ. зоовет. акад. Х.: РВВ ХДЗВА, 2014. Вип. 28, Ч. 2 «Ветеринарні нау

ки». С. 512-515. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми дослі

джень, проведена терапію корів за діорганної патології (метрит ^  гіполютео- 

ліз), здійснено аналіз даних та сформульовано висновки та підготовлено статтю 

до друку).
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16. Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Науменко С.В., Іванченко М.М., Бесе- 

довський В.П., Онищенко О.В., Пастернак А.М., Чуйко Л.В., Голота В.І., Та

ран Г.В., Кравцов М.М. Озонотерапія в акушерстві, гінекології та андрології. Ве

теринарна медицина України: науково-виробничий щомісячник державного Де

партаменту ветеринарної медицини. 2014. № 4 (218). С. 22-25. (Здобувачем про

ведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, проведено лікування корів 

за метриту, здійснено аналіз даних та сформульовано висновки та підготовлено 

статтю до друку).

17. Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Науменко С.В., Іванченко М.М., Кло

чков В.К., Малюкін Ю.В. Використання наночастинок Се02 та GdEuVO4 спільно з 

Каплаестролом для реабілітації гонад у корів. Ветеринарна медицина України: 

науково-виробничий щомісячник державного Департаменту ветеринарної меди

цини. 2014. № 7 (221). С. 24-27. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з 

проблеми досліджень, проведено експериментальні дослідження застосування 

препарату Каплаестрол+Се02 та GdEuVO4 за патологій яєчників корів, здійснено 

аналіз даних та сформульовано висновки та підготовлено статтю до друку).

18. Федоренко С.Я. Концентрація вільнорадикальних окислів та стан анти

оксидантного захисту у корів з гіпогонадизмом. Вісник Житомирського націона

льного агроекологічного університету. Житомир, 2014. № 2 (46), Т. 5. С. 286-289.

19. Федоренко С.Я. Превентивна дистанційна діагностика феноменів ста

тевого циклу та деяких гінекологічних захворювань у корів. Проблеми зооінже- 

нерії та ветеринарної медицини: зб. наук. пр. Харк. держ. зоовет. акад. Х.: 

РВВ ХДЗВА, 2014. Вип. 29, Ч. 2 «Ветеринарні науки». С. 104-106.

20. Федоренко С.Я. Феромони та особливості структури вомероназального 

органу у корів. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2014. 

Вип. 6 (35), серія «Ветеринарна медицина». С. 207-209.

21. Скляров П.М., Кошевой В.П., Федоренко С.Я. Розробка вітамінно- 

гормональних фітопрепаратів для профілактики перинатальної патології овець та 

кіз. Біологія тварин: науковий журнал. 2014. Т. 16, № 1. С. 140-147. (Здобувачем
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проведено огляд наукових джерел за напрямом досліджень, здійснено аналіз даних 

та сформульовано висновки та підготовлено статтю до друку).

22. Федоренко С.Я. Вплив препарату «Каплаестрол+ОУ» на деякі показ

ники гомеостазу корів з гіпогонадизмом. Проблеми зооінженерії та ветеринарної 

медицини: зб. наук. пр. Харк. держ. зоовет. акад. Х.: РВВ ХДЗВА, 2015. Вип. 30, 

Ч. 2 «Ветеринарні науки». С. 104-107.

23. Федоренко С.Я., Онищенко О.В. Динаміка змін структури та функції 

гонад корів у післяродовому періоді. Науковий вісник Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. 

Львів, 2015. Т. 17, №1 (61), серія «Ветеринарні науки». С. 200-204. (Здобувачем 

проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, проведено акушерсько-  

гінекологічні дослідження корів у  післяродовому періоді, здійснено аналіз даних 

та сформульовано висновки та підготовлено статтю до друку) .

24. Скляров П.М., Кошевой В.П., Федоренко С.Я. Застосування озоноте- 

рапії у репродукції овець та кіз. Вісник Сумського національного аграрного уніве

рситету: наук.-метод. журн. 2015. Вип. 1 (36). С. 173-175. (Здобувачем проведе

но огляд наукових джерел з проблеми досліджень, проведено лікування корів, здій

снено аналіз даних та сформульовано висновки та підготовлено статтю до дру

ку) .
25. Федоренко С.Я. Спосіб терапії корів з гонадодистрофією. Науковий ві

сник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотех

нологій ім. С.З Гжицького. Львів, 2016. Т. 18, №1 (65), серія «Ветеринарні науки». 

С. 189-194.

26. Федоренко С.Я. Прооксидантно-антиоксидантний статус корів за го- 

надопатій. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Львів, 2016. Т. 18, №3 (71), серія 

«Ветеринарні науки». С. 178-182.

27. Федоренко С.Я. Проокидантно-антиоксидантний статус корів за ова- 

ріодистрофії. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. пр.
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Харк. держ. зоовет. акад. Х.: РВВ ХДЗВА, 2016. Вип. 32, Ч. 2 «Ветеринарні нау

ки». С. 79-82.

28. Федоренко С.Я. Вплив препарату «Каплаестрол+ОУ» на показники 

прооксидантно-антиоксидантного статусу корів за гонадопатій. Проблеми зооін- 

женерії та ветеринарної медицини: зб. наук. пр. Харк. держ. зоовет. акад. Х.: 

РВВ ХДЗВА, 2016. Вип. 32, Ч. 2 «Ветеринарні науки». С. 79-82.

29. Федоренко С.Я., Скляров П.М., Хірна О.В. Перспективи використання 

нанопрепарату «Каплаестрол+ОУ» у ветеринарній репродуктології. Науково- 

технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 

Дніпро, 2017. Т. 5, №2. С. 27-31. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з 

проблеми досліджень, здійснено аналіз даних та сформульовано висновки та під

готовлено статтю до друку).

30. Федоренко С.Я., Скляров П.М., Кошевой В.П. Ефективність терапії 

корів та кіз з гіпогонадизмом за використання нанопрепарату «Каплаестрол+ОУ».

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини 

та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Львів, 2017. Т. 19, № 82. С. 192-195. (Здобу

вачем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, проведено ліку

вання корів за патологій яєчників з використанням препарату Каплаес- 

трол+СеО2 та Каплаестрол+ОбБиУ04, здійснено аналіз даних та сформульовано 

висновки та підготовлено статтю до друку).

31. Федоренко С.Я. Вплив препарату «Каплаестрол+ОУ» на показники 

прооксидантно-антиоксидантного статусу корів за гонадопатій. Проблеми зооін- 

женерії та ветеринарної медицини: зб. наук. пр. Харк. держ. зоовет. акад. Х.: 

РВВ ХДЗВА, 2017. Вип. 34, Ч. 2 «Ветеринарні науки». С. 201-204.

32. Федоренко С.Я., Кошевой В.П., Скляров П.М. Антибактеріальні влас

тивості озоновмісних препаратів у лікуванні корів та кіз із гонадо- та метропатія- 

ми. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 

2018. № 12 (47). С. 90-94. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з про

блеми досліджень, проведено лікування тварин за діорганної патології (метрит



14

^  гіполютеоліз), здійснено аналіз даних та сформульовано висновки та підгото

влено статтю до друку).

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації

33. Федоренко С.Я. Комп’ютерна програма диференціації розладів мор- 

фофункціонального стану гонад у корів. Науково-технічний бюлетень Інститу

ту тваринництва НААН України. Х., 2013. № 109, Ч. 1. С. 294-297.

34. Федоренко С.Я. Спосіб лікування корів з діорганною патологією. Нау

ково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН України. Х., 2015. 

№ 113. С. 271-275.

35. Скляров П.М., Федоренко С.Я., Кошевой В.П. Причини неплідності 

самок жуйних тварин в умовах Слобожанщини. Інноваційні технології та інтен

сифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІІ Міжнар. наук.- 

практ. конф., м. Тернопіль, 20-21 жовтня 2016 р. Тернопіль: Крок, 2016. Ч. 1. 

С. 228-230. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми дослі

джень, проведено акушерсько-гінекологічну діагностику неплідних корів, здійсне

но аналіз даних).

36. Федоренко С.Я., Кошевой В.П., Скляров П.М. Препарати на основі 

нанобіоматеріалів та їх використання в репродукції тварин. Сучасні аспекти ліку

вання і профілактики хвороб тварин: матеріали Всеукраїнської науково- 

практичної Інтернет-конференції, м. Полтава, 24-25 листопада 2016 р. Полтава: 

ОП «ШвидкоДРУК», 2016. С. 69-71. (Здобувачем проведено огляд наукових дже

рел з проблеми досліджень, здійснено аналіз даних та сформульовано висновки та 

підготовлено статтю до друку).

37. Федоренко С.Я., Кошевой В.П., Скляров П.М. Гонадодистрофія самок 

жуйних. Модернізація національної системи управління державним розвитком: 

виклики і перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конферен

ції, м. Тернопіль, 8-9 грудня 2016 р. Тернопіль: Крок, 2016. Ч. 1. С. 128-130. (Здо

бувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, здійснено ана

ліз даних та сформульовано висновки та підготовлено статтю до друку).
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38. Федоренко С.Я., Скляров П.М., Кошевой В.П. Прооксидантно- 

антиоксидантний статус корів та овець за гіпогонадизму. Аграрна наука та осві

та Поділля: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конферен

ції, м. Кам’янець-Подільський, 14-16 березня 2017 р. Тернопіль, 2017. Ч. 1. 

С. 370-372. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми дослі

джень, здійснено аналіз даних досліджень та сформульовано висновки та підго

товлено статтю до друку).

39. Федоренко С.Я., Кошевой В.П., Скляров П.М. Прооксидантно- 

антиоксидантный статус коров и коз при овариодистрофии. Современные техно

логии сельскохозяйственного производства. Гродно: ГГАУ, 2017. С. 105-107. 

(Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, організо

вано та проведено експериментальні дослідження, здійснено аналіз даних, сфор

мульовано висновки та підготовлено статтю до друку) .

40. Замошніков В.О., Федоренко С.Я., Скляров П.М. Ефективність ліку

вання корів з ендометритом в умовах навчально-практичного комплексу тварин

ництва і рослинництва Харківської державної зооветеринарної академії. Актуаль

ні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної 

експертизи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції виклада

чів і студентів, м. Дніпро, 1-2 червня 2017 р. Дніпро, 2017. С. 23-25. (Здобувачем 

проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, здійснено лікування 

тварин за метриту та проведено аналіз даних, сформульовано висновки та під

готовлено статтю до друку) .

41. Костіна Є.А., Федоренко С.Я., Скляров П.М. Ефективність лікування 

корів з гіпогонадизмом в умовах навчально-практичного комплексу тваринництва 

і рослинництва Харківської державної зооветеринарної академії. Актуальні аспе

кти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експер

тизи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і 

студентів, м. Дніпро, 1-2 червня 2017 р. Дніпро, 2017. С. 28-30. (Здобувачем про

ведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, здійснено лікування тварин
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за гіпогонадизму та проведено аналіз даних, сформульовано висновки та підгото

влено статтю до друку).

42. Федоренко С.Я., Скляров П.М., Малюкін Ю.В. Єфімова С.Л., Клоч

ков В.К., Хірна О.В. Розробка та апробація препаратів, створених на основі нано- 
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ментальних досліджень та оформленні патенту).
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в патентному пошуку, проведенні експериментальних досліджень та оформленні 

патенту).
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санітарної служби України, протокол № 1 від 19 грудня 2013 р.). (Здобувачем про
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участь у  розробці та підготовці рекомендацій до видання).

53. Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Науменко С.В., Іванченко М.М., Бесе- 

довський В.П., Онищенко О.В., Беседовська К.С., Пастернак А.М., Чуйко Л.В., 

Кошевой В.І., Скляров П.М., Голота В.І., Таран Г.В., Кравцов М.Н. Озономістські 

препарати та їх використання у ветеринарній репродуктології: методичні рекоме

ндації. Х.: РВВ ХДЗВА, 2014. 52 с (схвалені науково-методичною радою держав
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2014 р.). (Здобувачем проведено дослідження з визначення ефективності озоно- 
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створені на основі нано-біоматеріалів та їх використання у ветеринарній репро- 
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1452420732-001:2008 [Чинний від 2008-07-11]. Львів-Київ, 2008. 17 с. (Здобувач 

брав участь у  розробці рецептури препарату, організації і проведенні експери

ментальних досліджень та підготовці відповідної документації).
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у розробці рецептури препарату, організації і проведенні експериментальних дос

ліджень та підготовці відповідної документації).
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довський В.П., Науменко С.В., Онищенко О.В., Коноваленко К.С. Препарат «Ка- 
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проведенні експериментальних досліджень та підготовці відповідної документа
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АОЗ -  антиоксидантний захист;

АФ -  агрофірма;

ВАТ -  відкрите акціонерне товариство;

ВГ -  відновлений глутатіон;

ВНКМ-  відділ нанокристалічних матеріалів;

ВРО -  вільних радикалів Оксигену;

ВРХ -  велика рогата худоба;

ДФГ -  дифосфогліцерат;

ДУ  «ІПЕП» -  державна установа «Інститут проблем ендокринної патології 

ім. В.Я. Данилевського НАМИ України»;

ГП -  глутатіонпероксидаза;

ІСМ-  Інститут сцинтиляційних матеріалів;

ЛРЕ -  лабораторія репродуктивної ендокринології;

ЛГ -  лютеїнізуючий гормон;

МДА -  малоновий діальдегід;

НБМ -  нанобіоматеріал;

ННЦТіР -  навчально-науковий центр тваринництва і рослинництва; 

НФаУ-  Національний фармацевтичний університет;

ОАС -  оксидантно-антиоксидантна система;

ОМ -  озонований матеріал;

ПАЗ -  прооксидантно-антиоксидантного захист;

ПАС -  прооксидантно-антиоксидантна система;

ПОЛ -  перекисне окислення ліпідів;

СОД -  супероксиддисмутаза;

СТОВ -  сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю; 

ТОВ -  товариство з обмеженою відповідальністю;

ТБК -  тіабарбітурова кислота
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ФГ -  фермерське господарство;

ФПК -  фетоплацентарний комплекс;

ФПН -  фетоплацентарна недостатність;

ФСГ -  фолікулостимулюючий гормон;

ХДЗВА -  Харківська державна зооветеринарна академія; 

ЦНДЛ -  центральна науково-дослідна лабораторія;

БС  -  діоксид церію;

ОУ-  ортованадат;

РО -  простагландини.



27

ВСТУП

Серед факторів, що знижують продуктивність корів, а отже й рентабель

ність скотарства в цілому, неплідність і пов’язані з нею репродуктивні патології 

займають одне з провідних місць. Адже економічні збитки є більшими від завда

них незаразними хворобами разом взятими, а подекуди -  навіть від інфекційних. 

Тож боротьба з неплідністю є однією з найважливіших завдань науки і практики 

[30, 65, 131, 139, 145, 146, 160, 183, 221, 243, 249, 263, 305, 306, 307, 415, 421, 427, 

428, 436, 444, 459, 461, 479, 534, 555, 563, 625, 710].

Найпоширенішими причинами неплідності є патології яєчників [8, 18, 21, 

24, 35, 40, 44, 56, 57, 67, 89, 90, 105, 109, 114, 115, 122, 141, 151, 152, 165, 220, 258, 

262, 268, 312, 343, 365, 378, 386, 433, 445, 468, 478, 489, 492, 509, 510, 513, 538, 

541, 584, 607, 612, 623, 641, 667, 669, 674, 691, 714]. Адже анатомічна структура 

організму самки, діяльність всіх його органів і тканин знаходяться в тісному фун

кціональному зв'язку з гонадами. У свою чергу, загальний стан організму, робота 

його органів, особливо ендокринної та нервової систем, відображаються на мор

фології і функції яєчників. Тому нерідко буває важко встановити конкретну при

чину неплідності -  її доводиться відшукувати не тільки за межами статевого апа

рату, а й поза організмом, у зовнішньому середовищі, яке надзвичайно сильно 

впливає на стан яєчників.

Серед гонадопатій у корів вагоме місце займають оваріодистрофія, гіпого- 

надизм та діорганна патологія у вигляді гіполютеолізу на фоні хронічного метри

ту. Незаперечним є факт негативного впливу цих патологій на стан відтворення 

стада і безальтернативною -  розроблення способів визначення порушення морфо- 

функціонального стану яєчників та його корекція за гонадопатій [24, 28, 34, 50, 

57, 59, 77, 91, 104, 107, 108, 113, 120, 143, 160, 161, 178, 189, 192, 251, 256, 265,

274, 285, 290, 309, 323, 332, 354, 363, 368, 371, 411, 417, 424, 442, 450, 452, 474,

475, 500, 512, 513, 517, 518, 547, 581, 607, 617, 635, 642, 645, 654, 656, 660, 694,

707, 723].
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Відпрацювання прийомів діагностики та лікування повинно проводитись 

індивідуально для кожного господарства, а в окремих випадках -  з урахуванням 

особливостей конкретних ферм. Проте на практиці вони часто проводяться безси

стемно, виходячи з наявних можливостей, що знижує терапевтичну та економічну 

ефективність заходів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта

ційна робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри ветеринарної репро- 

дуктології ХДЗВА за темою «Розроблення програми комплексної діагностики, 

профілактики та терапії тварин з перинатальною патологією, післяродовими мет

ро- та гонадопатіями» (номер держреєстрації 0105Ш03600) та «Розроблення та 

впровадження інноваційних методів та рішень з використанням інформаційно- 

технічних приладів у ветеринарній репродуктології» (номер держреєстрації 

0114Ш05415).

Мета і задачі дослідження. Мета досліджень -  теоретично та експеримен

тально обґрунтувати і розробити способи діагностики та лікування корів за гона- 

допатій.

Досягнення цієї мети зумовило постановку та розв’язання таких завдань:

1. Установити розповсюдженість патологій яєчників у корів як причину 

неплідності у господарствах Слобожанщини України.

2. Дослідити зміни окремих показників гомеостазу і стану системи 

ПОЛ-АОЗ як складової етіопатогенезу гонадопатій у корів.

3. Визначити динаміку структури яєчників корів післяродового періоду за

лежно від структурно-функціонального стану фетоплацентарного комплексу 

(ФПК) як етіологічного фактора гонадопатій.

4. Дослідити залежність морфометричних показників органа Якобсона від 

морфофункціонального стану яєчників у корів.

5. Розробити методику прижиттєвої оцінки ендоструктури яєчників і ди

ференціації їх структурно-функціонального стану з використанням інформацій

них технологій як складову програми комплексної діагностики гонадопатій у 

корів.
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6. Розробити та впровадити програму диференційної діагностики патологій 

яєчників у корів.

7. Розробити, обґрунтувати та апробувати способи комплексної терапії 

корів за гонадопатій з використанням препаратів із вмістом нанобіоматеріалів 

(НБМ) та озонованих матеріалів (ОМ).

8. Визначити вплив препаратів, створених на основі НБМ та ОМ, на стан 

оксидантно-антиоксидантної системи (ОАС) та процеси АОЗ в організмі корів за 

гонадодистрофії, гіпогонадизму та гіполютеолізу на тлі хронічного метриту.

9. Визначити терапевтичну ефективність розроблених способів комплекс

ної терапії корів за гонадодистрофії, гіпогонадизму та діорганної патології (гіпо- 

лютеолізу на тлі метриту).

Об’єкт дослідження -  розроблення заходів діагностики та терапії корів за 

гонадопатій.

Предмет дослідження -  окремі показники гомеостазу та оксидантно- 

антиоксидантного статусу, динаміка статевих гормонів, морфо- і гістоструктура 

яєчників та органа Якобсона, ефективність програм комплексної діагностики та 

терапії корів за гонадопатій.

Методи дослідження -  клінічні (огляд, пальпація, акушерсько- 

гінекологічні), спеціальні (ультрасоно- та термографічне), біохімічні (показники 

гомеостазу та стану ПОЛ-АОЗ), гормональні (визначення естрадіолу, прогестеро

ну), діагностичний забій, морфологічні, статистичні (поширеність гонадопатій, 

показники прояву репродуктивної функції), інформаційні технології (комп’ютерні 

програми), біометричні (обробка цифрових даних).

Наукова новизна одержаних результатів. Наведено нові дані і сформу

льовано концепцію етіопатогенезу гонадопатій у корів, теоретично та експериме

нтально обґрунтовано й апробовано способи діагностики та терапії за гонадопатій 

-  гонадодистрофії, гіпогонадизму та діорганної патології (гіполютеоліз + хроніч

ний метрит).

Уперше досліджено показники стану ПОЛ-АОЗ корів як складову етіопато- 

генезу гонадопатій (оваріодистрофії, гіпогонадизму та діорганної патології).
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Встановлено зв’язок окремих показників гомеостазу, систем прооксидант- 

но-антиоксидантного захисту та окисного метаболізму в організмі корів із струк

турою та функцією яєчників, а саме: відзначено підвищення рівня ТБК-активних 

продуктів на 25,3-56,8 % (р<0,001) та зниження активності каталази -  на 56,9

91,1 % (р<0,001), супероксиддисмутатази (СОД), відновленого глутатіону (ВГ) -  

на 16,1-19,1 % (р<0,05-р<0,01).

Визначено динаміку структури яєчників корів післяродового періоду залеж

но від структурно-функціонального стану фетоплацентарного комплексу як 

етіологічного фактора гонадопатій. У тварин за фетоплацентарної недостатності 

(ФПН) та порушень системи АОЗ відзначено збільшення кількості випадків: за

тримання терміну лізису жовтого тіла вагітності на 28 %, починаючи з 20-ї доби 

пуерперію, на 47,6 % на -  30-ту добу та на 33,6 % -  на 45-ту добу; гіпогонадизму 

-  на 24,3 % з 10-ї доби післяродового періоду, на 30 % -  з 20-ї, на 52,7 % -  з 30-ї 

доби та на 45,9 % -  з 45-ї доби.

Доведено залежність морфометричних показників органа Якобсона від 

структурно-функціонального стану яєчників у корів. За гонадопатій зменшені: 

маса вомера на 32,4 %, довжина його сумки -  на 13,4 % та її діаметр -  на 34,2 %, а 

також довжина і діаметр краніальної рецепторної протоки -  на 3,9 % та 23 % 

порівняно з тваринами за нормального стану гонад.

Розроблено методику прижиттєвої оцінки ендоструктури яєчників і дифе

ренціації їх структурно-функціонального стану з використанням інформаційних 

технологій як складову програми комплексної диференційної діагностики гонадо- 

патій у корів.

Розроблено комп’ютерні програми необхідності застосування та дозування 

препаратів за терапії корів з патологіями яєчників.

Розроблено оригінальні препарати з вмістом ОМ («ОКО», «Прозон») та 

НБМ («Кагадін», «Каплаестрол», «Карафест», «Каплаестрол+ОУ», «Кара- 

фест+ОУ») і способи їх уведення як складових програм комплексної терапії корів 

за гонадодистрофії, гіпогонадизму та діорганної патології. За цих умов доведено 

позитивний вплив нанобіопрепарату «Каплаестрол+ОУ» на стан прооксидантно-
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антиоксидантної системи та процеси АОЗ корів за гонадодистрофії, що характе

ризувався зниженням вмісту в еритроцитах крові ТБК-активних продуктів на

25.3 % (р<0,001), підвищенням активності каталази на 47,6 % (р<0,001) та вмісту 

ВГ на 19 % (р<0,01). Застосування препарату «Каплаестрол+ОУ» за терапії корів 

з гіпогонадизмом сприяло зменшенню вмісту ТБК-активних продуктів в еритро

цитах крові на 23,7 % (р<0,01), підвищенню активності каталази -  на 42,5 % 

(р<0,01) та ВГ -  на 17,9 % (р<0,001). За діорганної патології (гіполютео- 

ліз^метрит) позитивний вплив препарату «Каплаестрол+ОУ» виявлявся у змен

шенні вмісту ТБК-активних продуктів в еритроцитах крові на 30,8 % (р<0,001), 

підвищенні активності каталази -  на 62,1 % (р<0,001) та ВГ -  на 22,2 % (р<0,001), 

скороченні тривалості періоду від початку обробок до відновлення розмірів яєч

ників на 62,7 доби та від початку обробок корів до еструсу -  на 49 діб, тривалості 

неплідності -  на 37,1 доби й підвищення заплідненості на 75 %. Спосіб терапії 

корів за діорганної патології з використанням ОМ («ОКО», «Прозон») забезпечує 

скорочення тривалості лікування на 0,7-4,8 доби, періоду від родів до еструсу -  

на 1,8-11,1 доби та підвищення заплідненості -  на 8,5-41,9 %.

Наукова новизна підтверджена отриманням деклараційних патентів на ко

рисну модель України -  № 70277 «Спосіб терапії корів з гіпогонадизмом» від 

11.06.2012 р., № 70278 «Спосіб прижиттєвого визначення ендоструктури та 

функціонального стану гонад у корів від 11.06.2012 р., № 97646 «Спосіб прижит

тєвого визначення щільності гонад у корів від 25.03.2015 р., № 125562 «Спосіб 

терапії корів за патологій яєчників від 10.05.2018 р., № 108139 «Спосіб терапії 

корів з метритом як профілактика гонадопатій» від 11.06.2018 р. [271, 272, 273, 

274, 275] (додаток Б).

Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовано та запропо

новано комплексні програми об’єктивної діагностики та ефективної терапії корів 

за гонадопатій з використанням препаратів, що містять НБМ та ОМ.

Отримані технічні умови на оригінальні вітамінно-гормональні препарати 

«Кагадін» (ТУ ТУУ 24.4 -  1452420732 -  001:2008) [291], «Каплаестрол» (ТУ ТУУ

24.4 -  1452420732 -  002:2008) [293], «Карафест» (ТУ ТУУ 24.4 -  1452420732 -
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004:2010) [295], «Карафест+ОУ» (ТУ ТУУ 24.4 -  1452420732 -  004:2015) [294], 

«Каплаестрол+ОУ» (ТУ ТУУ 24.4 -  1452420732 -  002:2015) [292] (Додаток В), які 

пройшли перевірку у Державному науково-дослідному контрольному інституті 

ветеринарних препаратів та кормових добавок (м. Львів) та визнано переможцями 

ХХІІ Міжнародної агропромислової виставки „Агро-2010» у номінації «За розро

бку й виробництво високоефективних ветеринарних препаратів» (Додаток Г).

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі 

та науково-дослідній роботі закладів вищої освіти (Білоцерківського національ

ного аграрного університету, Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету, Житомирського національного агроекологічного університету, 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

ім. С.З. Гжицького, Національного університету біоресурсів і природокористу

вання України, Подільського державного аграрно-технічного університету, Сум

ського національного аграрного університету, ХДЗВА) та науково-дослідних ус

танов (відділу нанокристалічних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів 

НАН України (м. Харків), центральної науково-дослідної лабораторії Національ

ного фармацевтичного університету МОЗ України (м. Харків), лабораторії репро

дуктивної ендокринології державної установи «Інститут проблем ендокринної па

тології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (м. Харків)).

Матеріали науково-дослідної роботи увійшли до методичних рекоменда

цій: «Гіпогонадизм у корів і телиць» (схвалені науково-методичною радою Дер

жавної ветеринарної і фітосанітарної служби України, протокол № 4 від 

21.12.2012 р.) [378], «Акушерська, гінекологічна та андрологічна пропедевтика» 

(затверджено та рекомендовано до друку Вченою радою ХДЗВА, протокол № 56 

від 26 січня 2011 р.) [7], «Термографічна діагностика у ветеринарному акушерст

ві, гінекології та андрології» (схвалені науково-методичною радою Державної 

ветеринарної і фітосанітарної служби України, протокол № 1 від 19.12.2013 р.) 

[357]; «Озономістські препарати та їх використання у ветеринарній репродукто- 

логії» (схвалені науково-методичною радою Державної ветеринарної і фітосані- 

тарної служби України, протокол № 1 від 25.12.2014 р.) [256], «Комплексні пре-
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парати, створені на основі нано-біоматеріалів та їх використання у ветеринарній 

репродуктології» (схвалені науково-методичною радою Державної ветеринарної і 

фітосанітарної служби України, протокол № 1 від 22.12.2015 р.) [178], навчально- 

методичному виданні «Імунобіологія лактації у тварин» (рекомендовано до друку 

рішенням вченої ради факультету ветеринарної медицини ХДЗВА, протокол № 78 

від 26 березня 2015 р.) [155] (Додаток Д) і впроваджені у господарствах з різною 

формою власності Слобожанщини (Додаток Є).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим дослі

дженням автора. Обґрунтування обраного напряму досліджень, розроблення й об

ґрунтування наукової концепції дисертаційної роботи та формулювання основної 

мети та етапів досліджень, викладення результатів, їх узагальнення та аналіз, об

говорення та наукова інтерпретація одержаних даних, формулювання висновків та 

пропозицій виробництву здійснено автором особисто.

Організація та проведення експериментальних досліджень, їх виробнича 

перевірка та впровадження здійснено особисто дисертантом чи за безпосередньої 

його участі.

Спільно з науковими консультантами розроблено програму досліджень, 

особливості методичного підходу до виконання поставлених завдань.

Співавторами наукових праць є наукові консультанти Кошевой В.П. та 

Скляров П.М. і науковці, спільно з якими проведені дослідження: Науменко С.В., 

Сергієнко О.І., Величко В.О., Малюкін Ю.В., Єфімова С.Л., Клочков В.К., Голо

та В.І., Таран Г.В., Аврунін О.Г., Балим Ю.П., Іванченко М.М., Кравцов М.М., 

Онищенко О.В., Цимерман О.О., Пастернак А.М., Островерхова І.О. (Гладціно- 

ва І.О.), Беседовський В.П., Беседовська К.С. (Коноваленко К.С.), Утицьких Т.О., 

Хірна О.В., Чуйко Л.В., Замошніков В.О., Костіна Є.А., Мозговий М.В., Ко

шевой В.І., Коваленко К.В., що відображено у списку опублікованих праць. У на

укових працях, опублікованих у співавторстві, дисертанту належить фактичний 

матеріал і основний творчий доробок.

Співавторами наукових праць дисертанта захищені такі дисертації: Бесе- 

довський В.П. «Післяродовий гіполютеоліз у корів (клініко-експериментальні да
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ні та розробка способу терапії)». Х., 2011. 176 с; Науменко С.В. «Відтворна функ

ція самців за дефіциту вітаміну А та її корекція». Х., 2011. 177 с; Утицьких Т.О. 

«Методи та засоби неінвазивної діагностики структурно-функціонального стану 

яєчників корів». Х., 2015. 153 с.

Співавторами наукової праці дисертанта захищено магістерські дипломн 

роботи: Замошнікова В.О. «Спосіб терапії корів з післяродовим ендометритом». 

Х., 2017. 58 с.; Костіна Є.А. «Спосіб лікування корів за катарально-гнійного ен

дометриту». Х., 2017. 61 с.; Мозговий М.В. «Спосіб лікування корів за катараль

но-гнійного метриту». Х., 2018. 71 с.; Коваленко К.В. «Спосіб терапії корів за 

післяродового метриту». Х., 2018. 56 с.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладено, 

обговорено і отримали загальне схвалення на науково-практичних конференціях 

різного рівня (продовження дод. А):

1) Звітні науково-практичні конференції за підсумками науково-дослідної 

роботи науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів 

ХДЗВА (м. Харків, 2007-2020 рр.);

2) Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні екологічні аспе

кти ветеринарної медицини» (м. Житомир, 27-28 вересня 2012 р.);

3) Науково-практична конференція «Актуальные проблемы акушерства и 

репродукции животных» (м. Горки (Республіка Білорусь), 10-12 жовтня 2013 р.);

4) Міжнародний науковий симпозіум «Современное сельское хозяйство -  

достижения и перспективы», присвячений 80-річчю від дня заснування держав

ного аграрного університету Молдови (м. Кишинів (Молдова), 9-10 жовтня 

2013 р.);

5) Науково-практична і навчально-методична конференція за результата

ми наукової діяльності вчених факультету ветеринарної медицини ХДЗВА «Нові

тні досягнення та перспективи ветеринарної медицини» (м. Харків, 18 травня 

2013 р.);

6) Семінар-нарада з питань ведення селекційно-племінної роботи та по

ліпшення відтворення великої рогатої худоби (м. Харків, 12 березня 2013 р.);
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7) Науково-практична конференція «Наукомісткі технології у сучасному 

тваринництві», присвячена 85-річчю від дня народження доктора біологічних на

ук, професора, академіка НААН, Лауреата премії Ради Міністрів СРСР, Заслуже

ного діяча науки і техніки України Федора Івановича Осташка (м. Харків, 18-19 

квітня 2013 р.);

8) Науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку вівчар

ства в Україні» (м. Дніпропетровськ, 16-17 травня 2013 р.);

9) Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України» 

(м. Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.;

10) Міжнародна науково-практична конференція «Naukowa mysl 

inforvacyjnej powieki» (м. Перемишль (Республіка Польща), 7-15 березня 2014 р.);

11) Науково-практична звітна конференція «Проблеми, новітні здобутки та 

перспективи розвитку ветеринарної медицини» (м. Харків, 22-23 травня 2014 р.);

12) Міжнародна науково-практична конференція «Predni vedecke novinky -  

2014» (м. Прага (Чеська Республіка), 27 серпня -  5 вересня 2014 р.);

13) Науково-практична конференція «Стан і актуальні проблеми відтво

рення тварин» (м. Житомир 23-24 жовтня 2014 р.);

14) XVII Міжнародна науково-практична конференція «Научный фактор в 

стратеги инновационного развития свиноводства» (м. Гродно (Республіка Біло

русь), 16 травня 2015 р.);

15) Розширене засідання Вченої ради Інституту тваринництва НААН з на

годи 85-річчя від дня народження доктора біологічних наук, професора Бугро

ва О.Д. (м. Харків, 31 березня 2015 р.);

16) Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми ветеринарної хірургії та акушерства», присвячена 20-річчю створення 

кафедри хірургії та акушерства Полтавської державної аграрної академії 

(м. Полтава, 19-20 травня 2015 р.);
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17) Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційна система 

освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі» 

(м. Тернопіль, 19-20 травня 2016 р.);

18) Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные проблемы 

интенсивного развития животноводства» (м. Г орки (Республіка Білорусь), 2-3 че

рвня 2016 р.);

19) Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології 

та інтенсифікація розвитку національного виробництва» (м. Тернопіль, 20-21 жо

втня 2016 р.);

20) Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у ветеринарній 

медицині та аграрному виробництві» (м. Львів, 3-4 листопада 2016 р.);

21) Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні ас

пекти лікування і профілактики хвороб тварин» (м. Полтава, 24-25 листопада

2016 р.);

22) Науково-практична конференція «Шляхи підвищення показників відт

ворення в скотарстві» (м. Дніпро, 17 лютого 2017 р.);

23) Тренінг-семінар «Відтворення молочного скотарства» (м. Київ, 

10 березня 2017 р.);

24) Урочиста академія з нагоди 100-річчя з дня народження члена- 

кореспондента ВАСГНІЛ та УААН, професора Г.В. Звєрєвої (м. Львів, 2 листопа

да 2017 р.);

25) Перший круглий стіл «Фундаментальні та прикладні аспекти створення 

та використання наноматеріалів в біомедицині та агропромисловому комплексі», 

присвячений обговоренню шляхів взаємодії між науковцями НАНУ та галузевих 

академій наук щодо впровадження останніх досягнень в сфері нанотехнологій та 

наноматеріалів в медицині та АПК (м. Київ, 21 грудня 2017 р.);

26) ІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів 

«Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно- 

санітарної експертизи» з найбільш важливих напрямків сучасної ветеринарної ме

дицини та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Дніпро, 1-2 червня 2017 р.);



37

27) ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів 

«Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно- 

санітарної експертизи» з найбільш важливих напрямків сучасної ветеринарної ме

дицини та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Дніпро, 16-18 травня 2018 р.);

28) Практичний семінар «Ветеринарна репродуктології. Проблеми та шля

хи вирішення» (м. Житомир, 19 квітня 2018 р.);

29) Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми біологічної 

безпеки та контролю транспортних емерджентних інфекційних захворювань (аф

риканської чуми свиней, нодулярного дерматиту ВРХ, ящуру, бруцельозу, висо- 

копатогенного грипу птиці тощо)», присвячена 95-річчю заснування Національ

ного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної ме

дицини» та 95-річчю з дня народження видатного ветеринарного вірусолога, іму

нолога та патоморфолога, академіка Національної академії наук України Красні- 

кова Геннадія Андрійовича (м. Харків, 17-19 вересня 2018 р.);

30) Міжнародна науково-практична конференція «Репродуктологія тварин 

-  виклики сьогодення», присвячена 70-річчю від дня народження доктора ветери

нарних наук, професора Віталія Йосиповича Любецького (м. Київ, 19-20 вересня 

2019 р.);

31) Міжнародна науково-практична конференція до 80-річчя від дня наро

дження доктора біологічних наук, професора Віктора Павловича Кошевого «Ре

продуктивна патологія тварин: сучасні методи діагностики, лікування та профіла

ктики» (смт. Мала Данилівка, 9-10 жовтня 2019 р.);

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 59 праць, у 

т. ч.: 2 статті у наукових виданнях, проіндексованих у базі даних Web of Science 

Core Collection, 1 монографія, 6 публікації у наукових періодичних виданнях ін

ших держав та у виданнях, що включені до наукометричних баз даних, 23 статті у 

наукових фахових виданнях України (14 із них -  одноосібно), 12 наукових праць, 

що засвідчують апробацію матеріалів дисертації, 5 патентів України на корисну 

модель, 5 науково-методичних рекомендацій та 5 технічних умов на ветеринарні 

препарати.
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із ано

тацій, вступу, огляду літератури, загальної методики та основних методів дослі

джень, результатів власних досліджень, їх узагальнень та аналізу, висновків і 

пропозицій виробництву, списку використаних літературних джерел, який містить 

727 найменувань, зокрема 268 -  латиницею. Обсяг основного тексту складає 318 

сторінок комп’ютерного тексту. Робота ілюстрована 29 таблицями, 12 рисунками 

та 24 схемами.
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РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Регулятори та органи-виконавці репродуктивної функції

Статевий цикл являє собою складний нейрогуморальний процес, у здійс

ненні якого беруть участь, з одного боку, яєчники (як кінцева ланка гіпоталамо- 

гіпофізарно-яєчникової системи), а з іншого боку -  органи-мішені (матка, піх

ва) [19, 63, 545, 565, 655].

Складна система регуляції, що включає гіпоталамус і гіпофіз, в свою чер

гу, також знаходиться під впливом функції яєчників і органів-мішеней за законом 

прямого і зворотного зв'язку [23, 78, 334, 422, 472].

Система гіпоталамус-гіпофіз-яєчники -  строго узгоджений механізм, що 

має прямі й зворотні зв'язки. Суть негативного зворотного зв'язку полягає у бло

куванні синтезу і вступу в кров якого-небудь гонадотропного гормону, коли рі

вень того або іншого стероїдного гормону досягає певної величини. Хеморецеп

тори вищого й нижчого гіпоталамічного центру уловлюють підвищену продукцію 

естрогену і передають інформацію на яєчник через гіпофіз. При позитивному зво

ротному зв'язку стероїдночутливі клітини вищого центру гіпоталамуса посилю

ють активність туборальних нейронів гіпоталамуса, що впливають на секрецію 

гонадотропінів, якщо рівень стероїдних гормонів у крові невеликий. Порушення 

функції однієї з ланок цієї єдиної в функціональному відношенні системи викли

кає дисфункцію всієї системи в цілому [133, 264, 493, 534, 664, 717, 726].

Потужний вплив на відтворну функцію чинять такі зовнішні фактори, як 

тривалість і інтенсивність інсоляції, температура, вологість і газовий склад повіт

ря, опади, сигнали (зорові, нюхові, слухові), які відходять від самця, ритм робо

чих процесів на фермі [194, 225, 308, 431, 561, 695, 704, 717].

Вихідною ланкою в системі регуляції статевої функції є сигнали, які поси

лаються рецепторами органів почуттів (зору, нюху і слуху) в центральні відділи
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аналізаторів, що розташовані в корі великих півкуль. Як вважають дослідники си

гнали перетворюються в нервові імпульси і по аферентних шляхах передаються в 

гіпоталамус. Потім в клітинах гіпоталамічних ядер вони обробляються, підсилю

ються і трансформуються в біологічно активні хімічні речовини короткої дистан- 

тної дії, які називають релізінг-факторами. Релізинг-фактори через аденогіпофіз 

контролюють фолікуло-, ово- і лютеоґенез, а також секрецію статевих гормонів, 

причому одні з них діють як стимулятори (ліберини), а інші -  як інгібітори (ста- 

тини) -  загальноприйнята універсальна концепція.

Частина ядер гіпоталамуса спеціалізована на синтезі релізинг-факторів, які 

впливають на синтез та вивільнення гонадотропних гормонів. Вони розміщені в 

передній ділянці гіпофізу. Надходячи в кров, ці гормони транспортуються до ор

ганів і тканин.

Під дією ліберинів в передній ділянці гіпофізу, збільшується синтез ФСГ, 

який, потрапляючи в яєчники, стимулює фолікулоґенез і збільшує синтез естроге

нів, які викликають прояв стадії збудження і морфо-функціональні зміни в гені

таліях та молочній залозі.

Висока концентрація ФСГ, естрогенів і РО Б2а у крові корів, відзначається 

на початку статевої охоти і сприяє виробленню в гіпоталамусі статинів, які сти

мулюють вироблення аденогіпофізом ЛГ.

Підвищення концентрації в крові ЛГ, також інтрафолікулярних і маткових 

РО забезпечує овуляцію, формування жовтого тіла і підтримує його активність.

Дія гонадотропінів на статеві залози відбувається у взаємодії зі специфіч

ними рецепторами фолікулярних і гранульозних клітин, а також з клітинами жов

того тіла [19, 545, 541, 549, 550, 652, 664, 726].

Г ормони, які виробляються в передній ділянці гіпофізу (ФСГ, ЛГ, пролак- 

тин) та специфічно впливають на яєчники, прийнято називати гонадотропними. 

ЛГ і ФСГ крім цього беруть участь в стимуляції активності ферментів гідроксиге- 

нації і ароматозної системи, яка забезпечує перетворення в ланцюзі холестерин -  

прогестерон -  андростерон -  тестостерон -  естрадіол [487, 545, 572, 652, 664, 

726].
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Г онадотропну функцію гіпофізу підтримують тиреотропні гормони, які пі

двищують реактивність яєчників до гонадотропінів. За даними ряду авторів, перед 

овуляцією відзначається підйом функціональної активності щитовидної залози, 

що забезпечує виділення лютеотропіну. При гіпотиреозі виявляються блоковани

ми багато ферментів, які регулюють процеси метаболізму естрогенів [185, 195, 

484, 497, 520, 545, 583, 585, 587, 609, 611, 630, 652, 664, 726].

Велику роль в регуляції гормональної функції яєчників відіграє кора над- 

нирників, функція якої стимулюється адренокортикотропним гормоном гіпофіза. 

Г ормони кори наднирників беруть участь в механізмі розвитку стресу, при якому 

відзначається гіпертрофія кори наднирників, а надлишкова кількість глюкокорти- 

коїдів гальмує передовуляторний викид ЛГ та овуляцію [534, 545, 652, 664, 726, 

722].

Істотну роль в регуляції статевої функції відводять епіфізу, в якому утво

рюються мелатонін і серотонін. Їх дія на репродуктивну функцію полягає в галь

муванні секреції релізінг-факторів [516, 545, 652, 664, 726].

В яєчниках продукуються стероїдні гормони: естрогени, прогестерон, тес

тостерон, андростерон. Вони відіграють велику роль в зворотному регулюючому 

впливі на гіпоталамус і гіпофіз [469, 545, 652, 664, 726].

Біосинтез естрогенів відбувається в залозистих клітинах внутрішнього ша

ру капсули і гранульози зростаючого фолікула. Додатковим джерелом естрогенів 

є кора наднирників, а під час вагітності -  плацента. Естрогени забезпечують прояв 

тічки, загального статевого збудження і охоти, під їхньою дією підсилюється ско

рочувальна функція матки, канал шийки матки відкривається, кубічний епітелій 

шийки матки починає секретувати слиз. В центральній нервовій системі під впли

вом естрогенів виникає статева домінанта і у самки проявляється феномен загаль

ного збудження. За принципом зворотного зв'язку відбувається стимуляція секре

ції лютропіну, що сприяє овуляції [545, 572, 652, 664, 726].

Прогестерон в період статевого циклу гальмує дозрівання фолікулів і за

тримує овуляцію, забезпечує перехід маткових залоз з фази проліферації в фазу 

секреції, готує ендометрій до нідації зиготи, нейтралізує дію біологічно активних
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речовин на маткову мускулатуру, сприяє розвитку секреторної тканини в молоч

ній залозі. Дуже значна його роль в процесі формування рецепторів в фолікулах 

до ФСГ. За принципом зворотного зв'язку прогестерон гальмує синтез ЛГ і сти

мулює вироблення в гіпофізі лактогенного (лютеотропного) гормону [545, 572, 

652, 664, 726].

Інтерстиціальні клітини, клітини воріт яєчників (хилюсні), внутрішні стін

ки фолікула продукують андрогені гормони: андростерон, тестостерон, епітестос- 

терон. Їх функції вивчені недостатньо, деякі вчені вважають, що вони беруть уч

асть у підтримці лібідо у самок.

Важлива роль в організмі відводиться РО, які володіють лютеолітичною 

дією, серед механізмів якої є властивість РО F2a звужувати кровоносні судини 

яєчника, симулювати секрецію окситоцину лютеальними клітинами та прискорю

вати міграцію моноцитів до жовтого тіла [469, 545, 652, 664, 726].

У механізмах зворотного розвитку жовтого тіла задіяна матка. Цей меха

нізм прийнято називати «лютеолітичним механізмом матки». При цьому лютеолі- 

зис відбувається двома шляхами: за допомогою системи -  матка -  гіпоталамус -  

гіпофіз -  яєчники та локально -  матка -  яєчник [545, 565, 664].

Окрема роль у регуляції репродуктивної функції відводиться вомероназа- 

льній системі, яка включає вомероназальний орган, вомероназальний та терміна

льний нерв і додаткову нюхову цибулину у передньому мозку, яка у свою чергу є 

власним представником додаткової нюхової системи у центральній нервовій сис

темі. Кінцевий нерв інтегрований у нюховий епітелій, а нейрони вомероназально- 

го органу, проектуються безпосередньо у медіальні синаптичні і преоптичні обла

сті мозку. Роль кінцевого нерву у сприйнятті запахів вивчена недостатньо, проте 

передбачається, що він також може виконувати певні хемосенсорні (феромон- 

чутливі) функції. Установлено, що кінцевий нерв багатий люліберином і містить 

гонадотропін-рилізінг гормон. З урахуванням того, що нейрони утворюють чис

ленні синаптичні контакти з різними відділами центральної нервової системи, не 

виключається особлива роль нейромодулятора кінцевого нерва у формуванні по

ведінки, особливо репродуктивної [101, 319, 481, 705].
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Вомероназальний орган (сошниково-носовий, орган Якобсона, іноді також 

вомер) -  периферичний відділ додаткової нюхової системи, який має виражену 

трубчасту форму і охоплений хрящовою оболонкою, що відділяє його від нюхо

вих рецепторів носової порожнини [514, 594, 624, 683, 713, 724].

Функції і механізми роботи цього органу остаточно не Установлені. До 

можливих функцій органу Якобсона нині відносять роль нейромодулятора -  фор

мування на підсвідомому рівні поведінки, особливо репродуктивної, роль в мате

ринській поведінці і участь в розвитку нейродегенеративних процесів [514, 588, 

605, 619].

1.2. Етіологія та патогенез гонадопатій

Серед інших причин, що зумовлюють низьку репродуктивну функцію (як 

то неповноцінна годівля, порушення параметрів мікроклімату, порушення умов 

утримання, відбору і цілеспрямованого вирощування ремонтного молодняку, від

сутність чи недостатність інсоляції, активного моціону, дозованого контакту з бу

гаями, генетична патологія чи штучно набута неплідність), слід виокремити аку

шерсько-гінекологічну патологію, на яку припадає 15-60 % неплідних тварин [20, 

26, 39, 112, 173, 194, 212, 235, 247, 302, 686].

Питома вага різних форм неплідності має варіації. Так, за даними 

М.В. Косенка основними формами неплідності є аліментарна -  38...43 %, штучно 

набута -  21...28 %, симптоматична -  15...18 %, стареча -  10...14 %, інші форми -  

3...8 %. Однак у господарствах зазвичай спостерігаються змішані форми неплід

ності: аліментарна та симптоматична, штучно набута та кліматична і т. д. Адже як 

аліментарні, так і кліматичні фактори мають подібні механізми патогенезу пору

шення відтворної функції. Тому визначення розмірів аліментарної, кліматичної, 

штучно набутої неплідності є практично неможливим. Задача спеціалістів полягає 

у тому, щоб у кожному конкретному випадку визначити форму неплідності, вста

новити головну її причину і потім лише застосувати відповідні заходи з агро-зоо- 

ветеринарно-організаційного комплексу заходів з ліквідації і профілактики неплі

дності.
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Однією з найпоширеніших причин неплідності є анафродизія, викликана 

патологіями яєчників -  гонадопатіями [36, 40, 193, 240, 287, 299, 309, 338, 387, 

631]. Хвороби яєчників є частою причиною іноді тривалого неплідності тварин, 

оскільки при цьому унеможливлюється настання вагітності із-за порушення фун

кції статевих залоз -  процесу формування і дозрівання яйцеклітин. Хвороби яєч

ників призводять до розладів гормональної й ендокринною систем, що клінічно 

проявляється зміною характеру прояву статевих циклів [2, 34, 40, 114, 120, 137, 

143, 153, 183, 245, 290, 429, 442, 509, 536, 607, 613, 702].

Функціональні розлади яєчників відносять до основних причин захворю

вань органів розмноження у корів, на які приходиться від 17,8 до 57,5 %. Дисфун- 

кціональні стани яєчників характеризуються порушенням зростання фолікулів їх 

овуляції, формування жовтого тіла і може проявлятися у вигляді затримки овуля

ції (персистенції фолікула), ановуляторного статевого циклу, функціональної не

достатності жовтого тіла, гіпофункції яєчників, кіст (фолікулярних і лютеїнових).

Дисфункції яєчників є частою причиною тривалої важкоусуваної неплід

ності тварин є хвороби яєчників, оскільки при цьому виключається можливість 

настання вагітності з-за порушення основної функції статевих залоз самок -  про

цесу формування і дозрівання яйцеклітин. Хвороби яєчників приводять до розла

дів гормональної і ендокринної систем, що клінічно виявляється зміною характе

ру перебігу статевих циклів [35, 89, 115, 240, 268, 552, 617, 623, 669].

Серед дисфункцій яєчників слід виокремити гіпогонадизм [151, 152, 217, 

221, 258, 328, 337, 365, 646]. Ця патологія зустрічається у 27-50 % неплідних ко

рів [69, 96, 156, 280, 310, 333, 416, 434].

Більшість дослідників, які займалися вивченням патологій яєчників у ко

рів, основною причиною виникнення патологій яєчників вважають пригнічення 

гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної системи.

Думка ряду вчених полягає в тому, що розвиток гонадопатій у корів носять 

чіткий сезонний характер: максимум захворюваності припадає звичайно на лю- 

тий-квітень, коли знижується кількість та якість кормів, спостерігаються гіпові
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тамінози, порушення обміну речовин. Однак, в роки зі спекотним посушливим 

літом виникає другий пік захворюваності в липні-серпні.

Як відзначають деякі автори, у корів з високою молочною продуктивністю 

може розвиватися «лактаційна гіпофункція яєчників», яка є наслідком гіперпро- 

лактинемії, за якої секреція та активність ФСГ знижуються.

Безсумнівним є те, що зниження функціональної діяльності яєчників являє 

собою стереотипну реакцію організму і статевої системи на неадекватні умови 

існування. Отже, думка більшості вчених співпадає в тому, що в основі розвитку 

патологій яєчників у самок лежить стрес, як відповідна реакція на вплив різних 

екзогенних та ендогенних факторів.

Ендогенними причинами гонадопатій у корів є: 1) порушення обмінних 

процесів в організмі тварини; 2) патології статевої системи; 3) некваліфіковане 

застосування гормональних препаратів та інших лікарських речовин.

До екзогенних факторів відносять: 1) недостатню та неповноцінну годів

лю; 2) відсутність моціону, та недостатня інсоляції; 3) порушення зоогігієнічних 

вимог утримання корів (мікроклімат); 4) зміна добового природного фотоперіоду 

[94, 127, 189, 263, 342, 361, 366, 543, 612].

Повноцінна годівля, регулярний моціон, поміркована температура, достат

ня інсоляція -  головні компоненти оптимальних умов, які підвищують відтворну 

здатність тварин. Проте, згадані фактори не завжди діють в оптимальних варіан

тах. Варіабельність залежить перш за все від періоду утримання тварин.

Необхідно виділити три періоди утримання корів: літньо-табірний (тра- 

вень-вересень), першу (жовтень-грудень) та другу (січень-квітень) половину зи

мового утримання тварин. В період зимового утримання, особливо в другій його 

половині, на організм тварин діють багато факторів (основними з них є неповно

цінна годівля та гіпокінезія), що негативно впливають на відтворну здатність тва

рин. Так, наприклад, у корів і телиць в цей період, в порівнянні з літньо-табірним, 

значно зменшується кількість тварин, у яких настає стадія збудження статевого 

циклу в перший місяць після родів, збільшується середній термін від родів до 

першого осіменіння, зростають тривалість сервіс-періоду та кількість днів неплі
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дності, індекс осіменіння, незважаючи на поліпшення раціону і доведення тварин 

до нормальної вгодованості. В цей час часто реєструють: народження неповно

цінних телят (внутрішньоутробна гіпотрофія); патологічні роди (затримка послі

ду); захворювання статевих органів, що виникають в післяродовому періоді (ато

нія та субінволюція матки, післяродові ендометрити); анафродизію, викликану 

гіпогонадизмом, гіполютеолізом; вестибуліти у корів і телиць. Ситуація усклад

нюється ще й тим, що на другу половину зимового утримання в багатьох госпо

дарствах припадає найбільше розтелень -  від 50 до 65 %. Ця аритмія пояснюється 

зростанням кількості днів неплідності після родів та тривалості сервіс-періоду. 

Корови, що народили телят у лютому-квітні, масово проявляють статеву охоту та 

запліднюються в червні-липні, зсовуючи роди на згаданий період.

Отож, при масових розтеленнях та дії на організм в цей період несприят

ливих факторів зовнішнього середовища і реєструють неплідність у значної кіль

кості корів, що характеризується тимчасовою, тривалою чи постійною втратою 

відтворної здатності. Це досить проблемне питання, що не втрачає своєї актуаль

ності.

Часто причиною виникнення неплідності у зв’язку з недостатнім рівнем 

годівлі корів є низька якість кормів у результаті несвоєчасного збору врожаю, по

ганого зберігання, нерівномірного надходження їх до комплексів, а також відсут

ність належної підготовки кормів до згодовування.

Порушення обміну речовин, яке обумовлене незбалансованою годівлею та 

незадовільними умовами утримання, післяродові ускладнення і захворювання, а 

також недоліки в організації осіменіння корів ведуть до подовження сервіс- 

періоду і міжотельного періоду у високопродуктивних корів.

Незбалансованість годівлі призводить до розладів ендокринної функції яє

чників з наступним проявом неповноцінної стадії збудження статевого циклу чи 

анафродизії.

Не менш важливою є повноцінність годівлі. Зокрема неповноцінна мінера

льна годівля є однією із причин не тільки аліментарної, а й симптоматичної не

плідності.
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Життя і продуктивність жуйних тварин значною мірою залежить від вмісту 

в раціоні мінеральних речовин. Згідно з останніми повідомленнями, із 110 елеме

нтів таблиці Менделєєва 27 необхідні для життєзабезпечення тварин. До них на

лежать макроелементи Са, Mg, Р, К, № , СІ, S і мікроелементи &, ^ ,  ^ ,  І, Fe, 

Mn, Se, Zn. Потреба жуйних тварин в інших мікроелементах (Мо, As, В, РЬ, Si, V), 

виявлених в їх організмі, не з’ясована [99, 116, 241, 464, 467, 556, 557, 599, 602, 

701]. Все це слід враховувати при аналізі раціонів [79, 255, 356, 471, 628].

Г оворячи про хімічний склад організму тварин, не можна не звертати ува

ги на головне джерело його живлення -  рослини, які не можна розглядати у від

риві від складу атмосфери, ґрунту, ґрунтової води. Ґрунт, рослина, організм тва

рини нерозривно зв’язані в один міграційний кормовий ланцюг. Вміст мікроеле

ментів у ґрунтах впливає на їх вміст у кормах, які використовують для згодову

вання тваринами.

Досвід ведення тваринництва свідчить, що недогодівля (голодування) зни

жує відтворну здатність корів. До того ж, при порушенні обміну речовин у корів 

знижується продуктивність, природна резистентність, з’являються вроджені вади 

(аномалії) розвитку плода. Тому проблема розладів обміну речовин є однією із 

актуальних у тваринництві багатьох країн світу.

Ідеї біохімії суттєво вплинули на розвиток багатьох наук, у тому числі і на 

ветеринарне акушерство, адже відтворна здатність, поряд із генетичними задат

ками, залежить від надходження із навколишнього середовища з кормами біологі

чно активних речовин. Зокрема Fe, ^ ,  Zn, Mn та Se входять до структури моле

кули ферментів, ^  -  до складу вітамінів, I та Zn -  до складу гормонів, тож здатні 

впливати на хід обмінних процесів в організмі, ферментативний каталіз, синтез 

нуклеїнових кислот, пластичні процеси.

Установлено, що при гіпокальцемії спостерігається гіпоплазія яєчників та 

збільшення тривалості періоду між феноменами тічки, а при нестачі фосфору спо

стерігаються порушення статевого циклу і заплідненості.
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Відомо, що статеві цикли у корів і телиць порушуються через дуже висо

кий вміст калію в кормових рослинах зібраних на полях з однобічним внесенням 

калійних і азотних добрив.

Надмірне надходження калію призводить: до ацидозу внаслідок зниження 

концентрації Натрію, а це підвищує вірогідність виникнення запальних процесів в 

слизових оболонках; недостатньої діяльності яєчників та утворення в них кіст; 

розвитку вестібуловагінітів, що супроводжуються утворенням вузликів.

Дефіцит Натрію може бути причиною затримки посліду у корів та пору

шень ритму статевих циклів.

Дефіцит Марганцю у жуйних характеризується низькою їх заплідненістю, 

абортами та іншими розладами репродуктивної функції. При марганцевій недо

статності в організмі спостерігається уповільнення статевого розвитку у самок, 

народження телят з різними аномаліями.

В більшості випадків мова йде про тривалу неплідність, яка роками реєст

рується в одних і тих же господарствах. Підсумовуючи вищенаведене необхідно 

зробити висновок про особливу роль Марганцю для організму, і що дефіцит цього 

елементу в раціонах корів призводить до значних порушень всіх параметрів відт

ворення.

Дефіцит Міді в організмі корів негативно впливає на репродуктивну функ

цію, при цьому реєструють неповноцінні статеві цикли, їх аритмію, зниження за

плідненості, резорбцію ембріонів, затримку посліду, народження телят з низькою 

життєздатністю.

Дефіцит Цинку в раціонах призводить до зниження концентрації РНК в 

печінці, підшлунковій залозі, до пригнічення функцій статевих залоз та естроген

ної активності. Такий стан у тварин є причиною зниження відтворної здатності, 

хоча про це відносно мало повідомлень.

У тварин з йодною недостатністю реєструють неплідність, аборти, затрим

ку посліду, народження мертвих, або з низькою життєздатністю телят.

Дефіцит селену в раціонах призводить до білом’язової хвороби, токсичної 

дистрофії печінки, резорбції ембріонів, неплідності.
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Дефіцит кобальту також викликає неплідність, аборти, народження телят із 

зниженою життєдіяльністю [33, 71, 85, 95, 163, 170, 176, 180, 211, 228, 241, 242, 

252, 315, 347, 423, 448, 501, 502, 527, 528, 539, 554, 557, 562, 570, 571, 573, 622, 

628, 650, 672, 682, 688, 721, 603].

Результати осіменінь високопродуктивних корів з порушеним обміном ре

човин знижені на 25-35 % в порівнянні із здоровими тваринами. Для засвоєння і 

використання поживних речовин має значення не тільки їх наявність у раціонах, а 

й правильне взаємовідношення та співвідношення між ними, оскільки нестача од

них речовин не поповнюється надлишком інших, а різке порушення їх пропорції в 

раціоні шкодить здоров’ю тварин і часто призводить до порушення статевої фун

кції. Всі фізіологічні процеси, що супроводжуються хімічними та біологічними 

реакціями у клітинах, пов’язані з перетворенням енергії у тварин. Недостатнє на

дходження енергії значно знижує відтворну здатність тварин. Якість раціону ба

гато в чому залежить від вмісту в ньому протеїну, що відіграє значну роль як в 

отриманні продукції від тварин, так і у відтворенні поголів’я. Це пояснюється 

тим, що всі ферменти та багато гормонів побудовані з протеїну, а до складу жит

тєво важливих вітамінів він входить у вигляді колоїдного середовища. Дефіцит 

протеїну або незамінних амінокислот призводить до порушень функцій фермен

тів, вітамінів, гормональних розладів і як наслідок зниження відтворної здатності 

тварин.

Одним з найсуттєвіших впливів на репродуктивну функцію має вітамін А. 

Низька відтворна здатність корів і отримання від них слабкого приплоду у значній 

мірі обумовлені дефіцитом вітаміну А (каротину) в організмі і недостатнім надхо

дженням його з кормів раціону [31, 286, 353, 360, 506, 522, 558, 560, 640, 663, 666, 

678, 718].

Його попередником є Р-каротин, який є найбільше біологічно активним 

каротиноїдом. Найчастіше в кормах каротиноїди присутні в траві (люцерна -  лю

теїн), в кукурудзі -  зеоксантин, в гарбузах -  віолоксантин. Зараз з абсолютною 

впевненістю доведено, що каротиноїди володіють й іншими цінними специфіч

ними властивостями не пов’язаними з А вітамінною активністю. Вони діють як
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фітопротектори і антиоксиданти на молекулярному рівні, підтримуючи стабіль

ність геному і резистентність організму.

Якщо при введені тваринам вітаміну А можливе передозування, то р- 

каротин зовсім не токсичний. Вітамін А синтезується в достатній кількості. Інша 

частина Р-каротину використовується в інших життєво важливих біологічних 

процесах організму тварин. Це вказує на ефективність використання не вітаміну 

А, а Р-каротину. Бо повне забезпечення організму вітаміном А за недостатності 

Р-каротину не вирішить проблему неплідності.

Аліментарні фактори, в порівнянні з іншими, найактивніше впливають на 

обмін вітаміну А і каротину. В останні роки питання про причини недостатнього 

забезпечення організму ВРХ каротином (вітаміном А) та про шляхи їх надхо

дження до організму переросло в цілу проблему, що має першочергове значення і 

в справі відтворення стада. Особливої гостроти це питання набуває в період зимо

вого стійлового утримання корів і телиць.

Виділяють два фактори, від яких залежить зберігання каротину, його всмо

ктування та перетворення в вітамін А. В кормах: вид консервування, місце та тер

мін зберігання, вміст стабілізаторів, вільних жирних кислот, неорганічних речо

вин. В організмі тварин: клінічний стан, механізми всмоктування, особливості 

шлунково-кишкової системи, гальмуючі речовини в кишечнику та його слизовій 

оболонці.

Недостатня забезпеченість організму каротином, перш за все пов’язана з 

тим, що корми, які складають основу зимового раціону, бідні на нього. Великі 

втрати каротину відбуваються в результаті порушень строків та режиму збирання 

і консервування кормів, а також в процесі їх зберігання. Так, при звичайних умо

вах зберігання сіна втрачається 70 %, силосу 30 %, трав'яного борошна -  90 % ка

ротину. Тому нестача вітаміну А в організмі тварин найчастіше буває в другій по

ловині зимового стійлового періоду утримання внаслідок прогресуючого окис

лення кормів з одного боку та втрат запасу печінки -  з другого.

Р-каротин присутній в кормах у вигляді різних ізомерів. Більш повно пе

ретворюється у вітамін А транс-Р-каротин, що має витягнуту форму молекули.
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Цис-форма, з одно чи подвійно «зігнутою» структурою ланцюжка, активна лише 

на 20-50 %.

В зелених рослинах знаходиться головним чином повний транс-Р- 

каротин. При висушуванні та силосуванні кормів частина повного транс-Р- 

каротину перетворюється в цис-форму, а при технологічному висушуванні втрати 

повної транс-форми можуть бути ще вищими.

В кукурудзі, в стані молочної стиглості, перетравність каротину наближа

ється до нульової відмітки, внаслідок чого ця культура взагалі не може слугувати 

джерелом каротину для тварин.

При використанні кукурудзяного силосу, як єдиного джерела каротину в 

раціоні, потреба молочної худоби, особливо високопродуктивних корів, в вітаміні 

А не задовольняється. Відносно низька біологічна активність кукурудзяного си

лосу з одного боку та підвищена потреба тварин в вітаміні А при використанні 

цього виду корму -  з другого є основною причиною того, що в умовах такого ти

пу годівлі корови та телиці знаходяться в стані прихованого А-гіповітамінозу на

віть при високій забезпеченості раціонів каротином.

В ряді випадків силос в раціоні корів є єдиним джерелом каротину, але в 

кукурудзі його дуже мало (всього до 10 % каротину кукурудзяного силосу перет

ворюється в вітамін А). Жовта ж кукурудза лише на 30-50 % загальної суми каро

тину представлена Р-каротином, а в висушених і силосованих кормах містяться 

менш активні ізомери. В кукурудзяному силосі у жовтні зелена маса містить в 4-7 

разів менше каротину, ніж у вересні. Спирти, що утворюються в силосі (деколи до 

2,5 %), порушують властивості печінки відкладати вітамін А про запас.

Необхідно відмітити, що при застосуванні звичайних методів аналізу та 

даних про вміст р-каротину враховується і інформація про менш активні ізомери, 

що призводить до завищення фактичних показників. Наведені факти пояснюють 

те, що корови, які отримували кукурудзяний силос, мали більш низький рівень р- 

каротину в плазмі крові (3,0 мг/л) в порівнянні з тваринами, що отримували силос 

із трави (7,5 мг/л).
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Крім того, широке використання мінеральних добрив і гербіцидів у рос

линництві, мінеральних добавок, ферментів, технічних жирів у тваринництві, 

сприяють депонуванню згаданих речовин і тим самим підвищують потребу тва

рин в каротині.

Інтенсифікація кормової бази шляхом внесення в ґрунт великої кількості 

азотних добрив призводить до зниження вмісту в рослинах в-каротину. Частина 

солі азотної кислоти переходить в рослини, а потім при попаданні в організм тва

рин відновлюється до нітритів, які гальмують перетворення каротину в вітамін А.

Руйнування каротину чи вітаміну А в умовах кислого середовища відбува

ється внаслідок дії на них газоподібного окису азоту, що утворюється при низь

ких значеннях рН шляхом взаємодії нітратів та кисню. Цим пояснюються значні 

руйнування каротину в кормах при наявності нітратів.

До факторів, що знижують споживання каротину в організмі та перетво

рення його в вітамін А необхідно віднести такі як дефіцит легко споживного жи

ру, протеїну, мікроелементів.

Особливо значне зниження споживання каротину та перетворення його в 

вітамін А відбувається під дією органічних кислот, що надходять в надмірних кі

лькостях з силосом та вільних жирних кислот. Мікрофлора передшлунків жуйних 

тварин розщеплює значну кількість вітаміну А, а також каротину, і нарешті різні 

ушкодження шлунково-кишкової системи значно сповільнюють всмоктування 

каротину [14, 16, 17, 46, 79, 119, 168, 190, 205, 210, 213, 266, 314, 453, 480, 488, 

523, 559, 586, 508, 553, 568, 597, 658, 673, 678, 696, 719].

При В-гіповітамінозі спостерігаються дегенеративні зміни статевих залоз і 

порушення статевих циклів. При цьому виражений Д-гіповітаміноз у тварин в пе

ріод активного росту, перш за все у ВРХ, гальмує розвиток органів статевої сис

теми. Він також викликає у корів порушення статевого циклу, які можна ліквіду

вати застосуванням препарату.

За Е-гіповітамінозу через певний час виникають аборти.

Окремі функціональні порушення в органах статевої системи корів, особ

ливо в яєчниках, виникають внаслідок низького вмісту в крові аскорбінової кис
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лоти. Автори вважають, що питання задоволення потреб в вітаміні С є проблемою 

мікробіології рубця. Оскільки стало відомо, що бактерії рубця здатні як руйнува

ти, так і синтезувати вітамін С. Цим можна частково пояснити розвиток С- 

гіповітамінозу у жуйних. Проте окремі твердження, що добавками вітаміну С мо

жна підвищити плодючість жуйних, не отримали експериментальних доказів.

Ендокринна система тісно інтегрована з імунною та, насамперед, з її не

специфічними механізмами захисту. За тривалого впливу на організм тварини 

стрес-факторів, в першу чергу, реагує імунна система, як більш рання в філогене

тичному відношенні [250, 278, 323, 351, 446, 507, 582, 598, 606, 687, 677].

Згідно з сучасним уявленнями, формування стрес-реакції розглядається як 

складний комплекс взаємодії багатьох органів та систем організму, участь систе

ми імунітету в цьому процесі не викликає сумнівів. Реакція імунної системи серед 

інших представляє собою соматичне відбиття мобілізації захисних сил організму. 

Стрес та імунітет -  універсальні загальнобіологічні категорії. Вони мають місце 

на всіх рівнях структурно-функціональної організації життя, без них не можли

вий нормальний розвиток та існування індивіду, збереження виду, еволюція. При

гнічення імунітету при стресі, в першу чергу, пов'язано з порушенням Т - 

клітинної ланки системи, як найчутливіша до стресорної дії.

Причини цього містяться в менші резистентності Т-лімфоцитів до глюко- 

кортикоїдних гормонів, але є субпопуляції Т-лімфоцитів, які резистентні до цих 

стероїдів. В багатьох дослідах показано зменшення числа Т-лімфоцитів, пору

шення нормальних співвідношень між Т - і В-лімфоцитами та макрофагами, що 

супроводжується зниженням імунних потенцій організму в цілому. В подальшому 

відбуваються зміни неспецифічних захисних реакцій, знижується функціональна 

активність макрофагів, але рівень імуноглобулінів може залишатися на нормаль

ному рівні. Для виразних та тривалих стресорних дій характерно зниження функ

ціональної активності Т-лімфоцитів.

Дефект В-системи при стресорних діях супроводжується наступними по

рушеннями: зменшення кількості та функціональної активності В-лімфоцитів,
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зниження проліферативних процесів і, внаслідок, зниження рівня нормальних ан

титіл і імуноглобулінів.

Ряд авторів подали основні ланки механізму дії стресу, незалежно від його 

природи, на систему імунітету: 1) стимуляція секреції гормонів кори наднирників, 

яка призводить до підвищення концентрації глюкокортикоїдів в сироватці крові, 

пригнічення функції лімфоцитів, активації симпатичної нервової системи та під

вищення вивільнення кортикотропін-релізинг факторів; 2) взаємодія між цітокі- 

нами та вазоактивними амінами, які продукують макрофаги -  моноцити, лімфо

цити і тучні клітини; 3) порушення продукції інтерлейкіну-2, внаслідок змін спів

відношення між Т-хелперами та Т-супресорами; 4) пригнічення імунітету.

Отже, стресорна дія чинить негативний вплив на формування імунних реа

кцій і може спричинити виникнення імунодепресії, підвищити ступінь імунологі

чного ризику і, як наслідок, викликати порушення відтворної функції.

Слід відзначити, що у літературі також є багато повідомлень про підсилен

ня імунних реакцій за деяких видів стресу [92, 184, 406, 425, 595, 626, 647, 661, 

708].

У фазі мобілізації захисних сил організму підсилюється секреція наднир- 

никами катехоламінів і адреналіну, що викликає гальмування парасимпатичної 

нервової системи та зниження чутливості яєчників до гормональних стимулів. 

Поряд з цим активізується секреторна діяльність системи гіпоталамус -  гіпофіз -  

кора наднирників, що супроводжується тривалим підвищенням рівня кортикосте

роїдів. Останні викликають пригнічення імунної системи тварин і пригнічують 

синтез гонадотропних гормонів, при цьому порушується співвідношення ФСГ і 

ЛГ що викликає затримку овуляції й ановуляторні статеві цикли [70, 102, 141, 

142, 201, 269, 494, 534, 544, 712, 727].

Керуючись цими даними, вважають, що спрямована регуляція функцій 

імунної системи, і зокрема неспецифічної реактивності за допомогою імуномоду- 

ляторів, буде сприяти відновленню внутрішньоклітинних процесів в системі гіпо

таламус -  гіпофіз -  яєчники і відновленню функції статевих залоз.
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Заслуговує на увагу концепція про те, що тривала дисфункція яєчників 

після отелення є захисною реакцією організму від наступної вагітності при 

неправильній годівлі, утриманні і експлуатації [40, 44, 223, 226, 279, 321, 369, 537, 

638]. При виношуванні плода в несприятливих умовах організм корови віддає 

йому основний запас енергетичних і пластичних матеріалів. Після народження 

теляти відбуваються нейрогуморальні зміни, спрямовані на зниження функції 

яєчників, персистенцію жовтого тіла, що, в свою чергу, необхідно для збереження 

матеріалів життєво важливих в критичний післяродовий період. Однак, в решті- 

решт, все зводиться до порушення балансу гормонів гіпофізу, яєчників, 

щитоподібної залози та наднирників [2, 90, 260, 326, 355, 435, 449, 486, 492, 518, 

641].

Безпосередньою причиною (патогенетичний фактор) послаблення функції 

статевих залоз у корів більшість вчених вважають недостатній синтез гіпофізом 

гонадотропних гормонів або ослаблення реактивності яєчників до ендогенних 

гонадотропінів. Розвиток патологій яєчників характеризується поступовим 

зниженням їх функціональної діяльності. Ступінь її розвитку залежить від сили і 

тривалості впливу етіологічного фактору, а також стану організму. На початковій 

стадії захворювання за тривалої слабкої дії етіологічного фактору секреція ФСГ 

знижується до такого рівня, що розвиток фолікулу припиняється на проміжних 

стадіях, овуляція не відбувається, а фолікули піддаються атрезії. Оскільки, за 

даної патології знижений синтез естрогенів, то тічка, загальне збудження й охота 

слабко виражені.

За високої молочної продуктивності чи підсисного вирощування висока 

концентрація пролактину зберігається довше, пригнічує синтез ФСГ і теж 

викликає відносну гіпоестрогенемію. Висока концентрація пролактину блокує 

виділення гіпофізом ЛГ і ФСГ, затримуючи цим формування стадії збудження 

статевого циклу. Тож за таких умов відновлення статевої циклічності 

затримується.
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Фізіологічний перебіг інволюційних процесів органів статевої системи 

залежить від їх структурно-функціонального стану і можливий за оптимальних 

концентрацій естрадіолу, прогестерону і РО.

Післяродовий період -  це час відновлення ендокринної функції статевої 

системи. Його перебіг відбувається на рівні мінімальних концентрацій 

прогестерону, естрогенів, кортизолу, а також тиреоїдних гормонів [64, 254, 261, 

284, 355, 408, 418, 419, 438, 449, 466, 533, 577, 579, 589, 639, 642, 649].

В основі патогенезу неплідності лежить перенапруження організму 

внаслідок стресових факторів, які викликають зниження активності яєчників і 

розвиток в них морфологічних змін.

Отже, при порушенні умов годівлі та утриманні корів, правил проведення 

родів, відсутності акушерської і гінекологічної диспансеризації, біологічній 

старості змінюються структури і порушується структура та функціонування 

статевих залоз, що призводить до неплідності [5, 6, 154, 160, 165, 206, 281, 277, 

470, 460, 538, 714, 717].

Останнім часом інформативно насиченими є питання відносно ролі 

вільних радикалів у механізмах розвитку патології [22, 62, 75, 80, 84, 100, 123, 

148, 175, 282, 358, 563, 593, 643, 653]. Живі організми не можуть існувати без 

споживання кисню, при цьому процес його метаболізму у тканинах, клітинах 

супроводжується утворенням вільних радикалів. Зараз відомо, що особливу роль 

у життєдіяльності клітин виграють кисневі радикали -  проміжні продукти 

відновлення кисню. Приєднання одного електрону до кисню призводить до 

формування супероксидного радикалу, другого -  створення перекису водню, 

тривалентне відновлення утворює гідроксильний радикал. Прооксиданти або 

вільні радикали -  сполуки, що здатні руйнувати клітини. Ці молекули з одним чи 

більше непарним електроном утворюються у процесі нормального метаболізму 

клітини.

Реактивні проміжні форми кисню (вільні радикали) сприяють розвитку 

понад 100 захворювань, враховуючи і репродуктивну патологію.
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Ушкоджуючій дії кисневих радикалів на клітину протистоїть система АОЗ. 

Роль захисту виконують ензими -  СОД, каталаза, глутатіонредуктаза та 

неферментні низькомолекулярні антиоксиданти (жиророзчинні каротиноїди, 

токоферол), водорозчинні (аскорбінова кислота).

Антиоксиданти діють за декількома напрямками: перешкоджають

утворенню вільних радикалів; знижують енергію прооксидантів; переривають 

ланцюжки окисних реакцій; у підсумку зменшують ушкодження клітин.

Отже, кількісна та якісна невідповідність (дисбаланс) у ПАС викликає 

клітинну патологію. Патологічний процес супроводжується наступними 

функціональними виявами. ПОЛ біологічних мембран викликає порушення 

бар’єрної функції та знижує ферментативну активність; дезінтегрує рецепторні 

зв’язки та везикулярний транспорт. Структурним еквівалентом дії цих процесів є: 

активізація дистрофічних ушкоджень, прискорений апоптоз, некробіоз і, нарешті, 

загибель клітин [4, 38, 93, 120, 126, 178, 186, 207, 330, 463, 567, 633].

1.3. Діагностика гонадопатій у корів

Проблеми неплідності тварин були складними завжди, а в наш час, у 

зв'язку з щорічним зменшенням поголів'я худоби, утримуваного у колективному 

секторі, ще більше загострилися [29, 45, 83, 128, 145, 202, 212, 414, 458, 441, 575, 

576, 600, 644, 693].

Серед причин, які призводять до неплідності тварин, велику роль 

відіграють гінекологічні захворювання, оволодіння діагностикою і лікуванням 

яких можна віднести до справжнього мистецтва лікаря ветеринарної медицини. 

Адже, окрім лікування і профілактики, своєчасна діагностика захворювань 

репродуктивних органів корів, є важливим елементом у вирішенні такої проблеми 

[52, 110, 167, 224, 229, 262, 300, 304, 310, 338, 346, 432, 454, 457, 566, 614, 709].

Позитивні результати у боротьбі з неплідністю можна одержати за 

систематичного вивчення її причин та здійсненні загальногосподарських, 

зоотехнічних і ветеринарних заходів, вмілому впровадженні досягнень науки і 

передового досвіду у кожному господарстві.
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Нині при постановці діагнозу, збиранні анамнезу про захворювання 

необхідно брати до уваги поняття синтропії захворювань, в основі якої лежить 

спільність, близькість етіологічних та патогенетичних факторів [47, 67, 109, 236, 

275, 309, 346, 408, 416, 468, 478, 584, 654, 685]. Отже, беручи до уваги 

вищевикладене, ми можемо прослідкувати етіологічний та патогенетичний 

зв’язок множинної патології та діагностувати кілька хвороб, які мають 

одночасний перебіг і спільну, або подібну етіологію, взаємозалежні патогенетичні 

ланки, симптоми і синдроми, які виявляються лабораторними методами 

дослідження.

У сучасних умовах ведення тваринництва поліморбідність (множинна, 

поєднана, поліорганна патологія) -  не виняток, а закономірність [1, 86, 96, 149, 

158, 181, 187, 196, 200, 253, 214, 215, 327, 420, 511].

Надзвичайно важливо вчасно діагностувати початок розвитку 

захворювання, а особливо це актуально для ветеринарного акушерства і 

гінекології. Вивчення особливостей перебігу хвороб показало, що у корів 

найчастіше реєструються поліморбідна патологія репродуктивних органів та 

молочної залози [113, 166, 177, 244, 350, 403, 416, 445, 475, 503, 531, 546, 548, 665, 

668].

Важливішим, відповідальним етапом роботи, за оптимальних умов 

відтворення стада, є раннє виявлення відхилень від фізіологічної норми в 

організмі корів у період вагітності, післяродового періоду з подальшим 

установленням точного клінічного діагнозу.

Складним питанням у вирішенні проблемності патології є протиріччя при 

постановці діагнозу, тому уніфікація поняття, а основне -  об’єктивність при 

діагностуванні -  потребує вивчення.

Не маючи достатньо об’єктивної інформації (давність виникнення, 

причину) лікар ветеринарної медицини діагностує конкретні зміни в органах 

статевої системи в основному структурно-функціонального характеру.
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Існує значна кількість діагностичних методів і тестів, які дозволяють 

встановити причину неплідності. Своєчасна діагностика і кваліфіковане лікування 

хворих корів забезпечує підвищення їх продуктивності, відтворної здатності.

Сучасна діагностика має у своєму розпорядженні численні методи, які 

дозволяють швидко і точно визначити стан організму. Нові технології ведення 

тваринництва вимагають від лікаря ветеринарної медицини глибоких знань норми 

і патології окремих систем і організму в цілому, що, у кінцевому результаті, дає 

можливість зробити правильний висновок про стан здоров’я тварини. Нині 

діагностується багато захворювань, які раніше зустрічались рідко, або, маючи 

спільний етіологічний зв’язок, стали наслідком інших захворювань.

Для постановки діагнозу проводять: клінічне дослідження (визначають -  

вгодованість корови, загальний стан, продуктивність, якість молока, рівень 

функціонування систем організму, характер проявів функції розмноження, 

показники гомеостазу); вагінальне (стан слизової оболонки каудальної частини 

шийки матки, піхви та присінка піхви, визначають характер розкриття каналу 

шийки матки, виділень з неї, проводять колпоцитоскопію); ректальне 

(характеризують стан яєчників -  розміри, симетричність, форма, поверхня, 

консистенція, місцева температура, больова реакція, наявність жовтого тіла; 

матки -  величина, товщина стінки рогів, симетричність, локалізація, стан 

поверхні, консистенція тіла, рогів, моторика, чутливість, шийки матки -  величина, 

консистенція).

Діагностика патологій яєчників ґрунтується на даних анамнезу щодо 

характеру статевої циклічності та результатах ректального дослідження 

внутрішніх статевих органів. Статеві цикли, як правило, носять нерегулярний 

характер: поряд з нормальними відзначають укорочені (тривалістю 9-16 діб), або 

подовжені (до 2-х і більше місяців). При ректальному дослідженні визначають 

величину, консистенцію, характер поверхні, рухливість і болісність яєчників, 

також враховують локалізацію матки, її величину, консистенцію та скороченість 

[28, 47, 50, 104, 105, 108, 109, 120, 194, 258, 343, 378, 370, 408, 416, 449, 500, 608, 

616, 660].
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Існує багато спеціальних приладів, способів для діагностичних досліджень. 

Наприклад, вживлюють в тіло тварин імплантати, використовують діагностичні 

набори зі спеціальними реактивами, визначають гормональну колпоцитологічну 

картину мазка та ін. Для більш точної та об'єктивної діагностики даної патології 

були запропоновані лабораторні методи [47, 59, 77, 237, 251, 331, 371, 476, 512, 

513, 535, 547, 584, 716]. Перспективною є термографічна діагностика [106, 144, 

150, 179, 233, 336, 349, 357, 447, 498, 580, 581, 634].

Останнім часом у ветеринарній медицині з успіхом використовують 

ультразвукову діагностику. Введення в клінічну практику ультразвукових 

досліджень дозволяє безкровним методом вивчити структурно-функціональний 

стан внутрішніх органів у нормі та при патології. Таке дослідження є об'єктивним 

і достовірним методом діагностики функціональних захворювань яєчників [107, 

189, 192, 199, 208, 262, 275, 309, 323, 352, 368, 409, 601, 645, 676, 723].

1.4. Терапія корів за гонадопатій

Ліквідація неплідності корів і телиць, вдосконалення методів регуляції їх 

статевої функції залишається актуальною проблемою ветеринарної медицини.

У багатьох випадках нормалізація годівлі та загального стану тварин не 

призводять до відновлення статевої функції. З цією метою у ветеринарній 

практиці використовуються різні препарати, які здатні поновити та нормалізувати 

прояв статевих циклів у тварин.

З врахуванням досягнень та накопичення знань про природний механізм 

нервово-гормональної регуляції відтворної функції у самок розроблялися і 

методи штучного її контролю. Були запропоновані ефективні способи для 

стимуляції функції яєчників і синхронізації статевої охоти, викликання 

суперовуляції в одноплідних тварин, індукції родів і лікування гінекологічних 

захворювань. Найбільш стабільні результати отримані шляхом застосування 

гормонів гіпоталамуса і гіпофіза, статевих гормонів, РО та інших біологічно 

активних речовин [49, 82, 97, 98, 133, 162, 240, 279, 359, 362, 364, 443, 451, 519, 

690, 707].
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Зараз ведучу роль в підвищенні репродуктивної здатності тварин надають 

гормональним препаратам та методам регуляції репродуктивної функції. Описані 

механізми регуляторної дії гормонів на функцію яєчників, проаналізовані аспекти 

отримання таких препаратів та їх ролі в корекції репродуктивної функції.

Із гормонів гіпоталамусу найбільш широке застосування мають синтетичні 

аналоги гонадотропін-рилізінг гормону (сурфагон, диригестран, гонадорелін, 

бусерилін та ін.). При парентеральному введенні вони викликають виділення ЛГ, 

рівень якого в периферичній крові підвищується вже через 30 хв. і досягає 

максимуму через 2-3 год. Виділення великих кількостей ЛГ стимулює процес 

овуляції.

Існує широкий діапазон використання гонадотропних препаратів за 

стимуляції репродуктивної функції у корів -  діамолу, прогесту, гонадотропіну 

сироватки жеребних кобил, сурфагону.

За гонадопатій вибір засобів і схем лікування здійснюється з урахуванням 

ряду факторів: вгодованість тварини і стан обміну речовин, стадія статевого 

циклу, характер і ступінь овуляторних порушень. Так, на тваринах нижче 

середньої вгодованості, з урахуванням обміну речовин, застосовувати 

гормональні препарати, особливо протеїнової природи (сироватка жеребних 

кобил, гонадотропін сироватки жеребних кобил, хоріонічний гонадотропін), не 

рекомендується, оскільки вони володіють антигенними властивостями. Крім 

цього, не використовують оваріотропін, достим, сурфагон, АСД-2, а також 

біохімічно чисті препарати як лактобактерин та молозиво.

У ветеринарній практиці існують методики комплексного застосування 

гормональних препаратів. Розроблені комплексні гормонально-вітамінні 

препарати загальностимулюючої дії, що містять інсулін та преднізолон.

Корекцію заплідненості бажано спрямувати на стимуляцію й 

синхронізацію овуляції з використанням гонадотропного рилизінг-гормону, 

гонадотропних, оваріальних гормонів та засобів, що регулюють обмінні процеси в 

організмі.
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Однак, використовувати гормональні препарати слід обережно. Масове 

захоплення гормонами приводить до порушення фізіологічних процесів в 

організмі та патологічних змін в ендокринних органах. Незначне перевищення 

дози нейротропних препаратів призводить до порушення координації руху, 

пригнічення серцевої та дихальної діяльності. Безсистемне використання 

гормонів призводить до утворення кіст, порушує циклічність, викликає 

незворотні, патологічні зміни в органах статевої системи самки, а також може 

провокувати німфоманію, анафродизію та неповноцінні статеві цикли. Окрім 

цього, вище згадані препарати забруднюють отриману продукцію (молоко, м’ясо) 

і тим самим знижують її цінність. Тому існують інші схеми лікування гонадопатій 

з використанням неспецифічних, патогенетичних засобів.

Серед неспецифічних засобів, які застосовують для відновлення, 

стимуляції відтворної функції сільськогосподарських тварин найбільшого 

поширення отримали тканинні препарати.

У корковій речовині яєчників телиць після введення біологічно активних 

препаратів виявили збільшення кількості примордіальних фолікулів, вкритих 

шаром витягнутих фолікулярних клітин, що свідчить про їх розвиток Введення 

ПДЕ, тривіту з естрофаном підсилює розвиток примордіальних та вторинних 

фолікулів, прискорює перетворення структур у зрілих фолікулах, забезпечує їх 

високу функційну активність, сприяє збільшенню кількості інтерстиціальних 

клітин і розвитку кровоносних судин.

При перетворенні первинного фолікула у вторинний та третинний вони 

постійно мігрують в глиб тканини яєчника. Внаслідок секреції фолікулярного 

епітелію в міжклітинних ділянках з’являються краплі секрету, які об’єднуючись, 

утворюють фолікулярну рідину. Концентрація фолікулярної рідини і 

диференціація епітелію по стінці фолікула з формуванням яйценосного горбика 

характеризує розвиток третинного фолікула.

При лікуванні корів з гіпофункцією яєчників використовують 

аутогемотерапію, прогестерон, масаж яєчників через пряму кишку. Терапевтична 

ефективність при цьому коливається від 80 до 90 %.
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Висока лікувальна ефективність при метритах у корів та функціональних 

розладах яєчників досягається від застосування парасакральної блокади 

(патогенетична терапія) тазового нервового сплетіння та імуностимулюючих 

препаратів.

Лікування корів з патологією яєчників, обумовленою склеротичними 

явищами, із застосуванням АСД з тривітаміном дозволяє відновити статеву 

циклічність у 36 % тварин, з яких 56 % запліднювалися, що дає можливість 

скоротити термін лікування на 6,8 діб.

Біопрепарати підвищують активність тканинних ферментів, нормалізують 

трофічні процеси, сприяють обміну речовин при різних патологічних процесах.

Ефективним є застосування ПДЕ та естрофану в комплексі з тривітом. 

Найкращий результат був отриманий від застосування ПДЕ, а найгірший при 

застосуванні естрофану, що свідчить про значну вітамінну недостатність у тварин 

і поширеність аліментарної форми неплідності.

Тому для стимуляції репродуктивної функції у корів застосовують 

вітамінні препарати, що містять вітамін А, або в комплексі з гормональними та 

тканинними препаратами. При введенні ретестролу (суміш синестролу та вітаміну 

А) внутрішньом’язово та інтраабдомінально кращі морфологічні зміни в органах 

статевої системи й депонування вітаміну А в печінці відбувалися за 

інтраабдомінального введення препарату.

Існують різноманітні схеми стимуляції вітамінними препаратами в 

поєднанні з тканинними, гормональними та патогенетичними впливами на органи 

репродуктивної системи корів з оваріопатологіями (вводять естрофан та 

прогестерон в комплексі з тривітом, 7 % водним розчином іхтіолу, сурфагоном) 

[21, 49, 87, 118, 129, 147, 164, 169, 204, 227, 283, 316, 324, 335, 355, 426, 482, 505, 

530, 596, 656, 684, 698].

Останнім часом вважається пріоритетним застосування p-каротину, який є 

життєво важливою речовиною і в деяких функціях не може бути заміненим 

вітаміном А. Якщо при введенні вітаміну А можливе його передозування, то р-
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каротин зовсім не токсичний. Значна частина Р-каротину використовується в 

інших життєво важливих біологічних процесах.

Низька відтворна здатність корів і отримання від них слабкого приплоду 

значною мірою обумовлені дефіцитом вітаміну А (каротину) в організмі і 

недостатнім надходженням його з кормами раціону, тому потреба у А-вітамінній 

добавці у зимово-весняний період є необхідністю [11, 51, 53, 190, 194, 286, 209, 

218, 360, 483, 495, 496, 532, 540, 573, 569, 590, 657, 659, 666, 671, 675, 720].

За рахунок додатково згодовуваного мікробного Р-каротину в організмі 

тварини відбуваються процеси, спрямовані на нормалізацію репродуктивної 

здатності телиць. Певно, вітамін А, що утворюється з Р-каротину, спільно з 

вітамінами групи В, синтез яких відбувається в рубці тварин, активують 

ферментативні процеси і посилюють функцію статевих гормонів, які в 

кінцевому підсумку сприяють поліпшенню відтворної функції телиць.

На фоні А-гіповітамінного стану введення в раціон сухостійних корів 

кормового препарату мікробіологічного каротину сприяє підвищенню в крові 

еритроцитів, лейкоцитів, каротину, загального рротеїну, імуноглобулінів.

Застосування мікробіологічного Р-каротину в раціонах взимку і навесні, на 

фоні зниженого вмісту в крові каротину та вітаміну А є більш ефективним в 

період до розтелення. При цьому збільшуються показники заплідненості корів 

після першого осіменіння.

Використання препарату р-каротин при годуванні глибокотільних і 

новотільних корів, а також ремонтних телиць стимулює клінічні ознаки охоти й 

овуляцію, знижує індекс осіменіння та збільшує рівень заплідненості [81, 103, 

111, 238, 405, 462].

Препарат «Каролин» нормалізує обмінні процеси в організмі тварини, 

профілактує виникнення функціональних розладів яєчників у корів за рахунок 

усунення дефіциту Р-каротину і вітаміну А в організмі тварини шляхом 

внутрішньом’язового введення препарату за 30, 20 і 10 діб до і у першу та десяту 

добу після розтелення [13, 15, 55, 267, 270, 297, 298, 317].
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Внаслідок застосування коровам препарату «Карцесел», за рахунок 

антиоксидантних властивостей, зокрема Р-каротину у комплексі з а-токоферолом 

і селеном, посилюються метаболічні процеси в їх організмі і оптимізується 

репродуктивна функція, зокрема, підвищувалась заплідненість корів від першого 

осіменіння, зріс індекс осіменіння, скоротився сервіс-період, зменшилася 

кількість абортів та випадків мертвонародженості [218].

Застосування препарату «Карсел» дозволяє повністю виключити 

затримання посліду, аборти, випадки мертво народження, підвищити 

заплідненість, інтенсивність окисно-відновних процесів і протеїнового обміну, 

молочну продуктивність корів при значному поліпшення якості молока, 

економічну ефективність молочного тваринництва [157].

Ефективність застосування лікарських препаратів при післяродових 

структурних та функціональних розладах органів статевої системи тісно пов’язана 

з вгодованістю тварин, наявністю прогулянок, строками обробок після розтелення 

корів.

Ефективною може бути терапія корів з такими розладами лише при 

застосуванні комплексу препаратів, дія яких би нормалізувала як структуру так і 

функцію органів системи регуляції репродукції та статевих, послабила б чи 

ліквідувала негативний вплив патогенних факторів (умовно патогенні мікроби чи 

їх токсини). Все це необхідно на фоні оптимізації умов годівлі та утримання 

тварин. Всі процедурні дії повинні чітко виконуватись, послідовно, з гарантією 

повного (без втрат) використання якісних препаратів.

З полівітамінних засобів найчастіше використовують препарати 

жиророзчинних вітамінів А, Д3 та Е, які відіграють важливу роль у забезпеченні 

відтворної функції самок, а їх дефіцит в організмі є однією з основних причин 

неплідності корів, резорбції ембріонів, загибелі плодів й абортів. Ефективність 

цих препаратів зумовлюється молекулярними механізмами дії жиророзчинних 

вітамінів в яєчниках тварин, які включають стимуляцію процесів клітинної 

проліферації й диференціації, посилення гормональної функції, інгібування 

вільнорадикальних процесів, стимуляцію протеїнового, ліпідного, вуглеводного і
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мінерального обмінів в їх організмі [29, 61, 76, 72, 91, 176, 210, 219, 223, 289, 303, 

367, 439, 485, 491, 521, 526, 529, 539, 629, 670, 721].

Ряд дослідників вказують, що могутнім природним стимулятором статевої 

функції в корів є бугай, тому дозоване спілкування з самцями у схемах лікування 

сприяє найшвидшому відновленню їхньої відтворної функції [32, 73, 412, 437, 

542, 578, 591, 648, 715].

На думку ряду авторів, однією з причин виникнення гіпогонадизму у корів 

є імунодефіцит та пригнічення факторів неспецифічної резистентності організму. 

Відомо, що несприятливі фактори існування впливають насамперед на імунну 

систему, в результаті чого відбувається інволюція тимусу і лімфоїдної тканини, 

зниження активності імунокомпетентних клітин і виникає імунодефіцит, який 

призводить до функціональних порушень, в тому числі і в яєчниках порушення 

обміну речовин [25, 66, 132, 167, 286, 332, 337, 574, 680].

Ґрунтуючись на численних дослідженнях вважають, що функціональна 

недостатність статевих залоз характеризується овуляторними порушеннями, при 

цьому статева циклічність зберігається, а у фолікулоґенезі відбуваються зміни на 

термінальній його фазі -  граафовому міхурці. Дані дослідники розрізняють 

чотири види розладу овуляції: затримка овуляції; атрезія домінантного фолікула; 

персистенція зрілого фолікула з його наступною трансформацією у кісту; 

перманентний передтічковий стан.

Слід зазначити, що центральне місце в патогенезі гонадопатій відводять 

підвищенню глюкортикоїдної функції наднирників, як відповідної реакції на 

хронічний стрес. Проте, ендокринологічні дослідження показали, що в корів з 

овуляторними порушеннями різного ступеня, рівень кортизолу в сироватці крові 

відповідав нормі, а в деяких випадках був навіть знижений.

Тому, для лікування корів з гонадопатіями пропонують препарати, які 

стимулюють процеси імунітету. Найчастіше з цією метою використовують 

екстрактивні препарати тимусу (тималін, тактівін, тимоптін) або їх синтетичні 

аналоги (тимоген та ін.), які стимулюють імунобіологічну реактивність організму: 

регулюють число Т- і В-лімфоцитів, стимулюють реакцію клітинного імунітету,
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підсилюють фагоцитоз, стимулюють процеси регенерації і через це сприяють 

відновленню функції гонад [9, 23, 48, 56, 63, 133, 167, 322, 337, 618, 636, 700].

Після проведення загальстимулюючої терапії, з метою стимуляції 

фолікулоґенезу, як правило, призначають гормональні препарати, які 

безпосередньо впливають на статеві залози та стимулюють фолікуло- та 

лютеоґенез (гонадотропні -  сироватка та гонадотропін сироватки жеребних кобил, 

гравогормон, гравотадж, сироватковий гонадотропін, фолігон, ФСГ-П, 

фолікулотропін).

З гормональних засобів, які стимулююче впливають на гіпофіз та 

активізують його гонадотропну функцію, найширше застосування одержали 

нейрогормони або гонадоліберини (сурфагон, цисторелін, діригістран). При зміні 

доз гонадоліберинів можна робити на яєчники фолікулостимулюючий або 

лютеїнізуючий вплив. За даними багатьох вчених гонадотропін необхідно 

призначати після попереднього введення нейротропних препаратів (прозерін, 

карбохолін, фурамон).

Пропонуються схеми лікування корів за дисфункціонального стану 

яєчників, в яких застосовують: ЛГ, естрогени, окситоцин [24, 54, 89, 97, 98, 105, 

129, 162, 265, 311, 411, 465, 474, 525, 551, 703].

Біологічну стимуляцію відтворної функції забороняється проводити в 

наступних випадках: 1) без проведення комплексної акушерсько-гінекологічної 

диспансеризації, аналізу годівлі, утримання та експлуатації тварин, 

диференціальної діагностики видів неплідності, вивчення стану організму; 2) 

вроджена неплідність -  гермафродитизм, фримартинізм, інфантилізм; 

3) симптоматична неплідність, яка супроводжується незворотними змінами 

структури статевих органів; 4) стареча та поєднані форми неплідності, які 

супроводжуються важкими порушеннями обміну речовин та незворотними 

змінами в органах розмноження; 5) різко знижені вгодованість та реактивність 

організму; 6) анафілаксія; 7) не установлені причини неплідності.

Звертають увагу, що ефективна терапія корів можлива лише за 

застосування комплексу препаратів, дія яких нормалізуватиме як структуру, так і
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функцію органів системи регуляції функції репродукції та статевих органів, 

послабить чи ліквідує негативний вплив факторів (умовно-патогенні хвороби та 

інші токсини) на фоні оптимізації умов годівлі та утримання тварин. Всі 

процедури дії повинні використовуватись чітко і послідовно, з гарантією повного 

використання якісних препаратів.

Оскільки передумови для виникнення патологій органів репродукції корів 

складаються ще у період вагітності і родів, то звичайно набагато легше і 

доцільніше попереджувати їх розвиток. З цією метою слід використовувати 

наступні профілактичні заходи:

- забезпечення тварин у період вагітності повноцінною годівлею;

- надання тваринам можливості активних;

- своєчасний запуск;

- створення необхідних санітарно-гігієнічних умов утримання;

- правильне ведення родів, попередження родового стресу, облизування 

новонародженого теляти коровою, випоювання плодових вод;

- правильне ведення післяродового періоду і проведення диспансеризації 

корів на 5-7-у і 12- 14-у добу після родів;

- вітамінізація корів у перші дні післяпологового періоду;

- використання тканинних препаратів на 12-14-у добу після родів для 

нормалізації інволюційних процесів і стимуляції наступної статевої функції.

Хороший профілактичний ефект отримують від застосування в останні 2 

місяці вагітності обробок корів антиоксидантами.

Важливим заходом в боротьбі з післяродовими ускладненнями у корів є 

підвищення тонусу мускулатури матки. Повинні бути дотримані важливі умови і 

недопущення розвитку тяжких патологічних процесів матки, забезпечення 

своєчасної інволюції і репродуктивної функції тварин.

Надання тваринам у період вагітності й після родів регулярного активного 

моціону дає можливість знизити частоту виникнення акушерських хвороб у 

первісток у 1,8 рази, у корів в 2,2 рази та скоротити неплідність на 26 діб у 

первісток і на 39 діб -  у корів. При цьому вихід приплоду збільшується на 8-10
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% [74, 113, 125, 159, 166, 177, 280, 306, 313, 344, 350, 404, 548, 620, 651, 681, 689, 

706].

1.5. Заключення з огляду літератури

В огляді літератури представлені дані щодо особливостей прояву 

репродуктивної функції у корів -  характеристика регуляторів та органів- 

виконавців репродуктивної функції, етіологічних факторів та патогенезу 

гонадопатій, способів діагностики та терапії за патологій яєчників.

Показано, що неплідність у корів є розповсюдженою патологією і завдає 

значних економічних збитків. Серед причин, що викликають неплідність у корів, 

основне місце займають патології яєчників. Тож ліквідація неплідності корів за 

гонадопатій залишається актуальною проблемою сьогодення практичної 

ветеринарної медицини.

Причинами виникнення гонадопатій вважають незбалансовану і 

неповноцінну годівлю, запальні або дистрофічні процеси в матці, інтоксикацію. 

Захворювання викликають фактори, що сприяють розвитку порушень структури 

гонад, а також затримці жовтого тіла.

На даний час запропонована велика кількість методів діагностики та 

лікування корів за гонадопатій. Однак наявність і розповсюдження патологій 

яєчників вказує на те, що наука і практична ветеринарна медицина потребує 

розроблення нових та вдосконалення уже існуючих методів терапії корів за 

гонадопатій.

Отже, аналіз наведених у цьому розділі даних є підтвердженням того, що 

проблема патологій яєчників корів актуальна, а існуючі численні напрацювання 

способів діагностики, терапії та профілактики гонадопатій потребують 

удосконалення.
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РОЗДІЛ 2

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА Й ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження проводились у період з 2009 по 2020 рр. в умовах лаборато

рій кафедри ветеринарної репродуктології, клінічної бази факультету ветеринар

ної медицини та навчально-наукового центру тваринництва і рослинництва Хар

ківської державної зооветеринарної академії Міністерства освіти і науки України, 

лабораторії репродуктивної ендокринології державної установи «Інститут про

блемної ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського» НАМН України 

(м. Харків), лабораторії контролю аерозолей, дезінфектантів та антигельмінтиків 

Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препара

тів та кормових добавок (м. Львів), відділу низькотемпературної рівновісної пла

змохімії Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інсти

тут» НАН України (м. Харків) (далі -  ВНТРП ННЦ «ХФТІ»), відділу нанокриста- 

лічних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків), 

центральній науково-дослідній лабораторії Національного фармацевтичного уні

верситету МОЗ України (м. Харків), а також на базі господарств з різною формою 

власності Харківської області (Ізюмський, Куп’янський, Чугуївський, Нововода- 

лазький, Золочівський, Коломацький райони).

Робота виконувалась поетапно і включала чотири розділи (схема 2.1):

-  перший -  вивчення розповсюдженості патологій яєчників у корів як при

чини неплідності у господарствах Слобожанщини України;

-  другий -  дослідження окремих показників гомеостазу процесів ПОЛ та 

стану системи АОЗ корів і динаміки змін структури яєчників корів у післяродовий 

період у залежності від морфо-функціонального стану ФПК як складової етіопа- 

тогенезу гонадопатій у корів;



71

Схема 2.1

Загальна схема досліджень

Розроблення способів комплексної терапії корів за гонадопатій

Розроблення та вдосконалення комплексних препаратів за лікування корів з патологією яєч
ників

Комп’ютерна програма рейтингової оцінки необхідності застосування препаратів
* * ♦

Розроблення спо
собів терапії корів 
за гонадистрофії

Розроблення спо
собів терапії корів за 

гіпогонадизму

Розроблення способу 
терапії корів за діор- 

ганної патології (гіпо- 
лютеоліз на тлі мет

риту)

Визначення терапевтичної ефективності способів комплексного лікування корів за патологій
яєчників
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-  третій -  розроблення методики прижиттєвої оцінки ендоструктури яєч

ників і диференціації їх структурно-функціонального стану з використанням ін

формаційних технологій як складової програми комплексної діагностики гонадо- 

патій у корів;

-  четвертий -  розроблення способів комплексної терапії корів за гонадопа- 

тій з використанням препаратів, що містять НБМ та ОМ, визначення їх терапев

тичної ефективності.

2.1. Природно-кліматичні та господарські умови проведення 

досліджень

Г осподарства, в яких проводили дослідження, розташовані у зоні степу та 

лісостепу України.

Клімат помірно континентальний. Він характеризується: значним показни

ком (27°С) амплітуди середньомісячних середніх температур (від +21 °С -  в лип

ні до -7°С -  в січні); переважанням опадів у теплий період року -  максимум при

падає на червень (> 65 мм), мінімум -  на лютий (< 35 мм), при середньорічній кі

лькості біля 500 мм (в інтервалі 457-569 мм); радіаційним індексом сухості Гри- 

гор’єва-Будико біля 1, що відповідає умовам оптимального співвідношення тепла 

та вологи в багаторічному розрізі; характерним ходом відносної вологості із ви

раженим мінімумом у травні (до 60 %) і максимум взимку (грудень-січень до 85 

%) та абсолютною вологістю від 1-2 гПа узимку до 15 гПа -  влітку; ходом соняч

ного сяйва з максимум тривалості в липні (до 300 год.) та мінімум -  у грудні (біля 

25 год.) тощо.

Поверхня -  хвиляста рівнина (абсолютні позначки до 236 м), ледь нахиле

на в південному напрямку, розчленована долинами річок, балок та ярів.

Досліди проводили у стійловий період утримання (жовтень-квітень). Тва

рини утримувалися у типових приміщеннях.
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Для годівлі використовуються корми місцевого походження. Загалом у до

слідах задіяні 3050 корови.

2.2. Методика проведення діагностичної частини акушерської та 

гінекологічної диспансеризації поголів’я корів дослідних господарств

2.2.1. Методика аналізу стану відтворення корів

Дослідження проводили в зимово-стійловий період утримання корів у гос

подарствах різних форм власності Ізюмського, Куп’янського, Золочівського, Бо- 

годухівського районів Харківської області. Об’єктом досліджень були корови си

ментальської, української червоно-рябої, української чорно-рябої, віком 4-10 ро

ків, масою тіла 470-550 кг. Загальна кількість досліджених корів склала 3050 тва

рин.

Методика роботи включала вивчення наявної звітної документації госпо

дарств, умов годівлі та утримання тварин.

Дослідження включали проведення акушерської та гінекологічної диспан

серизації з визначенням причин неплідності корів, обумовлених гонадопатіями.

Для проведення досліджень були використані наступні методи: клінічний 

(визначали загальний стан корів, продуктивність, вгодованість), ректальний ману

альний та з використанням ультразвукових приладів (виявляли стан яєчників: ро

зміри, форму і наявність жовтого тіла, отримували інформацію про стан матки: 

наявність чи відсутність запального ексудату), вагінальний (оцінювали клінічний 

стан слизової оболонки каудальної частини шийки матки, вагіни, її присінку), бі

охімічні та гематологічні (деякі показники гомеостазу -  кількість еритроцитів, 

вміст гемоглобіну, загального протеїну, загального Кальцію, неорганічного Фос

фору, вітаміну А, лужного резерву).

Визначали тривалість терміну прояву першої стадії збудження статевого 

циклу після родів, перебігу післяродового періоду, заплідненість загальну та після 

першого осіменіння, індекс заплідненості, тривалість неплідності на корову та в
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цілому по стаду. Визначали кількість корів з патологіями яєчників як в абсолют

них числах, так і в відсотковому співвідношенні.

2.2.2. Структура гонад корів залежно від структурно-функціонального 

стану ФПК та концентрації колостральних імуноглобулінів

Метою даного дослідження було визначення динаміки змін структури го

над корів у післяродовий період у залежності від структурно-функціонального 

стану ФПК та концентрації колостральних імуноглобулінів.

Дослідження провели на двох групах корів української чорно-рябої моло

чної породи, віком від 5 до 8 років.

Корови контрольної групи (п=31) -  за фізіологічних показників гомеоста

зу, корови дослідної групи (п=27) -  за дефіциту каротину у сироватці крові та по

рушення у ПАС (вмісту ТБК-активних продуктів, активністькаталази, СОД, глу- 

татіонпероксидази).

Якість молозива визначали методом колострометрії з використанням гра

дуйованого ареометру з поділеною на три зони шкалою (червона -  неякісне, жов

та -  середньої якості, зелена -  якісне молозиво).

Плошу кожного котиледону визначали за формулою пг2, загальну площу 

ворсинчастого -  як суму площ усіх котиледонів.

Морфологічну структуру яєчників корів вивчали з використанням ректа

льного та ультрасонографічного методів дослідження на 10-ту, 20-ту, 30-ту та 

45-ту добу після родів (схема 2.2).

2.3. Методика визначення деяких показників гомеостазу та 

морфологічних параметрів вомероназального органу корів за гонадопатій

Найвищу чутливість до дії негативних факторів (дефіцит каротину, вітамі

ну А, дисбаланс у системі вільнорадикального окислення і АОЗ, цитотоксична
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гіпоксія) виявляють епітеліальні клітини -  основні структурні одиниці органів- 

регуляторів функції розмноження (гіпофіз, наднирники, щитоподібна залоза) та 

органів-виконавців репродукції тварин (яєчники, матка). У цих кліти- 

нах-продуцентах гормонів, відбуваються значні структурно-функціональні зміни, 

що призводять до зниження концентрації гонадотропних та гонадальних гормо

нів, а в цілому -  до змін гормонального статусу організму тварин.

Схема 2.2

Вплив імуноглобулінів на динаміку змін структури яєчників у

корів післяродового періоду (М ±т)

Г рупи тварин

Показники

І

Контрольна

ІІ

Дослідна

визначення
Корови з нор

мальним ста

ном ФПК 

(п=31)

Корови з 

ФПН 

(п=27)

± %

1 2 3 4 5

Маса посліду, кг Показники Показники Показники Показники

визначень визначень визначень визначень

Кількість котиледонів Показники Показники Показники Показники

визначень визначень визначень визначень

Площа ворсинчастої час- Показники Показники Показники Показники

тини хоріона, см2 визначень визначень визначень визначень

Маса новонароджених те- Показники Показники Показники Показники

лят, кг визначень визначень визначень визначень

Вміст колостральних іму- Показники Показники Показники Показники

ноглобулінів у молозиві 

першого надою, г/л

визначень визначень визначень визначень
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Продовження схеми 2.2

1 2 3 4 5

Характеристика яєчників у післяродовому періоді %

п
п0(D /'Г'н
1 àо w  а

10 доба*
Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

20 доба
Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

30 доба
Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

45 доба
Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

2пК
3 ^оЗ \0К А
2 èоа

10 доба
Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

20 доба
Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

30 доба
Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

45 доба
Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

Примітка: * -  фізіологічне жовте тіло вагітності.

2.3.1. Методика визначення морфологічних та біохімічних показників крові

корів

Робота виконана у лабораторіях кафедри ветеринарної репродуктології 

ХДЗВА, ЛРЕ ДУ «ІПЕП», ВНКМ ІСМ НАН України, ЦНДЛ НФаУ та деяких гос

подарствах Харківської області.
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Дослідження проведені на коровах, розділених на групи у залежності: від 

клінічного статусу та структурно-функціонального стану яєчників.

Об’єктом досліджень були корови за повноцінної і за дефіцитної годівлі, 

сформованих у групи по принципу аналогів за віком (3-5 років) та масою тіла -  

450-500 кг, загальною кількістю 20 тварин. Залежно від структурно- 

функціонального стану гонад корів розділяли на чотири групи: до першої групи 

увійшли 5 тварин з фізіологічним станом яєчників у межах норми, до другої -  5 із 

гонадодистрофією, третя -  5 з гіпогонадизмом, четверта -  5 з діорганною патоло

гією (гіполютеоліз на фоні хронічного метриту).

Схема дослідження була наступною (див. схему 2.3).

Схема 2.3

Визначення деяких показників гомеостазу та гормонального статусу корів у

залежності від структурно-функціонального стану гонад (М ±т)

Показники

Г рупи тварин

Фізіологічна 

норма (п=5)

За гонадо- 

дистрофії 

(п=5)

За гіпого- 

надизму

(п=8)

За діорганної 

патології

(п=5)

1 2 3 4 5

Загальний білок, г/л Показники Показники Показники Показники

визначень визначень визначень визначень

Неорганічний кальцій, Показники Показники Показники Показники

ммоль/л визначень визначень визначень визначень

Неорганічний фосфор, Показники Показники Показники Показники

ммоль/л визначень визначень визначень визначень

Вміст каротину у сироватці Показники Показники Показники Показники

крові, мкмоль/л визначень визначень визначень визначень

Вміст вітаміну А у сирова- Показники Показники Показники Показники

тці крові, мкмоль/л визначень визначень визначень визначень
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Продовження схеми 2.3

1 2 3 4 5

Концентрація естрогенів, Показники Показники Показники Показники

нмоль/л визначень визначень визначень визначень

Концентрація прогестеро- Показники Показники Показники Показники

ну, нмоль/л визначень визначень визначень визначень

Про стан протеїнового обміну судили, визначаючи концентрацію загально

го протеїну, альбумінів, глобулінів та їх фракцій (аі, а2 , ß, у). Показники гомеос

тазу (протеїн та його фракції, кальцій, неорганічний фосфор, каротин, вітамін А) 

визначали спектрофотометричним методом [117] з використанням реактив- 

стандартів фірми у кількісному та порівняльному відсотковому співвідношенні з 

урахуванням вірогідності цифрових результатів.

Концентрацію гормонів в крові тварин визначали на імуноферментному 

аналізаторі RT 2100C (Китай) при довжині хвилі 450 нм згідно інструкцій, що до

даються до тест-систем «Estriol» (Human, Німеччина) та «Прогестерон» (Г ранум, 

Україна).

Про стан протеїнового обміну судили, визначаючи концентрацію загально

го протеїну, альбумінів, глобулінів та їх фракцій (аі, а2 , ß, у).

2.3.2. Методика визначення стану ПАС

Активність каталази визначали методом, в основу якого покладено власти

вість водню пероксиду утворювати з молібдатом амонію стійкий забарвлений 

комплекс [234], МДА -  в реакції з тіобарбітуровою кислотою [10], імуноглобулі- 

ни -  методом дискретного осадження, ВГ -  за методикою E. Beutler et al. [636], 

СОД -  спектрофотометрично, за величиною оптичної щільності продукту аутоо- 

кислення адреналіну [523].

Визначення стану ПАС корів у залежності від структурно- 

функціонального стану гонад наведено у схемі 2.4.
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Визначення стану ПАС корів у залежності від структурно-

Схема 2.4

функціонального стану гонад (М ±т)

Г рупи тварин

Показники
Фізіологіч- За гонадо- За гіпого- За діорган-

на норма дистрофії надизму ної патоло-

(п=5) (п=5) (п=8) гії (п=5)

Вміст у сироватці крові:

- ТБК-активних продуктів, 

мкМ/л
Показники Показники Показники Показники

- Каталази, мкМ/Н2О2/л-хв

- СОД, умовн. од./мгНЬ

визначень визначень визначень визначень

Вміст в еритроцитах:

- ТБК-активних продуктів, 

мкМ/л
Показники Показники Показники Показники

- Каталази, мкМ/Н2О2/л-хв

- ВГ, мкМ/л

визначень визначень визначень визначень

Прооксидантно-антиоксидант- Показники Показники Показники Показники

не співвідношення (умовн. од.) визначень визначень визначень визначень

2.3.3. Методика визначення стану системи окисного метаболізму

Визначення стану системи окисного метаболізму корів залежно від струк

турно-функціонального стану гонад наведено у схемі 2.5.

Кількість еритроцитів визначали в камері Горяєва, гемоглобін -  методом 

Салі, вміст 2,3-ДФГ в еритроцитах методом спектрофотометрії [170, 592].
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2.3.4. Методика визначення морфологічної структури вомероназального 

органу та яєчників

Робота виконана в умовах кафедри ветеринарної репродуктології та ННЦ- 

ТіР ХДЗВА.

Схема 2.5

Стан системи окисного метаболізму корів залежно 

від структурно-функціонального стану гонад (M±m)

Показники

Г рупи тварин

Фізіологіч

на норма 

(п=5)

З гонадо- 

дистрофією 

(п=5)

З гіпогона- 

дизмом 

(п=8)

З діорганною 

патологією 

(п=5)

Кількість еритроцитів, Показники Показники Показники Показники

Т/л визначень визначень визначень визначень

Концентрація гемогло- Показники Показники Показники Показники

біну, г/л визначень визначень визначень визначень

Концентрація 2,3-ДФГ, Показники Показники Показники Показники

ммоль/л визначень визначень визначень визначень

Матеріалом для досліджень слугували орган регуляції репродукції -  воме- 

роназальний орган та яєчники корів.

Після постановки діагнозу проводили забій тварин.

Деякі особливості структури вомероназального органу у корів проводили 

за показниками, наведеними у схемі 2.6.

Масу визначали на електронних терезах ВЛКТ-500 з точністю до 0,01 мг, 

лінійні проміри -  штангенциркулем та за допомогою міліметрового аркушу.
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Деякі особливості структури вомероназального органу у корів (M±m)

Схема 2.6

Параметри визначення Показники

Сумка органу:

-  маса, г

-  довжина, мм Показники визначень

-  діаметр, мм

Краніальна рецепторна протока:

-  довжина, мм Показники визначень
-  діаметр, мм

Просвітляли зразки органів у суміші абсолютного спирту та ксилолу, а далі 

-  у I і II чистому ксилолі й заливали в парафінові блоки.

Зрізи із парафінових блоків завтовшки 5-7 мкм готували на санному мік

ротомі. Зрізи робили по медіанній лінії краніальної залозистої протоки та сумки 

органу Якобсона.

Гістологічні дослідження здійснювали за загально прийнятими методика

ми. Матеріал фіксували у 10 % розчині нейтрального формаліну з наступною за

ливкою у парафін і виготовленням гістозрізів товщиною 5-7 мкм. Гістологічні 

зрізи забарвлювали гематоксиліном і еозином -  для вивчення загальної будови.

2.4. Методика розроблення способів діагностики патологій яєчників у

корів

2.4.1. Методика розроблення способу дистанційно-проектної термоскопії

Робота виконана на кафедрі ветеринарної репродуктології та ННЦТіР 

ХДЗВА.
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Об’єктом досліджень слугували 15 корів української чорно-рябої породи, 

віком від 4 до 8 років. Дослідження проведені на трьох групах корів: перша -  з 

повноцінною статевою функцією, друга -  з гіпогонадизмом ІІ стадії (оваріодист- 

рофія), третя -  з гіпогонадизмом першої стадії.

Були використані клінічні, гінекологічні та термографічні методи дослі

джень.

Термоскопію зовнішніх статевих органів корів проводили за допомогою 

тепловізора моделі TI-120. Аналіз термограм проводили використовуючи спеціа

льну програму «IR Analysis Software».

Одержані показники дистанційно-проектної термоскопії зовнішніх стате

вих органів корів за патологій яєчників вносили до таблиці за схемою 2.7.

Схема 2.7

Показники дистанціино-проектної термоскопи зовнішніх статевих ор-

ганів корів за патологій яєчників (n=5, М ± m)

Показни-
Г рупи корів

ки визна

чення

З повноцін

ною статевою 

функцією

З гіпогонадизмом 

ІІ стадії (гонадо- 

дистрофія)

± / %
З гіпогонадиз- 

мом І стадії
± / %

Середнє Показники Показники ви- Показни- Показники ви- Показни-

значення, визначень значень ки визна- значень ки визна-

t°C чень чень

2.4.2. Превентивна дистанційна діагностика феноменів статевого циклу 

та деяких гінекологічних захворювань у  корів

Роботу виконано в умовах кафедри ветеринарної репродуктології та ННЦ- 

ТіР ХДЗВА, АФ «Дельта» Нововодолазького та ФГ «Альфа» Золочівського райо

нів Харківської області. Дослідження проводили у період табірного утримання 

корів (вересень).
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Об’єктом досліджень слугували 36 корів української чорно-рябої молочної 

та голштинської чорно-рябої порід, віком від 4 до 8 років. Дослідження проведені 

на чотирьох групах корів (по 9 голів у кожній): перша -  тварини у стадії тічки (ес

трус); друга -  згасання тічки (метеструс), третя -  корови з гіполютеолізом на фоні 

хронічного метриту, четверта -  з гіпогонадизмом.

Перед проведенням роботи аналізували показники моніторингу стада корів. 

При постановці діагнозів стадії збудження статевого циклу та гонадопатій у корів 

використовували клінічні, гінекологічні (вагінальне і ректальне) та термографічні 

методи дослідження.

Під час проведення досліджень температура навколишнього середовища 

становила 18°С, при відносній вологості 58 %.

Дослідження направленні на визначення залежності температурних градіє

нтів зовнішніх статевих органів корів відповідно проявів репродуктивної функції 

(структурно-функціональний стан яєчників за еструсу, метеструсу, гіпогонадизму 

та гіполютеолізу на фоні хронічного метриту).

Термоскопічні та термографічні показники зовнішніх статевих органів у 

корів вносили до таблиці за схемою 2.8.

Схема 2.8

Термоскопічні та термографічні показники зовнішніх статевих орга

нів у корів (п=9, М ± m)

Групи Показники визначення

тварин Температурний градієнт, ^С Термографічні показники

Перша Показники визначень Показники визначень

Друга Показники визначень Показники визначень

Третя Показники визначень Показники визначень

Четверта Показники визначень Показники визначень
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2.4.3. Методика способу прижиттєвої оцінки ендоструктури гонад

Для прижиттєвої оцінки ендоструктури яєчників використовували ультра

звуковий сканер SLE-150, сітку для зчитування ехогенності та комп’ютерну про

граму для визначення їх щільності.

Схема 2.9

Схема визначення прижиттєвої оцінки ендоструктури яєчників у корів

(n=9, М ± m)

Групи

корів
Яєчники

Ультразвукова діагностика
Ехогенність структур, (одиниць 

на площину яєчника / %)

Обхват 

(периметр), 

мм УЗД- 

програма

Щільність 

(комп’ютерн 

а програма), 

кг/м3

Анехо-

генність

Гіпо-

ехоген-

ність

Гіпер-

ехоген-

ність

Фізіологі

чна норма

Лівий
Показники

визначень
Показники
визначень

Показ
ники

визначень

Показники
визначень

Показ
ники

визначень
Правий Показники

визначень
Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

З гіпого- 

надизмом

Лівий Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Правий Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Зміна

показни

ків

Лівий
±

%
Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Пра

вий

±

%
Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Для автоматичного визначення щільності гонад за даними ультразвукових 

досліджень була розроблена комп'ютерна програма у середовищі Delphi7 за допо

могою мови програмування Object Pascal, яка дозволяє побудувати гістограми ро
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зподілу щільності яєчника, визначити екстремальні, середні та модальні значення 

щільності, дослідити ступень однорідності області та здійснити диференційну діа

гностику типових патологічних станів за статистичними даними.

Результати прижиттєвої оцінки яєчників були перевірені морфологічними 

дослідженнями згаданих органів уже після забою корів (схема 2.10).

Схема 2.10

Морфо-метрична характеристика яєчників корів (п=5, М ± т )

№

з/п
Показники

Г рупи тварин Зміни показників

Фізіологіч

на норма

За гіпого- 

надизму
± %

1 2 3 4 5 6

1

Розміри

Лівий: довжина, мм 

ширина, мм 

товщина, мм 

Правий: довжина, мм 

ширина, мм 

товщина, мм

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

2

Об’єм, см3

Лівий

Правий

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

3

Маса, г

Лівий

Правий

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень
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Продовження схеми 2.10

1 2 3 4 5 6

4

Щільність, кг/м3

Лівий

Правий

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

5

Кількість везикулярних

фолікулів

Лівий

Правий

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

6

Діаметр везикулярних 

фолікулів, мм 

Лівий 

Правий

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

2.4.4. Методика розроблення комп ’ютерної програми диференціальної 

діагностики гонадопатій у  корів

Роботу виконували умовах кафедри ветеринарної репродуктології, ННЦ- 

ТіР ХДЗВА, ВАТ «Альфа» Золочівського, ТОВ «АФ «Піщанська» Красноград- 

ського, АФ «ФГ «Дельта»» Нововодолазського районів, Харківської області. Ма

теріалом для досліджень слугували корови з гонадопатіями.

При виконанні роботи використовували загальноприйняті клінічні, аку

шерські, гінекологічні, ультрасонографічні (ультразвуковий сканер SLE-150), 

термографічні (тепловізорТІ-120), біохімічні та гормональні методи досліджень.

З метою диференціальної діагностики гонадопатій у корів дослідження 

включало визначення: загального стану організму корів (наявність депресії чи гі- 

перактивності тварин, апетит, продуктивність, загальна температура, частота 

пульсу та дихання), показники гомеостазу та гормональні дослідження, прояву
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репродуктивної функції (наявність, неповноцінність та ритм статевих циклів), 

морфофункціональні зміни у яєчниках (розміри, конфігурація, консистенція, ная

вність больової реакції), матці (розміри, симетричність, моторика, консистенція), 

вагіні (стан слизової оболонки та показники колпоцитоскопії). Також, алгоритм 

програми включає ультрасонографічні дослідження гонад (визначення гіпер- та 

гіпоехогенності ) та термографію зовнішніх статевих органів (визначення переваг 

кольорової палітри та температурного градієнту тканин).

Алгоритм показників для комп’ютерної програми диференціальної діагно

стики гонадопатій у корів наведено у схемі 2.11.

2.4.5. Методика розроблення комп’ютерної програми рейтингової оцінки 

необхідності застосування препаратів

Роботу виконували умовах кафедри ветеринарної репродуктології, в умо

вах ННЦТіР ХДЗВА, ВАТ «Альфа» Золочівського району Харківської області. 

Матеріалом для досліджень слугували корови з гонадопатіями.

При виконанні роботи використовували загальноприйняті клінічні, аку

шерські, гінекологічні, ультрасонографічні (ультразвуковий сканер SLE-150), 

термографічні (тепловізор ТІ-120), біохімічні та гормональні методи досліджень.

Алгоритм рейтингової оцінки показників необхідності застосування пре

паратів за оваріодистрофії, гіпогонадизму та діорганної патології (гіполютеоліз ^  

хронічний метрит) наведено у схемі 2.12.
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Схема визначення (алгоритму) показників для комп’ютерної програми диференціальної діагностики го-

Схема 2.11

надопатій у корів

Показники Об’єктивні дані

Бали, патологія

Гіпогона-
дизм

Гіполютеоліз Кістозна 
дегенера

ція фоліку
лів

Гострий
оофорит СклерозЖовте тіло

Статевого
циклу Вагітності Персисте-

нтне
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
Показники Показники Показники Показники Показники Показники ПоказникиЗниження апетиту визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
Показники Показники Показники Показники Показники Показники ПоказникиЗниження продуктивності визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Підвищення температури, частоти Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
ЗАГАЛЬНИЙ пульсу та дихання визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

СТАН Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
О ґ! АН1ЗМУ гомеостазу визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
Концентрація визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

естрогенів
Збільшена Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники

визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
Показники Показники Показники Показники Показники Показники ПоказникиЗменшенаКонцентрація визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

прогестерону Збільшена Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
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Продовження схеми 2.11
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Аритмія Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

ХАРАКТЕР
СТАТЕВОГО

ЦИКЛУ

Неповноцінність Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Анафродизія Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Німфоманія Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Показники визна- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
чень визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначеньРозміри

Збільшені Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Показники визна- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
чень визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

МОРФО- На дату Приплюснута Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
ФУНКЦІО-

Я
єч

ни
ки дослі- визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

НАЛЬНА 
ХАРАКТЕРИС
ТИКА СТАТЕ-

К
он

ф
іг

ур
ац

ія дження Грушоподібна чи 
з перехватом (у 
вигляді вісімки)

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

ВИХ ОРГАНІВ
Овальна Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники

Дослі
дження 

через 20
30 діб

визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Приплюснута Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Грушоподібна чи 
з перехватом (у 
вигляді вісімки)

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень
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Продовження схеми 2.11
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Присут- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
нє визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначеньн а  дату до Відсут- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
нє визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначеньжовтого Присут- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показникитіла Досліджен

. нє визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначеньня через 20
30 діб

-
Відсут- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники

нє визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Наявність фолікуляр Присут- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
ні визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначеньних міхурів значних Показники Показники Показники Показники Показники Показники ПоказникиВідсутні визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Виражена щільність, Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
Консис- кам’яниста визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
тенція Показники Показники Показники Показники Показники Показники ПоказникиНезначна щільність визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
Больова виражена визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
реакція Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники

визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
Показники Показники Показники Показники Показники Показники ПоказникиНа дату Зменшені. визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначеньдосліджен- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники

СЗ ня Збільшені
Н Розміри визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
аЗ Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники

^5 Досліджен- Зменшені визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
ня через Значно Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники20-30 діб збільшені визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
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Продовження схеми 2.11
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Симетрична Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
Симетрич- визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
ність рогів

Значно асиметрична Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Виражена Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники

Скорочу- визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Незначна Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показникивальна
активність визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Значно слабка, або Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
відсутня визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Щільна Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
Консисте- визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

нція
Тістувата Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники

визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Рожева, зволожена Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники

Стан сли- визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Бліда, сухувата Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показникизової обо-

В
аг

ін
а лонки визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Матово-бліда, суха Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

«Дегенеративний» Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
Колпоци- тип мазка визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
тоскопія Незначна дегенера- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники

ція клітин визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
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Продовження схеми 2.11
1 2 3 4 5 6 7 8 9

локальна гіперехо- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники

дно
генність визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Гіперехо- виражена за повер- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
УЛЬТРАСОНО я Э генність хнею обсягу визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

-ГРАФІЯ 2 рО и виражена за фоно- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
X
м вою інтенсивністю визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Показники Показники Показники Показники Показники Показники ПоказникиІіпоехогенна структура визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
переважають «хо- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники

лодні» кольори визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
кольорова палі- переважають «га- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показникитра зовнішніх рячі» кольори визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначеньстатевих органів

виражена за повер- Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники
хнею обсягу визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Показники Показники Показники Показники Показники Показники ПоказникиТЕРМОГРАФІЯ високийТемпературний визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
градієнт тканин низький Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показники

визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
Різниця між Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показникизначнаушкодженою визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
тканиною та Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показникинезначнаприлеглою визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень

Показники Показники Показники Показники Показники Показники Показникисума балів визначень визначень визначень визначень визначень визначень визначень
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Алгоритм реитингової оцінки показників необхідності застосування

препаратів

Вид тварин (діагноз) -  корови (оваріодистрофія, гіпогонадизм)

Схема 2.12

Г рупи тварин

Показники
І

Фізіологічна

ІІ

Оваріо-

Ба
ли

ІІІ

Гіпого-

Ба
ли

норма дистрофія надизм

1 2 3 4 5 6

Вміст каротину у сироват

ці крові, мкмоль/л

Показники

визначень

Показники

визначень
Нижчі

Показники

визначень
Вищі

Вміст вітаміну А у сирова- Показники Показники Показники

тці крові, мкмоль/л визначень визначень визначень

Вміст Цинку у сироватці Показники Показники Показники

крові, мкмоль/л визначень визначень визначень

Підсумок балів
Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

Стан ПАС Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

Вміст у сироватці крові: Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

-  ТБК-активних продуктів, Показники Показники Показники

мкМ/л визначень визначень визначень

-  Активність Каталази, Показники Показники Показники

мкМ/Н2О2/л-хв визначень визначень визначень

-  СОД, умовн. од./мгНЬ Показники Показники Показники

визначень визначень визначень
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Продовження схеми 2.12

1 2 3 4 5 6

Вміст в еритроцитах Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

-  ТБК-активних продуктів, Показники Показники Показники

мкМ/л визначень визначень визначень

-Активність Каталази, Показники Показники Показники

мкМ/Н2О2/л-хв визначень визначень визначень

-  ВГ, мкМ/л Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

Підсумок балів
Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

Стан системи окисного Показники Показники Показники

метаболізму визначень визначень визначень

-  Кількість еритроцитів, Показники Показники Показники

т/л визначень визначень визначень

-  Концентрація гемоглобі- Показники Показники Показники

ну, г/л визначень визначень визначень

-  Концентрація 2,3-ДФГ, Показники Показники Показники

ммоль/л визначень визначень визначень

Підсумок балів
Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

Гормональний статус Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

-  Концентрація естрогенів, Показники Показники Показники

пмоль/л; визначень визначень визначень

-  Колпоцитоскопія Показники Показники Показники

визначень визначень визначень
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Продовження схеми 2.12

1 2 3 4 5 6

Показники Показники Показники
Підсумок балів

визначень визначень визначень

Стан яєчників Показники Показники Показники

-  Розміри визначень визначень визначень

-  Консистенція Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

Показники Показники Показники
Підсумок балів

визначень визначень визначень

Стан матки Показники Показники Показники

-  Скорочувальна здатність визначень визначень визначень

-  Консистенція Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

Показники Показники Показники
Підсумок балів

визначень визначень визначень

Стан вагіни: Показники Показники Показники

Слизова оболонка визначень визначень визначень

Характеристика статевого Показники Показники Показники

циклу визначень визначень визначень

Тип термограми зовнішніх Показники Показники Показники

статевих органів визначень визначень визначень

Тип сонограми гонад Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

Показники Показники Показники
Підсумок балів

визначень визначень визначень
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Продовження схеми 2.12

1 2 3 4 5 6

X балів Застосування 

препаратів не 

потрібне

> 55-70 >70-100

Висновок
Необхідне застосу

вання препаратів

Термінове вве

дення препаратів

Схема 2.13

Алгоритм реитингової оцінки показників необхідності застосування

препаратів

Вид тварин (діагноз) -

корови (діорганна патологія: гіполютеоліз ^  хронічний метрит)

Г рупи тварин

Показники
І

Фізіологіч- ІІ

Ба
ли ІІІ

Ба
ли

на норма

1 2 3 4 5 6

Вміст каротину у сироватці кро- Показники Показники
2

Показники
4

ві, мкмоль/л визначень визначень визначень

Вміст вітаміну А у сироватці Показники Показники 2 Показники 4

крові, мкмоль/л визначень визначень визначень

Вміст Цинку у сироватці крові, Показники Показники 2 Показники 4

мкмоль/л визначень визначень визначень

Підсумок балів
Показники

визначень

Показники

визначень

6 Показники

визначень

12

Стан ПАС Показники Показники Показники

визначень визначень визначень
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Продовження схеми 2.13

1 2 3 4 5 6

Вміст у сироватці крові: Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

- ТБК-активних продуктів, Показники Показники Показники

мкМ/л визначень визначень визначень

- Каталази, мкМ/Н2О2/л-хв Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

- СОД, умовн. од./мгНЬ Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

Вміст в еритроцитах Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

- ТБК-активних продуктів, Показники Показники Показники

мкМ/л визначень визначень визначень

- Активність Каталази, Показники Показники Показники

мкМ/Н2О2/л-хв визначень визначень визначень

- ВГ, мкМ/л Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

Підсумок балів 6 12

Стан системи окисного мета-

болізму

- Кількість еритроцитів, т/л Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

- Концентрація гемоглобіну, г/л Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

- Концентрація 2,3-ДФГ, Показники Показники Показники

ммоль/л визначень визначень визначень

Підсумок балів
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Продовження схеми 2.13

1 2 3 4 5 6

Гормональний статус Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

- Концентрація естрогенів, Показники Показники Показники

пмоль/л визначень визначень визначень

Колпоцитоскопія Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

Підсумок балів

Стан яєчників Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

- Розміри Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

- Консистенція Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

- Наявність жовтого тіла Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

Підсумок балів

Стан матки Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

- Скорочувальна здатність Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

- Консистенція Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

- Цервіксцитограма Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

Підсумок балів
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Продовження схеми 2.13

1 2 3 4 5 6

Стан вагіни: Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

Слизова оболонка Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

Характеристика статевого циклу Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

Тип термограми зовнішніх ста- Показники Показники Показники
4

тевих органів визначень визначень визначень

Тип сонограми гонад Показники Показники Показники

визначень визначень визначень

Підсумок балів

X балів Застосу- > 50-70 >70-100

Висновок

вання пре

паратів не 

потрібне

Необхідне засто

сування препара

тів

Термінове вве

дення препаратів

2.5. Методика розроблення способів терапії корів за патологій

яєчників у корів

2.5.1. Розроблення та вдосконалення препаратів

Робота виконана у лабораторіях кафедри ветеринарної репродуктології 

ХДЗВА, ВНКМ ІСМ, ВНТРП ННЦ «ХФТІ», ЦНДЛ НФаУ та деяких господарст

вах Харківської області.

З метою підвищення терапевтичної ефективності препаратів розроблених 

на основі НБМ (каротиноїди, естрогени) «Каплаестрол» (ТУУ 24.4-1452420732-
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002:2008), «Карафест» (ТУУ 24.4-1452420732-004:2010) логічною є добавка ре

човин, що впливали б на ОАС та кисневий метаболізм -  увага зосереджена на 

НБМ, зокрема на диоксиді церію та ортованадаті рідкісноземельних елементів.

Відомо, що наночастинки діоксиду церію у біологічних системах виявля

ють властивості антиоксидантів. Раніше, на модельній системі було показано, що 

крім діоксиду церію антиоксидантну активність виявляють і наночастинки на ос

нові ортованадатів рідкісноземельних елементів. Крім цього, установлено, що на- 

ночастинки на основі ортованадатів рідкісноземельних елементів можуть прони

кати у клітини та акумулюватися в ядрах.

2.5.2. Розроблення способу лікування корів за гонадодистрофії

Робота виконана в умовах лабораторій кафедри ветеринарної репродукто- 

логії, ННЦТіР ХДЗВА, ЦНДЛ НФаУ, ВНКМ ІСМ НАН України та ЛРЕ ДУ 

«ІПЕП».

Матеріалом для досліджень слугували 10 хворих на гонадодистрофію ко

рів української чорно-рябої породи, віком від 4 до 6 років, масою тіла- 450

500 кг.

При проведенні роботи використані клінічний, гінекологічний, сонографі- 

чний, біохімічний, гормональний методи досліджень.

За принципом аналогів було сформовано дві групи тварин: першу -  конт

рольну та другу -  дослідну (по 5 тварин у кожній групі).

Хворим коровам застосовували комплексний препарат розроблений на ка

федрі ветеринарної репродуктології ХДЗВА «Каплаестрол+ОУ» (ТУ У 21.2

1452420732-002:2015). Препарат містить каротиноїди, сумарні естрогени та орто- 

ванадат гадолінію активованого європієм (GdVO4Eu). Комплексний препарат 

вводили інтраабдомінально у дозі 10 мл, чотирикратно, з інтервалом 3-4 доби.
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Корів контрольної групи не лікували. Терапевтичну ефективність визначали за 

схемою 2.14.

Схема 2.14

Ефективність препарату «Каплаестрол+ОУ» за гонадодистрофії

(п=5, М ± т )

Показники
Групи тварин (п=10)

Контрольна Дослідна +/- %

1 2 3 4 5

Вміст каротину у сироватці крові, Показники Показники

мкмоль/л визначень визначень

Вміст вітаміну А у сироватці крові, Показники Показники
мкмоль/л визначень визначень

Вміст Цинку у сироватці крові, Показники Показники
мкмоль/л визначень визначень

Стан ПАС 

Вміст в еритроцитах

- ТБК-активних продуктів, мкМ/л

- Активність Каталази, Показники Показники
мкМ/Н2О2/л-хв 

- ВГ, мкМ/л

Прооксидантно-антиоксидантне 

співвідношення (умовн. од.)

визначень визначень

Гормональний статус Показники Показники
- концентрація естрогенів, пмоль/л визначень визначень

Стан яєчників:

- розміри

- консистенція

Показники
визначень

Показники
визначень
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Продовження схеми 2.14

1 2 3 4 5

Стан матки:

- скорочувальна здатність

- консистенція

Показники
визначень

Показники
визначень

Стан вагіни:

- слизова оболонка

- колпоцитоскопія

Показники
визначень

Показники
визначень

Характеристика статевого циклу Показники
визначень

Показники
визначень

Тип сонограми гонад Показники
визначень

Показники
визначень

Показники репродуктивної функції корів визначали за схемою 2.15.

Схема 2.15

Терапевтична ефективність препарату «Каплаестрол+ OV» за гонадо-

дистрофії (п=5, М ± m)

Г рупи тварин

Тривалість пері

оду від початку 

обробок до ре

парації яєчників, 

діб

Тривалість пе

ріоду від поча

тку обробок 

корів до естру

су, діб

Заплідне

ність, % 

корів у ме

жах 90 діб

Діб неплід

ності

1 2 3 4 5

Контрольна Показники Показники Показники Показники

Препарат не вводили визначень визначень визначень визначень

Дослідна

Введення «Каплаес- 

трол+OV»

Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень
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Продовження схеми 2.15

1 2 3 4 5

+/-
Показники Показники Показники Показники

визначень визначень визначень визначень

2.5.3. Розроблення способу лікування корів за гіпогонадизму

Робота виконана у лабораторіях кафедри ветеринарної репродуктології 

ХДЗВА, ВНКМ ІСМ, у ЦНДЛ НФаУ та деяких господарствах Харківської облас

ті.

Дослідження проведені на коровах розділених на групи у залежності від 

клінічного статусу структурно-функціонального стану яєчників, застосування 

препаратів.

Раніше нами була розроблена методика виготовлення препарату «Каплаес- 

трол», визначені шляхи його введення та дозування, а також складені програми 

терапії корів з гіпогонадизмом.

У цій роботі ми вдосконалили препарат, добавляючи емульсії. Препарат 

«Каплаестрол+DC» містить 0,14 г/л CeO2, «Каплаестрол+OV» -  0,15 г/л GdEuVO4.

Препарати вводили інтраабдомінально, тричі, з інтервалом чотири доби.

Добова норма для корів становить: каротину -  200 мг (0,4 мг/кг маси тіла), 

доза сумарних естрогенів -  5-25 мг (0,01-0,05 мг/кг).

Вміст речовин в 1,0 мл препарату «Каплаестрол+DC», складає:

-  Каротину -  10 мг;

-  Естрогенів -  1 мг;

-  DC -  0,00014 мг.

Підсумкове дозування за програмою -  доза препарату 10 мл на корову, або 

0,02 мл/кг маси тіла тварини.
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Кратність ведення: три -  п’ять разів

Курс терапії: 9-20 діб.

Інтервал: три-чотири доби.

У випадках продовження дії негативних екологодефіцитобумовлених фак

торів курс терапії повторюють.

Схема 2.16

Вплив препарату «Каплаестрол+DC» на деякі показники гомеостазу 

та структурно-функціональний стан статевих органів корів за гіпогонадизму

(п = 8, М ± т )

Г рупи тварин

Показники
Контрольна до Дослідна після

введення пре- введення пре- +/- %

парату парату

1 2 3 4 5

Вміст каротину у сироватці кро- Показники Показники

ві, мкмоль/л визначень визначень

Вміст вітаміну А у сироватці Показники Показники

крові, мкмоль/л визначень визначень

Вміст Цинку у сироватці крові, Показники Показники

мкмоль/л визначень визначень

Стан ПАС

Вміст у сироватці крові:

- ТБК-активних продуктів, 

мкМ/л
Показники Показники

- Активність Каталази,
визначень визначень

мкМ/Н2О2/л-хв

- СОД, умовн. од./мгНЬ
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Продовження схеми 2.16

1 2 3 4 5

Вміст в еритроцитах:

- ТБК-активних продуктів, 

мкМ/л

- Каталази, мкМ/Н2О2/л-хв

- ВГ, мкМ/л

Прооксидантно-антиоксидантне 

співвідношення (умовн. од.)

Стан системи окисного мета

болізму

- Кількість еритроцитів, Т/л

- Концентрація гемоглобіну, г/л

Показники

визначень

Показники

визначень

Гормональний статус 

- Концентрація естрогенів, 

нмоль/л

Показники

визначень

Показники

визначень

- Колпоцитоскопія Показники

визначень

Показники

визначень

Стан яєчників

- Розміри

- Консистенція

Показники

визначень

Показники

визначень

Стан матки

- Скорочувальна здатність

- Консистенція

Показники

визначень

Показники

визначень

Стан вагіни: 

Слизова оболонка

Показники

визначень

Показники

визначень

Характеристика статевого циклу Показники

визначень

Показники

визначень
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Продовження схеми 2.16

1 2 3 4 5

Тип термограми зовнішніх ста- Показники Показники

тевих органів визначень визначень

Тип сонограми гонад Показники Показники

визначень визначень

Показники репродуктивної функції корів визначали за схемою 2.17.

Схема 2.17

Терапевтична ефективність препарату «Каплаестрол+DC» за гіпого-

надизму (М±m)

Тривалість періо- Тривалість пе-

Г рупи тварин

ду від початку 

обробок до від-

ріоду від поча

тку обробок
Заплідне

ність, %

Діб неплід

ності
новлення розмі- корів до естру-

рів яєчників, діб су, діб

Контрольна (п=5) Показники Показники Показники Показники

Препарат не вводили визначень визначень визначень визначень

Дослідна (п=8) 

Введення препарату 

«Каплаеетрол+DC»

Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

+/-
Показники Показники Показники Показники

визначень визначень визначень визначень
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Застосування препарату «Каплаестрол+OV»

Препарат вводять інтраабдомінально.

Креативність обґрунтування дози

Добова норма для корів становить: каротину -  200 мг (0,4 мг/кг маси тіла), 

Цинку -  500 мг (1,0 мг/кг), доза сумарних естрогенів -  5-25 мг (0,01-0,05 мг/кг). 

Вміст речовин в 1 мл препарату «Каплаестрол+ОУ», складає:

-  каротину -  10 мг;

-  естрогенів -  1 мг;

-  ОУ -  0,00015 мг.

Підсумкове дозування за програмою -  доза препарату 10 мл на корову, або 

0,02 мл/кг маси тіла тварини.

Кратність ведення: три -  п’ять разів.

Курс терапії: 9-20 діб.

Інтервал -  три-чотири доби.

У випадках продовження дії негативних екологодефіцитобумовлених фак

торів курс терапії повторюють.

Схема 2.18

Вплив препарату «Каплаестрол+OV» на показники гомеостазу та 

структурно-функціональний стан статевих органів корів за гіпогонадизму

(п = 8, М ± т )

Показники

Г рупи тварин

Контрольна 

до введення 

препарату

Дослідна пі

сля введення 

препарату

+/- %

1 2 3 4 5

Вміст каротину у сироватці крові, Показники Показники
мкмоль/л визначень визначень
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Продовження схеми 2.18

1 2 3 4 5

Вміст вітаміну А у сироватці крові, Показники Показники
мкмоль/л визначень визначень

Вміст Цинку у сироватці крові, Показники Показники
мкмоль/л визначень визначень

Стан ПАС

Вміст у сироватці крові:

- ТБК-активних продуктів, мкМ/л

- Активність Каталази, мкМ/Н2О2/л-

хв

- СОД, умовн. од./мгНЬ 

Вміст в еритроцитах

- ТБК-активних продуктів, мкМ/л

- Активність Каталази, мкМ/Н2О2/л-

Показники
визначень

Показники
визначень

хв

- ВГ, мкМ/л

Прооксидантно-антиоксидантне спів

відношення (умовн. од.)

Стан системи окисного метаболізму

- Кількість еритроцитів, Т/л

- Концентрація гемоглобіну, г/л

Показники
визначень

Показники
визначень

Гормональний статус Показники Показники
- Концентрація естрогенів, нмоль/л визначень визначень

- Колпоцитоскопія Показники Показники
визначень визначень

Стан яєчників

- Розміри

- Консистенція

Показники
визначень

Показники
визначень
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Продовження схеми 2.18

1 2 3 4 5

Стан матки

- Скорочувальна здатність

- Консистенція

Показники
визначень

Показники
визначень

Стан вагіни:

- Слизова оболонка
Показники
визначень

Показники
визначень

Характеристика статевого циклу Показники
визначень

Показники
визначень

Тип термограми зовнішніх статевих 

органів
Показники
визначень

Показники
визначень

Тип сонограми гонад Показники
визначень

Показники
визначень

Показники репродуктивної функції корів визначали за схемою 2.19.

Схема 2.19

Терапевтична ефективність препарату «Каплаестрол+ОУ» за гіпого-

надизму (п = 8, М ± m)

Г рупи тварин

Тривалість пері

оду від початку 

обробок до від

новлення розмі

рів яєчників, діб

Тривалість 

періоду від 

початку обро

бок корів до 

еструсу, діб

Заплідне

ність, %

Діб неплід

ності

1 2 3 4 5

Контрольна Показники Показники Показники Показники

Препарат не вводили визначень визначень визначень визначень

Дослідна Показники Показники Показники Показники

визначень визначень визначень визначень



110

Продовження схеми 2.19

1 2 3 4 5

Введення препарату «Ка- 

плаестрол+DC»

+/-
Показники Показники Показники Показники

визначень визначень визначень визначень

2.5.4. Розроблення способу лікування корів за діорганної патології 

(гіполютеоліз ^  хронічний метрит)

Метою даної роботи було розробити спосіб лікування корів за діорганної 

патології (гіполютеоліз ^  хронічний метрит) з використанням препаратів на ос

нові ОМ.

Діагностували патологію з використанням клінічних, акушерсько- 

гінекологічних, термографічних та сонографічних методів, а також розробленої 

нами комп’ютерної диференціальної програми.

Матеріалом для досліджень слугували хворі на хронічний метрит корови 

української чорно-рябої породи, віком -  від 5 до 8 років, масою тіла- 450-500 кг. 

За принципом аналогів було сформовано три групи тварин: контрольна та дві до

слідних.

Тварин контрольної групи (п = 6) лікували за комплексною програмою з 

використанням антибактеріальних препаратів («Комбікель», «Гінобіотик»), тва

ринам дослідних груп пункт програми «Використання антибактеріальних препа

ратів» замінено озонвмісним препаратом «Прозон».

Першим пунктом терапії корів є інтрамускулярне, інтраабдомінальне чи 

парарадікскаудальне (область біля хвостових впадин) введення 2 %-го олійного
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розчину синестролу у дозі 4 мл. Це необхідно для розкриття шийки матки. Анти

мікробний препарат «Прозон» вводили за допомогою цервіксскопу та катетера- 

тампонатора з силіконовим наконечником безпосередньо у матку у дозі 50 мл, 

три-п’ять разів, з інтервалом 24 год.

З метою комплексного та ефективного лікування корів за діорганної пато

логії використовували також введення препарату «Каплаестрол+ОУ» -  інтрааб- 

домінально, у дозі 10 мл, 3-4 рази, з інтервалом 48 год.

Креативність обґрунтування дози

Добова норма для корів становить: каротину -  200 мг (0,4 мг/кг маси тіла), 

Цинку -  500 мг (1,0 мг/кг), доза сумарних естрогенів -  5-25 мг (0,01-0,05 мг/кг).

Вміст речовин в 1,0 мл препарату Каплаестрол+ОУ, складає:

-  каротину -  10 мг;

-  естрогенів -  1 мг;

-  ОУ -  0,00015 мг;

-  карбонату Цинку -  2 м.

Підсумкове дозування за програмою -  доза препарату 10 мл на корову, або 

0,02 мл/кг маси тіла тварини.

Кратність ведення: три-чотири рази.

Інтервал -  48 год.

Курс терапії: 4-6 діб.

Одужання тварин визначали протягом курсу терапії та у дещо віддалені 

терміни, яке установлювали за відсутності у гонадах жовтого тіла, виділень з мат

ки катарально-гнійного ексудату, а також визначали тривалість періоду після лі

кування до прояву еструсу та заплідненість корів після першого осіменіння.
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Схема 2.20
Т к  •  •  •  • • •  •  •Визначення показників клінічного одужання при терапії корів за діо- 

рганної патології (гіполютеоліз ^  хронічний метрит), М ± т

Клінічне Тривалість періоду Заплідненість ко-

Г рупи тварин одужання, після лікування до рів після першого

діб прояву еструсу, діб осіменіння, %

І. Контрольна група. 

Використання антибіотиків, 

п = 5

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Дослідна І. Показники Показники Показники
Використання «ОКО», п = 7 визначень визначень визначень

Дослідна ІІ.

Використання «Прозону», 

п = 21

Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Схема 2.21

Вплив препарату «Каплаестрол+ОУ» на показники гомеостазу та 

структурно-функціональний стан статевих органів при лікуванні корів за

діорганної патології (п = 5, М ± т )

Показники

Г рупи тварин

Контрольна 

до введення 

препарату

Дослідна пі

сля введення 

препарату

+/- %

1 2 3 4 5

Вміст каротину у сироватці крові, Показники Показники
мкмоль/л визначень визначень
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Продовження схеми 2.21

1 2 3 4 5

Вміст вітаміну А у сироватці крові, 

мкмоль/л
Показники
визначень

Показники
визначень

Стан ПАС

Вміст у сироватці крові:

- ТБК-активних продуктів, мкМ/л

- Активність Каталази, мкМ/Н2О2/л- 

хв

- СОД, умовн. од./мгНЬ 

Вміст в еритроцитах

- ТБК-активних продуктів, мкМ/л

- Активність Каталази, мкМ/Н2О2/л- 

хв

- ВГ, мкМ/л

Прооксидантно-антиоксидантне 

співвідношення (умовн. од.)

Показники
визначень

Показники
визначень

Стан системи окисного метаболіз

му

- Кількість еритроцитів, Т/л

- Концентрація гемоглобіну, г/л

Показники
визначень

Показники
визначень

Гормональний статус 

- Концентрація естрогенів, пмоль/л
Показники
визначень

Показники
визначень

- Колпоцитоскопія Показники
визначень

Показники
визначень

Стан яєчників

- Розміри

- Консистенція

- Наявність жовтого тіла

Показники
визначень

Показники
визначень
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Продовження схеми 2.21

1 2 3 4 5

Стан матки

- Скорочувальна здатність

- Консистенція

- Цервіксцитограма

Показники
визначень

Показники
визначень

Стан вагіни:

- Слизова оболонка
Показники
визначень

Показники
визначень

Характеристика статевого циклу Показники
визначень

Показники
визначень

Тип термограми зовнішніх статевих 

органів
Показники
визначень

Показники
визначень

Тип сонограми гонад Показники
визначень

Показники
визначень

Показники репродуктивної функції корів визначали за схемою 2.22.

Схема 2.22

Терапевтична ефективність препаратів «Каплаестрол+OV» та «Про-

зон» за лікування корів з діорганною патологією (М ± m)

Г рупи тварин

Клінічне

одужання,

діб

Тривалість пері

оду після ліку

вання до прояву 

еструсу, діб

Заплідненість 

корів після 

першого осі- 

меніння, %

1 2 3 4

І. Дослідна група (п=6). Використан- Показники Показники Показники
ня антибіотиків визначень визначень визначень

ІІ. Дослідна група (п=5) Використан- Показники Показники Показники
ня «Прозону» визначень визначень визначень
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Продовження схеми 2.22

1 2 3 4
ІІІ. Дослідна (п=5) Використання Показники Показники Показники
«Прозону» та «Каплаестролу+ОУ» визначень визначень визначень

±/% Показники
визначень

Показники
визначень

Показники
визначень

Клінічне одужання контролювали шляхом проведення світлооптичних та 

люмінесцентних способів цитологічного дослідження цервікальних мазків корів.

Схема 2.23

Характеристика цервікального мазка (М ± т )

Загальна характеристика мазка
До ліку

вання

Після лі

кування

Фармакологічний

ефект

± %

Кількість епітеліоцитів та Показники Показники Показники Показники

С
ві

тл
оо

пт
ич

на
 м

ік
ро

ск
оп

ія лейкоцитів* визначень визначень визначень визначень

Кількість мікробів* Показники Показники Показники Показники

визначень визначень визначень визначень

Співвідношення кількості Показники Показники Показники Показники

епітеліоцитів та лейкоцитів визначень визначень визначень визначень

Співвідношення кількості 

епітеліоцитів з нормальною 

структурою та дистрофією

Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

Клітини з зеленим забарв- Показники Показники Показники Показники
оЗ
Є .3

ленням визначень визначень визначень визначень
* § 
я  §О ой о
ї  1
2 2

Клітини з жовто-червоним 

забарвленням

Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

Показники

визначень

Співвідношення клітин Показники Показники Показники Показники

визначень визначень визначень визначень
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Після настання клінічного одужання розробляли комп’ютерно-програмний 

прогноз відновлення репродуктивної функції корів за діорганної патології (гіпо- 

лютеоліз ^  хронічний метрит) (схема 2.24).

Схема 2.24

Розроблення алгоритму для комп’ютерно-програмного прогнозу від

новлення репродуктивної функції корів

Назва дос

лідження

Орган, що дослі

джується
Показники Результат Бали

1 2 3 4 5

Загальний стан Показники визначень

тварини Показники визначень

Продуктивність
Показники визначень

Показники визначень

Апетит
Показники визначень

К
лі

ні
чн

е 
до

сл
ід

ж
ен

ня

Показники визначень

Температура тіла
Показники визначень

Показники визначень

Пульс
Показники визначень

Показники визначень

Дихання
Показники визначень

Показники визначень

Функціонування Показники визначень

органів і систем Показники визначень

організму

Показники гомео- Показники визначень

стазу Показники визначень
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Продовження схеми 2.24

1 2 3 4 5

Стан ПАС
Показники визначень

Показники визначень

2.
 А

ку
ш

ер
сь

ко
-г

ін
ек

ол
ог

іч
не

 д
ос

лі
дж

ен
ня

Я
Є

Ч
Н

И
К

Розміри
Показники визначень

Показники визначень

Консистенція
Показники визначень

Показники визначень

Структура
Показники визначень

Показники визначень

Жовте тіло
Показники визначень

Показники визначень

М
А

ТК
А

Розміри
Показники визначень

Показники визначень

Симетричність
Показники визначень

Показники визначень

Консистенція
Показники визначень

Показники визначень

Скорочувальна

здатність

Показники визначень

Показники визначень

Ш
И

Й
К

А
 М

А
ТК

И

Розміри
Показники визначень

Показники визначень

Консистенція
Показники визначень

Показники визначень

Виділення
Показники визначень

Показники визначень

Почервоніння
Показники визначень

Показники визначень
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Продовження схеми 2.24

1 2 3 4 5

Канал шийки мат- Показники визначень

ки Показники визначень

Розміри
Показники визначень

Показники визначень

ЬЧ І Щільність
Показники визначень

РчК<и
* и

Показники визначень

Ехогенність
Показники визначень

о
<и

Показники визначень
кX

•

-есЗ
&

М
А

ТК
А Розміри

Показники визначень

Показники визначень
око Ехогенність

Показники визначень
сЗОнн Показники визначень

£

Ш
И

Й
К

А

М
А

ТК
И Розміри

Показники визначень
сб Показники визначень

Ехогенність
Показники визначень

Показники визначень

4. 
Те

рм
ог

ра
фі

ч

не
 д

ос
лі

дж
ен

ня «0)
йн кО щ

Т емпературний Показники визначень

градієнт Показники визначень
X (-4а а  .3 о Кольорова палітра

Показники визначень
X«о00

Показники визначень

5. 
Ц

ит
ол

ог
іч

не
 д

ос
лі



дж
ен

ня

Мікробна контамі- Показники визначень

нація Показники визначень

Загальна кількість Показники визначень

клітин Показники визначень

Кількість епітеліо- Показники визначень

цитів Показники визначень
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Продовження схеми 2.24

1 2 3 4 5

Кількість лейкоци- Показники визначень

тів Показники визначень

Дистрофія епітелі- Показники визначень

оцитів Показники визначень

Люмінесценція Показники визначень

епітеліоцитів Показники визначень

Низька імовірність відновлення 

репродуктивної функції

< 80-100 > 

балів

Висока імовірність відно

влення репродуктивної 

функції

2.6. Методика визначення терапевтичної ефективності способів 

комплексної терапії корів за гонадопатій

Терапевтична ефективність ветеринарних заходів характеризує кінцевий 

результат праці ветеринарних спеціалістів по профілактиці та ліквідації хвороб 

тварин. Економічна ефективність ветеринарних заходів складається зі збитку, по

передженого в результаті зменшення або припинення гибелі тварин, скорочення 

втрат продукції, зниження якості продукції, скорочення продукції, скорочення 

втрат приплоду, економії матеріальних та трудових ресурсів на ветеринарні захо

ди.

Перш за все розраховували збитки від неплідності. Для цього необхідні 

враховували наступні дані:

> суму недоотриманого молока від корів;

> вартість молока в грн.;

> кількість недоотриманих телят;

> вартість телят;
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> витрати на утримання неплідних корів.

Збитки від неплідності розраховуємо по формулі:

Знепл. Вн.м. + Вн.т. + Ву.н.к. 5 

де: Знепл. -  збитки від неплідності корів;

Вн.м. -  вартість недоотриманого молока;

Вн.т. -  вартість недоотриманих телят;

Ву.нк. -  витрати на утримання неплідних корів.

Визначаємо вартість недоотриманого молока (Вн.м.):

Вн.м. _ Кнепл. х 3  де

Кнепл. -  загальна кількість діб неплідності;

3 -  константа (кожен добу неплідності -  це недоодержання 3 кг молока при 

надої 4000 кг за лактацію).

Джерелами отримання вихідних даних були:

- документація ветеринарного обліку і звітності;

- розцінки на ветеринарні роботи;

- дані первинного зоотехнічного обліку;

- кормові відомості та нормативи витрат кормів;

- ціни реалізації продукції тваринництва;

- річні звіти господарств, бізнес-плани, дані первинного бухгалтерського

обліку;

- результати статистичного спостереження, спеціальних дослідів, виробни

чих випробувань.

Одержані дані оброблено статистичними методами за допомогою непара- 

метричного Х критерію Ван дер Вардена та стандартного пакету статистика в 

програмі ЕХЕL 2000 з використанням персонального комп’ютера ІВМ-РС/АТ.

Визначали середню арифметичну (М), статистичну помилку середньоари

фметичного (т).
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Достовірність різниці між середнім арифметичним двох варіаційних рядів 

визначали за критерієм вірогідності Р.Оцінку статистичної вірогідності кількісних 

показників виконували за критерієм Стьюдента з використанням програми 

Microsoft Excel.

Дослідження проведені відповідно правил установлених «Європейською 

конвенцією з захисту хребетних тварин, що використовуються для експеримента

льних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986) [534] та положень Закону Ук

раїни № 3477-ГУ від 21.02.2006 «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

[533], що підтверджено комісією з біоетики (додаток Д).
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РОЗДІЛ 3

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розділ включає чотири підрозділи:

У першому підрозділі вивчено розповсюдженість патологій яєчників у ко

рів як причину неплідності у господарствах Слобожанщини України.

Другий підрозділ присвячено визначенню деяких показників антиоксидан

тної системи, окисного метаболізму та біохімічних показників корів за патологій 

яєчників, дослідженню окремих показників гомеостазу процесів ПОЛ та стану 

системи АОЗ корів і динаміки структури яєчників корів у післяродовий період у 

залежності від морфо-функціонального стану ФПК як складової етіопатоґенезу 

гонадопатій у корів.

Третій підрозділ передбачає розроблення методики прижиттєвої оцінки 

ендоструктури яєчників і диференціації їх морфо-функціонального стану з вико

ристанням інформаційних технологій як складової програми комплексної діагнос

тики гонадопатій у корів.

У четвертому підрозділі розглянуто розроблення програми комплексної 

терапії корів за гонадопатій з використанням препаратів, що містять НБМ та ОМ, 

визначення їх терапевтичної та економічної ефективності.

3.1. Поширення та структура гонадопатій корів у господарствах 

Слобожанщини

На сучасному етапі економічного розвитку України поліпшення ведення 

скотарства, в цілому, і стану репродукції стада, зокрема, є надзвичайно важливим 

завданням, поставленим перед фахівцями ветеринарної медицини. Виробництво
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продукції тваринного походження в достатньому об'ємі для забезпечення насе

лення є завданням актуальним, особливо під час реформування аграрного секто

ру. При цьому раціональне ведення галузі базується на оптимальному отриманні 

телят і збільшенні продукції молока. В умовах неповноцінної годівлі, утримання й 

інтенсивної експлуатації має місце поширення акушерської і гінекологічної пато

логії, які призводять до порушення репродуктивної функції корів і обумовлюють 

значні економічні збитки.

Порушення репродукції у самиць сільськогосподарських тварин обумов

лені патологічними процесами в органах статевої системи, серед яких головне мі

сце займають гонадопатії. Серед патологій яєчників досить поширені: гіпогона- 

дизм, гіполютеоліз (персистентне жовте тіло) і діорганна патологія (гіполютеоліз 

+ хронічний метрит).

Проблема патологій яєчників у тварин залишається актуальною для вете

ринарної репродуктології. При цих патологіях спостерігаються тривалий термін 

неплідності, подовжений сервіс-період, нерентабельне використання кормів, не- 

доотримання приплоду, а іноді й передчасне вибракування самок. Тож метою на

ших досліджень було визначення поширеності патологій яєчників у тварин як 

причини їх неплідності.

Робота виконана в умовах кафедри ветеринарної репродуктології ХДЗВА і 

деяких господарств Слобожанської України. Дослідження було проведене на ко

ровах загальною кількістю 1046 гол.

Для досягнення поставленої мети аналізували результати обліку і звітності 

господарств. Дослідження проводили з використанням клініко-гінекологічного, 

термографічного, сонографічного, цитологічного методів і розроблених нами 

комп’ютерно-діагностичних програм диференціації репродуктивних патологій.

Результати досліджень з виявлення причин неплідності корів деяких гос

подарств Слобожанщини України наведені в таблиці 3.1.

Як вказують дані табл. 3.1, із 1046 досліджених корів неплідність діагнос

товано у 196 тварин, що становить 18,7 %, з коливаннями по досліджуваних гос

подарствах від 14,8 % (СТОВ «Альфа») до 26,1 % (ННЦТіР ХДЗВА).
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Таблиця 3.1

Розповсюдження гонадопатій у корів деяких господарств

Слобожанщини України

№

з/п

Назва госпо

дарств

Обсте

жено 

корів, n

Результати обстеження

неплід

них

у т. ч. з:

гіпогона-

дизмом

гіполю-

теолізом

діорган- 

ною па

тологією

іншими

патологі-

ями

n % n % n % n % n %

1 ННЦТіР

ХДЗВА
46 12 26,1 4 33,3 5 41,7 3 25,0 — —

2 ФГ «Дельта» 200 41 20,5 14 34,1 18 43,9 5 12,2 4 9,7

3 СТОВ «Альфа» 350 52 14,8 28 53,8 16 30,8 6 11,5 7 13,5

4 СТОВ «Маяк» 250 46 18,4 16 34,8 18 39,1 — — 6 13,0

5 ТОВ АФ «Пі- 

щанська»
200 45 22,5 25 55,6 11 24,4 5 11,1 5 11,1

Всього 1046 196 18,7 87 44,4 68 34,7 19 9,7 22 11,2

Найбільш поширеними патологіями, що обумовлюють неплідність корів 

були гонадопатії. Зокрема, гіпогонадизм діагностований у 44,4 % неплідних корів 

(від 33,3 % -  в ННЦТіР ХДЗВА, до 55,6 % -  у ТОВ АФ «Піщанська»), гіполютео- 

ліз -  у 34,7 % (від 24,4 % -  у ТОВ АФ «Піщанська», до 43,9 % -  у ФГ «Дельта»). 

Значний відсоток серед неплідних корів займала діорганна патологія (гіполютео- 

ліз + хронічний ендометрит) -  9,7 % (від 11,1 % -  у ТОВ АФ «Піщанська», до 

25,0 % -  в ННЦТіР ХДЗВА). На інші патології, як причину неплідності у корів, 

приходилося 11,2 % -  від 9,7 % до 13,5 % відповідно ННЦТіР ХДЗВА та СТОВ 

«Альфа».
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Висновок до підрозділу 3.1

Отже, вивчено розповсюдженість патологій яєчників у корів як причину 

неплідності у господарствах Слобожанщини України.

1. Виявлено, що неплідність у дослідних господарствах охоплює 18,7 % 

корів з коливаннями від 14,8 % -  у СТОВ «Альфа», до 26,1 % -  в ННЦТіР 

ХДЗВА.

2. Установлено, що найбільш поширеними патологіями, що обумовлюють 

неплідність корів, були гонадопатії, зокрема:

-  гіпогонадизм -  44,4 % (від 33,3 % -  в ННЦТіР ХДЗВА, до 55,6 % -  у

ТОВ АФ «Піщанська»);

-  гіполютеоліз -  у 34,7 % (від 24,4 % -  у ТОВ АФ «Піщанська», до 43,9 %

-  у ФГ «Дельта»);

3. Визначено, що значний відсоток серед неплідних корів займала діорган- 

на патологія (гіполютеоліз + хронічний ендометрит) -  9,7 % (від 11,1 % -  у ТОВ 

АФ «Піщанська», до 25,0 % -  в ННЦТіР ХДЗВА), а на інші патології, як причину 

неплідності, приходилося 11,2 % -  від 9,7 % до 13,5 % (відповідно ННЦТіР 

ХДЗВА та СТОВ «Альфа»).

Результати експериментальних досліджень даного підрозділу наведено в 

таких публікаціях:

1. Федоренко С.Я. Патология яичников у свиноматок и коров как причина 

бесплодия. Современные технологии сельскохозяйственного производства. Грод

но: ГГАУ, 2015. С. 325-329.

2. Скляров П.М., Федоренко С.Я., Кошевой В.П. Причини неплідності са

мок жуйних тварин в умовах Слобожанщини. Інноваційні технології та інтенси

фікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Тернопіль, 20-21 жовтня 2016 р. Тернопіль: Крок, 2016. Ч. 1. С. 228-230.

(Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, проведено 

акушерсько-гінекологічну діагностику неплідних корів, здійснено аналіз даних).
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3.2. Визначення показників гомеостазу і морфологічних параметрів 

плаценти та вомероназального органу корів за гонадопатій

3.2.1. Динаміка структури та функції гонад корів у  післяродовому 

періоді

Організм тварин -  це надзвичайно складна, стійка, динамічна та саморегу

лююча система, що забезпечується безперервним функціонуванням всіх його ор

ганів і систем, головними параметрами якого є взаємозв’язок, взаємодія та взає

мозалежність у певному узгодженні із впливами факторів та умов існування тва

рин у зовнішньому середовищі.

Не є виключенням і функція розмноження тварин. Будь-які зміни фізіоло

гічних нормативних констант в організмі призводять до порушення репродуктив

ної функції у самок. Така проблема пов’язана з впливом на організм тварин нега

тивних чинників у період зимового утримання, особливо в другій його половині. 

У цей час часто реєструють: народження неповноцінних телят (внутрішньоутроб- 

на гіпотрофія); патологічні роди (затримка посліду); захворювання статевих орга

нів, що виникають в післяродовому періоді (атонія та субінволюція матки, після

родові ендометрити); анафродизію, викликану патологією гонад.

Разом з тим, впливи морфо-функціонального стану ФПК під час вагітності 

(сухостійного періоду), а разом з тим на процеси змін структури та функції гонад 

корів у післяродовому періоді залишаються вивченими недостатньо на процеси 

змін структури та функції гонад корів у післяродовому періоді. Адже у долакта- 

ційний період з переходом у лактаційний досить часто реєструють патологію го

над (гіпогонадизм чи гіполютеоліз). Проте, у зв’язку з анатомо-топографічними 

особливостями матки під час вагітності та на початку післяродового періоду корів 

визначення змін та структури їх яєчників утруднена, що також є достатньо про

блематичним питанням при ранній діагностиці гонадопатій.
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Метою роботи було визначення динаміки змін структури гонад корів у піс

ляродовому періоді у залежності від морфо-функціонального стану ФПК та кон

центрації колостральних імуноглобулінів.

Робота виконана в умовах кафедри ветеринарної репродуктології та ННЦ- 

ТіР ХДЗВА, а також ЦНДЛ НФаУ.

Дослідження проведено на двох групах корів української чорно-рябої мо

лочної породи, віком від 5 до 8 років. Корови контрольної групи (п = 31) мали по

казники гомеостазу в межах фізіологічної норми, у дослідній (п = 27) були твари

ни з ФПН та порушенням системи АОЗ.

Результати визначення динаміки змін структури гонад корів у післяродо

вий період наведено у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Вплив стану фетоплацентарного комплексу та показників колостра

льних імуноглобулінів на динаміку структури яєчників у корів післяродово-

го періоду (М ± т )

Г рупи тварин

І ІІ

Показники визначення
Контрольна Дослідна

± %
Корови з норма

льним станом 

ФПК (п=31)

Корови з ФПН 

(п=27)

1 2 3 4 5

Маса посліду, кг 4,61±0,74 3,72±0,52 -0,9 -19,5

Кількість котиледонів, 105,01±3,25 102,0±6,5 -3 -2,8

Площа ворсинчастої час

тини хоріона, см2
6370±24 4730±67 -1640 -25,7

Маса новонароджених те

лят, кг
29,3±2,2 22,6±1,8 -6,7 -22,8
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Продовження таблиці 3.2

1 2 3 4 5

Вміст колостральних іму- 

ноглобулінів у молозиві 

першого надою, г/л

115±7,5 85±5,3 -30 —26

Характеристика яєчників у післяродовому періоді %

сп
Ч0 <и н
1 &о ^  а

10 доба* 31/100 27/100 —

20 доба 20/64 25/92 -28

30 доба 6/19 18/66,6 —47,6

45 доба 2/6,4 11/40 —33,6

2спК3 ^оЗ \0
к =+2 Э,оа

10 доба 21/67,7 25/92 +24,3

20 доба 18/58 24/88 +30

30 доба 8/25 21,77 +52,7

45 доба 3/9,6 15/55,5 +45,9

Примітка: * -  фізіологічне жовте тіло вагітності

Дані таблиці вказують наступне: у групі тварин з ФПН та порушенням си

стеми АОЗ, починаючи з 20—ї доби післяродового періоду відмічається збільшен

ня кількості випадків затримки терміну лізису жовтого тіла вагітності на 28 %, на 

30—ту добу — на 47,6 % та на 45—ту добу на 33,6 % порівняно з коровами, у яких не 

установлено порушення фізіологічних показників.

При дослідженні динаміки відновлення розмірів яєчників корів установле

но, що у тварин другої групи їх кількість з гіпогонадизмом збільшена порівняно з 

першою протягом всього післяродового періоду. Так, на 10—ту добу гіпогонадизм 

установлено у 92 % (+24,3 %), на 20—ту — 88 % (+30 %), 30—ту добу — 77,7 % (+ 

52,7 %), на 45—ту добу морфо—функціональний стан яєчників не відновився у 55 

% (+45,9 %) досліджуваних корів відповідно.
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3.2.2. Моніторинг показників обмінних реакцій у  корів з гонадопатіями 

(фактори ушкоджуючої дії на яєчники корів)

У сучасних умовах робота ветеринарного лікаря дотична як до традиційно

го тваринництва, так і до високотехнологічного. Відомо, що збільшення продук

тивності тварин негативно впливає на прояви репродуктивної функції, що 

пов’язано із функціонуванням статевих залоз. У тварин з високою продуктивніс

тю на сучасних технологічних фермах досить часто реєструють патологію яєчни

ків. Гонадопатії клінічно характеризуються збільшенням тривалості періоду від 

родів до першої охоти, зниженням заплідненості корів після першого осіменіння 

та збільшенням тривалості сервіс-періоду.

Серед гонадопатій у корів досить поширеними є гонадодистрофія, гіпого- 

надизм і діорганна патологія -  гіполютеоліз на фоні ендометриту (гіполютеоліз ^  

ендометрит). З’ясування механізмів виникнення, розвитку таких патологій заслу

говує на увагу та всебічну підтримку, що є пріоритетними при розробці 

об’єктивної діагностики, ефективної терапії та профілактики.

При згаданих патологіях відбувається порушення морфологічного та фун

кціонального стану гонад, фолікуло- та стероїдогенезу.

Сприяють виникненню патологій яєчників абіотичні фактори, дефіцити в 

організмі тих чи інших речовин, гормональний дисбаланс, патогени. Конкретно ж 

визначений патогенез гіпогонадизму у корів при дефіциті вітаміну А, естрогенів 

та ФСГ.

3.2.2.I. Деякі показники гомеостазу, стану системи окисного метаболізму 

та гормонального статусу корів за гонадодистрофії

Гонадодистрофія (оваріодистрофія) -  (gonadis -  статеві залози, ovaries -  

яєчники, dystrophe від dys... -  утруднення, порушення, trophe -  живлення) -  це 

порушення живлення яєчників, що характеризується структурними та функціона

льними змінами органу.
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В основі згаданих процесів лежать порушення трофіки, тобто комплексу 

механізмів, що забезпечують метаболізм і збереження структури клітин і тканин. 

При цьому розміри гонад практично не змінюються.

Таблиця 3.3

Біохімічні показники крові, стану системи окисного метаболізму та 

гормонального статусу корів за гонадодистрофії (п=5, М ± т )

Г рупи тварин

Показники Клінічно З гонадодис- ± / %

здорові трофією

Вміст каротину у сироватці крові, 

мкмоль/л
6,1±0,08 1,95±0,1

-4,15 / 

312,8

Вміст вітаміну А у сироватці крові, 

мкмоль/л
2,28±0,08 1,28±0,08*** -1 / 178,1

Стан системи окисного метаболізму

Кількість еритроцитів, Т/л 6±0,34 4,2±0,43 -1,8 / 42,8

Концентрація гемоглобіну, г/л 110,3±1,2 85,2±1,2 -25,1 / 29,4

Гормональний статус

Концентрація естрогенів, нмоль/л 125,2±1,5 83,6±1,8 -41,6 / 49,7

Примітка: ***-р<0,001 порівняно з клінічно здоровими тваринами

Згідно даних таблиці 3.3 установлено відхилення біохімічних показників 

корів за гонадодистрофії порівняно з тваринами з нормальним станом яєчників. 

Так, у хворих корів установлено зменшення вмісту каротину у сироватці крові на 

4,15 мкмоль/л (312,8 %), вітаміну А -  на 1 мкмоль/л (178,1 %).

При дослідженні показників стану системи окисного метаболізму корів за 

гонадодистрофії установлено зменшення кількості еритроцитів на 1,8 Т/л (42,8 %) 

і зниження концентрації гемоглобіну на 25,1 г/л (29,4 %).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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При визначенні гормонального статусу виявлено зменшення концентрації 

естрогенів в крові на 41,6 нмоль/л (66,7 %) порівняно з коровами з нормальним 

морфо-функціональним станом яєчників.

Отже, при дослідженні деяких біохімічних показників крові, стану системи 

окисного метаболізму та гормонального статусу корів за гонадодистрофії устано

влено їх відхилення на 29,4-312,8 % порівняно з клінічно здоровими тваринами.

3.2.2.2. Деякі показники гомеостазу, стану системи окисного метаболізму, 

гормонального статусу корів за гіпогонадизму

Гіпогонадизм (hypo -  під, нижче; gonadis -  статеві залози) -  це зниження 

розмірів та маси яєчників у тварин з клінічними симптомами анафродизії.

Гіпогонадизм реєструється як первинний (генетичний) у телиць, так і вто

ринний (придбаний) -  у телиць чи корів.

Первинний гіпогонадизм (гіпоплазія яєчників), як і інші уроджені аномалії 

статевого апарату, пов’язаний зі спадковістю -  наявністю рецесивних генів та ін

шими недоліками внутрішньоутробного розвитку. Тому ця патологія яєчників ча

сто є одним із проявів інфантилізму та фримартинізму.

Вторинний (придбаний) гіпогонадизм пов’язаний з впливом несприятли

вих факторів зовнішнього середовища на організм теличок у перші місяці після їх 

народження.

Постнатальний гіпогонадизм виникає та розвивається лише після родів у 

корів. Яєчники ушкоджуються з різним ступенем інтенсивності.

Указана гонадопатія є прямою причиною зниження відтворної здатності 

тварин, призводять до значних економічних збитків, знижуючи потенціальні мо

жливості сільського господарства у галузі скотарства. Незаперечним є факт нега

тивного впливу цієї патології на стан відтворення тварин.
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Первинний та вторинний гіпогонадизм реєструють у 1,3—2,5 % телиць, а 

постнатальний, за нашими даними, у 44,3 % корів від числа неплідних. Частіше 

післяродовий гіпогонадизм у корів реєструють в період зимового стійлового ут

римання, особливо в його другій половині.

Основними причинами виникнення постнатального гіпогонадизму у корів 

є аліментарно-дефіцитні фактори. Крім цього причинами виникнення гіпогонади

зму можуть бути: гіпокінезія; недостатня інсоляція; виснаження організму мину

лою вагітністю; інтенсивність лактаційного періоду; захворювання, що супрово

джують вагітність (токсикози, остеодистрофія, виворот вагіни, патологічні проце

си у молочній залозі).

Деякі показники гомеостазу, стану системи окисного метаболізму та гор

монального статусу корів за гіпогонадизму наведено у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Показники гомеостазу, стану системи окисного метаболізму та гормо

нального статусу корів за гіпогонадизму (М ± т )

Показники

Г рупи тварин

± / %Клінічно здоро

ві, п=5

З гіпогонадиз- 

мом, п=8

Вміст каротину у сироватці 

крові, мкмоль/л
6,10±0,08 1,91±0,08 -4,2 / 321

Вміст вітаміну А у сироватці 

крові, мкмоль/л
2,28±0,08 1,35±0,08*** -0,93 / 68,8

Стан системи окисного метаболізму

Кількість еритроцитів, Т/л 6,0±0,34 4,1±0,44 -1,9 / 46,3

Концентрація гемоглобіну, г/л 110,3±1,2 85,1±0,8 -25,2 / 29,6

Гормональний статус

Концентрація естрогенів, 

нмоль/л
125,2±1,5 75,5±1,2 -49,7 / 65,8

Примітка: ***-р<0,001 порівняно з клінічно здоровими тваринами
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Згідно даних досліджень у таблиці 3.4, установлено зменшення біохіміч

них показників корів за гіпогонадизму порівняно з тваринами з морфофункціона- 

льним станом яєчників. Так, у корів за даної гонадопатії виявлено зниження кон

центрації каротину у сироватці крові на 4,2 мкмоль/л (321 %), вітаміну А -  на 

0,93 мкмоль/л (68,8 %). При дослідженні показників стану системи окисного ме

таболізму корів за гіпогонадизму визначено зменшення кількості еритроцитів на 

1,9 Т/л (46,3 %) та вмісту гемоглобіну -  на 25,2 г/л (29,6 %). При дослідженні 

гормонального статусу таких корів виявлено зменшення концентрації естрогенів в 

крові на 49,7 пмоль/л (65,8 %).

З.2.2.З. Показники гомеостазу, стану системи окисного метаболізму та 

гормонального статусу корів за діорганної патології (гіполютеоліз ^  хронічний 

метрит)

Гіполютеоліз (hypo -  під, нижче; corpys luteuse -  жовте тіло; lizise -  розс

моктування, зменшення) -  це затримка регресії жовтого тіла вагітності у корів та 

телиць з клінічними проявами анафродизії.

Хронічний метрит є одним із різновидів хронічного катарального ендомет

риту і перебігає у тварин без ясно виражених клінічних ознак.

Згідно результатів проведених досліджень, які вказані у таблиці 3.5, уста

новлено, що у корів за діорганної патології спостерігається зменшення концент

рації каротину у сироватці крові на 4,3 мкмоль/л (338,8 %), вітаміну А -  на 

1,9 мкмоль/л (90 %). При дослідженні показників стану системи окисного метабо

лізму виявлене зменшення вмісту еритроцитів на 1,9 Т/л (46,3 %), гемоглобіну -  

на 25,9 г/л (30,6 %). Визначення гормонального статусу корів за даної патології 

дозволило виявити зменшення концентрації естрогенів в крові на 41,6 нмоль/л 

(49,7 %).
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Таблиця 3.5

Деякі показники гомеостазу, стану системи окисного метаболізму та 

гормонального статусу корів за дюрганної патології (гіполютеоліз ^  хроніч

ний метрит) (п = 5, М ± т )

Показники

Г рупи тварин

± / %
Клінічно здорові

З діорганною па

тологією

Вміст каротину у сироватці 

крові, мкмоль/л
6,1±0,08 1,8±0,10 -4,3 / 338,8

Вміст вітаміну А у сирова

тці крові, мкмоль/л
2,28±0,08 1,2±0,06*** -1,9 / 90

Стан системи окисного метаболізму

Кількість еритроцитів, Т/л 6±0,34 4,1±0,09 -1,9 / 46,3

Концентрація гемоглобіну, 

г/л
110,3±1,2 84,4±0,8 -25,9 / 30,6

Гормональний статус

Концентрація естрогенів, 

нмоль/л
125,2±1,5 83,6±1,8 -41,6/ 49,7

Примітка: ***-р<0,001 порівняно з клінічно здоровими тваринами

Узагальнені дані досліджень щодо визначення деяких показників гомеос

тазу (біохімічні показники, стан системи окисного метаболізму, гормональний 

статус) корів за гонадопатій наведено у таблиці 3.6.

Отже, установлено, що у сироватці крові корів за гонадопатій порівняно з 

тваринами за нормального перебігу післяродового періоду значно знижений вміст 

каротину на 4,15-4,3 мкмоль/л (295-319,6 %) та вітаміну А -  на 0,93-1 мкмоль/л 

(168,8-190 %).

При дослідженні стану системи окисного метаболізму корів за гонадопатій 

відмічена подібна тенденція показників визначень: кількість еритроцитів зменше
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на на 42,8-46,3 % концентрація гемоглобіну -  на 29,4-30,6 % порівняно з гру

пою корів за нормального структурного стану гонад.

Такий стан визначених показників у корів за гонадопатій призвели до зме

ншення концентрації естрогенів в крові корів на 49,7-65,8 %.

Отже, наведена інформація свідчить, що у корів за патологій яєчників 

установлене вірогідне відхилення від фізіологічної норми деяких показників го

меостазу крові (зниження вмісту каротину та вітаміну А у сироватці крові), стану 

системи окисного метаболізму (зменшення кількості еритроцитів та концентрації 

гемоглобіну), порушення гормонального статусу (зменшення концентрації естро

генів), що може вплинути на стан ПАС.

3.2.3. Стан ПАС корів за гонадопатій

Зараз у ґенезі розвитку патологічних процесів в організмі тварин інформа

ційно насиченим є розуміння функціонування та стану ПАС. Ситуативне збіль

шення концентрації (ВРО) в організмі при зниженні АОЗ супроводжується розви

тком патологічних процесів. Найбільш помітними є дефекти у мембранах клітин 

та мітохондріях, прискорений апоптоз, дистрофія, некробіоз, атрофія та некроз.
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Таблиця 3.6

Біохімічні та гематологічні показники корів за гонадопатій (М ± т )

Показники

Г рупи тварин

Клінічно 

здорові, п=5

За гонадоди- 

строфії, п=5

За гіпогонади- 

зму, п=8

За діорганної 

патології, п=5

±
%

Вміст каротину у сироватці крові, мкмоль/л 6,1±0,08 1,95±0,1 1,9±0,08 1,8±0,1
4Д 5 -  4,3 

295 -  333

Вміст вітаміну А у сироватці крові, мкмоль/л 2,28±0,08 1,28±0,08*** 1,35±0,08*** 1,2±0,06***
0,93 -  1,0

163,3 -  190

Стан системи окисного метаболізму

Кількість еритроцитів, Т/л 6,0±0,34 4,20±0,43 4,10±0,44 4,1±0,09 1,8 -  1,9 
42,8 -  46,3

Концентрація гемоглобіну, г/л 110,3±1,2 85,2±1,21 85,10±0,89 84,4±0,8 25,1 -  25,9 
29,4 -  30,6

Гормональний статус

Концентрація естрогенів, нмоль/л 125,2±1,5 83,6±1,8 75,5±1,22 83,6±1,8 41.6 -  49,7
49.7 -  65,8

Примітка: ***-р<0,001 порівняно з клінічно здоровими тваринами
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Відомі фактори (дефіцит вітаміну А, естрогенів та ФСГ) виникнення та ро

звитку гіпогонадизму у корів гіпотетично можна доповнити існуванням пору

шень, збоїв у системі ВРО-АОЗ (вільно-радикальні окисли -  АОЗ).

Одним з основних видів враження клітин вільними радикалами є руйну

вання жирних кислот, що входять до складу клітинних мембран (ПОЛ). Це приз

водять до порушення життєдіяльності клітини, прискореного апоптозу, некробіо

зу, атрофії та некрозу. Більш значимими є дефекти у мембранах клітин та мітохо- 

ндріях.

Тому метою даних досліджень було визначити концентрацію похідних 

ВРО, білків та їх фракцій, стан АОЗ у клінічно здорових корів та за патологій яєч

ників (гонадодистрофія, гіпогонадизм і діорганна патологія).

Робота виконана у лабораторіях кафедри ветеринарної репродуктології 

ХДЗВА, ВНКМ ІСМ НАН України, у ЦНДЛ НФаУ та деяких господарствах Хар

ківської області.

Дослідження проведені на коровах розділених на групи у залежності від 

клінічного статусу та структурно-функціонального стану яєчників.

Проведені нами дослідження направлені на визначення інтенсивності ПОЛ 

та стану ферментативного ланцюжка системи АОЗ у динаміці клінічно здорових 

корів, що перебували у післяродовому періоді, а також за патологій яєчників (го- 

надодистрофія, гіпогонадизм, діорганна патологія). Патології яєчників діагносту

вали за розробленою нами комп’ютерною програмою [382, 383].

Інтенсивність процесів ПОЛ оцінювали за змінами вмісту у крові (еритро

цити та сироватка) ТБК-активних продуктів. Стан системи АОЗ характеризували 

за змінами активності активність каталази, СОД, глутатіонпероксидази. Про стан 

протеїнового обміну судили, визначаючи концентрацію загального протеїну, аль

бумінів, глобулінів та їх фракцій (а1, а2, в, у).
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3.2.3.I. Стан ПАС корів за гонадодистрофії

Метою даного дослідження було визначити концентрацію похідних ВРО 

та статусу АОЗ у корів за гонадодистрофії (оваріодистрофії).

Робота виконана в умовах лабораторій кафедри ветеринарної репродукто- 

логії та ННЦТіР ХДЗВА, ЦНДЛ НФаУ.

Дослідження проведені на коровах, розділених на групи у залежності від 

клінічного статусу; структурно-функціонального стану яєчників.

Матеріалом для досліджень слугували корови, розподілені на групи у за

лежності від клінічного статусу та структурно-функціонального стану яєчників, 

породи (українська чорно-ряба порода), віку (від 4 до 6 років), живої маси (450

500 кг).

При проведенні роботи використані клінічний, гінекологічний, сонографі- 

чний, біохімічний, гормональний методи досліджень. Для визначення щільності 

гонад використовували комп’ютерну програму, яка була розроблена у середовищі 

Delphi7 за допомогою мови програмування Object Pascal.

Інтенсивність процесів ПОЛ оцінювали за змінами вмісту у еритроцитах 

крові ТБК-активних продуктів. Стан системи АОЗ характеризували за змінами 

активності каталази, глутатіонпероксидази (ВГ).

Результати проведених досліджень наведені у таблиці 3.7.

При визначенні концентрації похідних ВРО та статусу АОЗ у корів за ова- 

ріодистрофії установленні розбіжності вказаних показників. При цьому у тварин 

за оваріодистрофії рівень ТБК-активних продуктів в еритроцитах крові був віро

гідно збільшений на 25,3 %, а активність каталази була зменшена на 91,1 %, як і 

показник ВГ -  на 19,1 %.

Проведеними дослідженнями установлено, що у корів за оваріодистрофії 

зростає концентрація вільно радикальних окислів -  ТБК-активних продуктів та 

знижується вміст антиоксидантів -  каталази, СОД і ВГ.
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Таблиця 3.7

Показники проокидантно-антиоксидантного статусу корів за оваріо-

дистрофії (п = 5, М ± m)

Г рупи тварин

Показники
Клінічно здорові, 

післяродовий пе

ріод

За гонадодист- 

рофієї
+/- %

Стан ПАС 

Вміст в еритроцитах

- ТБК-активних продуктів, 

мкМ/л

30,6± 0,8 41,0± 0,7*** +10,4 25,3

- Каталаза, мкМ/Н2О2/л-хв 30,2± 1,2 15,8± 1,1*** -14,4 91,1
- ВГ, мкМ/л 4,2±0,3 3,4±0,5* -0,8 19,1

Прооксидантно- 

антиоксидантне співвідно

шення (умовн. од.)

1:1 2,5:1 — —

Примітка: Вірогідні різниці порівняно з клінічно здоровими тваринами: *-р<0,05; ***-
р<0,001

Виявлені розбіжності у процесах ПОЛ та стані системи АОЗ, корів за ова- 

ріодистрофії вказують про їх достатньо важливу визначальну роль у ґенезі пато- 

логій яєчників.
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32.3.2. Стан ПАС корів за гіпогонадизму

У ґенезі розвитку патологічних процесів в організмі тварин інформаційно 

насиченим є розуміння функціонування та стану ПАС. Збільшення концентрації 

ВРО в організмі при зниженні АОЗ призводе до розвитку патологічних процесів.

Відомі фактори (дефіцит вітаміну А, естрогенів та ФСГ) розвитку гіпого

надизму у корів гіпотетично можна доповнити існуванням порушень, збоїв у сис

темі ВРО-АОЗ.

Завданням нашої роботи було визначити концентрацію похідних ВРО, біл

ків та їх фракцій, стан АОЗ у клінічно здорових корів та за гіпогонадизму.

Робота виконана в умовах лабораторій кафедри ветеринарної репродукто- 

логії ХДЗВА, ЦНДЛ НФаУ та деяких господарствах Харківської області.

Дослідження проведені на коровах, розділених на групи у залежності від 

клінічного статусу та структурно-функціонального стану яєчників.

Гіпогонадизм у корів виявляли за розробленою нами програмою комплек

сної діагностики (комп’ютерна програма). Визначення вмісту ТБК-активних про

дуктів, білкових фракцій та активності деяких ферментів у крові проводили за до

помогою спектрофотометричних досліджень.

Проведені нами дослідження направлені на визначення інтенсивності ПОЛ 

та стану системи АОЗ у динаміці клінічно здорових корів, що перебували у після

родовому періоді, а також за гіпогонадизму.

Інтенсивність процесів ПОЛ оцінювали за змінами вмісту у крові (еритро

цити та сироватка) ТБК-активних продуктів. Стан системи АОЗ характеризували 

за змінами активності каталази, СОД, глутатіонпероксидази.

Стан протеїнового обміну установлювали, визначаючи концентрацію зага

льного протеїну, альбумінів, глобулінів та їх фракцій (а1, а2, в, у). Результати да

них досліджень наведено у таблицях 3.8. та 3.9.

Установлено, що у корів за гіпогонадизму, порівняно з тваринами за нор

мального структурно-функціонального стану яєчників, вірогідне зменшення вміс
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ту загального протеїну на 0,95 г/л (20,9 %), глобулінів а2 -  на 0,21 г/л (1,4 %), в -  

на 3,51 г/л (23,4 %) та у -  на 4,68 г/л (18,2 %). Натомість вміст альбумінів і глобу

лінів а і, навпаки, збільшився -  відповідно на 6,1 г/л (20,9 %) та 1,49 г/л (57,9 %).

Таблиця 3.8

Концентрація протеїнів крові корів за гіпогонадизму, (М ± т )

Г рупи корів

Протеїн, фракції, г/л

Загальний

протеїн
Альбуміни

Г лобуліни

а1 а2 в У
Клінічно здорові, 

післяродовий пе

ріод, п=5

79,08±

0,54
29,12±1,32

2,58±

0,71

6,6±

1,22
15,02±1,00

25,76±

1,66

З гіпогонадизмом, 

п=16
78,13±0,98 35,22±0,73***

4,07±

0,62

6,38±

0,02

11,5± 

0,21*

21,07±

0,43*

± -0,95 +6,1 +1,49 -0,21 -3,51 -4,68

% 1,2 20,9 57,9 1,4 23,4 18,2

Примітка: *-р<0,05; ***-р<0,001 порівняно з клінічно здоровими тваринами

Отже, отримані дані (табл. 3.8) можуть вказувати на інтоксикацію організ

му (тобто порушення системи ПОЛ-АОС), зниження гормонального (естрогенно

го) фону, адже функція білків крові (альбумінів та глобулінів) направлена на за

хист організму від інтоксикацій, зв’язування та транспорт гормонів, вітамінів та 

інших поживних речовин до відповідних органів.

Аналізуючи одержані дані можна констатувати, що у корів за гіпогонадиз- 

му порівняно з тваринами за нормального перебігу післяродового періоду збіль

шився вміст ТБК-активних продуктів в еритроцитах та сироватці крові -  відпо

відно, на 9,06 мкМ/л (27,5 %) та 0,79 мкМ/л (343,5 %), інші досліджувані показни

ки зменшилися: активність каталази на 13,9 мкМ Н2О2/л-хв. (45,3 %) та відновле
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ного глутатіону -  на 0,41 мкМ/л (10,5 %) в еритроцитах; активність каталази -  на 

26,01мкМ Н2О2/л-хв та СОД -  на 5,64 умовн. од/мгНЬ (47,0 %) у сироватці крові.

Таблиця 3.9

Деякі показники ПАС корів за гіпогонадизму (М ± m)

Г рупи корів

Стан системи ВРО -  АОЗ

Еритроцити Сироватка крові

ТБК-

активних

продук

тів

мкМ/л

Актив

ність ката- 

лази мкМ 

Н2О2/л-хв

Відновле

ний глута- 

тіон мкМ/л

ТБК-

активних

продук

тів

мкМ/л

Актив

ність ката

лази мкМ 

Н2О2/л-хв

СОД

умовн.

од/мгН

b

Клінічно здоро

ві, післяродо

вий період, п=5

32,94±

0,370

30,70±

0,39

3,9±

0,12

0,23±

0,02

54,04±

2,94

12,00±

1,54

З гіпогонадиз- 

мом, п=16

42,0±

0,006
***

16,8±

0,06

3,48±

0,03**

1,03±

0,01

28,02±

1,01***

6,31±

0,18**

± +9,06 -13,9 -0,41 +0,79 -26,01 -5,64

% 27,5 45,3 10,5 343,5 48,1 47,0

Примітка: **-р< 0,01; ***-р< 0,001 порівняно з клінічно здоровими тваринами

3.2.3.3. Стан ПАС корів за діорганної патології

Проведені нами дослідження направлені на визначення інтенсивності ПОЛ 

та стану ферментативного ланцюжка системи АОЗ у динаміці клінічно здорових 

корів, а також за діорганної патології.
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Для дослідження процесів ПОЛ корів визначали концентрацію у крові (в 

еритроцитах та сироватці) МДА, стан системи АОЗ -  за змінами активності ката- 

лази, СОД, глутатіонпероксидаза (табл. 3.10).

Таблиця 3.10

Показники ПАС корів за діорганної патології (п = 5, М ± т )

Г рупи тварин
Показники Клінічно здо

рові
За діорганної 

патології +/- %

Вміст у сироватці крові:

- ТБК-активних продуктів, 0,23± 0,02 1,05±0,03** +0,82 +456,5

мкМ/л

- Каталази, мкМ/Н2О2/л-хв 54,04±2,94 28,03±0,5*** -26,01 -51,9

- СОД, умовн. од./мгНЬ 

Вміст в еритроцитах

12,00±1,54 5,1±0,2** -6,9 -57,5

- ТБК-активних продуктів, 30,6± 0,8 53,8±2,4*** +23,2 +75,8

мкМ/л 30,2±1,2 17,2±2,3*** -13,0 -43,0

- Каталази, мкМ/Н2О2/л-хв

- ВГ, мкМ/л

4,2±0,3 3,5±0,1 -0,7 -16,7

Прооксидантно-антиоксидантне 

співвідношення (умовн. од.)

1:1 3,1:1 — —

Примітка:** -р< 0,01; ***-р <0,001 порівняно з клінічно здоровими тваринами.

При визначенні статусу ПАС корів за діорганної патології корів установ

лено, що у корів за гіполютеолізу на фоні хронічного метриту порівняно з твари

нами за нормального структурно-функціонального стану яєчників та матки знач

но підвищена концентрація ТБК-активних продуктів та знижені показники актив

ності каталази, глутатіонпероксидази (ВГ), СОД. Зокрема, у хворих на дану діо- 

рганну патологію корів рівень ТБК-активних продуктів в сироватці крові та ерит

роцитах був збільшений на 0,82 мкМ/л (456,5 %) та 23,2 мкМ/л (75,8 %) і зменше
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ними: активність каталази на 26,01 мкМ/Н2О2/л-хв (51,9 %) та СОД -  на 

6,9 мкМ/Н2О2/л-хв (57,5 %), а також каталази -  на 13,0 мкМ/Н2О2/л-хв. (43,0 %) 

та ВГ -  на 0,7 мкМ/л (16,7 %) в еритроцитах і змінилося прооксидантно- 

антиоксидантне співвідношення -  з 1:1 на 3,1:1.

Проведені у подальшому дослідження направлені на визначення концентра

ції похідних ВРО та статусу АОЗ у корів за гонадопатій порівняно з тваринами з 

нормальним структурним та функціональним станом яєчників. У результаті таких 

досліджень установлено достовірна розбіжність вказаних показників (табл. 3.11).

Згідно проведених досліджень у тварин за патологій яєчників вміст ТБК- 

активних продуктів в еритроцитах крові був вірогідно збільшений на 10,4

23,2 мкМ/л (25,3-56,8 %), зменшені активність каталази -  на 13-14,4 мкМ/Н2О2/л- 

хв (56,9-91,1 %) та відновлений глутатіон -  на 0,68-0,8 мкМ/л (16,1-19,1 %).

У результаті проведених досліджень корів за гонадопатій установлено зро

стання концентрації ВРО (ТБК-активних продуктів) та зниження вмісту антиок

сидантів -  активності каталази, СОД і ВГ.

Отже, установлені розбіжності у процесах перекисного окислення ліпідів та 

стані системи АОЗ корів за гонадопатій вказують про достатньо важливу визна

чаючу роль системи ПОЛ-АОЗ у ґенезі патологій яєчників (гонадодистрофія, гі- 

погонадизм та діорганна патологія).

Останні дослідження можуть конкретизувати етіологічне походження пато- 

логій яєчників у корів. Згаданий дефіцит показників в організмі викликає дисба

ланс ПАС. При цьому, висока концентрація ВРО при зниженні АОЗ викликає па

тологію клітин та тканин, що призводить до розвитку цитотоксичної гіпоксії.

Отже, проведеними дослідженнями установлено, що збільшення концент

рації ВРО в організмі за зниження АОЗ супроводжується розвитком патологічних 

процесів у органах розмноження корів.

Установлено розбіжності деяких показників процесів ПОЛ та стан системи 

АОЗ, корів за оваріодистрофії, гіпогонадизму та гіполютеоліз на тлі хронічного 

метриту (діорганної патології) вказують про достатньо важливу визначаючу роль 

у ґенезі патологій яєчників.
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Таблиця 3.11

Показники ПАС корів за гонадопатій (М ± т )

Групи тварин

Показники Клінічно здо

рові, п=5

За гонадодист- 

рофії, п=5

За гіпогонадиз- 

му, п=8

За діорганної 

патології, 

п=5

±
%

Вміст в еритроцитах 

- ТБК-активних продуктів, мкМ/л 30,6± 0,8 41,0± 0,7*** 42,00± 0,28*** 53,8± 2,4***
10,4  -  23,2 
25 ,3 -  56,8

- Активність Каталази, 30,2± 1,2 15,8± 1,1*** 16,73± 0,13*** 17,2± 2,3***

13 -  14,4 
5 6 ,9 - 91,1

мкМ/Н2О2/л-хв 

- ВГ, мкМ/л 4,2±0,3 3,4±0,5* 3,52±0,05** 3,5±0,1
0,68  -  0,8 

16 ,1 -  19,1

Прооксидантно-антиоксидантне 

співвідношення (умовн. од.)

1:1 2,5:1 2,6:1 3,1:1

Примітка: *-р < 0,05; **- р<0,01; ***-р<0,001 порівняно з клінічно здоровими тваринами
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3.2.4. Визначення особливостей морфологічних параметрів 

вомероназального органу корів за гонадопатій

Функції і механізми роботи вомероназального органу остаточно не устано

влені, визначена тільки його важлива роль у формуванні статевої поведінки.

Ми не зустрічали наглядну інформацію про локалізацію та структурні осо

бливості органу Якобсона у корів та інших тварин, у тому числі й у залежності від 

структурно-функціонального стану гонад.

Тому метою досліджень було визначити локалізацію та структурні особли

вості вомероназального органу у корів у залежності від структурно- 

функціонального стану гонад.

Робота виконана на кафедрі ветеринарної репродуктології та ННЦТіР 

ХДЗВА.

Матеріалом для досліджень слугували голови та статеві органи 10 забитих 

корів української чорно-рябої породи, віком від 5 до 8 років, масою тіла -  450

500 кг. При виконанні роботи використовували загальноприйняті морфологічні 

методи досліджень.

У результаті проведених досліджень нами установлено, що у корів воме- 

роназальний орган складається з пари довгастих заповнених рідким секретом су

мок (розширена частина органу), які знаходяться у середній частині піднебіння в 

основі носової перегородки до проекції сошника (vomer). Порожнина цих сумок 

вистелена клітинами нюхового епітелію. Їх краніальні рецепторні протоки відк

риваються у верхньому губному присінку. Каудальна частина рецепторної прото

ки представлена нервовим закінченням (аксон). Цей орган у корів окутий хрящо

вою тканиною по усій його довжині (рис. 3.1). Згідно відомих досліджень воме- 

роназальний орган у овець хрящовою капсулою окутий не повністю, що є особли

вістю його структури.
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Рис. 3.1. Топографія вомероназального органу у корів:

а) сумка; б) краніальна рецепторна протока; 

в) каудальне нервове закінчення; г) хрящова тканина

Установлені особливості структури вомероназального органу у корів пред

ставлені у таблиці 3.12.

Як вказують дані таблиці 3.12, у корів за гонадопатій загальна довжина во- 

меру коротша на 1,6 мм (1,5 %), а також менше його маса на 0,12 г (32,4 %), дов

жина сумки -  на 4,6 мм (13,4 %) та діаметр -  на 1,3 мм (34,2 %). Натомість були 

більшими, ніж у тварин за нормального стану гонад, довжина краніальної рецеп

торної протоки на 3 мм (4,1 %), співвідношення діаметру до довжини сумки орга

ну та краніальної рецепторної протоки -  на 81,8 % та 74,4 % відповідно.
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Таблиця 3.12

Особливості структури вомероназального органу корів у залежності від 

Структурно-функціонального стану гонад (п=5, М ± т )

Г рупи тварин

Параметри визначень За нормального 

стану гонад
За гонадопатій

±/%

Зальна довжина, мм 106,80±1,6 105,20±2,7 -1,6 / 1,5

Маса, г 0,37±0,10 0,25±0,10 -0,12 / 32,4

Сумка органу: 

Довжина, мм 34,2±2,29 29,6±3,10 -4,6 / 13,4

Діаметр, мм 3,8±0,37 2,5±0,30* -1,3 / 34,2

Співвідношення діаметру до 

довжини 1/9 1/11 +81,8

Краніальна рецепторна про

тока:

Довжина, мм 72,6±1,12 75,6±2,3 +3 / 4,1

Діаметр, мм 1,3±0,30 1,0±0,26 -0,3 / 23,1

Співвідношення довжини до 

діаметру 55,8/1 75/1 +74,4

Примітка: *-р < 0,05 порівняно з тваринами за нормального стану гонад

У результаті проведених досліджень визначено структурні особливості во

мероназального органу у корів. Так, орган Якобсона у корів складається з пари 

довгастих заповнених рідким секретом сумок, знаходяться у середній частині під

небіння в основі носової перегородки до проекції сошника, краніальної та кауда

льної рецепторних проток та окутий хрящовою тканиною по усій його довжині. 

Окрім того визначенні морфометричні відмінності вомеру корів у залежності від 

структури гонад.
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Отже отримані дані дають підставу стверджувати про взаємозв’язок стру

ктури вомероназального органу та структурно-функціональним станом яєчників у 

корів.

3.2.5. Структурно-функціональний стан яєчників за гонадодистрофії

Так як структурно-функціональні особливості яєчників корів за гіпогона- 

дизму та гіполютеолізу установленні дослідженнями які проведені раніше [28, 

378], то необхідним, на наш погляд, є дослідження таких визначень лише за го

надодистрофії.

В основі процесів дистрофії лежать порушення трофіки, тобто комплексу 

механізмів, що забезпечують метаболізм і збереження структури клітин і тканин.

Дистрофія характеризується пошкодженням клітин і міжклітинної речови

ни, у результаті чого порушується функція органу. В основі дистрофії лежить по

рушення трофіки, тобто комплексу механізмів, що забезпечують метаболізм і збе

реження структури клітин і тканин.

За гонадодистрофії розміри яєчників корів практично не змінюються. При 

світлооптичному дослідженні в яєчниках знаходять зменшення примордіальних 

фолікулів, разом з тим збільшується кількість атретичних тіл. Зростає число фіб

розних тіл на місці атретичних фолікулів і жовтих тіл. Формуються гіалінові 

утворення, кровоносні судини ушкоджених яєчників розташовані більш щільно. 

Стінка їх потовщена, гіалінізована, що супроводжується звуженням просвіту. Ві

дбуваються виражені ультраструктурні зміни в інтерстиціальних клітинах, що бе

руть участь у стероїдогенезі. Ліпіди майже повністю зникають. Збільшується то

вщина базальної мембрани, вона часто стає багатошаровою. Дистрофічні процеси 

в яєчниках супроводжуються дезінтеграцією фолікулів на всіх етапах розвитку, 

порушенням цілісності їх оболонки. При цьому відмічається зниження тінкторіа- 

льних властивостей (погано забарвлюються) везикулярних фолікулів.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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Дистрофія гонад у корів завершуються масовою атрезією фолікулів. Деге

неративні процеси руйнують яйцеклітини та оточуючі структури (рис. 3.2). Це 

клінічно виявляється неповноцінними статевими циклами та як наслідок -  неплі

дністю тварин.

Рис. 3.2. Зріз яєчника корови за гонадодистрофії: 1 -  ростучий (вторинний) фо

лікул; 2 -  примордіальний фолікул). Гемотоксилін -  еозин (х100)

Висновок до підрозділу 3.2

Визначено деякі показники антиоксидантної системи, окисного метаболіз

му та біохімічних показників корів за патологій яєчників, досліджено окремі по
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казників гомеостазу процесів ПОЛ та стану системи АОЗ корів і динаміки струк

тури яєчників корів у післяродовий період у залежності від морфо- 

функціонального стану ФПК як складової етіопатоґенезу гонадопатій у корів.

1. Виявлено залежність динаміки стану яєчників корів післяродового пері

оду від морфо-функціонального стану ФПК та концентрації колостральних іму- 

ноглобулінів і доведено, що ФПН негативно впливає на відновлення структури та 

функції гонад корів у післяродовому періоді. Так, у тварин з ФПН та порушенням 

системи АОЗ, починаючи з 20—ї доби післяродового періоду відмічається збіль

шення кількості випадків затримки терміну лізису жовтого тіла вагітності на 

28 %, на 30-ту добу -  на 47,6 % та на 45-ту добу на 33,6 % порівняно з коровами, 

у яких не установлено порушення фізіологічних показників.

2. Досліджено динаміку відновлення розмірів яєчників корів і установлено, 

що кількість тварин з ФПН із захворюваністю на гіпогонадизм протягом всього 

післяродового періоду. Так, на 10-ту добу гіпогонадизм діагностовано у 92 % 

(+24,3 %), на 20-ту -  88 % (+30 %), 30-ту добу -  77,7 % (+ 52,7 %), на 45-ту добу 

морфо-функціональний стан яєчників не відновився у 55 % (+45,9 %) досліджу

ваних корів відповідно.

3. Визначено зміни деяких біохімічних показників крові, стану системи 

окисного метаболізму та гормонального статусу корів за гонадопатій порівняно з 

клінічно здоровими тваринами. Зокрема у тварин з:

-  гонадодистрофією -  зниження вмісту каротину у сироватці крові на 

4,15 мкмоль/л (312,8 %) та вітаміну А -  на 1 мкмоль/л (178,1 %), еритроци

тів -  на 1,8 Т/л (42,8 %) та гемоглобіну -  на 25,1 г/л (29,4 %) і концентрації 

естрогенів в крові -  на 41,6 нмоль/л (66,7 %);

-  гіпогонадизмом -  зниження вмісту каротину у сироватці крові на 

4,2 мкмоль/л (321 %) та вітаміну А -  на 0,93 мкмоль/л (68,8 %), кількості 

еритроцитів -  на 1,9 Т/л (46,3 %) та гемоглобіну -  на 25,2 г/л (29,6 %) і 

концентрації естрогенів в крові -  на 49,7 пмоль/л (65,8 %);

-  діорганною патологією (гіполютеоліз ^  хронічний метрит) -  зниження 

вмісту каротину у сироватці крові на 4,3 мкмоль/л (338,8 %) та вітаміну А
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-  на 1,9 мкмоль/л (90 %), еритроцитів -  на 1,9 Т/л (46,3 %), гемоглобіну -  

на 25,9 г/л (30,6 %) і концентрації естрогенів в крові -  на 41,6 нмоль/л (49,7 

%).

4. Виявлено зміни у процесах ПОЛ та стані системи АОЗ корів, які вка

зують про їх важливу роль у ґенезі патологій яєчників:

-  за оваріодистрофії рівень ТБК-активних продуктів в еритроцитах крові 

був вірогідно збільшений на 25,3 %, активність каталази та показник від

новленого глутатіону -  зменшеними відповідно на 91,1 % та 19,1 %, а про- 

оксидантно-антиоксидантне співвідношення змінилося з 1 : 1 до 2,5 : 1;

-  за гіпогонадизму вірогідно зменшеним був вміст загального протеїну на 

0,95 г/л (20,9 %), глобулінів а2 -  на 0,21 г/л (1,4 %), в -  на 3,51 г/л (23,4 %) 

та у -  на 4,68 г/л (18,2 %), і, навпаки, збільшився вміст альбумінів і глобу

лінів а1 відповідно на 6,1 г/л (20,9 %) та 1,49 г/л (57,9 %), ТБК-активних 

продуктів в еритроцитах та сироватці крові -  відповідно на 9,06 мкМ/л 

(27,5 %) та 0,79 мкМ/л (343,5 %) і зменшилися: активність каталази на 

13,9 мкМ Н2О2/л-хв. (45,3 %) та відновленого глутатіону -  на 0,41 мкМ/л 

(10,5 %) в еритроцитах, активність каталази -  на 26,01мкМ Н2О2/л-хв та 

СОД -  на 5,64 умовн. од/мгНЬ (47,0 %) у сироватці крові;

-  за діорганної патології корів (гіполютеоліз на фоні хронічного метриту) 

збільшення рівня ТБК-активних продуктів в сироватці крові та еритроци

тах на 0,82 мкМ/л (456,5 %) та 23,2 мкМ/л (75,8 %) і зменшення: активнос

ті каталази на 26,01 мкМ/Н2О2/л-хв (51,9 %) та СОД -  на 6,9 мкМ/Н2О2/л- 

хв (57,5 %), а також активності каталази -  на 13,0 мкМ/Н2О2/л-хв. (43,0 %) 

та ВГ -  на 0,7 мкМ/л (16,7 %) в еритроцитах і зміна прооксидантно- 

антиоксидантного співвідношення -  з 1:1 на 3,1:1.

5. Отримано дані, що дають підставу стверджувати про взаємозв’язок 

структури вомероназального органу та структурно-функціональним станом яєч

ників у корів. Зокрема установлено, що у корів за гонадопатій загальна довжина 

вомеру коротша на 1,6 мм (1,5 %), менше його маса на 0,12 г (32,4 %), довжина 

сумки -  на 4,6 мм (13,4 %) та діаметр -  на 1,3 мм (34,2 %). Натомість були біль-
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т ими, ніж у тварин за нормального стану гонад, довжина краніальної рецепторної 

протоки на 3 мм (4,1 %), співвідношення діаметру до довжини сумки органу та 

краніальної рецепторної протоки -  на 81,8 % та 74,4 % відповідно.

Результати експериментальних досліджень даного підрозділу наведено в 

таких публікаціях:
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3.3. Розроблення комплексної діагностики гонадопатій у корів

Останнім часом для діагностики багатьох акушерсько-гінекологічних па- 

тологій все ширше використовується інформативна техніка, зокрема ультразвуко

ві сканери, тепловізори та інше.

Визначення функціонального стану яєчників та превентивної діагностики 

патологічних процесів у статевих органах з використанням ультразвукових скане

рів та тепловізорів мають першочергове значення у репродукції тварин.
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3.3.1. Розроблення способу превентивної безконтактної дистанційної

діагностики феноменів статевого циклу та деяких гінекологічних

захворювань у  корів

Як відомо, яєчники виконують подвійну функцію -  ендокринну і генерати

вну. Цей "біологічний годинник" контролює стан тварини, її готовність до осіме- 

ніння і запліднення. У зв'язку з цим постійно відбуваються морфологічні і функ

ціональні зміни у згаданих органах. Відомо, що яєчники виконують напружену 

функцію -  навіть незначні впливи можуть перевести їх нормальний стан у патоло

гічний. Серед патологічних процесів у яєчниках основними є: гіпогонадизм, гіпо- 

лютеоліз (персистентне жовте тіло), фолікулярні кісти, оофорити та інші.

Також відомо, що ендокринна функція гонад спрямована на продукцію ос

новних гормонів, зокрема естрогенів. Їх функція багатогранна. вони, окрім іншо

го, активізують кровозабезпечення статевих органів, у тому числі й зовнішніх, що 

призводить до підвищення їх температури.

Визначення функціонального стану яєчників і превентивної діагностики 

патологічних процесів у статевих органах з використанням тепловізорів можуть 

мати пріоритетне значення у репродукції тварин. А такі якості, як виняткова без

пека, автономність і безконтактність, роблять тепловізори незамінними у ветери

нарній медицині.

Об’єктом досліджень слугували 15 корів української чорно-рябої породи, 

віком від 4 до 8 років. Дослідження проведені на трьох групах корів: перша -  з 

повноцінною статевою функцією; друга -  корови за оваріодистрофії (друга стадія 

гіпогонадизму) та третя -  з гіпогонадизмом.

Були використані клінічні, гінекологічні та термографічні методи дослі

джень.

Раніше нами установлено, що у корів за повноцінної статевої функції пока

зники гомеостазу (загальний білок, неорганічний кальцій, неорганічний фосфор, 

каротин) відповідають фізіологічним нормативам. При оваріодистрофії спостері

гали тенденцію до зниження згаданих показників, яке найбільш виразним було у
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тварин за гіпогонадизму, зокрема у таких корів установлено зниження концентра

ції естрадіолу.

Термоскопію зовнішніх статевих органів корів проводили за допомогою 

тепловізора моделі TI-120. Аналіз термограм проводили використовуючи спеціа

льну програму «IR Analysis Software».

Результати термоскопії зовнішніх статевих органів корів наведені у табли

ці 3.13.

Таблиця 3.13

Показники дистанціино-проектної термоскопи зовнішніх статевих ор

ганів у корів з патологією яєчників (n=5, М ± m)

Показники

визначення

Г рупи корів

За повноцін

ної статевої 

функції

За оваріодистрофії 

(гіпогонадизм дру

гої стадії)

± / %
За гіпогона- 

дизму
± / %

Середнє зна

чення, t°C
35,3±0,15 33,4±0,09** -1,9/6,4 32,8± 0,23** -2,5/8,1

Примітка: **-р<0,01 порівняно тваринами за повноцінної статевої функції

Установлена залежність температурних градієнтів зовнішніх статевих ор

ганів від структурно-функціонального стану яєчників. Так, у корів за гіпогонади

зму значно (на 2,5°С) знижується температура у згаданих органах.

Результати термографічних досліджень представлені на рисунках 3.3, 3.4

та 3.5.
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а б

Рис. 3.3. Термограма зовнішніх статевих органів корів з повноцінною

статевою функцією:

а) зовнішні статеві органи; б) програма зчитування показників

го 21 22 23 24 25 20 27 2В 23 ЗО 31 32 33 34 35

Температура точки С)

а б

Рис. 3.4. Термограма зовнішніх статевих органів корів за оваріодистрофії

(друга стадія гіпогонадизму):

а) зовнішні статеві органи; б) програма зчитування показників



159

а б

Рис. 3.5. Термограма зовнішніх статевих органів корів з першою стадією

гіпогонадизму:

а) зовнішні статеві органи; б) програма зчитування показників

У корів порівнюваних груп виявлена відмінність показників термограм. 

Так, у корів за повноцінної статевої функції установлено переважання «теплих» 

кольорів (червоного і оранжевого), тоді як у тварин з гіпогонадизмом навпаки ма

ли перевагу «холодні» кольори (синій та зелений). Також установлені цифрові ві

дмінності термограм.

Крім того, у корів за гіпогонадизму установлена термоасиметрія, термоп- 

лямистість досліджуваної зони, що є характерним для порушень кровообігу.

Роботу виконано в умовах кафедри ветеринарної репродуктології та ННЦ- 

ТіР ХДЗВА, АФ «Дельта» Нововодолазського та ФГ «Альфа» Золочівського рай

онів Харківської області. Дослідження проводили у період табірного утримання 

корів (вересень).

Об’єктом досліджень слугували 36 корів української чорно-рябої молочної 

та голштинської чорно-рябої порід, віком від 4 до 8 років. Дослідження проведені 

на чотирьох групах корів (по дев’ять у кожній): І -  тварини у стадії тічки (еструс); 

ІІ -  згасання тічки (метеструс), ІІІ -  корови за гіполютеоліз на тлі метриту та IV -  

за гіпогонадизму.
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Перед проведенням роботи аналізували показники моніторингу стада ко

рів. При постановці діагнозів стадії збудження статевого циклу та гонадопатій у 

корів використовували клінічні, гінекологічні (вагінальне і ректальне) та термог

рафічні методи дослідження.

Термоскопію зовнішніх статевих органів корів проводили за допомогою 

тепловізора моделі TI-120. Аналіз термограм проводили використовуючи спеціа

льну програму «IR Analysis Software». Під час проведення досліджень температу

ра навколишнього середовища становила 18°С, при відносній вологості 58 %.

Дослідженнями установлено залежність температурних градієнтів зовніш

ніх статевих органів корів відповідно проявів репродуктивної функції (структур

но-функціональний стан яєчників за еструсу, метеструсу, гіполютеолізу та гіпо- 

гонадизму). Результати досліджень наведені у таблиці 3.14.

Таблиця 3.14
Г Т 1  • • I е * • •Термоскопічні та термографічні показники зовнішніх статевих орга

нів у корів (n = 5, М ± m)

Г рупи тварин

Показники визначення

Температурний 

градієнт, t°C
Термографічні показники

І (еструс) 33,1±0,18
Виражені яскраво червоні (гарячі) 

кольори палітри.

ІІ (метеструс) 30,57±0,23**
Помірковано виражені червоні і жо

вті (гарячі і теплі) кольори палітри.

ІІІ (гіполютеоліз на тлі 

хронічного метриту)
29,3±0,07**

Значне переважання зелених та бла

китних (холодних) кольорів палітри.

IV (гіпогонадизм) 28,96±0,18**
Значне переважання зелених та бла

китних (холодних) кольорів палітри.

Примітка: **-р<0,01 порівняно з тваринами за еструсу
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Як вказують дані таблиці, у корів під час еструсу температурний градієнт 

зовнішніх статевих становив 33,1±0,18°С, що на 2,53°С вище, ніж у тварин з ме- 

теструсом. При цьому палітра характеризувалася більшою вираженістю «гаря

чих» кольорів. У корів за гіполютеолізу та гіпогонадизму температура зовнішніх 

статевих органів вірогідно знижувалася відповідно на 3,8°С та 4,14°С у порівнян

ні під час тічки та на 1,27°С і 1,61°С, ніж у тварин за згасання стадії збудження 

відповідно. У корів за гонадопатій у палітрі переважають «холодні» кольори.

Термографічне дослідження -  превентивний метод дистанційно- 

проектного визначення оптимального часу осіменіння корів та діагностики деяких 

патологій яєчників.

3.3.2. Прижиттєва оцінка ендоструктури та функціонального стану 

яєчників

Останнім часом для діагностики багатьох акушерсько-гінекологічних па- 

тологій все ширше використовується інформативна техніка, зокрема ультразвуко

ві сканери.

Виведення ультрасонограм -  це сучасний, високоінформативний та 

об’єктивний метод діагностики. Ультразвукове дослідження дає можливість 

отримати на екрані сканеру зображення внутрішніх органів і м'яких тканин тва

рин, оцінити їх контури, форму, розміри, ендоструктуру.

Об’єктом досліджень слугували 15 корів української чорно-рябої породи, 

віком від 4 до 8 років. Дослідження проведені на трьох групах корів: перша -  з 

повноцінною статевою функцією; друга та третя -  корови з гіпогонадизмом (дру

га та перша стадії відповідно).

Були використані клінічні, гінекологічні, ультрасонографічні, термографі

чні, а також деякі біохімічні та гормональні методи досліджень.



162

Використовували ультразвуковий сканер SLE-150, сітку для зчитування 

ехогенності та комп’ютерну програму для визначення ендоструктури та щільності 

гонад у корів.

У корів за повноцінної статевої функції показники гомеостазу (загальний 

білок, неорганічний кальцій, неорганічний фосфор, каротин) відповідають фізіо

логічним нормативам.

Нами розроблена методика зчитування показників ультрасонограм. Ця ін

формація може бути використана в якості алгоритму комп’ютерних програм 

(комп’ютерного моніторингу репродуктивної здатності тварин).

Для кількісного визначення величин та зчитування показників гіперехо- 

генності структур з метою диференціювання норми і патології, а також діагносту

вання функціонального стану гонад корів використовували розроблену нами спе

ціальну сітку.

Сітка графічно із визначеними параметрами нанесена на прозору пружну 

плівку. Після архівації сонограм сітку приставляють до монітору, зчитують та ви

значають відсоткове співвідношення анехогенних, гіпоехогенних та гіперехоген- 

них ділянок гонад.

Ультрасонограми представлені на рисунку 3.6.

Для прижиттєвого визначення щільності гонад у корів застосовували роз

роблену нами комп’ютерну програму.

Для автоматичного визначення щільності гонад за даними ультразвукових 

досліджень була розроблена комп'ютерна програма у середовищі Delphi7 за до

помогою мови програмування Object Pascal, яка дозволяє побудувати гістограми 

розподілу щільності яєчника, визначити екстремальні, середні та модальні зна

чення щільності, дослідити ступень однорідності області та здійснити диферен- 

ційну діагностику типових патологічних станів за статистичними даними 

(рис. 3.6).
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Рис. 3.6. Ультрасонограми яєчників 

корів:

а) з повноцінною статевою функцією;

б) з другою стадією гіпогонадизму

(гонадодистрофія);

в) з першою стадією гіпогонадизму 

(ендоструктура: 1-анехогенна; 2-

гіпоехогенна; 3-гіперехогенна)

В яєчниках корів порівнюваних груп ехогенність була різною. Так, у корів 

з нормальною статевою функцією (перша група) в яєчниках переважали анехо- 

генні та гіпоехогенні структури. У тварин за гонадодистрофії (гіпогонадизм дру

гої стадії) з’явилась значна кількість гіперехогенних структур, та найбільше їх бу

ло у яєчниках корів за гіпогонадизму першої стадії (третя група).

Показники ендоструктури, функціонального стану гонад з різними показ

никами у корів наведені у таблиці 3.15.

Як вказують дані таблиці спостерігається вірогідне та закономірне змен

шення периметру яєчників у тварин з гіпогонадизмом та навпаки зростає щіль

ність тканин. Як уже згадувалось у тварин з гіпогонадизмом зростає кількість гі- 

перехогенних структур. Показники ендоструктури залежать від функціонального 

стану яєчників у корів.
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Рис. 3.7. Приклад комп’ютерної програми прижиттєвого визначення

щільності гонад

Отже, застосування запропонованого способу прижиттєвого визначення 

щільності гонад у корів дозволяє:

1) установлювати об'єктивні і кількісно визначені показники щільності го

над при діагностуванні їх структурно-функціонального стану;

2) прогнозувати і корегувати перебіг лікувального процесу у тварин за го- 

надопатій;

3) здійснювати диференційну діагностику типових патологічних станів яє

чників корів за статистичними даними.
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Таблиця 3.15

Прижиттєва оцінка ендоструктури яєчників у корів (п = 5, М ± т )

Групи

корів
Яєчники

Ультразвукова діагнос

тика

Ехогенність структур, (одиниць на 

площину яєчника / %)

Обхват (пе
риметр), мм

УЗД-
програма

Щільність 
(комп’ютери 
а програма)

кг/м3

Анехоген-

ність

Гіпоехо-

генність

Гіперехо-

генність

Перша
Лівий 126±1,08 1091± 3,3 15,8±0,37 78,7±0,58 4,1±0,49

Правий 95±1,14 1073±3,8 17,8±0,58 76,8±0,86 5,4±0,51

Друга
Лівий 111±0,8* 1125±2,6* 10,2±0,58* 81,7±0,5*** 8,2±0,49*

Правий 93±0,8* 1136±4,8* 12,3±0,51* 75,3±0,51* 12,4±0,93*

Третя
Лівий 107±0,03* 1169±5,3* 5.1±0,37* 77,5±0,68* 17.4±0,51*

Правий 91±0,3** 1158±8,6** 7,2±0,37* 77,4±0,81* 15,4±0,81*

Різниця 

показни

ків корів 

другої 

групи

Лівий
±

%

-15 

(12 %)

+34 

(3,1 %)
-5,6 +2,9 +4,1

Пра

вий

±

%

-4

(2,2 %)

+63 

(5,6 %)
-5,5 -1,5 +7,0

Різниця 

показни

ків корів 

третьої 

групи

Лівий
±

%

-19 

(15 %)

+78 

(6,6 %)
-10,7 +1,2 +13,3

Пра

вий

±

%

-4

(4,2 %)

+85

(7,3 %)
-10,6 +0,6 +10,0

Примітка: *- р<0,05 *; **- р<0,01; ***- р<0,001 порівняно з коровами за нормальної 
статевою функції

У підсумковій таблиці 3.16 у паралельному режимі наведена залежність 

показників соно- та термограм від Структурно-функціонального стану гонад ко

рів.
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Залежність показників структурно-функціонального стану гонад та

Таблиця 3.16

ультрасоно- і термограм у корів

Групи

тва

рин

Показники визначення

Клініч

ний стан 

тварин

Морфомет

рія гонад

Показни

ки гомео

стазу

Ультрасоногра-

ма

Термограма

КС
Характер

рисунку

І

Клінічно

здорові

У межах 

норми

У межах 

норми

Переважання 

анехогенності і 

гіпоехогенності

У ме

жах 

норми

Однорід

ність рисун

ку

ІІ

Клінічно

здорові

Зменшені Зниження

показни

ків

Виражена гіпе- 

рехогенність

Зниже

на

Переважан

ня «холод

них» кольо

рів

ІІІ

Клінічно

здорові

Значно зме

ншені

Значне

зниження

показни

ків

Значно вираже

на гіперехоген- 

ність

Значно

знижена

Значне пе

реважання 

«холодних» 

кольорів

Отже існує залежність структурно-функціонального стану гонад від пока

зників ультрасоно- і термограм у корів.

Отримані математичні показники ультрасонограм та термограм можуть 

бути використані при визначені комп’ютерного моніторингу репродуктивної зда

тності корів.

Результати прижиттєвої оцінки яєчників були перевірені морфо- 

функціональними дослідженнями згаданих органів уже після забою корів 

(табл. 3.17).
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Таблиця 3.17

Морфо-функціональна характеристика яєчників корів (п = 5, М ± т )

№

з/п
Показники

Г рупи тварин
Зміни пока

зників

Контрольна Дослідна ± %

1 2 3 4 5 6

Розміри

Лівий: довжина, мм 48,0±0,32 30,4±0,51*** -17,6 -36,6

ширина, мм 2,08±0,5 19,2±0,84*** -8,8 -31,4

1 товщина, мм 22,0±0,37 12,2±0,66*** -9,8 -44,5

Правий: довжина, мм 35,0±0,32 27,8±0,66*** -7,2 -20,5

ширина, мм 23,0±0,7 19,2±0,37** -3,8 -16,5

товщина, мм 14,0±0,7 11,4±0,4 -2,6 -18,5

2

Об’єм, см3 

Лівий 10,2±0,84 5,2±0,04*** -5,0 -49,0

Правий 5,4±0,15 4±0,04*** -1,4 -25,9

3

Маса, г 

Лівий 10,68±0,06 5,00±0,30*** -5,68 -53,1

Правий 5,69±0,03 4,13±0,02*** -1,56 -27,4

4

Щільність, кг/м3 

Лівий 1053±2,55 1010±1,58*** 43 4,0

Правий 1038±3,45 1032±2,5 6 0,6

5

Кількість везикулярних

фолікулів

Лівий 12±0,71 4±0,45*** -8 -66,6

Правий 18,0±0,55 5,4±0,51*** -12,6 70,0



168

Продовження таблиці 3.17

1 2 3 4 5 6

6

Діаметр везикулярних 

фолікулів, мм 

Лівий 

Правий

1,58±0,19

2,06±0,29

1,38±0,13

1,20±0,20*

-0,2

-0,86

-12,6

-41,7

Примітка: *- р<0,05 *; **- р<0,01; ***- р<0,001 порівняно з клінічно здоровими твари
нами.

У корів дослідної групи установлено зменшення довжини яєчників на 7,2

17,6 мм (20,5-36,6 %), ширини -  на 3,8-8,8 мм (16,5-31,4 %), товщини -  на 2,6

9,8 мм (18,5-44,5 %). Об’єм яєчників зменшився на 1,4-5 см3 (25,9 — 49 %), маса

-  на 1,5-5,68 г (27,4-53,1), щільність зросла на 6-43 кг/м3 (06-4,0 %). В яєчниках 

корів дослідної групи виявлено зменшення кількості везикулярних фолікулів на 

8-12 (66,6-70 %) та їх діаметру на 0,2-0,86 мм (12,6-41,7 %).

3.3.3. Комп’ютерна програма диференціальної діагностики 

гонадопатій у корів

Гонадопатії у корів найбільш часто викликають неплідність у корів і те

лиць. При патології яєчників не відбувається утворення яйцевих клітин, фоліку

лів, овуляція та утворення жовтих тіл чи їх лізис.

Однією з актуальних проблем відтворення, яка потребує вирішення є на

дійна диференціальна діагностика гонадопатій у корів.

Метою даних досліджень було розробити комп’ютерну програму дифере

нціальної діагностики гонадопатій у корів.

Робота виконана на кафедрі ветеринарної репродуктології та ННЦТіР 

ХДЗВА, ВАТ «Альфа» Золочівського, ТОВ «Агрофірма «Піщанська» Красно-
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градського, АФ «ФГ «Дельта»» Нововодолазського районів Харківської області. 

Матеріалом для досліджень слугували корови з гонадопатіями.

При виконанні роботи використовували загальноприйняті клінічні, аку

шерські, гінекологічні, ультрасонографічні (ультразвуковий сканер SLE-150), 

термографічні (тепловізор Ті-120), біохімічні та гормональні методи досліджень.

З метою диференціальної діагностики гонадопатій у корів було розроблено 

комп’ютерну програму. Алгоритм програми (табл. 3.18) включає результати зага

льновизнаних методів досліджень та розроблених новітніх способів, таких як со- 

но- та термографія, загального стану організму корів (наявність депресії чи гіпе- 

рактивності тварин, апетит, продуктивність, загальна температура, частота пульсу 

та дихання), показники гомеостазу та гормональні дослідження, прояву репродук

тивної функції (наявність, неповноцінність та ритм статевих циклів), морфо- 

функціональні зміни у яєчниках (розміри, конфігурація, консистенція, наявність 

больової реакції), матці (розміри, симетричність, моторика, консистенція), вагіні 

(стан слизової оболонки та показники колпоцитоскопії), показники ультасоногра- 

фічного дослідження гонад (визначення гіпер- та гіпоехогенності) та термографії 

зовнішніх статевих органів (визначення переваг кольорової палітри та температу

рного градієнту тканин).

Таблиця 3.18

Алгоритм комп’ютерної програми диференціальної діагностики го

надопатій у корів

Показники Об’єктивні дані
Бали, патологія

гіпого-
надизм

гіполю-
теоліз

скле
роз

кіста жов
того тіла

оофо-
рит

фолікуля
рна кіста

1 2 3 4 5 6 7 8
Клінічні дослі
дження

Депресія 10

Збудження 10

Зниження апетиту 5

Зниження продуктивності 3 5
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Продовження таблиці 3.18

1 2 3 4 5 6 7 8
Підвищення температури, 
частоти пульсу та дихання

5

Прояв репроду
ктивної функції 
(статеві цикли)

Анафродизія 3 3 3 5 5
Німфоманія 30
Аритмія 2

Вагінальні дос
лідження (сли
зова оболонка)

Рожева, зволожена 5
Бліда, сухувата 5 3
Матово-бліда, суха 3 3 3

Колпоцитоско-
пія

Клітини мають чітку 
структуру з інтенсивним 
забарвленням як плазми 
так і ядер

5

Дегенеративний тип мазка 5 3
Явище цитолізу 3 3 3

Ректальні дос
лідження

Виражена болючість яєч
ників

10

Розміри яєчників в межах 
норми

4 5 10 4

Розміри яєчників зменше
ні

3 3

Розміри яєчників збіль
шені

5

Наявність розвинутого 
жовтого тіла

5

Щільна консистенція го
над

3 3 3

М ’яка консистенція гонад 10 5
Форма овальна 10 5
Форма приплюснута 3
Форма грушоподібна чи з 
перехватом (у вигляді 
вісімки)

5 5

УЗД (характе
ристика ультра- 
сонограм)

Гіперехогенна структура 10

Гіпоехогенна структура 5

Локальна гіперехоген- 
ність

3 3 5

Анехогенна структура 5

Термографія 
зовнішніх ста
тевих органів

Переважання холодних 
кольорів

3 3 5 5

Переважання гарячих 
кольорів

5 5

Сума балів 24 35 42 50 65 75

Програма виконана в редакторі Microsoft Ехеї за принципом системи уза

гальнення бази даних. В алгоритм по горизонталі вводяться дані, характерні для
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гонадопатій -  гіпогонадизм, гіполютеоліз, кістозна дегенерація фолікулів, гострий 

оофорит та склероз. По вертикалі пріоритетні зміни отримують найвищу кількість 

балів.

Отримані показники проведених досліджень вносяться у пам'ять 

комп’ютера. У підсумковому варіанті така комп’ютерна програма, за сумарною 

диференційованою кількістю балів вираховує диференціальний діагноз (рис. 3.8).

Отже, розроблена комп’ютерна програма диференціальної діагностики го

надопатій у корів дає змогу надійно і об'єктивно ставити діагноз на ту чи іншу 

патологію і може бути використана в практичній ветеринарній медицині.

Висновки до підрозділу 3.3

Розроблено методики прижиттєвої оцінки ендоструктури яєчників і дифе

ренціації їх морфо-функціонального стану з використанням інформаційних тех

нологій (ультразвукових сканерів та комп’ютерних програм) як складової програ

ми комплексної діагностики гонадопатій у корів.

1. Розроблено методику термографії -  превентивного неінвазивного мето

ду дистанційно-проектного дослідження, який дозволяє встановити залежність 

температурних градієнтів зовнішніх статевих органів від структурно- 

функціонального стану яєчників. Так, у корів за повноцінної статевої функції 

установлено переважання «теплих» кольорів (червоного і оранжевого), тоді за го

надопатій, навпаки, переважають «холодні» кольори (синій та зелений) з термоа- 

симетрією та термоплямистістю досліджуваної зони, що є характерним для пору

шень кровообігу.

2. Розроблено програму прижиттєвої оцінки ендоструктури гонад за дани

ми ультразвукових досліджень, яка дозволяє:

-  установлювати об’єктивні і кількісно визначені показники щільності го

над при діагностуванні їх структурно-функціонального стану;



172

М О Р Ф О Ф У Н К Ц ІО Н А
Л Ь Н А

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  
С Т А Т Е В И Х  О Р Г А Н ІВ

К о н с и с те н ц ія

Б о л ь о в а  р е а к ц ія

Р о зм ір и

На д а ту
д о с л ід ж е н н я

Д о с л ід ж е н н я  
ч е р е з  2 0 -3 0  д і б

С и м е т р и ч н іс т ь  р о гів

С к о р о ч у в а л ь н а  а к т и в н іс ть

К о н с и с те н ц ія

С та н  с л и з о в о ї о б о л о н к и

К о л п о ц и т о с  ко п ія

В ід с у т н є  
В и р а ж е н а  щ іл ь н іс т ь , к а м 'я н и с т а

Н е з н а ч н а  щ іл ь н іс т ь

З м е н ш е н і

З б іл ь ш е н і

З м е н ш е н і

З н а ч н о  з б іл ь ш е н і

С и м е т р и ч н а

З н а ч н о  а с и м е т р и ч н а

Н е з н а ч н а

З н а ч н о  с л а б к а , а б о  в ід с у т н я

Р о ж е в а , з в о л о ж е н а

Б л ід а , су х у в а та

М а т о в о -б л ід а , суха

" Д е г е н е р а т и в н и й ” т и п  м а зка

Н е з н а ч н а  д е г е н е р а ц ія  к л іти н

-
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
~н
7 0
7 0'В'0'0'0
'0'0
'0
'0
'0
'0

Л о к а л ь н а  г іп е р е х о г е н н іс т ь

У Л Ь Т Р А С О Н О Г Р А Ф ІЯ
Е х о г е н н іс т ь

г о н а д

Г іп е р е х о г е н н іс т ь В и р а ж е н а  за п о в е р х н е ю  о б с я г у

В и р а ж е н а  за ф о н о в о ю  ін т е н с и в н іс т ю

Г іп о е х о ч е н н а  с тр у к ту р а

К о л ь о р о в а  п а л ітр а  з о в н іч н іх  с та те в и х  
о р га н ів

Т Е Р М О Г Р А Ф ІЯ
Т е м п е р а т у р н и й  ігр а д іє н т  т к а н и н

Р із н и ц я  м іж  у ш к о д ж е н о ю  т к а н и н о ю  та 
п р и л е г л о ю

П е р е в а ж а ю т ь  " х о л о д н і"  к о л ь о р и

П е р е в а ж а ю т ь  " г а р я ч і"  к о л ь о р и

В и р а ж е н а  за п о в е р х н е ю  о б с я г у

Н е з н а ч н а

Д ІА Г Н О З
и  І П р о ір а м а  . Розрахунки .

Склероз яєчників

Рис. 3.8. Приклад комп’ютерної програми диференціальної діагностики го-
надопатій у корів
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-  прогнозувати і корегувати перебіг лікувального процесу у тварин за го- 

надопатій;

-  здійснювати диференційну діагностику типових патологічних станів яєч

ників корів за статистичними даними.

3. Розроблено комп’ютерну програму диференціації структурно- 

функціонального стану яєчників та диференціальної діагностики гонадопатій у 

корів як складову програми комплексної діагностики, алгоритм якої включає ре

зультати досліджень та визначення:

-  загального стану організму корів (наявність депресії чи гіперактивності 

тварин, апетит, продуктивність, загальна температура, частота пульсу та 

дихання);

-  показників гомеостазу;

-  гормональних досліджень;

-  прояву репродуктивної функції (наявність, неповноцінність та ритм ста

тевих циклів);

-  морфо-функціональних змін у яєчниках (розміри, конфігурація, консис

тенція, наявність больової реакції), матці (розміри, симетричність, мотори

ка, консистенція) та вагіні (стан слизової оболонки та показники колпоци- 

тоскопії);

-  ультрасонографічного дослідження гонад (визначення гіпер- та гіпоехо- 

генності ) та термографії зовнішніх статевих органів (визначення кольоро

вої палітри та температурного градієнту тканин).

Результати експериментальних досліджень даного підрозділу наведено в 

таких публікаціях:

1. Федоренко С.Я. Термография в ветеринарном акушерстве и гинеколо

гии. Актуальные проблемы ветеринарного акушерства и репродукции животных. 

Горки: БГСХА, 2013. С. 179-184.

2. Кошевой В.П., Федоренко С.Я. Ультрасонографія та термографія як ме

тоди визначення функціонального стану яєчників і превентивної діагностики па-
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тологічних процесів у статевих органах корів. Проблеми зооінженерії та ветери

нарної медицини: зб. наук. праць. Харк. держ. зоовет. академії. Х.: РВВ ХДЗВА, 

2012. Вип. 24, Ч. 2 «Ветеринарні науки». С. 223-237.

3. Кошевой В.П., Федоренко С.Я. Ультрасонографія та термографія у ве

теринарній гінекології. Ветеринарна медицина України. 2012. № 9 (199). С. 33-35.

4. Федоренко С.Я. Використання ультразвукових сканерів та тепло зорів 

для визначення функціонального стану гонад. Вісник Житомирського державно

го агроекологічного університету. Житомир, 2012. №1 (32). Т. 3, Ч. 2. С. 207-211.

5. Федоренко С.Я., Кошевой В.П., Іванченко М.М. Комп’ютерна програма 

диференціальної діагностики гонадопатій у корів. Проблеми зооінженерії та ве

теринарної медицини: зб. наук. праць Харк. держ. зоовет. академії. Х.: 

РВВ ХДЗВА, 2013. Вип. 26, Ч. 2 «Ветеринарні науки». С. 139-142.

6. Федоренко С.Я. Превентивна дистанційна діагностика феноменів стате

вого циклу та деяких гінекологічних захворювань у корів. Проблеми зооінженерії 

та ветеринарної медицини: зб. наук. праць Харк. держ. зоовет. академії. Х.: 

РВВ ХДЗВА, 2014. Вип. 29, Ч. 2 «Ветеринарні науки». С. 104-106.

7. Кошевой В.П., Утицьких Т.О., Федоренко С.Я., Аврунін О.Г. Спосіб 

прижиттєвого визначення щільності гонад у корів: пат. 97646 України, МПК

(2015.01) А61В 800; 814. № и 2014 11142; заявл. 13.10.2014, опубл. 25.03.2015, 

бюл. № 6. 7 с.

8. Кошевой В.П., Федоренко С.Я. Спосіб прижиттєвого визначення ендо- 

структури та функціонального стану гонад у корів: пат. 70278 України, МПК

(2012.01) А61В 814. № и 2011 11582; заявл. 30.09.2011, опубл. 11.06.2012, 

бюл. № 11. 5 с.
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3.4. Розроблення способів комплексної терапії корів за гонадопатій

3.4.1. Комп’ютерна програма рейтингової оцінки необхідності 

застосування препаратів коровам за гонадопатій

В основі лікувальних заходів лежать процедури із застосуванням комплек

сних препаратів, створених на основі НБМ. Їх застосування проводили за рейтин

говою шкалою (табл. 3.19).

Таблиця 3.19

Алгоритм рейтингової оцінки показників необхідності застосування 

препаратів коровам за гонадодистрофії

Показники
Г рупи тварин

І ІІ
Ба

ли ІІІ

Ба
ли

1 2 3 4 5 6

Вміст каротину у си

роватці крові, 

мкмоль/л

4,0-10,0 1,0-3,0 2 <1,0 3

Вміст вітаміну А у 

сироватці крові, 

мкмоль/л

1,5-2,8 1,4-1,0 2 <1,0 3

Вміст Цинку у сиро

ватці крові, мкмоль/л
25-50 20-24 2 <20 3

Підсумок балів 6 9

Стан ПАС
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Продовження таблиці 3.19

1 2 3 4 5 6

Вміст у сироватці 

крові:

-  ТБК-активних про

дуктів, мкМ/л
0,2-0,3 0,5-0,6 3 0,8-0,9 4

-  Активність Катала- 

зи, мкМ/Н2О2/л-хв
40-55 30-40 2 20-30 4

-  СОД, умовн. 

од./мгНЬ
9-12 7-8 2 5-6 4

Вміст в еритроцитах

-  ТБК-активних про

дуктів, мкМ/л
25-35 35-45 2 45-55 4

-  Активність Катала- 

зи, мкМ/Н2О2/л-хв
25-35 15-25 2 5-15 4

-  ВГ, мкМ/л 3,8-3,9 3,5-3,7 2 3,2-3,3 4

Підсумок балів 13 24

Стан системи окис

ного метаболізму

-  Кількість еритроци

тів, Т/л
5-7,5 4-5 2 <4 4

-  Концентрація гемо

глобіну, г/л
99-129 80-98 2 <80 4

-  Концентрація 2,3- 

ДФГ, ммоль/л
1,5-2,5 1,0-1,5 2 <1,0 4

Підсумок балів 6 12

Гормональний статус

-  Концентрація естро

генів, пмоль/л;
100-150 75-99 4 <75 8
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Продовження таблиці 3.19

1 2 3 4 5 6

-  Колпоцитоскопія «Нормаль

ний» тип маз

ка

Незначна деге

нерація клітин
2

«Дегенеративний» 

тип мазка
4

Підсумок балів 6 12

Стан яєчників 

-  Розміри

У межах нор

ми
У межах норми 3

Не значно змен

шені
4

-  Консистенція
Еластичні

Помірковано

щільні
3

Помірковано

щільні
4

Підсумок балів 6 8

Стан матки 

-  Скорочувальна зда

тність

Виражена Незначна 3
Значно слабка, або 

відсутня
5

-  Консистенція
Еластична

Помірковано

щільна
2 щільна 3

Підсумок балів 5 8

Стан вагіни: 

Слизова оболонка

Рожева, зво

ложена
Бліда, сухувата 2 Матово бліда, суха 4

Характеристика ста

тевого циклу
Повноцінний Неповноцінний 3

Неповноцінний 

або Анафродизія
8

Тип термограми зов

нішніх статевих орга

нів

ІІІ -  васкуля- 

рний, IV -  

сітчасто- 

строкатий

ІІ -  гіповаску- 

лярний
4

I -  аваскулярний;

II -  гіповаскуляр-

ний

8

Тип сонограми гонад
І -  гіпо- та 

слабка зерни

ста

ІІ -  гіпо- та 

гіперехоген- 

ність не вира

жені

4

ІІІ -  локальна ін

тенсивна гіперехо- 

генність,

7
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Продовження таблиці 3.19

1 2 3 4 5 6

гіперехоген-

ність

ІУ -  широка інтен

сивна гіперехоген- 

ність

Підсумок балів 13 27

X балів Застосування 

препаратів не 

потрібне

> 55-70 >70-100

Висновок
Необхідне застосу

вання препаратів

Термінове введення 

препаратів

її алгоритм враховує показники: біохімічні (у сироватці крові вміст каро

тину, вітаміну А та Цинку), стану ПАС (вміст ТБК-активних продуктів, актив

ність каталази та СОД -  у сироватці крові і ТБК-активних продуктів, активність 

каталази та ВГ -  в еритроцитах) та системи окисного метаболізму (кількість ерит

роцитів, концентрація гемоглобіну та 2,3-ДФГ), гормонального статусу (концент

рація естрогенів та колпоцитоскопії), стану яєчників (розміри та консистенція), 

матки (скорочувальна здатність та консистенція) і вагіни (стан слизової оболон

ки), характеристики статевого циклу, типу термограми зовнішніх статевих органів 

та сонограми гонад.

У підсумку, за сумою балів, програма визначає три градації: І -  «Застосу

вання препаратів не потрібне», ІІ -  «Необхідне застосування препаратів» (> 55-70 

балів) та ІІІ -  «Термінове введення препаратів» (>70-100 балів).

Конкретний приклад використання комп’ютерної програми рейтингової 

оцінки необхідності введення препаратів за гонадодистрофії наведено на рис. 3.9.

Аналогічно попередній була методика складання алгоритму рейтингової 

оцінки показників необхідності застосування препаратів за гіпогонадизму 

(табл. 3.20).
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Рис. 3.9. Приклад комп’ютерної програми рейтингової оцінки 

необхідності введення препаратів
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Таблиця 3.20

Алгоритм рейтингова оцінка показників необхідності застосування 

препаратів за гіпогонадизму

Показники
Г рупи тварин

І ІІ

Ба
ли ІІІ

Ба
ли

1 2 3 4 5 6

Вміст каротину у сироватці кро

ві, мкмоль/л
4,0-10,0 1,0-3,0 3 <1,0

10
Вміст вітаміну А у сироватці 

крові, мкмоль/л
1,5-2,8 1,4-1,0 3 <1,0

Вміст Цинку у сироватці крові, 

мкмоль/л
25-50 20-24 3 <20 10

Підсумок балів 9 20

Стан ПАС

Вміст у сироватці крові:

-  ТБК-активних продуктів, 0,2-0,3 0,5-0,6 1 0,8-0,9 2

мкМ/л 40-55 30-40 1 20-30 2

-  Каталаза, мкМ/Н2О2/л-хв 9-12 7-8 1 5-6 2

-  СОД, умовн. од./мгНЬ 

Вміст в еритроцитах 25-35 35-45 1 45-55 2

-  ТБК-активних продуктів, 25-35 15-25 1 5-15 2

мкМ/л

-  Каталаза, мкМ/Н2О2/л-хв

-  ВГ, мкМ/л

3,8-3,9 3,5-3,7 1 3,2-3,3 2

Прооксидантно-антиоксидантне 

співвідношення (умовн. од.) 1:1 2:1 2 3:1 4

Підсумок балів 8 16
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Продовження таблиці 3.20

1 2 3 4 5 6

Стан системи окисного метабо-

лізму

-  Кількість еритроцитів, Т/л 5-7,5 4-5 1 <4 2

-  Концентрація гемоглобіну, г/л

-  Концентрація 2,3-ДФГ,

99-129 80-98 1 <80 2

ммоль/л 1,5—2,5 1,0—1,5 1 <1,0 2

Підсумок балів 3 6

Гормональний статус 

Концентрація естрогенів, пмоль/л 100-150 75-99 4 <75 8

Колпоцитоскопія «Нормаль- Незначна 2 «Дегенера- 4

ний» тип дегенерація тивний»

мазка клітин тип мазка

Підсумок балів 6 12

Стан яєчників

Розміри У межах У межах 2 Не значно 4

норми норми зменшені

Консистенція Еластичні Поміркова- 2 Щільні, 4

но щільні кам’янисті

Підсумок балів 4 8

Стан матки

Скорочувальна здатність Виражена Незначна 3 Слабка, або 4

відсутня

Консистенція Еластична Поміркова- 2 Щільна 4

но щільна
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Продовження таблиці 3.20

1 2 3 4 5 6

Підсумок балів 5 8

Стан вагіни: 

Слизова оболонка Рожева,

зволожена

Бліда, суху

вата

2 Матово 

бліда, суха

4

Характеристика статевого циклу Повноцін

ний

Неповно

цінний
4

Анафроди-

зія

10

Тип термограми зовнішніх стате

вих органів

ІІІ -  васку- 

лярний, IV 

-  сітчасто- 

строкатий

ІІ -  гіповас- 

кулярний

4 I -  аваску- 

лярний

8

Тип сонограми гонад І -  гіпо- та 

слабка зер

ниста гіпе- 

рехоген- 

ність

ІІ -  гіпо- та 

гіперехоген- 

ність не ви

ражені

4 ІІІ -  лока

льна інтен

сивна гіпе- 

рехоген- 

ність,

^  -  широ

ка інтенси

вна гіпе- 

рехоген- 

ність

8

Підсумок балів 14 30

X балів Застосу

вання пре

паратів не 

потрібне

50-70 >70-100

Висновок

Необхідне засто

сування препара

тів

Термінове вве

дення препара

тів

На основі складеного алгоритму було розроблено комп’ютерну програму
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рейтингової оцінки необхідності введення препаратів коровам за гіпогонадизму, 

конкретний приклад використання якої наведено на рис. 3.10.

Рис. 3.10. Приклад комп’ютерної програми рейтингової оцінки необ

хідності введення препаратів коровам за гіпогонадизму
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Перед початком лікування корів з діорганною патологією існує необхід

ність визначення показників необхідності застосування препаратів, для чого було 

розроблено рейтингову шкалу аналогічно таким же за гонадодистрофії та гіпого- 

надизму (табл. 3.21).

Таблиця 3.21

Алгоритм реитингової оцінки показників необхідності застосування 

препаратів коровам за діорганною патології

Показники

Г рупи тварин

І ІІ

Ба
ли ІІІ

Ба
ли

1 2 3 4 5 6

Вміст каротину у 

сироватці крові, 

мкмоль/л

4,0-10,0 1,0-3,0 2 <1,0 4

Вміст вітаміну А у 

сироватці крові, 

мкмоль/л

1,5-2,8 1,4-1,0 2 <1,0 4

Вміст Цинку у си

роватці крові, 

мкмоль/л

25-50 20-24 2 <20 4

Підсумок балів 6 12

Стан ПАС

Вміст у сироватці 

крові:

ТБК-активних про

дуктів, мкМ/л
0,2-0,3 0,5-0,6 1 0,8-0,9 2

Активність Катала- 

зи, мкМ/Н2О2/л-хв
40-55 30-40 1 20-30 2
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Продовження таблиці 3.21

1 2 3 4 5 6

СОД, умовн. 

од./мгНЬ
9-12 7-8 1 5-6 2

Вміст в еритроци

тах

ТБК-активних про

дуктів, мкМ/л
25-35 35-45 1 45-55 2

Активність Катала- 

зи, мкМ/Н2О2/л-хв
25-35 15-25 1 5-15 2

ВГ, мкМ/л 3,8-3,9 3,5-3,7 1 3,2-3,3 2

Підсумок балів 6 12

Стан системи оки

сного метаболізму

Кількість еритроци- 

тів,Т/л
5-7,5 4-5 1 <4 2

Концентрація гемо

глобіну, г/л
99-129 80-98 1 <80 2

Концентрація 2,3- 

ДФГ, ммоль/л
1,5-2,5 1,0-1,5 1 <1,0 2

Підсумок балів 3 6

Гормональний ста

тус

Концентрація ест

рогенів, нмоль/л
100-150 75-99 4 <75 8

Колпоцитоскопія
Нормальний 

тип мазка

Незначна

дегенерація

клітин

3
«Дегенератив

ний» тип мазка
6
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Продовження таблиці 3.21

1 2 3 4 5 6

Підсумок балів 7 14

Стан яєчників

Розміри
У межах норми

У межах 

норми
3

Не значно зме

ншені
6

Консистенція
Еластичні

Поміркова

но щільні
3

Помірковано

щільні
6

Наявність жовтого 

тіла
Відсутнє Присутнє 5 Присутнє 10

Підсумок балів 11 22

Стан матки

Скорочувальна зда

тність
Виражена Незначна 2

Значно слабка, 

або відсутня
4

Консистенція
Еластична

Поміркова

но щільна
2 Щільна 4

Цервіксцитограма

Нормальний 

тип мазка

Дегенера

ція клітин, 

Мікробна 

контаміна

ція

5

Цитоліз та деге

нерація клітин, 

значна мікробна 

контамінація

10

Підсумок балів 9 18

Стан вагіни:

Слизова оболонка Рожева, зволо

жена

Бліда, су

хувата
2

Матово бліда, 

сухувата
4

Характеристика 

статевого циклу
Повноцінний

Неповно

цінний
2

Неповноцінний 

або анафродизія
4
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Продовження таблиці 3.21

1 2 3 4 5 6

Тип термограми 

зовнішніх статевих 

органів

ІІІ -  васкуляр- 

ний, IV -  сітча

сто-строкатий

ІІ -  гіпова- 

скулярний
2

I -  аваскуляр- 

ний; ІІ -  гіпова- 

скулярний

4

Тип сонограми го

над І -  гіпо- та 

слабка зерниста 

гіперехоген- 

ність

ІІ -  гіпо- та 

гіперехо- 

генність не 

виражені

2

ІІІ -  локальна 

інтенсивна гіпе- 

рехогенність, ІУ 

-  широка інтен

сивна гіперехо- 

генність

4

Підсумок балів 8 16

X балів
Застосування 

препаратів не 

потрібне

> 50-70 >70-100

Висновок

Необхідне засто

сування препара

тів

Термінове введення 

препаратів

Після розрахунку алгоритму було розроблено комп’ютерну програму рей- 

тингової оцінки необхідності введення препаратів коровам за діорганної патології 

(рис. 3.11).

3.4.2. Розроблення та вдосконалення комплексних препаратів при лікуванні 

корів за патологій яєчників

Робота виконана у лабораторіях кафедри ветеринарної репродуктології 

ХДЗВА, ВНКМ ІСМ НАН України, у ЦНДЛ НФаУ та деяких господарствах Хар

ківської області.
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__А А в 1 ■

і

Рейтингов* оцінка показників необхідності застосування препаратів

2 В и д  тв а р и н  ( ї жМЧ " * ™мг и і и

3 П о к а зн и к и Ф а кти чн і д а н і

4 Б іо х ім іч н і  п о к а зн и к и

5 В м іс т  к а р о ти н у  у  с и р о в а тц і кр о в і, м к м о ль / л <1.0 Ы
6 В м іс т  в іт а м ін у  А  у  с и р о в а тц і к р о в і, м м о ль / л <1,0 Щ
7  _ В м іс т  ц и н к у  у  с и р о в а тц і к р о в і, м к м о ль / л < го І т . ;

9 а

10 П ід с у м о к  б е л ів 12 і

11 С та н  п р о о к с и д а и т н о -а н т и о к с и д а н т н о ї си сте м и

12 В м іс т у с и р о в а т ц і  кр о в і: Ш|
13 - М Д А ,м к М / л 0.5-0.9

14 ■■ К а та л  а зи , м к М / Н 2 0 2 / л -х в 20-30
“ Е

15 -  С О Д , у м о в и . о д У м г Н  Ь 5 - «

16 В м іс т  в е р и тр о ц и та х : т
17 М Д А ,м к М / л ІЛ .І

18 - К а т а л а з и ,м к М / Н 2 0 2 / л -х в І - 1 І Ь і

19. -  В Г, м к М /л з,2 -.з,з Ы
21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ы
22 П ід с у м о к  б а л ів 12

23 С та н  си с те м и  к и с н е в о го  м е та б о л із м у

24 К іл ь к іс ть  е р и тр о ц и тів , г/л -4

25 К о н ц е н тр а ц ія  ге м о г л о б ін у , г/л <80 Ы
26_ К о н ц е н тр а ц ія  2 ,3 -Д Ф Г , м м о ль / л <1,0

ь н

33 Н І

34 П ід с у м о к  б а л ів Ш ё  1

35 Г о р м о н а л ь н и й  статус

36 -  К о н ц е н тр а ц ія  е с тр о ге н ів , п м о ль / л ■і7і І.Т.!
37 -  К о л п о ц и то с к о п ія Д#Г#1-№£іЛтмвІ-Иі̂  Т.П М ІЙ Ь . . :

42 1 В
43 П ід с у м о к  б а л ів 1 4

44 С та н  яєчників  1

45 -  Р о зм ір и і т

45 -  К о н си сте н ц ія ПоМрСЬЛНй Щ1ЛЫ4 Ш

47 -  Н а я в н іс ть  ж о в то го  т іл а ГфлС/КН І Н

45 П ід с у м о к  б а л ів ___________________________________________ 12___________________________________________1

49 Стан м атки  1

50 -  С к о р о ч у в а ль н а  з д а т н іс т ь Знач« ом ЄН, аба в ів д ін і [ Т і

51 -  К о н с и с те н ц ія Ділиш

52 -  Ц е р в ік с ц и то гр а м а ДТТСіЛІЗі и  іігчї-мраил ИІТЩ  і-и'-4-и МКр>СЙНа НХ-ГТЛМ1-иі_М

53 П ід с у м о к  б а л ів ї в

54 С та н  в з г їн и

55 С л и з о в а  о б о л о н к а Чіатсйй бліда, сухувата Ы

56 Х а р а к те р и с ти к а  с та те в о го  ц и к л у Ч*гквис4_ри-4ъ1 аьсі анафроди* Ы
57 Т и п  те р м о гр а м и  з о в н іш н іх  ста те в и х  о р га н ів 1 -  і ' -  ппсв а 0 9 .1 лрниД ь
55 Т и п  с о н о гр а м и  го н а д | В  -  лснлкш інтчновна гігнргагаисти, IV-  шіфан п-гт*і-и.-ьі-и пп#р*мгг#і+асп. Ы

59 П ід с у м о к  б а л ів і б

60
І  балів 9 0

61 Висновок Терм інове заст осування препарат ів

Рис. 3.11. Приклад комп’ютерної програми рейтингової оцінки необ

хідності введення препаратів коровам за діорганної патології
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З метою отримання високої терапевтичної ефективності лікування корів з 

патологіями яєчників необхідно розробити комплексні препарати цілеспрямованої 

дії. Для цього нами була проведена робота з удосконалення раніше розроблених 

на основі біоматеріалів (каротиноїди, естрогени) препаратів «Карафест» (ТУУ 

24.4 -  1452420732 -  004:2010) та «Каплаестрол» (ТУУ 24.4 -  1452420732 -  

002:2008) [293, 295]. При цьому логічною є добавка речовин, що впливали б на 

ОАС та кисневий метаболізм, тож увага була зосереджена на НБМ, зокрема на 

диоксиді церію та ортованадаті рідкісноземельних елементів.

Основою була розроблена раніше методика виготовлення препарату «Кап

лаестрол» із визначенням шляхів введення, дозування і складання програми тера

пії корів з гіпогонадизмом [378].

Ми вдосконалили препарат, додавши емульсії наночастинок неорганічних 

антиоксидантів. У підсумку отримано препарати «Каплаестрол+DC», що містить 

0,14 г/л Се02 та «Каплаестрол+ОУ» з умістом 0,15 г/л GdEuVO4 [178, 292].

3.4.3. Розроблення способів терапії корів за гонадистрофії

Ситуативне збільшення концентрації ВРО в організмі за зниження АОЗ 

супроводжується розвитком патологічних процесів.

Одним з основних видів враження клітин вільними радикалами є руйну

вання жирних кислот, що входять до складу клітинних мембран (ПОЛ). Це приз

водять до порушення життєдіяльності клітини, прискореної дистрофії, апоптозу, 

атрофії та некрозу. Серед порушень репродуктивної функції у корів досить поши

реним є гонадопатії, такі як гіпогонадизм, гонадодистрофія та гіполютеоліз на 

фоні хронічного ендометриту (діорганна патологія).

З’ясування механізмів виникнення розвитку таких патологій та саногенезу 

заслуговує на увагу та всебічну підтримку. Пріоритетними є питання об’єктивної 

діагностики, ефективної терапії та профілактики.
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При розробці та проведенні лікувально-профілактичних заходів логічним є 

застосування тих речовин, які б активізуючи мітоз, підвищували кровоток в ура

женому органі, синтез РНК і білків, прискорювали рецепторні зв’язки. При цьому 

необхідне застосування хворим тваринам антиоксидантних препаратів.

Завдання дослідження: розробити спосіб терапії корів за гонадодистрофії з 

використанням нанобіопрепарату «Каплаестрол+ОУ» і з’ясувати його терапевти

чну ефективність та вплив на проокидантно-антиоксидантний статус, інтенсив

ність репараційних процесів у яєчниках та репродуктивну функцію у корів.

Робота виконана в умовах лабораторій кафедри ветеринарної репродукто- 

логії та ННЦТіР ХДЗВА, ЦНДЛ НФаУ.

Матеріалом для досліджень слугували 10 хворих на гонадодистрофію ко

рів української чорно-рябої породи, віком -  від 4 до 6 років, масою тіла- 450

500 кг.

За принципом аналогів було сформовано дві групи тварин: перша -  конт

рольна та друга -  дослідна (по 5 тварин у кожній групі).

За результатами проведеного світлооптичного дослідження в яєчниках ко

рів за гонадодистрофії установлено зменшення кількості примордіальних фоліку

лів, разом з тим збільшувалась кількість фіброзних тіл. Також, спостерігали дезін

теграцію фолікулів на всіх етапах розвитку, порушення цілісності їх оболонки. 

При цьому відмічається зменшення тинкторіальних властивостей везикулярних 

фолікулів. Такі зміни гонад у корів завершуються атрезією фолікулів -  дегенера

тивні процеси, які призводять до руйнування яйцеклітини та навколо розміщених 

неї структур. Це проявляються неповноцінними статевими циклами корів та як 

наслідок -  неплідністю тварин.

Проведеними дослідженнями установлено, що за дефіциту в організмі ко

рів в-каротину, вітаміну А та Цинку зростає концентрація вільно радикальних 

окислів (ТБК-активних продуктів) та знижується вміст антиоксидантів -  каталази, 

СОД і ВГ. Це супроводжується розвитком дистрофії тканин яєчників та яйцеклі

тин, зокрема.

Хворим коровам застосовували комплексний препарат «Каплаес-
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трол+ОУ» [292]. Препарат містить каротиноїди, сумарні естрогени та ортованадат 

гадолінію активованого європієм (GdVO4Eu). Також до препарату було додано 

карбонат Цинку (7пСОз).

Комплексний препарат вводили інтраабдомінально у дозі 10 мл, чотирик

ратно, з інтервалом 3-4 доби. Корів контрольної групи не лікували. Результати 

терапії наведені у таблиці 3.22.

Таблиця 3.22

Вплив препарату «Каплаестрол+OV» на показники гомеостазу та 

структурно-функціональний стан статевих органів корів за гонадодистрофи

(п = 5, М ± т )

Показники
Г рупи тварин

Контрольна Дослідна +/- %

1 2 3 4 5

Вміст каротину у сироватці крові, 

мкмоль/л
1,95±0,1 6,10±0,08 +4,15 319,6

Вміст вітаміну А у сироватці крові, 

мкмоль/л
1,28±0,08 2,28±0,08*** +1,0 56,1

Вміст Цинку у сироватці крові, мкмоль/л 20,7±0,07 31,2±0,70*** +10,5 66,3

Стан ПАС

Вміст в еритроцитах

- ТБК-активних продуктів, мкМ/л 41,0±0,7 30,6± 0,8*** -10,4 74,6

- Активність Каталази, мкМ/Н2О2/л-хв 15,8± 1,1 30,2± 1,2*** +14,4 191,1

- ВГ, мкМ/л 3,4±0,5 4,2±0,3 +0,8 80,9

Прооксидантно-антиоксидантне співвід

ношення (умовн. од.) 2,5:1 1:1

Гормональний статус 

концентрація естрогенів, пмоль/л
83,6±1,8 125,2±1,5*** +41,6 66,7
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Продовження таблиці 3.22

1 2 3 4 5

Стан яєчників:

- Розміри

- Консистенція

Зменшені 

Поміркова

но щільні

У межах но

рми

Еластичні

Нормаліза

ція структу

ри

Стан матки:

- Скорочувальна здатність

- Консистенція

Незначна 

Поміркова

но щільна

Виражена

Еластична

Нормаліза

ція структу

ри

Стан вагіни:

- Слизова оболонка

- Колпоцитоскопія

Блідувата,

сухувата

Незначна

дегенерація

клітин

Рожева, зво

ложена 

«Нормаль

ний» тип 

мазка

Нормаліза

ція структу

ри

Характеристика статевого циклу Неповно

цінний

Повноцінний Нормаліза

ція

Тип сонограми гонад ІІ -  гіпо- та 

гіперехо- 

генність не 

виражені

І -  гіпо- та 

слабка зер

ниста гіпе- 

рехогенність

Нормаліза

ція

Примітка: ***- р<0,001 порівняно з тваринами контрольної групи

Згідно даних таблиці 3.22 застосування препарату «Каплаестрол+ОУ» за 

терапії корів за гонадодистрофії зумовило підвищення вмісту у сироватці крові 

каротину на 4,15 мкмоль/л (319,6 %), вітаміну А -  на 1,0 мкмоль/л (56,1 %), Цин

ку -  на 10,5 мкмоль/л (66,3 %), каталази -  на 14,4 мкМ/Н2О2/л-хв. (191,1 %) та ВГ 

-  на 0,8 мкМ/л (80,9 %) в еритроцитах, концентрація естрогенів -  на 41,6 пмоль/л
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(66,7 %). І навпаки, знизився вміст в еритроцитах ТБК-активних продуктів -  на 

10,4 мкМ/л (74,6 %).

Відмічено нормалізацію структури яєчників (розміри та консистенція), ма

тки (скорочувальна здатність та консистенція) і вагіни (стан слизової оболонки та 

параметри колпоцитоскопії), характеристики статевого циклу та тип сонограми 

гонад.

Крім того, у таких корів виявлено скорочення тривалості періоду від поча

тку обробок до репарації яєчників на 71,8 доби (494,5 %), від початку обробок ко

рів до настання повноцінного еструсу -  на 57,2 доби (63,5 %) та тривалості неплі

дності -  на 37,1 доби (41,2 %) порівняно з тваринами яких не лікували протягом 

90-добового експерименту (табл. 3.23).

Таблиця 3.23

Терапевтична ефективність препарату «Каплаестрол+ОУ» за ліку

вання корів з гонадодистрофією (М ± m)

Г рупи тварин

Тривалість періоду 

від початку обро

бок до репарації 

яєчників, діб

Тривалість періо

ду від початку 

обробок корів до 

еструсу, діб

Заплідне

ність, % 

корів у ме

жах 90 діб

Діб не

плідності

Контрольна (п = 5) 

Препарат не вводили

Відновлення не 

відбулося у межах 

90 діб

Еструс не вияв

лено у межах 90 

діб

— 90

Дослідна (п = 8) 

Введення «Каплаес- 

тролу+ОУ»

18,2±1,09* 32,8±0,90*** 75 52,9±0,88

+/- -71,8 -57,2 +75 -37,1

Примітка: ***- р<0,001 порівняно з тваринами контрольної групи; 90 -  тривалість до
сліду, діб

За гістологічного дослідження яєчників корів після проведення терапевти
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чних процедур з використанням препарату «Каплаестрол+ОУ» відмічено активну 

репарацію яєчників (рис. 3.12).

а б

Рис. 3.12. Гістологічний зріз яєчників корови: а) дистрофія фолікула та 
оточуючих тканин; б) після введення препарату «Каплаестрол+OV»:

1 -  фолікул, що росте (вторинний); 2 - примордіальний фолікул.
Гемотоксилін -  еозин (х100)

Так, у корів після застосуванні вказаного препарату за гістологічного дос

лідження яєчників установлено наявність неушкоджених примордіальних фоліку

лів, утворення нормальних яйцеклітин, зменшення фіброзних прошарків.

При відсутності лікувальних процедур та при продовження активної дії не

гативних екологодефіцитообумовлених факторів на організм корів оваріодистро- 

фія ускладнюється атрофічними процесами, що завершуються гіпогонадизмом. У 

випадках проникнення та дії патогенних мікробів, тобто розвитку запального 

процесу виникає діорганна патологія

Отже, спосіб лікування корів, хворих на гонадодистрофію, з використан

ням препарату «Каплаестрол+ОУ» має достатньо-високу терапевтичну ефектив

ність. Зокрема, установлено позитивний вплив на деякі біохімічні показники крові 

та статус ПАС тварин після лікування, відновлення структури та функції гонад, 

підвищуючи відповідно репродуктивну здатність корів (прояву еструсу, підви
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щення рівня заплідненості та зменшення кількості діб неплідності).

3.4.4. Розроблення способів терапії корів за гіпогонадизму

Серед гонадопатій у корів досить поширеним є гіпогонадизм. З’ясування 

механізмів виникнення, розвитку цієї патології та саногенезу заслуговує на увагу 

та всебічну підтримку. Пріоритетними є питання об’єктивної діагностики, ефек

тивної терапії та профілактики.

Відомі фактори (дефіцит вітаміну А, естрогенів та ФСГ) виникнення та ро

звитку гіпогонадизму у корів гіпотетично можна доповнити існуванням пору

шень, збоїв у системі ВРО-АОЗ.

При розробці терапевтично-профілактичних заходів логічним є застосу

вання антиоксидантних препаратів. Крім того, розглядаючи організм як цілісну 

систему, необхідним є доповнення програм терапії тварин тими речовинами, які б 

активізуючи мітоз, його ритмічність у геометричній прогресії при оптимізації 

ядерно-плазмового співвідношення забезпечили б достатньою кількістю пластич

ного матеріалу, підвищили кровоток в органі, синтез РНК і білків, прискорили 

рецепторні зв’язки.

Зараз практична ветеринарна медицина використовує багато антиоксидан

тних препаратів. Активно розвивається перспективний напрямок науки -  наноте- 

хнологія, основу якої складають НБМ і зокрема нанокристалічні препарати -  діо- 

ксид церію ф С ) та ортованадат гадолінію -  европію (ОУ) [178].

З метою підвищення терапевтичної ефективності препарату «Каплаес- 

трол» [293] у складі якого каротиноїди та плацентарні естрогени, логічною є до

бавка речовин, що впливали б на систему ПОЛ-АОЗ -  увага зосереджена на НБМ, 

зокрема на диоксиді церію та ортованадаті рідкісноземельних елементів.

Відомо, що наночастинки діоксиду церію в біологічних системах виявля

ють властивості антиоксидантів. Раніше, на модельній системі було показано, що 

крім діоксиду церію антиоксидантну активність виявляють і наночастинки на ос
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нові ортованадатів рідкісноземельних елементів. Установлено, що наночастинки 

на основі ортованадатів рідкісноземельних елементів можуть проникати у клітини 

та акумулюватися в ядрах.

Тому метою досліджень було з’ясувати терапевтичну ефективність препа

рату, їх вплив на: проокидантно-антиоксидантний статус, концентрацію білків та 

їх фракцій, інтенсивність репараційних процесів у яєчниках, репродуктивну фун

кцію у корів за гіпогонадизму.

Робота виконана у лабораторіях кафедри акушерства ХДЗВА, ВНКМ ІСМ 

НАН України, у ЦНДЛ НФаУ та деяких господарствах Харківської області.

Дослідження проведені на коровах розділених на групи у залежності від 

клінічного статусу, структурно-функціонального стану яєчників, застосування 

препаратів. Тварин виокремили у контрольну (n=5) та дослідну (n=8).

Тваринам контрольної групи лікування не застосовували, дослідним вво

дили експериментальний новітній препарат «Каплаестрол+DC».

Застосування препарату «Каплаестрол +DC» -  інтраабдомінальне введен

ня.

Креативність обґрунтування дози

Добова норма для корів становить: каротину -  200 мг (0,4 мг/кг маси тіла), 

Цинку -  500 мг (1,0 мг/кг), доза сумарних естрогенів -  5-25 мг (0,01-0,05 мг/кг). 

Вміст речовин в 1,0 мл препарату Каплаестрол+DC, складає:

-  каротину -  10 мг;

-  естрогенів -  1 мг;

-  БО -  0,00014 мг.

Підсумкове дозування за програмою -  доза препарату 10 мл на корову, або 

0,02 мл/кг маси тіла тварини.

Кратність ведення: три-п’ять разів 

Курс терапії: 9-20 діб.

Інтервал: три-чотири доби.

У випадках продовження дії негативних екологодефіцитобумовлених фак
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торів курс терапії повторюють.

Результати ефективності застосування препарату «Каплаеетрол+DC» наве

дено у таблиці 3.24.

Таблиця 3.24

Вплив препарату «Каплаестрол+БС» на показники гомеостазу та 

структурно-функціональний стан статевих органів корів за гіпогонадизму

(М ± т )

Г рупи тварин

Показники
Контрольна 

(п=5), до вве-

Дослідна (п=8), 

після введення +/- %

дення препарату препарату

1 2 3 4 5

Вміст каротину у сироватці крові, 

мкмоль/л
1,9±0,08 6±0,08 +4,1 315,7

Вміст вітаміну А у сироватці кро

ві, мкмоль/л
1,35±0,08 2,06±0,04* +0,71 65,5

Стан ПАС

Вміст у сироватці крові: 

ТБК-активних продуктів, мкМ/л 1,05±0,03 0,28±0,008*** -0,76 26,6

Каталази, мкМ/Н2О2/л-хв 27,006±1,76 51,92±1,25*** +24,9 52,0

СОД, умовн. од./мгНЬ 

Вміст в еритроцитах

6,5±0,42 13,75±1,30 +7,25 47,2

ТБК-активних продуктів, мкМ/л 42,01± 0,49 35,91± 0,86 -6,1 85,4

Каталази, мкМ/Н2О2/л-хв 16,86± 0,15 30,91± 0,69 +14,0 54,5

ВГ, мкМ/л 3,45±0,05 4,17±0,09 *** +0,72 82,7

Прооксидантно-антиоксидантне 

співвідношення (умовн. Од.)

2,5:1 1:1,1
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Продовження таблиці 3.24
1 2 3 4 5

Стан системи окисного ме

таболізму

Кількість еритроцитів, Т/л 

Концентрація гемоглобіну, г/л

4,25±0,45

85,12±1,23

6±0,32***

П0,3±М***

-1,75

-25,18

70,8

77,1

Гормональний статус 

Концентрація естрогенів, 

нмоль/л

75,5±1,22 121,37±1,63*** -45,87 62,2

Колпоцитоскопія Незначна деге

нерація клітин

Нормальний» 

тип мазка

Нормалізація

структури

Стан яєчників

Розміри

Консистенція

Зменшені

Помірковано

щільні

У межах норми 

Еластичні

Нормалізація

структури

Стан матки 

Скорочувальна здатність 

Консистенція

Незначна

Помірковано

щільна

Виражена

Еластична

Нормалізація

структури

Стан вагіни: 

Слизова оболонка
Бліда, сухувата

Рожева, зволо

жена

Нормалізація

структури

Характеристика статевого ци

клу
Неповноцінний Повноцінний Нормалізація

Тип термограми зовнішніх 

статевих органів
ІІ -  гіповаску- 

лярний

ІІІ -  васкуляр- 

ний, IV -  сітчас

то-строкатий

Нормалізація

Тип сонограми гонад ІІ -  гіпо- та гі- 

перехогенність 

не виражені

I -  гіпо- та слаб

ка зерниста гі- 

перехогенність

Нормалізація

Примітка: ***- р<0,001 порівняно з контрольною групою тварин
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Установлено позитивний вплив на проокидантно-антиоксидантний статус 

корів після лікування (табл. 3.24). Зокрема, підвищився вміст у сироватці крові 

каротину на 4,1 мкмоль/л (315,7 %), вітаміну А -  на 0,71 мкмоль/л (65,5 %), акти

вність каталази -  на 24,9 мкМ/Н2О2/л-хв (52,0 %) та СОД -  на 7,25 умовн. 

Од./мгНЬ (47,2 %) і активність каталази -  на 14,0 мкМ/Н2О2/л-хв (54,5 %) та ВГ -  

на 0,72 мкМ/л (82,7 %) в еритроцитах.

Відбулася нормалізація прооксидантно-антиоксидантного співвідношення 

з 2,5 : 1 до 1 : 1,1 умовн. Од., показників колпоцитоскопія, стан яєчників (розміри 

та консистенція), матки (скорочувальна здатність та консистенція) і вагіни (слизо

ва оболонка), характеристик статевого циклу, типу термограми зовнішніх стате

вих органів та сонограми гонад.

Натомість знизилися показники вмісту сироватці крові ТБК-активних про

дуктів на 0,76 мкМ/л (26,6 %) та на 6,1 мкМ/л (85,4 %) в еритроцитах, кількості 

еритроцитів -  на 1,75 Т/л (70,8 %) та концентрація гемоглобіну -  на 25,18 г/л (77,1 

%), а також концентрація естрогенів -  на 45,87 нмоль/л (62,2 %).

Таблиця 3.25

Терапевтична ефективність препарату «Каплаестрол+DC» за ліку

вання корів з гіпогонадизмом, (М ± m)

Г рупи тварин

Тривалість періоду 

від початку обробок 

до відновлення розмі

рів яєчників, діб

Тривалість періоду 

від початку обробок 

корів до еструсу, діб

Заплід

неність,

%

Діб не- 

пліднос

ті

Контрольна (п=5) 

Препарат не вводили

Відновлення не від

булося у межах 90 діб

Анафродизія протя

гом 90 діб
Відсутня 90

Дослідна (п=8) Вве

дення препарату «Ка- 

aлаестрол+DC»

29,6±1,4 41±6,8*** 75 53,2

+/- -60,4 -49 — -36,8

Примітка: ***- р<0,001 порівняно з контрольною групою тварин; 90 -  тривалість до
сліду, діб.
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Відмічено позитивний вплив препарату «Каплаеетрол+DC» на показники 

репродуктивної функції корів. Згідно даних таблиці 3.25 Установлено, що у корів 

дослідної групи відновлення розмірів гонад від початку терапевтичних обробок 

відбулося на 29,6±1,4 добу, прояв еструсу -  на 41±6,8 добу, а заплідненість стано

вила 75 %.

Окрім додавання до складу препарату «Каплаестрол» DC використовували 

наночастинки ортованадату гадолінію активованого європієм (ОУ). Застосування 

та ефективність препарату «Каплаестрол + ОУ» коровам за гіпогонадизму пред

ставлено у наступному дослідженні.

Застосування препарату Каплаестрол+ОУ -  інтраабдомінальне введення.

Креативність обґрунтування дози. Добова норма для корів становить: ка

ротину -  200 мг (0,4 мг/кг маси тіла), Цинку -  500 мг (1,0 мг/кг), доза сумарних 

естрогенів -  5-25 мг (0,01-0,05 мг/кг).

Вміст речовин в 1 мл препарату «Каплаестрол+ ОУ», складає:

-  каротину -  10 мг;

-  естрогенів -  1 мг;

-  ОУ -  0,00015 мг.

Підсумкове дозування за програмою -  доза препарату 10 мл на корову, або 

0,02 мл/кг маси тіла тварини.

Кратність ведення: три -  п’ять разів

Курс терапії: 9-20 діб.

Інтервал: три-чотири доби.

У випадках продовження дії негативних екологодефіцитобумовлених фак

торів курс терапії повторюють.

Результати терапії наведено у таблицях 3.26 та 3.27.

Згідно даних таблиці 3.26 помітний достатньо високий терапевтичний 

ефект запропонованої програми лікування. Отже, у корів після лікування препа

ратом «Каплаестрол+ОУ» порівняно з тваринами яких не лікували, нами було 

відмічено збільшення показників та оптимізація у сироватці крові вмісту р- 

каротину на 4,25 мкмоль/л (329,0 %), вітаміну А -  на 1,0 мкмоль/л (183,0 %), ак
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тивність каталази -  на 30,31мкМ/Н2О2/л-хв (204,4 %) та СОД -  на 12,37 умовн. 

Од./мгНЬ (302,2 %), активність каталази -  на 12,31 мкМ/Н2О2/л-хв (57,4 %) та ВГ 

-  на 0,76 мкМ/л (82,0 %) в еритроцитах, а також концентрація естрогенів -  на 

47,12 нмоль/л (61,0 %).

Таблиця 3.26

Вплив препарату «Каплаестрол+OV» на деякі показники гомеостазу 

та структурно-функціонального стану статевих органів при лікуванні корів з

гіпогонадизмом (п=8, М ± т )

Г рупи тварин

Показники
Контрольна до 

введення пре

парату

Дослідна після 

введення пре

парату

+/- %

1 2 3 4 5

Вміст каротину у сироватці крові, 

мкмоль/л 1,85±0,06 6,1±0,06 +4,25 +329,0

Вміст вітаміну А у сироватці кро

ві, мкмоль/л 1,2±0,08 2,2±0,06*** +1,0 +183,0

Стан ПАС

Вміст у сироватці крові: 

ТБК-активних продуктів, мкМ/л 1,05±0,03 0,27±0,008 *** -0,74 388,0

Каталаза, мкМ/Н2О2/л-хв 29,03±0,57 59,35±0,27 +30,31 204,4

СОД, умовн. Од./мгНЬ 6,12±0,29 18,5±0,33 +12,37 302,2

Вміст в еритроцитах 

ТБК-активних продуктів, мкМ/л 42,00± 0,28 32,03± 0,15 -9,96 76,2

Каталаза, мкМ/Н2О2/л-хв 16,73± 0,13 29,12± 0,18 +12,31 57,4

ВГ, мкМ/л 3,52±0,05 4,29±0,03 *** +0,76 82,0

Прооксидантно-антиоксидантне 

співвідношення (умовн. Од.)

2,6:1 1:1,1
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Продовження таблиці 3.26

1 2 3 4 5

Стан системи окисного 

метаболізму Кількість 

еритроцитів, Т/л 

Концентрація гемогло

біну, г/л

4,1±0,44

85,1±0,89

6,7±0,31***

111,5±1,0***

+2,6

+26,4

61,2

76,3

Гормональний статус 

Концентрація естроге

нів, нмоль/л 74±1,1 121,12±0,97 +47,12 61,0

Колпоцитоскопія Незначна дегенера

ція клітин

«Нормальний» тип 

мазка

Нормалізація

структури

Стан яєчників

Розміри

Консистенція

Зменшені

Помірковано щільні

У межах норми 

Еластичні

Нормалізація

структури

Стан матки 

Скорочувальна здат

ність

Консистенція

Незначна

Помірковано щільна

Виражена

Еластична

Нормалізація

структури

Стан вагіни: 

Слизова оболонка Бліда, сухувата
Рожева, зволожена

Нормалізація

структури

Характеристика стате

вого циклу

Неповноцінний Повноцінний Нормалізація

Тип термограми зовні

шніх статевих органів

ІІ -  гіповаскулярний ІІІ -  васкулярний, 

IV -  сітчасто- 

строкатий

Нормалізація

структури
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Продовження таблиці 3.26

1 2 3 4 5

Тип сонограми гонад ІІ -  гіпо- та гіпе- І -  гіпо- та слабка Нормалізація

рехогенність не ви- зерниста гіперехо- структури

ражені генність

Примітка: ***- р<0,001 порівняно з контрольною групою тварин

Відбулася нормалізація прооксидантно-антиоксидантне співвідношення з 

2,6 : 1 до 1 : 1,1 умовн. Од., показників колпоцитоскопії, стану яєчників (розміри 

та консистенція), матки (скорочувальна здатність та консистенція) і вагіни (слизо

ва оболонка), характеристик статевого циклу, типу термограми зовнішніх стате

вих органів та сонограми гонад.

Натомість знизився вміст ТБК-активних продуктів у сироватці крові на 

0,74 мкМ/л (380,0 %) та еритроцитах -  на 9,96 мкМ/л (76,2 %).

Терапевтична ефективність препарату «Каплаестрол+ОУ» при лікуванні 

корів за гіпогонадизму представлена у таблиці 3.27.

Таблиця 3.27

Терапевтична ефективність препарату «Каплаестрол+OV» за ліку

вання корів з гіпогонадизмом, (М ± m)

Г рупи тварин

Тривалість періоду 

від початку обробок 

до відновлення роз

мірів яєчників, діб

Тривалість періоду 

від початку обро

бок корів до ест

русу, діб

Заплід

неність,

%

Діб не

плідності

1 2 3 4 5

Контрольна, п=5 Відновлення не від

булося у межах 90 діб

Анафродизія про

тягом 90 діб

Відсутня 90



204

Продовження таблиці 3.27

1 2 3 4 5

Дослідна, п=8 

«Каплаес

трол+ОУ»

27,3±1,2*** 40,6±7,4 75 52,9

+/- -62,7 -49 - -37,1

Примітка: ***- р<0,001 порівняно з контрольною групою тварин; 90 -  тривалість до
сліду, діб.

Як вказують одержані дані, комплексний препарат «Каплаестрол+ОУ» при 

лікуванні корів за гіпогонадизму виявив високу фармакологічну активність і те

рапевтичну ефективність. Так, у дослідних корів порівняно з контрольними тва

ринами вірогідно активізувалась реабілітація структури та функції яєчників на 

62,7 доби (69,6 %), скоротилась тривалість періоду від родів до еструсу на 49 діб 

(54,8 %) та неплідності -  на 37,1 доби (41,2 %), а заплідненість зросла на 75 %.

3.4.5. Розроблення способу терапії корів за діорганної патології 

(гіполютеоліз на тлі хронічного ендометриту)

Матка є тим органом, який включає та регулює механізми зворотного роз

витку жовтого тіла вагітності чи статевого циклу тварин. Цей механізм 

пов’язаний з продукцією ендометрієм простагландинів, котрі мають лютеолітичну 

дію.

Патологічні процеси в ендометрії спричиняють зниження, або ж зупинку 

виділення маткових простагландинів, що в свою чергу призводить до виникнення 

гонадопатій -  гіполютеолізу (затримки регресії жовтого тіла з клінічними проява

ми анафродизії).
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Перед початком лікування необхідно визначити показники необхідності 

застосування препаратів створених на основі НБМ. Для цього використовується 

рейтингова шкала.

Сучасні вимоги, що ставляться перед теоретичною та практичною ветери

нарною медициною, потребують більш широкого впровадження ефективних за

собів та методів лікування високопродуктивних тварин з різними захворювання

ми.

Надії на те, що антибіотики можуть повністю вирішити проблему патоло- 

гій інфекційної природи не виправдовуються. У відповідь на синтез та викорис

тання нових форм антибактеріальних препаратів з’являються інші штами мікроо

рганізмів, все сильніше виявляють свої патологічні властивості віруси та гриби. 

Застосовувати антибіотики стає все складніше та дорожче. Безконтрольне їх ви

користання торкається надзвичайно актуальної проблеми -  отримання не шкідли

вих для здоров’я людини продуктів харчування тваринного походження.

Очевидна необхідність вибору таких засобів лікування тварин, які б поряд 

з вираженими антибактеріальними властивостями, не були дотичними до згада

них негативів.

Озонотерапія -  високоефективний, екологічний і економічно вигідний ме

тод лікування тварин, що створює позитивні впливи, за яких практично відсутні 

побічні ефекти.

Озон був відкритий голландським фізиком Мак Ван Марумом у 1785 році, 

а у 1896 р. М. Тесла створив перший генератор озону. Зараз використовують бага

то конструкцій озоногенераторів.

Озон має високу реактивну здатність та активно вступає у реакції з різни

ми біологічними об’єктами, зокрема зі структурами клітин. Основною мішенню 

біологічної дії озону на клітину є плазматичні біомембрани, при цьому помітне 

підвищення репродуктивної здатності клітин при малих дозах озону .

Доказане різноманіття терапевтичних ефектів: антибактеріальний, фунгі

цидний, антивірусний, імуномоделюючий, стимуляція антиоксидантного захисту, 

репарації та мікроциркуляції, а також оптимізації обмінних процесів при прове
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денні озонотерапії. Шляхом неспецифічного впливу на організм озон стимулює та 

регулює його захисні та адаптивні реакції. При цьому високі концентрації озону 

мають виражений дезінфікуючий ефект, тоді як низькі сприяють епітелізації та 

заживленню.

Зараз для тварин, особливо високопродуктивних, з акушерсько- 

гінекологічними та андрологічними захворюваннями набуло поширення комплек

сне, програмне лікування з врахуванням принципності дії препаратів. Одним із 

важливих пунктів програми є застосування препаратів антибактеріального спря

мування. Відомі препарати відрізняються варіабельністю дії, деякі з них мають 

окремі негативні впливи. Пошук для згаданого пункту програми нових препара

тів, які б відповідали вимогам практики на сучасному рівні, є актуальною пробле

мою, що потребує вирішення.

Методика приготування ОКО (озонована кукурудзяна олія) полягала у то

му, що в скляну колбу об’ємом 500 мл. заливається 300 мл очищеної, рафінованої 

кукурудзяної олії кімнатної температури. Колба з’єднується з озонатором труб

кою виготовленою із озоностійкого матеріалу. На озонаторі виставляється необ

хідна потужність, достатня для отримання необхідної концентрації ОКС (від 5 до 

10 мг/л), час барботажу 2 години. Після закінчення барботажу олію розливають у 

флакони із темного скла. Флакони зберігають у холодильнику. Термін зберігання 

1-2 місяці.

«Прозон» комплексний препарат. Озоновану кукурудзяну олію змішували 

з препаратом бджільництва.

Роботу виконано в умовах кафедри акушерства, гінекології і біотехнології 

розмноження тварин Харківської державної зооветеринарної академії, науко

во-навчального центру рослинництва і тваринництва ХДЗВА, СТОВ «Дельта» 

Нововодолазського, СТОВ «Маяк» Чугуївського районів Харківської області.

Матеріалом для досліджень слугували хворі на хронічний метрит корови 

української чорно-рябої породи, віком -  від 5 до 8 років, масою тіла- 450-500 

кг. При постановці діагнозу на катарально-гнійний ендометрит у корів викорис

товували клінічні, гінекологічні (вагінальне і ректальне) та сонографічний методи
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дослідження. За принципом аналогів було сформовано три групи тварин: контро

льна та дві дослідних.

Тварин контрольної групи (п=5) лікували за комплексною програмою з ви

користанням антибіотиків (Комбікель, Гінобіотик), тваринам дослідних груп 

пункт програми використання антибактеріальних препаратів замінено препарата

ми, які містять озонований матеріал. Так, тваринам першої дослідної групи (п=7) 

застосовували препарат «ОКО», коровам другої дослідної групи (п=21) -  препарат 

«Прозон». Препарати вводили інтраутерально у дозі 50 мл 3-5 разів з інтервалом 

24 години.

Препарати «ОКО» та «Прозон» розроблено на кафедрі ветеринарної ре- 

продуктології ХДЗВА.

«ОКО» -  озонована кукурудзяна олія, «Прозон» -  комплексний препарат, 

який містить озоновану кукурудзяну олію та продукти бджільництва.

Першим пунктом терапії корів є введення інтрамускулярно, інтраабдомі- 

нально чи парарадікскаудально (область біля хвостових впадин) вводять 2 %-го 

олійного розчину синестролу у дозі 4 мл. Це необхідно для розкриття шийки мат

ки. Антимікробний препарат «Прозон» вводять за допомогою цервіксскопу та ка- 

тетера-тампонатора з силіконовим наконечником. Препарат вводять безпосеред

ньо у матку у дозі 50 мл , три -  п’ять разів з інтервалом 24 год.

Техніка інтраутерального введення препарату «Прозон». Використовують 

вагінальне дзеркало чи цервіксскоп, або ж фіксуючи рукою через пряму кишку 

шийку матки вводять катетер у її цервікальний канал.

Креативність обґрунтування дози

Добова норма для корів становить: каротину -  200 мг (0,4 мг/кг маси тіла), 

Цинку -  500 мг (1,0 мг/кг), доза сумарних естрогенів -  5-25 мг (0,01-0,05 мг/кг).

Вміст речовин в 1 мл препарату Каплаестрол+ОУ, складає:

-  Каротину -  10 мг;

-  Естрогенів -  1 мг;

-  ОУ -  0,00015 мг;



208

Підсумкове дозування за програмою -  доза препарату 10 мл на корову, або 

0,02 мл/кг маси тіла тварини.

Кратність ведення: три -  чотири рази 

Інтервал: 48 год.

Курс терапії: 4-6 діб.

Вплив препарату «Каплаестрол+ОУ» на деякі показники гомеостазу та 

структурно-функціональний стан статевих органів корів у результаті їх лікування 

за діорганної патології наведено у таблиці 3.28.

Таблиця 3.28

Вплив препарату «Каплаестрол+ OV» на деякі показники гомеостазу 

та структурно-функціональний стан статевих органів корів (п = 5, М ± т )

Показники

Г рупи тварин

Контрольна, до 

введення пре

парату

Дослідна, після 

введення пре

парату

+/- %

1 2 3 4 5

Вміст каротину у сироватці крові, 

мкмоль/л
1,8±0,1 6,06±0,18*** +4,26 336,6

Вміст вітаміну А у сироватці крові, 

мкмоль/л
1,2±0,06 2,1±0,6*** +0,9 76

Стан прооксидантно- 

антиоксидантної системи 

Вміст у сироватці крові:

- ТБК-активних продуктів, мкМ/л

- Каталази, мкМ/Н2О2/л-хв

- СОД, умовн. од./мгНЬ 

Вміст в еритроцитах

- ТБК-активних продуктів, мкМ/л

1,05±0,030

28,03±0,50

5,1±0,20

53,8± 2,40

0,25±0,008***

58,3±0,27

17,5±0,30

37,2± 2,90***

-0,8

+30,3

+12,4

-16,6

420

206

302.2

59.2
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Продовження таблиці 3.28

1 2 3 4 5

- Каталази, МКМ/Н2О2/Л-ХВ 17,2± 2,30 45,4± 0,80*** +28,2 62,1,2

- ВГ, мкМ/л 3,5±0,10 4,5±0,08 *** +1 2,2

Прооксидантно-антиоксидантне 

співвідношення (умовн. Од.)

3,1:1 1:2,1

Стан системи окисного метабо-

лізму

- Кількість еритроцитів, Т/л 4,10±0,09 5,20±0,20*** +1,1 21,1
- Концентрація гемоглобіну, г/л 84,4±0,8 106,6±2,1 +22,2 20,8

Гормональний статус

- Концентрація естрогенів, 83,6±1,8 125,2±1,5*** +41,6 66,7

пмоль/л

Колпоцитоскопія
Незначна дегене

рація клітин

«Нормальний» 

тип мазка

Нормаліза

ція структу

ри

Стан яєчників

- Розміри У межах норми У межах норми Нормаліза-

- Консистенція Помірковано Еластичні ція структу-

щільні ри

- Наявність жовтого тіла Присутнє Відсутнє

Стан матки

- Скорочувальна здатність Незначна Виражена

- Консистенція Помірковано Еластична Нормаліза-

щільна ція структу-

Цервіксцитограма Дегенерація клі- «Нормальний» ри

тин, мікробна тип мазка

контамінація



210

Продовження таблиці 3.28

1 2 3 4 5

Стан вагіни: 

Слизова оболонка Бліда, сухувата Рожева, зволо

жена

Нормаліза

ція структу

ри

Характеристика статевого циклу Неповноцінний Повноцінний Нормаліза

ція

Тип термограми зовнішніх стате

вих органів ІІ -  гіповаскуляр- 

ний

IV -  сітчасто- 

строкатий

Нормаліза

ція структу

ри

Тип сонограми гонад ІІ -  гіпо- та гіпе- 

рехогенність не 

виражені

І -  гіпо- та 

слабка зернис

та гіперехоген- 

ність

Нормаліза

ція структу

ри

Примітка: ***- р<0,001 порівняно з контрольною групою тварин

У результаті проведеного лікування корів за діорганної патології з викори

станням препаратів «Каплаестрол+ОУ», «ОКО» та «Прозон» установлено збіль

шення у сироватці крові показників вмісту в-каротину (на 4,26 мкмоль/л або

336,6 %), вітаміну А (на 0,9 мкмоль/л або 76,0 %), каталази (на 30,3 мкМ/Н2О2/л- 

хв або 206,0 %) та СОД (на 12,4 умовн. од./мгНЬ або 302,2 %) і каталази (на 

28,2 мкМ/Н2О2/л-хв або 62,1 %) та ВГ (на 1,0 мкМ/л або 22,2 %) в еритроцитах, 

концентрації естрогенів (на 41,6 нмоль/л або 66,7 %) і зниження вмісту ТБК- 

активних продуктів у сироватці крові (на 0,8 мкМ/л або 420,0 %) та еритроцитах 

(на 16,6 мкМ/л або 59,2 %).

Наведена інформація переконливо свідчить про позитивні зміни у корів пі

сля їх комплексного лікування.
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У корів відмічено наступне:

- збільшення показників вмісту у сироватці крові в-каротину, вітаміну А та

Цинку;

- оптимізація балансу прооксидантно-антиоксидантної системи;

- позитивні зміни у системі окисного метаболізму;

- нормалізація структури та функції яєчників та матки;

- підвищення рівня естрогенів у сироватці крові, відновлення повноцінного 

еструсу, нормалізація колпоцитограм, термограм і сонограм.

Комплексна терапія корів з використанням препаратів «Каплаестрол+ОУ» 

-  «Прозон» мала найвищу ефективність, про що вказують дані таблиці 3.29.

Таблиця 3.29

Терапевтична ефективність препарату Каплаестрол+ОУ (М ± т )

Г рупи тварин

Клінічне

одужання,

діб

Тривалість періоду 

після лікування до 

прояву еструсу, діб

Заплідненість ко

рів після першого 

осіменіння, %

І. Дослідна група (п=6). Ви

користання антибіотиків
8±0,57 26,3±1,62 50

ІІ. Дослідна група (п=5) 

Використання Прозону

3,8±0,34**
* 15,0±0,69*** 80

ІІІ. Дослідна (п=5) Викорис

тання Прозону та Каплаес- 

тролу+ОУ

3,6±0,4 14,6±0,5 80

±/%
-0,2- 4,4 / 

5,3- 55
-0,4 -11,7/ 2,6 -44,5 -30

Примітка: ***- р<0,001 порівняно з контрольною групою тварин

Як вказують дані таблиці, озонотерапія корів за хронічного метриту у до

слідних тварин тривалість періоду лікування знизилась на 0,2-5,3 доби (5,3-55 %)
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порівняно з контролем. Скоротилась тривалість періоду від родів до еструсу від

повідно на 0,4-11,7 доби (2,6-44,5 %), а заплідненість корів зросла на 30 %.

Отже, результати проведених досліджень також вказують про те, що озо

нований матеріал має антимікробні дію та сприяє швидкому відновленню пошко

дженого епітелію слизової оболонки матки, яка виділяє простагландини спрямо

ваних на регресію жовтого тіла, а при застосуванні у комплексі з НБМ має ще 

кращий терапевтичний ефект.

Висновок до підрозділу 3.4

Розроблено програми рейтингової оцінки показників необхідності застосу

вання препаратів та комплексної терапії корів з гонадопатіями.

1. Програма рейтингової оцінки показників необхідності застосування 

препаратів коровам за гонадодистрофії, гіпогонадизму та діорганної патології (гі- 

полютеоліз + хронічний метрит) визначає градації «Застосування препаратів не 

потрібне», «Необхідне застосування препаратів» (> 55-70 балів) та «Термінове 

введення препаратів» (>70-100 балів), а її алгоритм враховує показники:

- біохімічні (у сироватці крові вміст каротину, вітаміну А та Цинку),

- стану ПАС (вміст ТБК-активних продуктів, каталази та СОД -  у сирова

тці крові і ТБК-активних продуктів, каталази та ВГ -  в еритроцитах),

- системи окисного метаболізму (кількість еритроцитів, концентрація ге

моглобіну та 2,3-ДФГ),

- гормонального статусу (концентрація естрогенів та колпоцитоскопії),

- стану яєчників (розміри та консистенція), матки (скорочувальна здат

ність та консистенція) і вагіни (стан слизової оболонки),

- характеристики статевого циклу,

- типу термограми зовнішніх статевих органів та сонограми гонад.

2. Розроблено комплексну програму лікування корів за гонадодистрофії з 

використанням препарату «Каплаестрол+ОУ», яка забезпечує:

- підвищення вмісту у сироватці крові каротину на 4,15 мкмоль/л 

(319,6 %), вітаміну А -  на 1,0 мкмоль/л (56,1 %), Цинку -  на 10,5 мкмоль/л
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(66,3 %), каталази -  на 14,4 МКМ/Н2О2/Л-ХВ. (191,1 %) та ВГ -  на 0,8 мкМ/л 

(80,9 %) в еритроцитах, концентрації естрогенів -  на 41,6 пмоль/л (66,7 %);

- нормалізацію структури яєчників (розміри та консистенція), матки (ско

рочувальна здатність та консистенція) і вагіни (стан слизової оболонки та параме

три колпоцитоскопії), характеристики статевого циклу та тип сонограми гонад;

- зниження вмісту в еритроцитах ТБК-активних продуктів -  на 10,4 мкМ/л 

(74,6 %);

- скорочення тривалості періоду від початку обробок до репарації яєчни

ків на 71,8 доби (494,5 %), початку обробок корів до настання повноцінного ест

русу -  на 57,2 доби (63,5 %) та тривалості неплідності -  на 37,1 доби (41,2 %);

- активну репарацію яєчників (наявність неушкоджених примордіальних 

фолікулів, утворення нормальних яйцеклітин, зменшення фіброзних прошарків).

3. Розроблено комплексну програму лікування корів за гіпогонадизму, яка 

забезпечує . Зокрема:

- за використанням препарату «Каплаестрол+DC»: підвищення вмісту у 

сироватці крові каротину (на 4,1 мкмоль/л або 315,7 %), вітаміну А (на 

0,71 мкмоль/л або 65,5 %), каталази (на 24,9 мкМ/Н2О2/л-хв або 52,0 %) та СОД 

(на 7,25 умовн. Од./мгНЬ або 47,2 %) і каталази (на 14,0 мкМ/Н2О2/л-хв або

54.5 %) та ВГ (на 0,72 мкМ/л або 82,7 %) в еритроцитах; нормалізацію прооксида- 

нтно-антиоксидантного співвідношення з 2,5 : 1 до 1 : 1,1 умовн. од., показників 

колпоцитоскопії, стан яєчників (розміри та консистенція), матки (скорочувальна 

здатність та консистенція) і вагіни (слизова оболонка), характеристик статевого 

циклу, типу термограми зовнішніх статевих органів та сонограми гонад; зниження 

показників вмісту сироватці крові ТБК-активних продуктів (на 0.76 мкМ/л або

26.6 %) та ТБК-активних продуктів (на 6,1 мкМ/л або 85,4 %) в еритроцитах, кіль

кості еритроцитів (на 1,75 Т/л або 70,8 %) та концентрації гемоглобіну (на 25,18 

г/л або77,1 %), концентрації естрогенів (на 45,87 нмоль/л або 62,2 %), відновлення 

розмірів гонад від початку терапевтичних обробок на 29,6±1,4 добу, прояв естру

су -  на 41±6,8 добу, заплідненості -  до 75 %;
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- за використанням препарату «Каплаестрол+ОУ»: збільшення у сироватці 

крові показників вмісту в-каротину (на 4,25 мкмоль/л або 329,0 %), вітаміну А (на

1.0 мкмоль/л або 183,0 %), каталази (на 30,31 мкМ/Н2О2/л-хв або 204,4 %) та СОД 

(на 12,37 умовн. Од./мгНЬ або 302,2 %) і каталази (на 12,31 мкМ/Н2О2/л-хв або 

57,4 %) та ВГ (на 0,76 мкМ/л або 82,0 %) в еритроцитах, концентрації естрогенів 

(на 47,12 нмоль/л або 61,0 %); нормалізація прооксидантно-антиоксидантного 

співвідношення (з 2,6 : 1 до 1 : 1,1 умовн. Од.), показників колпоцитоскопії, стану 

яєчників (розміри та консистенція), матки (скорочувальна здатність та консистен

ція) і вагіни (слизова оболонка), характеристик статевого циклу, типу термограми 

зовнішніх статевих органів та сонограми гонад; зниження вмісту ТБК-активних 

продуктів у сироватці крові (на 0,74 мкМ/л або 380,0 %) та еритроцитах (на 9,96 

мкМ/л або 76,2 %); активізація реабілітації структури та функції яєчників (на 62,7 

доби або 69,6 %), скорочення тривалості періоду від родів до еструсу (на 49 діб 

або 54,8 %) та неплідності (на 37,1 доби або 41,2 %), підвищення заплідненості 

(на 75 %).

4. Розроблено комплексну програму лікування корів за діорганної патоло

гії, яка забезпечує, зокрема: збільшення у сироватці крові показників вмісту в- 

каротину (на 4,26 мкмоль/л або 336,6 %), вітаміну А (на 0,9 мкмоль/л або 76,0 %), 

каталази (на 30,3 мкМ/Н2О2/л-хв або 206,0 %) та СОД (на 12,4 умовн. од./мгНЬ 

або 302,2 %) і каталази (на 28,2 мкМ/Н2О2/л-хв або 62,1 %) та ВГ (на 1,0 мкМ/л 

або 22,2 %) в еритроцитах, концентрації естрогенів (на 41,6 нмоль/л або 66,7 %) і 

зниження вмісту ТБК-активних продуктів у сироватці крові (на 0,8 мкМ/л або

420.0 %) та еритроцитах (на 16,6 мкМ/л або 59,2 %), а також скоротилась трива

лість періоду лікування з на 0,2-5,3 доби (5,3-55 %) порівняно з контролем, пері

оду від родів до еструсу відповідно на 0,4-11,7 доби (2,6-44,5 %), а заплідненість 

корів зросла на 30 %.
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РОЗДІЛ 4

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наші дослідження з теоретико-експериментального обґрунтування і роз

роблення діагностичних та лікувальних заходів корів за гонадопатій передбачали 

чотири напрямки:1) вивчення розповсюдженості патологій яєчників у корів як 

причини неплідності у господарствах Слобожанщини України; 2) визначення де

яких показників антиоксидантної системи, окисного метаболізму та біохімічних 

показників корів за патологій яєчників, дослідження окремих показників гомеос

тазу процесів ПОЛ та стану системи АОЗ корів і динаміки структури яєчників ко

рів у післяродовий період у залежності від морфо-функціонального стану ФПК як 

складової етіопатоґенезу гонадопатій у корів; 3) розроблення методики прижиттє

вої оцінки ендоструктури яєчників і диференціації їх морфо-функціонального 

стану з використанням інформаційних технологій як складової програми компле

ксної діагностики гонадопатій у корів і 4) розроблення програми комплексної те

рапії корів за гонадопатій з використанням препаратів, що містять НБМ та ОМ, 

визначення їх терапевтичної та економічної ефективності.

Перш за все, нами одержано результати досліджень з виявлення причин не

плідності корів деяких господарств Слобожанщини України і установлено, що із 

1046 досліджених корів неплідність діагностовано у 196 тварин, що становить

18,7 %, з коливаннями по досліджуваних господарствах від 14,8 % (СТОВ «Аль

фа») до 26,1 % (ННЦТіР ХДЗВА).

Найбільш поширеними патологіями, що обумовлюють неплідність корів 

були гонадопатії. Зокрема, гіпогонадизм діагностований у 44,4 % неплідних корів 

(від 33,3 % -  в ННЦТіР ХДЗВА, до 55,6 % -  у ТОВ АФ «Піщанська»), гіполютео- 

ліз -  у 34,7 % (від 24,4 % -  у ТОВ АФ «Піщанська», до 43,9 % -  у ФГ «Дельта»). 

Значний відсоток серед неплідних корів займала діорганна патологія (гіполютео- 

ліз + хронічний ендометрит) -  9,7 % (від 11,1 % -  у ТОВ АФ «Піщанська», до
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25,0 % -  в ННЦТіР ХДЗВА). На інші патології, як причину неплідності у корів 

приходилося 11,2 % -  від 9,7 % до 13,5 % по дослідних господарствах (відповідно 

ННЦТіР ХДЗВА та СТОВ «Альфа»).

Наступним нашим дослідження було визначення деяких показників гомео

стазу і морфологічних параметрів плаценти та вомероназального органу корів за 

гонадопатій. Отримані результати вказують наступне: у групі тварин з ФПН та 

порушенням системи АОЗ, починаючи з 20—ї доби післяродового періоду відміча

ється збільшення кількості випадків затримки терміну лізису жовтого тіла вагіт

ності на 28 %, на 30-ту добу -  на 47,6 % та на 45-ту добу на 33,6 % порівняно з 

коровами у яких не виявлено порушення фізіологічних показників.

При дослідженні динаміки відновлення розмірів яєчників корів установле

но, що у тварин ІІ групи їх кількість з гіпогонадизмом збільшена порівняно з І -ю 

протягом всього післяродового періоду. Так, на 10-ту добу гіпогонадизм діагнос

тований у 92 % (+24,3 %), на 20-ту -  88 % (+30 %), 30-ту добу -  77,7 % (+ 52,7 

%), на 45-ту добу морфо-функціональний стан яєчників не відновився у 55 % 

(+45,9 %) досліджуваних корів відповідно.

За результатами моніторинг деяких показників обмінних реакцій у корів з 

гонадопатіями як факторів ушкоджуючої дії на яєчники корів нами визначено де

які показники гомеостазу, стану системи окисного метаболізму, гормонального 

статусу корів за гонадопатій. Зокрема, за гонадодистрофії виявлено відхилення 

біохімічних показників корів за гонадодистрофії порівняно з тваринами з норма

льним станом яєчників. Так, у хворих корів установлено зменшення вмісту каро

тину у сироватці крові на 4,15 мкмоль/л (312,8 %), вітаміну А на 1 мкмоль/л 

(178,1 %). При дослідженні показників стану системи окисного метаболізму корів 

за гонадодистрофії установлено зменшення кількості еритроцитів на 1,8 Т/л 

(42,8 %), а концентрація гемоглобіну знижена на 25,1 г/л (29,4 %). Крім того, при 

визначенні гормонального статусу виявлено зменшення концентрації естрогенів в 

крові на 41,6 нмоль/л (66,7 %) порівняно з коровами з нормальним морфо- 

функціональним станом яєчників.
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Отже, при дослідженні деяких біохімічних показників крові, стану системи 

окисного метаболізму та гормонального статусу корів за гонадодистрофії виявле

но їх відхилення на 29,4-312,8 % порівняно з клінічно здоровими тваринами.

За гіпогонадизму виявлено зменшення біохімічних показників корів порів

няно з тваринами з нормальним морфо-функціональним станом яєчників. Так, у 

корів за даної гонадопатії установлено зниження концентрації каротину у сирова

тці крові на 4,2 мкмоль/л (321 %), вітаміну А на 0,93 мкмоль/л (68,8 %). При дос

лідженні показників стану системи окисного метаболізму корів за гіпогонадизму 

установлено зменшення кількості еритроцитів на 1,9 Т/л (46,3 %) та вмісту гемо

глобіну знижений -  на 25,2 г/л (29,6 %). При дослідженні гормонального статусу 

таких корів виявлено зменшення концентрації естрогенів в крові на 49,7 пмоль/л 

(65,8 %).

За діорганної патології (гіполютеоліз ^  хронічний метрит) установлено, 

що у корів спостерігається зменшення концентрації каротину у сироватці крові на 

4,3 мкмоль/л (338,8 %), вітаміну А на 1,9 мкмоль/л (90 %). При дослідженні пока

зників стану системи окисного метаболізму виявлене зменшення вмісту еритро

цитів на 1,9 Т/л (46,3 %), гемоглобіну на 25,9 г/л (30,6 %). Визначення гормональ

ного статусу корів за даної патології дозволило виявити зменшення концентрації 

естрогенів в крові на 41,6 нмоль/л (49,7 %).

Отже, установлено, що у сироватці крові корів за гонадопатій порівняно з 

тваринами за нормального перебігу післяродового періоду значно знижений вміст 

каротину на 4,15-4,3 мкмоль/л (295-319,6 %) та вітаміну А -  на 0,93-1 мкмоль/л 

(168,8-190 %).

При дослідженні стану системи окисного метаболізму корів за гонадопатій 

відмічена подібна тенденція показників визначень: кількість еритроцитів зменше

на на 42,8-46,3 % концентрація гемоглобіну на 29,4-30,6 % порівняно з групою 

корів за нормального структурного стану гонад.

Такий стан визначених показників у корів за гонадопатій призвів до змен

шення концентрації естрогенів в крові корів на 49,7-65,8 %.
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Отже, наведена інформація свідчить, що у корів за патологій яєчників 

установлене вірогідне відхилення від фізіологічної норми деяких показників го

меостазу крові (зниження вмісту каротину та вітаміну А у сироватці крові), стану 

системи окисного метаболізму (зменшення кількості еритроцитів та концентрації 

гемоглобіну), порушення гормонального статусу (зменшення концентрації естро

генів), що може вплинути на стан ПАС.

При визначенні концентрації похідних ВРО та статусу АОЗ у корів за ова- 

ріодистрофії установленні розбіжності вказаних показників. При цьому у тварин 

за оваріодистрофії рівень ТБК-активних продуктів в еритроцитах крові був віро

гідно збільшений на 25,3 %, активність каталази була зменшена на 91,1 %, показ

ник відновленого глутатіону також був знижений на 19,1 %.

Проведеними дослідженнями установлено, що у корів за оваріодистрофії 

зростає концентрація вільно радикальних окислів -  ТБК-активних продуктів та 

знижується вміст антиоксидантів -  каталази, СОД і ВГ.

Виявлені розбіжності у процесах ПОЛ та стані системи АОЗ, корів за ова

ріодистрофії вказують про достатньо важливу визначаючу роль у ґенезі патологій 

яєчників.

Установлено, що у корів за гіпогонадизму, порівняно з тваринами за нор

мального структурно-функціонального стану яєчників вірогідне зменшення вміс

ту загального протеїну на 0,95 г/л (20,9 %), глобулінів а2 -  на 0,21 г/л (1,4 %), в -  

на 3,51 г/л (23,4 %) та у -  на 4,68 г/л (18,2 %). Натомість вміст альбумінів і глобу

лінів а1, навпаки, збільшився -  відповідно на 6,1 г/л (20,9 %) та 1,49 г/л (57,9 %).

Отже, отримані дані можуть вказувати на інтоксикацію організму (тобто 

порушення системи ПОЛ-АОС), зниження гормонального (естрогенного) фону, 

адже функція білків крові (альбумінів та глобулінів) направлена на захист органі

зму від інтоксикацій, зв’язування та транспорт гормонів, вітамінів та інших пожи

вних речовин до відповідних органів [171].

Аналізуючи одержані дані можна констатувати, що у корів за гіпогонадиз- 

му порівняно з тваринами за нормального перебігу післяродового періоду збіль

шився вміст ТБК-активних продуктів в еритроцитах та сироватці крові -  відпо
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відно, на 9,06 мкМ/л (27,5 %) та 0,79 мкМ/л (343,5 %), інші досліджувані показни

ки зменшилися: активність каталази на 13,9 мкМ Н2О2/л-хв. (45,3 %) та відновле

ного глутатіону -  на 0,41 мкМ/л (10,5 %) в еритроцитах; активність каталази -  на 

26,01мкМ Н2О2/л-хв та СОД -  на 5,64 умовн. од/мгНЬ (47,0 %) у сироватці крові.

При визначенні статусу ПАС корів за діорганної патології корів установ

лено, що у корів за гіполютеолізу на фоні хронічного метриту порівняно з твари

нами за нормального структурно-функціонального стану яєчників та матки знач

но підвищена концентрація ТБК-активних продуктів та знижені показники актив

ності каталази, глутатіонпероксидази (ВГ), СОД. Зокрема, у хворих корів на дану 

діорганну патологію рівень ТБК-активних продуктів в сироватці крові та еритро

цитах був збільшений на 0,82 мкМ/л (456,5 %) та 23,2 мкМ/л (75,8 %) і зменше

ними: активність каталази на 26,01 мкМ/Н2О2/л-хв (51,9 %) та СОД -  на 

6,9 мкМ/Н2О2/л-хв (57,5 %), а також каталази -  на 13,0 мкМ/Н2О2/л-хв. (43,0 %) 

та ВГ -  на 0,7 мкМ/л (16,7 %) в еритроцитах і змінилося прооксидантно- 

антиоксидантне співвідношення -  з 1:1 на 3,1:1.

Проведені у подальшому дослідження направлені на визначення концент

рації похідних ВРО та статусу АОЗ у корів за гонадопатій порівняно з тваринами 

з нормальним структурним та функціональним станом яєчників. У результаті та

ких досліджень установлено достовірну розбіжність вказаних показників.

Згідно проведених досліджень у тварин за патологій яєчників ТБК- 

активних продуктів в еритроцитах крові був вірогідно збільшений на 10,4-23,2 

мкМ/л (25,3-56,8 %), активність каталази -  зменшена на 13-14,4 мкМ/Н2О2/л-хв 

(56,9-91,1 %), відновлений глутатіон -  знижений на 0,68-0,8 (16,1-19,1 %).

У результаті проведених досліджень корів за гонадопатій виявлено зрос

тання концентрації ВРО (ТБК-активних продуктів) та зниження вмісту антиокси

дантів -  каталази, СОД і ВГ.

Отже, установлені розбіжності у процесах перекисного окислення ліпідів 

та стані системи АОЗ корів за гонадопатій вказують про достатньо важливу ви

значаючу роль системи ПОЛ-АОЗ у ґенезі патологій яєчників (гонадодистрофія, 

гіпогонадизм та діорганна патологія).
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Останні дослідження можуть конкретизувати етіологічне походження па- 

тологій яєчників у корів. Згаданий дефіцит показників в організмі викликає дис

баланс ПАС. При цьому, висока концентрація ВРО при зниженні АОЗ викликає 

патологію клітин та тканин, що призводить до розвитку цитотоксичної гіпоксії.

Отже, проведеними дослідженнями установлено, що збільшення концент

рації ВРО в організмі за зниження АОЗ супроводжується розвитком патологічних 

процесів у органах розмноження корів.

Установлено розбіжності деяких показників процесів ПОЛ та стан системи 

АОЗ, корів за оваріодистрофії, гіпогонадизму та гіполютеоліз на тлі хронічного 

метриту (діорганної патології) вказують про достатньо важливу визначаючу роль 

у ґенезі патологій яєчників.

Наступним етапом наших досліджень було визначення особливостей мор

фологічних параметрів вомероназального органу корів за гонадопатій. У резуль

таті проведених досліджень нами Установлено, що у корів вомероназальний орган 

складається з пари довгастих заповнених рідким секретом сумок (розширена час

тина органу), які знаходяться у середній частині піднебіння в основі носової пере

городки до проекції сошника (vomer). Порожнина цих сумок вистелена клітинами 

нюхового епітелію. Їх краніальні рецепторні протоки відкриваються у верхньому 

губному присінку. Каудальна частина рецепторної протоки представлена нерво

вим закінченням (аксон). Цей орган у корів окутий хрящовою тканиною по усій 

його довжині. Згідно відомих досліджень вомероназальний орган у овець хрящо

вою капсулою окутий не повністю, що є особливістю його структури.

Установлені особливості структури вомероназального органу у корів за 

гонадопатій, які полягали у наступному. Загальна довжина вомеру коротша на

1.6 мм (1,5 %), а також менше його маса -  на 0,12 г (32,4 %), довжина сумки -  на

4.6 мм (13,4 %) та діаметр -  на 1,3 мм (34,2 %). Натомість були більшими, ніж у 

тварин за нормального стану гонад, довжина краніальної рецепторної протоки -  

на 3 мм (4,1 %), співвідношення діаметру до довжини сумки органу та краніальної 

рецепторної протоки -  на 81,8 % та +74,4 % відповідно.
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У результаті проведених досліджень визначено структурні особливості во- 

мероназального органу у корів. Так, орган Якобсона у корів складається з пари 

довгастих заповнених рідким секретом сумок, знаходяться у середній частині під

небіння в основі носової перегородки до проекції сошника, краніальної та кауда

льної рецепторних проток та окутий хрящовою тканиною по усій його довжині. 

Окрім того визначенні морфометричні відмінності вомеру корів у залежності від 

структури гонад.

Отже, отримані дані дають підставу стверджувати про взаємозв’язок стру

ктури вомероназального органу та структурно-функціонального стану яєчників у 

корів.

У наступних дослідженнях нами було вивчено структурно- 

функціональний стан яєчників за гонадодистрофії. Установлено, що за гонадодис- 

трофії розміри яєчників корів практично не змінюються. При світлооптичному 

дослідженні в яєчниках знаходять зменшення примордіальних фолікулів, разом з 

тим збільшується кількість атретичних тіл. Зростає число фіброзних тіл на місці 

атретичних фолікулів і жовтих тіл. Формуються гіалінові утворення, кровоносні 

судини ушкоджених яєчників розташовані більш щільно. Стінка їх потовщена, 

гіалінізована, що супроводжується звуженням просвіту. Відбуваються виражені 

ультраструктурні зміни в інтерстиціальних клітинах, що беруть участь у стероїдо- 

генезі. Ліпіди майже повністю зникають. Збільшується товщина базальної мем

брани, вона часто стає багатошаровою. Дистрофічні процеси в яєчниках супрово

джуються дезінтеграцією фолікулів на всіх етапах розвитку, порушенням цілісно

сті їх оболонки. При цьому відмічається зниження тінкторіальних властивостей 

(погано забарвлюються) везикулярних фолікулів.

Дистрофія гонад у корів завершуються масовою атрезією фолікулів. Деге

неративні процеси руйнують яйцеклітини та оточуючі структури. Це клінічно ви

являється неповноцінними статевими циклами та як наслідок -  неплідністю тва

рин.

Отже, нами визначено деякі показники АОС, окисного метаболізму та біо

хімічних показників корів за патологій яєчників, досліджено окремі показників
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гомеостазу процесів ПОЛ та стану системи АОЗ корів і динаміки структури яєч

ників корів у післяродовий період у залежності від морфо-функціонального стану 

ФПК як складової етіопатоґенезу гонадопатій у корів.

Наступний етап наших досліджень передбачав розроблення комплексної 

діагностики гонадопатій у корів

Попередньо нами Установлено, що у корів за повноцінної статевої функції 

показники гомеостазу (загальний білок, неорганічний кальцій, неорганічний фос

фор, каротин) відповідають фізіологічним нормативам. При оваріодистрофії спос

терігали тенденцію до зниження згаданих показників. У тварин за гіпогонадизму 

зниження було найбільш помітним, крім того у таких корів виявлено зниження 

концентрації естрадіолу.

За результатами термографії виявлена залежність температурних градієн

тів зовнішніх статевих органів від структурно-функціонального стану яєчників. 

Так, у корів за повноцінної статевої функції установлено переважання «теплих» 

кольорів (червоного і оранжевого), тоді як у тварин з гіпогонадизмом навпаки ма

ли перевагу «холодні» кольори (синій та зелений). Також Установлені цифрові 

відмінності термограм. Крім того, у корів за гіпогонадизму спостерігалися термо- 

асиметрія, термоплямистість досліджуваної зони, що є характерним для порушень 

кровообігу.

У подальших дослідженнях нами виявлено залежність температурних гра

дієнтів зовнішніх статевих органів корів відповідно проявів репродуктивної фун

кції (структурно-функціональний стан яєчників при еструсі, метеструсі, гіполю- 

теолізі та гіпогонадизмі). Так, у корів під час еструсу температурний градієнт зо

внішніх статевих становив 33,1±0,18°С, що на 2,53°С вище, ніж у тварин з ме- 

теструсом. При цьому палітра характеризувалася більшою вираженістю «гаря

чих» кольорів. У корів з гіполютеолізом та гіпогонадизмом температура зовніш

ніх статевих органів вірогідно знижується на 3,8°С та 4,14°С у порівнянні під час 

тічки та на 1,27°С і 1,61°С, ніж у тварин із згасанням стадії збудження відповідно. 

У корів з гонадопатіями у палітрі переважають «холодні» кольори.
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Такими чином, термографічне дослідження може використовуватися в 

якості превентивного методу дистанційно-проектного визначення оптимального 

часу осіменіння корів та діагностики деяких патологій яєчників.

Подальші наші дослідження передбачали розроблення способу прижиттє

вої оцінки ендоструктури та функціонального стану яєчників. Адже, не дивлячись 

на численні рекомендації стосовно діагностики гонадопатій у тварин з викорис

танням найрізноманітніших методів і засобів, питання залишається до кінця не 

вирішеним. Поширеними методами досліджень є вагінальне та ректальне. Але для 

з'ясування причин порушень відтворної здатності тварин та постановки діагнозу 

не можна обмежуватись лише цими методами. Використовуючи лише ці методи, 

навіть досвідчені лікарі ветеринарної медицини не можуть виявити окремі пато

логічні процеси в статевих органах корів і телиць. Тому необхідно застосовувати 

увесь комплекс, який включає клінічне, ректальне, вагінальне, лабораторне дослі

дження, використання новітніх технічних засобів та приладів -  УЗД, сканери різ

них конструкцій, тощо.

Нами розроблена методика зчитування показників ультрасонограм. Ця ін

формація може бути використана в якості алгоритму комп’ютерних програм 

(комп’ютерного моніторингу репродуктивної здатності тварин).

Для автоматичного визначення щільності гонад за даними ультразвукових 

досліджень була розроблена комп'ютерна програма у середовищі Delphi7 за до

помогою мови програмування Object Pascal, яка дозволяє побудувати гістограми 

розподілу щільності яєчника, визначити екстремальні, середні та модальні зна

чення щільності, дослідити ступень однорідності області та здійснити диферен- 

ційну діагностику типових патологічних станів за статистичними даними.

Виявлено різну ехогенність в яєчниках корів порівнюваних груп. Так, у 

корів з нормальною статевою функцією в яєчниках переважали анехогенні та гі- 

поехогенні структури. У тварин з гіпогонадизмом другої стадії з’явилась значна 

кількість гіперехогенних структур, та найбільше їх було у яєчниках корів з гіпо- 

гонадизмом першої стадії.
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Спостерігалося вірогідне та закономірне зменшення периметру яєчників у 

тварин з гіпогонадизмом та навпаки зростає щільність тканин. Як уже згадувалось 

у тварин з гіпогонадизмом зростає кількість гіперехогенних структур. Показники 

ендоструктури залежать від функціонального стану яєчників у корів.

У підсумку застосування запропонованого способу прижиттєвого визна

чення щільності гонад у корів дозволяє установлювати об'єктивні і кількісно ви

значені показники щільності гонад при діагностуванні їх структурно- 

функціонального стану, прогнозувати і корегувати перебіг лікувального процесу у 

тварин за гонадопатій і здійснювати диференційну діагностику типових патологі

чних станів яєчників корів за статистичними даними.

Отримані математичні показники ультрасонограм та термограм були нами 

використані при розробці (складанні алгоритму) комп’ютерної програми дифере

нціальної діагностики гонадопатій у корів. Алгоритм цієї програми включає ре

зультати загальновизнаних методів досліджень та розроблених новітніх способів, 

таких як соно- та термографія, загального стану організму корів (наявність депре

сії чи гіперактивності тварин, апетит, продуктивність, загальна температура, час

тота пульсу та дихання), показники гомеостазу та гормональні дослідження, про

яву репродуктивної функції (наявність, неповноцінність та ритм статевих циклів), 

морфо-функціональні зміни у яєчниках (розміри, конфігурація, консистенція, на

явність больової реакції), матці (розміри, симетричність, моторика, консистенція), 

вагіні (стан слизової оболонки та показники колпоцитоскопії), показники ульта- 

сонографічного дослідження гонад (визначення гіпер- та гіпоехогенності) та тер

мографії зовнішніх статевих органів (визначення переваг кольорової палітри та 

температурного градієнту тканин).

Програма виконана в редакторі Місгоsoft Ехеї за принципом системи уза

гальнення бази даних. В алгоритм по горизонталі вводяться дані, характерні для 

гонадопатій -  гіпогонадизм, гіполютеоліз, кістозна дегенерація фолікулів, гострий 

оофорит та склероз. По вертикалі пріоритетні зміни отримують найвищу кількість 

балів.
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Отримані показники проведених досліджень вносяться у пам'ять 

комп’ютера. У підсумковому варіанті така комп’ютерна програма, за сумарною 

диференційованою кількістю балів вираховує диференціальний діагноз.

Отже, розроблена комп’ютерна програма диференціальної діагностики го- 

надопатій у корів. Програма дає змогу надійно і об'єктивно ставити діагноз на ту 

чи іншу патологію і може бути використана в практичній ветеринарній медицині.

У підсумку нами розроблено методику термографії -  превентивного неін- 

вазивного методу дистанційно-проектного дослідження, яка дозволяє встановити 

залежність температурних градієнтів зовнішніх статевих органів від структурно- 

функціонального стану яєчників, а також розроблено програму прижиттєвої оцін

ки ендоструктури гонад за даними ультразвукових досліджень і комп’ютерну 

програму диференціації структурно-функціонального стану яєчників та диферен

ціальної діагностики гонадопатій у корів як складову програми комплексної діаг

ностики, алгоритм якої включає результати досліджень та визначення.

Наступний етап наших досліджень був спрямований на розроблення спо

собів комплексної терапії корів з гонадопатіями.

Перш за все нами було розроблено комп’ютерну програму рейтингової 

оцінки необхідності застосування препаратів коровам за гонадопатій. Її алгоритм 

враховує показники: біохімічні (у сироватці крові вміст каротину, вітаміну А та 

Цинку), стану ПАС (вміст ТБК-активних продуктів, каталази та СОД -  у сироват

ці крові і ТБК-активних продуктів, каталази та ВГ -  в еритроцитах) та системи 

окисного метаболізму (кількість еритроцитів, концентрація гемоглобіну та 2,3- 

ДФГ), гормонального статусу (концентрація естрогенів та колпоцитоскопії), стану 

яєчників (розміри та консистенція), матки (скорочувальна здатність та консистен

ція) і вагіни (стан слизової оболонки), характеристики статевого циклу, типу тер

мограми зовнішніх статевих органів та сонограми гонад.

У підсумку, за сумою балів, програма визначає три градації: І -  «Застосу

вання препаратів не потрібне», ІІ -  «Необхідне застосування препаратів» (> 55-70 

балів) та ІІІ -  «Термінове введення препаратів» (>70-100 балів).

Аналогічно попередній була методика складання алгоритму рейтингової
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оцінки показників необхідності застосування препаратів за терапії корів з гіпого- 

надизмом та діорганною патологією.

Клінічна ветеринарна медицина постійно зіштовхується з необхідністю за

хисту організму від нестачі кисню у приміщеннях для тварин, їх крові з одного 

боку та його ушкоджуючою дією на клітини, що поєднується уже з цитотоксич

ною гіпоксією та вільнорадикальним окисленням -  з другого. Враховуючи наве

дене доцільним є використання комбінованих препаратів загальноклітинної дії, 

що мають виражену антиоксидантну, антигіпоксичну та мембранопротекторну 

активність.

При розробці терапевтично-профілактичних заходів логічним є застосу

вання антиоксидантних препаратів. Крім того, розглядаючи організм як цілісну 

систему, необхідним є доповнення програм терапії тварин тими речовинами, які б 

активізуючи мітоз, його ритмічність у геометричній прогресії при оптимізації 

ядерно-плазмового співвідношення забезпечили б достатньою кількістю пластич

ного матеріалу, підвищили кровоток в органі, синтез РНК і білків, прискорили 

рецепторні зв’язки.

Зараз практична ветеринарна медицина використовує багато антиоксидан

тних препаратів. Активно розвивається перспективний напрямок науки -  наноте- 

хнологія, основу її складають НБМ. Є приклади успішного застосування їх за лі

кування репродуктивних патологій у корів [625].

Тож наступні наші дослідження ми спрямували на розроблення та вдоско

налення комплексних препаратів при лікуванні корів за патологій яєчників. Для 

цього нами була проведена робота з удосконалення раніше розроблених на основі 

біоматеріалів (каротиноїди, естрогени) препаратів «Карафест» (ТУУ 24.4 -  

1452420732 -  004:2010) та «Каплаестрол» (ТУУ 24.4 -  1452420732 -  

002:2008) [293, 295]. При цьому логічною є добавка речовин, що впливали б на 

ОАС та кисневий метаболізм, тож увага була зосереджена на НБМ, зокрема на 

диоксиді церію та ортованадаті рідкісноземельних елементів.
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Основою була розроблена раніше методика виготовлення препарату «Кап- 

лаестрол» із визначенням шляхів введення, дозування і складання програми тера

пії корів з гіпогонадизмом [378].

Ми вдосконалили препарат, додавши емульсії наночастинок неорганічних 

антиоксидантів. У підсумку отримано препарати «Каплаестрол+DC», що містить 

0,14 г/л Се02, та «Каплаестрол+ОУ» з умістом 0,15 г/л GdEuVO4 [178, 292].

Для терапії корів за гонадистрофії використовували нанобіопрепарат «Ка

плаестрол+ОУ», який містить каротиноїди, сумарні естрогени та ортованадат га

долінію активованого європієм (GdVO4Eu).

Згідно одержаних даних установлено, що застосування препарату «Капла

естрол+ОУ» за терапії корів з гонадодистрофією зумовило підвищення вмісту у 

сироватці крові каротину на 4,15 мкмоль/л (319,6 %), вітаміну А -  на 1,0 мкмоль/л 

(56,1 %), Цинку -  на 10,5 мкмоль/л (66,3 %), каталази -  на 14,4 мкМ/Н2О2/л-хв. 

(191,1 %) та ВГ -  на 0,8 мкМ/л (80,9 %) в еритроцитах, концентрація естрогенів -  

на 41,6 пмоль/л (66,7 %). І навпаки, знизився вміст в еритроцитах ТБК-активних 

продуктів -  на 10,4 мкМ/л (74,6 %).

Відмічено нормалізацію структури яєчників (розміри та консистенція), ма

тки (скорочувальна здатність та консистенція) і вагіни (стан слизової оболонки та 

параметри колпоцитоскопії), характеристики статевого циклу та тип сонограми 

гонад.

Крім того, у таких корів виявлено скорочення тривалості періоду від поча

тку обробок до репарації яєчників на 71,8 доби (494,5 %), від початку обробок ко

рів до настання повноцінного еструсу -  на 57,2 доби (63,5 %) та тривалості неплі

дності -  на 37,1 доби (41,2 %) порівняно з тваринами яких не лікували протягом 

90-добового експерименту.

За гістологічного дослідження яєчників корів після проведення терапевти

чних процедур з використанням препарату «Каплаестрол+ОУ» відмічено активну 

репарацію яєчників. Так, у корів після застосуванні вказаного препарату За гісто

логічного дослідження яєчників виявлено наявність неушкоджених примордіаль- 

них фолікулів, утворення нормальних яйцеклітин, зменшення фіброзних прошар
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ків.

При відсутності лікувальних процедур та при продовження активної дії не

гативних екологодефіцитообумовлених факторів на організм корів оваріодистро- 

фія ускладнюється атрофічними процесами, що завершуються гіпогонадизмом. У 

випадках проникнення та дії патогенних мікробів, тобто розвитку запального 

процесу виникає діорганна патологія

Отже, спосіб лікування корів, хворих на гонадодистрофію, з використан

ням препарату «Каплаестрол+ОУ» має достатньо-високу терапевтичну ефектив

ність. Зокрема, установлено позитивний вплив на деякі біохімічні показники крові 

та статус ПАС тварин після лікування, відновлення структури та функції гонад, 

підвищуючи відповідно репродуктивну здатність корів (прояву еструсу, підви

щення рівня заплідненості та зменшення кількості діб неплідності).

З метою підвищення терапевтичної ефективності за гіпогонадизму препа

рату «Каплаестрол» [293], який містить каротиноїди та плацентарні естрогени, 

логічною є добавка речовин, що впливали б на систему ПОЛ-АОЗ -  увага зосере

джена на НБМ, зокрема на диоксиді церію та ортованадаті рідкісноземельних 

елементів.

Відомо, що наночастинки діоксиду церію в біологічних системах виявля

ють властивості антиоксидантів. Раніше, на модельній системі було показано, що 

крім діоксиду церію антиоксидантну активність виявляють і наночастинки на ос

нові ортованадатів рідкісноземельних елементів. Крім цього, Установлено, що 

наночастинки на основі ортованадатів рідкісноземельних елементів можуть про

никати у клітини та акумулюватися в ядрах.

За результатами досліджень установлено позитивний вплив на проокидан- 

тно-антиоксидантний статус корів після лікування. Зокрема, підвищився вміст у 

сироватці крові каротину на 4,1 мкмоль/л (315,7 %), вітаміну А -  на 0,71 мкмоль/л 

(65,5 %), каталази -  на 24,9 мкМ/Н2О2/л-хв (52,0 %) та СОД -  на 7,25 умовн. 

Од./мгНЬ (47,2 %) і каталази -  на 14,0 мкМ/Н2О2/л-хв (54,5 %) та ВГ -  на 

0,72 мкМ/л (82,7 %) в еритроцитах.

Відбулася нормалізація прооксидантно-антиоксидантного співвідношення



231

з 2,5 : 1 до 1 : 1,1 умовн. Од., показників колпоцитоскопія, стан яєчників (розміри 

та консистенція), матки (скорочувальна здатність та консистенція) і вагіни (слизо

ва оболонка), характеристик статевого циклу, типу термограми зовнішніх стате

вих органів та сонограми гонад.

Натомість знизилися показники вмісту сироватці крові ТБК-активних про

дуктів на 0.76 мкМ/л (26,6 %) та ТБК-активних продуктів -  на 6,1 мкМ/л (85,4 %) 

в еритроцитах, кількості еритроцитів -  на 1,75 Т/л (70,8 %) та концентрація гемо

глобіну -  на 25,18 г/л (77,1 %), а також концентрація естрогенів -  на 45,87 

нмоль/л (62,2 %).

Відмічено позитивний вплив препарату «Каплаестрол+DC» на показники 

репродуктивної функції корів. Установлено, що у корів дослідної групи віднов

лення розмірів гонад від початку терапевтичних обробок відбулося на 29,6±1,4 

добу, прояв еструсу -  на 41±6,8 добу, а заплідненість становила 75 %.

Окрім додавання до складу препарату «Каплаестрол» DC використовували 

наночастинки ортованадату гадолінію активованого європієм (ОУ). Установлено 

достатньо високий терапевтичний ефект запропонованої програми лікування. 

Отже, у корів після лікування препаратом «Каплаестрол+ОУ» порівняно з твари

нами яких не лікували, нами було відмічено збільшення показників та оптимізація 

у сироватці крові вмісту в-каротину на 4,25 мкмоль/л (329,0 %), вітаміну А -  на 

1,0 мкмоль/л (183,0 %), каталази -  на 30,31мкМ/Н2О2/л-хв (204,4 %) та СОД -  на 

12,37 умовн. Од./мгНЬ (302,2 %), каталази -  на 12,31 мкМ/Н2О2/л-хв (57,4 %) та 

ВГ -  на 0,76 мкМ/л (82,0 %) в еритроцитах, а також концентрація естрогенів -  на 

47,12 нмоль/л (61,0 %).

Відбулася нормалізація прооксидантно-антиоксидантне співвідношення з 

2,6 : 1 до 1 : 1,1 умовн. Од., показників колпоцитоскопії, стану яєчників (розміри 

та консистенція), матки (скорочувальна здатність та консистенція) і вагіни (слизо

ва оболонка), характеристик статевого циклу, типу термограми зовнішніх стате

вих органів та сонограми гонад.

Натомість знизився вміст ТБК-активних продуктів у сироватці крові на 

0,74 мкМ/л (380,0 %) та еритроцитах -  на 9,96 мкМ/л (76,2 %).
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Як вказують одержані дані, комплексний препарат «Каплаестрол+ОУ» при 

лікуванні корів за гіпогонадизму виявив високу фармакологічну активність і те

рапевтичну ефективність. Так, у дослідних корів порівняно з контрольними тва

ринами вірогідно активізувалась реабілітація структури та функції яєчників на 

62,7 доби (69,6 %), скоротилась тривалість періоду від родів до еструсу на 49 діб 

(54,8 %) та неплідності -  на 37,1 доби (41,2 %), а заплідненість зросла на 75 %.

У результаті проведеного лікування корів за діорганної патології з викори

станням препарату «Каплаестрол+ОУ», «ОКО» та «Прозон» установлено збіль

шення у сироватці крові показників вмісту в-каротину (на 4,26 мкмоль/л або 

336,6 %), вітаміну А (на 0,9 мкмоль/л або 76,0 %), каталази (на 30,3 мкМ/Н2О2/л- 

хв або 206,0 %) та СОД (на 12,4 умовн. Од./мгНЬ або 302,2 %) і каталази (на 

28,2 мкМ/Н2О2/л-хв або 62,1 %) та ВГ (на 1,0 мкМ/л або 22,2 %) в еритроцитах, 

концентрації естрогенів (на 41,6 нмоль/л або 66,7 %) і зниження вмісту ТБК- 

активних продуктів у сироватці крові (на 0,8 мкМ/л або 420,0 %) та еритроцитах 

(на 16,6 мкМ/л або 59,2 %).

Наведена інформація переконливо свідчить про позитивні зміни у корів пі

сля їх комплексного лікування.

Доведено, що комплексна терапія корів з використанням препаратів «Кап

лаестрол+ОУ» та «Прозон» мала найвищу ефективність. При цьому у дослідних 

тварин тривалість періоду лікування знизилась на 0,2-5,3 доби (5,3-55 %) порів

няно з контролем. Скоротилась тривалість періоду від родів до еструсу відповідно 

на 0,4-11,7 доби (2,6-44,5 %), а заплідненість корів зросла на 30 %.

Отже, результати проведених досліджень також вказують про те, що озо

нований матеріал має антимікробні дію та сприяє швидкому відновленню пошко

дженого епітелію слизової оболонки матки, яка виділяє простагландини спрямо

ваних на регресію жовтого тіла, а при застосуванні у комплексі з НБМ має ще 

кращий терапевтичний ефект.
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ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі теоретично та експериментально обґрунтовано і ап

робовано способи діагностики та терапії корів за гонадодистрофії, гіпогонадизму 

та діорганної патології, наведено нові дані і сформульовано концепцію етіопато- 

генезу гонадопатій у корів.

1. Виявлено, що із 1046 досліджених корів неплідними було 196 тварин, що 

становить 18,7%. Найбільш поширеними причинами неплідності були гонадопатії, 

зокрема, гіпогонадизм -  44,4 % та гіполютеоліз -  у 34,7 %, а також діорганна па

тологія (гіполютеоліз + хронічний метрит) -  9,7%.

2. З 20-ї доби післяродового періоду у корів відзначається збільшення кіль

кості випадків затримки терміну лізису жовтого тіла вагітності на 28,0 %, на 30-ту 

добу -  на 47,6% та на 45-ту добу -  на 33,6 %. При цьому, гіпогонадизм встановле

но на 10-ту добу у 92% (+24,3 %), на 20-ту -  88,0 % (+30 %), 30-ту добу -  77,7% (+ 

52,7 %), і на 45-ту -  у 55,0 % (+45,9 %) досліджених корів.

3. Встановлено, що у корів за:

-  гонадодистрофії -  у сироватці крові зниженим є вміст каротину на 

312,8 % та вітаміну А -  на 178,1% (р<0,001), еритроцитів -  на 42,8 % та ге

моглобіну -  на 29,4% і концентрації естрогенів у крові -  на 66,7%;

-  гіпогонадизму -  у сироватці крові зниженим є вміст каротину на 321 % та 

вітаміну А -  на 68,8% (р<0,001), кількості еритроцитів -  на 46,3 % та гемоглобіну 

-29,6% і концентрації естрогенів у крові -  на 65,8%;

-  діорганної патології (гіполютеоліз + хронічний метрит ) -  у сироватці 

крові зниженим є вміст каротину на 338,8 % та вітаміну А -  на 90,0% (р<0,001), 

еритроцитів -  на 46,3 %, гемоглобіну на 30,6% і концентрації естрогенів у крові -  

на 49,7%.

4. З’ясовано, що за оваріодистрофії у корів рівень ТБК-активних продуктів в 

еритроцитах був вірогідно збільшений на 25,3% (р<0,001), активність каталази та



234

показник ВГ -  зменшеними, відповідно, на 91,1% (р<0,001) та 19,1 % (р<0,05), а 

прооксидантно-антиоксидантне співвідношення змінилося з 1 : 1 до 2,5 : 1;

-  за гіпогонадизму зменшеним був вміст загального протеїну на 20,9 %, 

глобулінів а2 -  на 1,4 %, в -  на 23,4 % (р<0,05) та у -  на 18,2 % (р<0,05), а також 

активність каталази -  на 45,3 % та ВГ -  на 10,5 % (р<0,01) в еритроцитах, актив

ність каталази -  на 48,1% (р<0,001) та СОД -  на 47,0 % (р<0,01) у сироватці крові. 

Натомість, збільшився вміст альбумінів і глобулінів а1, відповідно, на 20,9 % 

(р<0,001) та 57,9 %, вміст ТБК-активних продуктів в еритроцитах та сироватці 

крові, відповідно, на 9,06 27,5 % (р<0,001) та 343,5 %;

-  за діорганної патології корів (гіполютеоліз + хронічний метрит) збіль

шився рівень ТБК-активних продуктів у сироватці крові й еритроцитах на 456,5 % 

(р<0,01) та 75,8 % (р<0,001) і зменшилися -  активність каталази на 51,9 % 

(р<0,001) та СОД -57,5 % (р<0,01), а також активність каталази -  на 43,0 % 

(р<0,001) та ВГ -  на 16,7 % в еритроцитах і змінилося прооксидантно- 

антиоксидантне співвідношення -  з 1:1 на 3,1:1.

5. Установлено, що у корів за гонадопатій загальна довжина вомера корот

ша на 1,5%, менша його маса -  на 32,4%, довжина сумки -  на 13,4 % та діаметр -  

на 34,2 %. Натомість були більшими, ніж у тварин за нормального стану гонад, 

довжина краніальної рецепторної протоки -  на 4,1 %, співвідношення діаметра до 

довжини сумки органа та краніальної рецепторної протоки -  на 81,8 % та 74,4 % 

відповідно.

6. За використання методики термографії встановлено залежність темпера

турних градієнтів зовнішніх статевих органів від структурно-функціонального 

стану яєчників: у корів за повноцінної статевої функції переважають «теплі» ко

льори (червоний і оранжевий), тоді за гонадопатій, навпаки, «холодні» кольори 

(синій та зелений) з термоасиметрією та термоплямистістю досліджуваної зони, 

що є характерним для порушень кровообігу.

7. Програма прижиттєвої оцінки ендоструктури гонад за даними ультразву

кових досліджень дозволила:
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-  здійснювати диференційну діагностику типових патологічних станів яєч

ників корів за статистичними даними;

-  встановлювати об’єктивні і кількісно визначені показники щільності гонад 

при діагностуванні їх структурно-функціонального стану;

-  прогнозувати і корегувати перебіг лікувального процесу у тварин за гона- 

допатій.

8. Розроблено алгоритм комп’ютерної програми диференціації структурно- 

функціонального стану яєчників та диференціальної діагностики гонадопатій у 

корів включає результати досліджень та визначення: загального стану організму 

корів, показників гомеостазу, гормональних досліджень, прояву репродуктивної 

функції, морфофункціональних змін у статевих органах, ультрасонографічного 

дослідження гонад та термографії зовнішніх статевих органів.

9. Установлено, що застосування комплексної програма терапії корів за го- 

надодистрофії з використанням препарату «Каплаестрол+ОУ» забезпечує підви

щення вмісту у сироватці крові каротину на 319,6 %, вітаміну А -  56,1 % 

(р<0,001), активності каталази -  на 191,1 % (р<0,001) та ВГ -  на 80,9 % в еритро

цитах, концентрації естрогенів -  на 66,7% (р<0,001) і зниження вмісту в еритро

цитах ТБК-активних продуктів -  на 74,6 % (р<0,001), а також скорочення трива

лості періоду від початку обробок до репарації яєчників на 494,5% (р<0,05), по

чатку обробок корів до настання повноцінного еструсу -  на 57,2 доби (р<0,001) та 

тривалості неплідності -  на 37,1 доби.

10. Використання комплексної програми терапії корів за гіпогонадизму з за

стосуванням препаратів:

-  «Каплаестрол+DC» забезпечило підвищення вмісту у сироватці крові ка

ротину -  на 315,7 %, вітаміну А -  на 65,5 % (р<0,05), активності каталази -  на 

52,0 % (р<0,001) та СОД -  на 47,2 % і каталази -  на 54,5 % та ВГ -  на 82,7 % 

(р<0,001) в еритроцитах і зниження вмісту ТБК-активних продуктів у сироватці 

крові та на 85,4 % -  в еритроцитах, кількості еритроцитів -  на 70,8 % (р<0,001) і 

концентрації гемоглобіну -  на 77,1 % (р<0,001) та естрогенів -  на 62,2 % 

(р<0,001), а також відновлення розмірів гонад від початку терапевтичних обробок
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на 29,6 доби, прояв еструсу -  на 41 добу (р<0,001), підвищення заплідненості -  до 

75 %;

-  «Каплаестрол+ОУ» дозволило збільшення у сироватці крові вмісту р- 

каротину на 329,0 %, вітаміну А -  на 183,0 % (р<0,001), активності каталази -  на 

204,4 % та СОД -  на 302,2 % і активності каталази -  на 57,4 % та ВГ -  на 82,0 % 

(р<0,001) в еритроцитах, концентрації естрогенів -  на 61,0 % і зниження вмісту 

ТБК-активних продуктів на 380,0 % (р<0,001) у сироватці крові та на 76,2 % -  в 

еритроцитах, а також відновлення структури та функції яєчників -  на 62,7 доби 

(р<0,001), скорочення тривалості періоду від родів до еструсу -  на 49 діб та 

неплідності -  на 37,1 доби, підвищення заплідненості -  до 75,0 %.

11. У результаті використання комплексної програми терапії корів за діор- 

ганної патології з застосуванням препаратів «Каплаестрол+ОУ» та «Прозон» за

безпечило збільшення у сироватці крові вмісту Р-каротину на 336,6 % (р<0,001), 

вітаміну А -  на 76,0 % (р<0,001), активності каталази -  на 206,0 % та СОД -  на 

302,2 % і каталази -  на 62,1 %(р<0,001) та ВГ -  на 22,2 % (р<0,001) в еритроцитах, 

концентрації естрогенів -  на 66,7 %(р<0,001) і зниження на 420,0 % (р<0,001) 

вмісту ТБК-активних продуктів у сироватці крові та на 59,2 % (р<0,001) -  в ерит

роцитах, а також скорочення тривалості періоду лікування на 0,2-5,3 доби, 

періоду від родів до еструсу на 0,4-11,7 доби, зростання заплідненості на 30%.
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

1. Використовувати термографію як превентивний неінвазивний метод 

дистанційно-проектного дослідження за діагностики феноменів статевого циклу 

та патологічних процесів у статевих органах корів.

2. Для прижиттєвого визначення ендоструктури та функціонального 

стану гонад у корів доцільно використовувати спеціальну програму, з 

об’єктивного і кількісного визначення показників щільності гонад за діагносту

вання їх структурно-функціонального стану (патенти України на корисну модель 

№ 97646 «Спосіб прижиттєвого визначення щільності гонад у корів» та № 70278 

«Спосіб прижиттєвого визначення ендоструктури та функціонального стану гонад 

у корів»).

3. Упроваджувати комп’ютерну програму диференціальної діагностики 

гонадопатій як складової комплексного дослідження стану організму і репродук

тивної функції корів.

4. Для застосування препаратів за комплексної терапії корів з гонадо- 

патіями (гонадодистрофія, гіпогонадизм та діорганна патологія) користуватися 

програмою рейтингової оцінки за градацію «Застосування препаратів не по

трібне», «Необхідне застосування препаратів» та «Термінове введення препа

ратів».

5. Для ефективного лікування корів за оваріодистрофії та гіпогонадизму 

застосовувати комплексну терапію: інтраабдомінальне введення препаратів «Кап- 

лаестрол+ОУ», або «Карафест+ОУ» у дозі 10 мл 3-4-разово з інтервалом 3-4 до

би (патенти України на корисну модель № 70277 «Спосіб терапії корів з гіпого- 

надизмом» та № 125562 «Спосіб терапії корів за патологій яєчників»).

6. Для лікування корів за діорганної патології застосовувати терапію: 

інтраабдомінальне введення «Каплаестрол+ОУ» у дозі 10 мл, триразово з інтерва

лом 3 доби та інтраутеральне введення препарату на основі озонованого матеріалу 

або «Прозон» у дозі 50 мл, 1 раз на добу 5 діб підряд (патент України на корисну



238

модель № 108139 «Спосіб терапії корів з метритом як профілактика гонадо- 

патій»).

7. Результати досліджень теоретико-експериментального обґрунтування 

способів діагностики та терапії корів за гонадопатій використовувати в освітнь

ому процесі за викладання дисциплін репродуктивного циклу для здобувачів 

вищої освіти у закладах вищої освіти ветеринарного профілю III і IV рівнів акре

дитації.
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Додаток А

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА

Монографія

1. Кошевой В.П., Федоренко C.H., Онищенко О.В., Пастернак А.М., 

Скляров П.М. Імунобіологія лактації у тварин: навчально-методичне видання; за 

ред. проф. В.П. Кошевого. Дніпропетровськ: Герда, 2015. 132 с. (Здобувачем 

написано розділ «Клітинний та гуморальний імунітет», С. 5-68).

Публікації, що відображають основні наукові результати дисертації 

Статті у  наукових виданнях, проіндексованих у  базі даних Web o f Sci

ence Core Collection

2. Skliarov P.M., Fedorenko S.Y., Naumenko S.V., Onischenko O.V., Holda

K.O. Retinol deficiency in animals: Etiopathogenesis and consequences. Regulatory 

Mechanisms in Biosystems. 2020. Vol. 11, № 2. Р. 162-169. doi: 10.15421/022024.

(Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, здійснено 

аналіз даних).

3. Sklyarov P., Fedorenko S., Naumenko S., Antonenko P., Zazharskyi V., 

Mylostyvyi R., Zazharska N. Oxidant/antioxidant balance in cows and sheep in antena

tal pathology. Ukrainian Journal o f Ecology. 2020. Vol. 10, Is. 2. P. 440-448. doi: 

10.15421/2020_201. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми до

сліджень, організовано та проведено експериментальні дослідження, здійснено 

аналіз даних, сформульовано висновки та підготовлено статтю до друку).
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Публікації у  наукових періодичних виданнях інших держав та у  видан

нях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних

4. Федоренко С.Я. Феромоны и некоторые особенности структуры вомеро- 

назального органа у коров. Agricultura Moderna -  Realizari §i Perspective. Chiçinâu: 

Centrul editorial UASM, 2013. Vol. 35. P. 294-297.

5. Федоренко С.Я. Термография в ветеринарном акушерстве и гинеколо

гии. Актуальные проблемы ветеринарного акушерства и репродукции животных. 

Горки, 2013. С. 179-184.

6. Скляров П.М., Кошевой В.П., Федоренко С.Я. Розробка вітамінно- 

гормональних фітопрепаратів для профілактики перинатально! патології овець та 

кіз. Біологія тварин: науковий журнал. 2014. Т. 16, № 1. С. 140-147. (Здобувачем 

проведено огляд наукових джерел за напрямом досліджень, здійснено аналіз даних 

та сформульовано висновки та підготовлено статтю до друку).

7. Федоренко С.Я. Патология яичников у свиноматок и коров как причина 

бесплодия. Современные технологии сельскохозяйственного производства. Грод

но: ГГАУ, 2015. С. 325-329.

8. Федоренко С.Я., Кошевой В.П., Скляров П.М. Эффективность лечения 

коров и коз с диорганной патологией (гиполютеолиз ^  субклинический метрит) с 

использованием озонотерапии и нанобиоматериалов. Животноводство и ветери

нарная медицина. Горки, 2016. № 4 (19). С. 56-58. (Здобувачем проведено огляд 

наукових джерел з проблеми досліджень, організовано та проведено експеримен

тальні дослідження щодо лікування корів, здійснено аналіз даних, сформульовано 

висновки та підготовлено статтю до друку) .

9. Федоренко С.Я. Спосіб терапії корів з гонадодистрофією. Науковий 

вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біо- 

технологій ім. С.З Гжицького. Серія: Ветеринарні науки. Львів, 2016. Т. 18, №1 

(65). С. 189-194.

10. Федоренко С.Я. Прооксидантно-антиоксидантний статус корів за гона- 

допатій. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної
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медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки. Львів,

2016. Т. 18, №3 (71). С. 178-182.

11. Федоренко С.Я., Скляров П.Н., Островерхова И.А. Препараты «Кара-

фест + ОУ и «Каплаэстрол + ОУ» и их использование в репродукции коров и 

овец. ХдЬдНэг mдcmuдsi: Azэrbaycan тіШ еітізг akademiyasi ^эпсэ bбlmэsi).

2017. № 3 (69). S. 43-48. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з пробле

ми досліджень, організовано та проведено експериментальні дослідження, 

здійснено аналіз даних, сформульовано висновки та підготовлено статтю до 

друку).

12. Федоренко С.Я., Кошевой В.П., Скляров П.М. Разработка способа озо

нотерапии коров и коз с послеродовым гнойно-катаральным эндометритом. Ак

туальные проблемы интенсивного развития животноводства. Гродно, 2016. 

С. 3-6. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, ор

ганізовано та проведено експериментальні дослідження, здійснено аналіз даних, 

сформульовано висновки та підготовлено статтю до друку).

13. Федоренко С.Я., Скляров П.М., Кошевой В.П. Ефективність терапії 

корів та кіз з гіпогонадизмом за використання нанопрепарату «Каплаестрол + 

ОУ». Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної ме

дицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки. Львів, 

2017. Т. 19, № 82. С. 192-195. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з 

проблеми досліджень, проведено лікування корів за патологій яєчників з викори

станням препарату Каплаестрол+СеО2 та Каплаестрол+06ВиУ04, здійснено 

аналіз даних та сформульовано висновки та підготовлено статтю до друку).

Публікації у  наукових фахових виданнях України

14. Кошевой В.П., Федоренко С.Я. Ультрасонографія та термографія як 

методи визначення функціонального стану яєчників і превентивної діагностики 

патологічних процесів у статевих органах корів. Проблеми зооінженерії та вете

ринарної медицини: зб. наук. пр. Харк. держ. зоовет. акад. Серія: Ветеринарні 

науки. Харків, 2012. Вип. 24, Ч. 2. С. 223-237. (Здобувачем проведено огляд науко



322

вих джерел з проблеми досліджень, проведено діагностику стану гонад корів, 

здійснено аналіз даних та сформульовано висновки та підготовлено статтю до

друку).

15. Кошевой В.П., Федоренко С.Я. Ультрасонографія та термографія у ве

теринарній гінекології. Ветеринарна медицина України: науково-виробничий 

щомісячник державного Департаменту ветеринарної медицини, 2012. № 9 (199). 

С. 33-35. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, 

проведено ультрасонографію та термографію статевих органів корів, здійснено 

аналіз даних та сформульовано висновки та підготовлено статтю до друку).

16. Федоренко С.Я. Використання ультразвукових сканерів та тепловізорів 

для визначення функціонального стану гонад. Вісник Житомирського державно

го агроекологічного університету. Житомир, 2012. №1 (32). Т. 3, Ч. 2. С. 207-211.

17. Федоренко С.Я., Кошевой В.П., Іванченко М.М. Комп’ютерна програ

ма диференціальної діагностики гонадопатій у корів. Проблеми зооінженерії та 

ветеринарної медицини: зб. наук. пр. Харк. держ. зоовет. акад. Серія: Ветеринарні 

науки. Харків, 2013. Вип. 26, Ч. 2. С. 139-142. (Здобувачем проведено огляд науко

вих джерел з проблеми досліджень, розроблено та проведено диференціальну 

діагностику стану гонад корів, здійснено аналіз даних та сформульовано виснов

ки та підготовлено статтю до друку).

18. Федоренко С.Я. Вомероназальний орган та його значення в репродукції 

тварин. Науково-теоретичний та науково-практичний вісник Дніпропетровсько

го державного аграрного університету. Дніпропетровськ, 2013. № 2 (32). С. 139

141.

19. Федоренко С.Я. Озонотерапія корів з ендометритами як профілактика 

гонадопатій. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. пр. 

Харк. держ. зоовет. акад. Серія: Ветеринарні науки. Харків, 2014. Вип. 28, Ч. 2 С. 

512-515.

20. Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Науменко С.В., Іванченко М.М., Бесе- 

довський В.П., Онищенко О.В., Пастернак А.М., Чуйко Л.В., Голота В.І., Та

ран Г.В., Кравцов М.М. Озонотерапія в акушерстві, гінекології та андрології. Ве
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теринарна медицина України: науково-виробничий щомісячник державного Де

партаменту ветеринарної медицини, 2014. № 4 (218). С. 22-25. (Здобувачем про

ведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, проведено лікування корів 

за метриту, здійснено аналіз даних та сформульовано висновки та підготовлено 

статтю до друку).

21. Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Науменко С.В., Іванченко М.М., 

Клочков В.К., Малюкін Ю.В. Використання наночастинок Се02 та GdEuVO4 

спільно з Каплаестролом для реабілітації гонад у корів. Ветеринарна медицина 

України: науково-виробничий щомісячник державного Департаменту ветеринар

ної медицини, 2014. № 7 (221). С. 24-27. (Здобувачем проведено огляд наукових 

джерел з проблеми досліджень, проведено експериментальні дослідження за

стосування препарату Каплаестрол+Се02 та GdEuVO4 за патологій яєчників 

корів, здійснено аналіз даних та сформульовано висновки та підготовлено 

статтю до друку).

22. Федоренко С.Я. Концентрація вільнорадикальних окислів та стан анти

оксидантного захисту у корів з гіпогонадизмом. Вісник Житомирського націо

нального агроекологічного університету. Житомир, 2014. № 2 (46), Т. 5. С. 286

289.

23. Федоренко С.Я. Превентивна дистанційна діагностика феноменів ста

тевого циклу та деяких гінекологічних захворювань у корів. Проблеми зооінже- 

нерії та ветеринарної медицини: зб. наук. пр. Харк. держ. зоовет. акад. Серія: Ве

теринарні науки. Харків, 2014. Вип. 29, Ч. 2 С. 104-106.

24. Федоренко С.Я. Феромони та особливості структури вомероназального 

органу у корів. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: 

«Ветеринарна медицина». Суми, 2014. Вип. 6 (35). С. 207-209.

25. Федоренко С.Я. Вплив препарату «Каплаестрол+ОУ» на деякі показни

ки гомеостазу корів з гіпогонадизмом. Проблеми зооінженерії та ветеринарної 

медицини: зб. наук. пр. Харк. держ. зоовет. акад. Серія: Ветеринарні науки. 

Харків, 2015. Вип. 30, Ч. 2 С. 104-107.
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26. Федоренко С.Я., Онищенко О.В. Динаміка змін структури та функції 

гонад корів у післяродовому періоді. Науковий вісник Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 

2015. Т. 17, №1 (61), серія «Ветеринарні науки». С. 200-204. (Здобувачем проведе

но огляд наукових джерел з проблеми досліджень, проведено акушерсько- 

гінекологічні дослідження корів у  післяродовому періоді, здійснено аналіз даних 

та сформульовано висновки та підготовлено статтю до друку).

27. Скляров П.М., Кошевой В.П., Федоренко С.Я. Застосування озоноте- 

рапії у репродукції овець та кіз. Вісник Сумського національного аграрного 

університету: Суми, 2015. Вип. 1 (36). С. 173-175. (Здобувачем проведено огляд 

наукових джерел з проблеми досліджень, проведено лікування корів, здійснено 

аналіз даних та сформульовано висновки та підготовлено статтю до друку).

28. Федоренко С.Я. Проокидантно-антиоксидантний статус корів за 

оваріодистрофії. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. пр. 

Харк. держ. зоовет. акад. Серія: Ветеринарні науки. Харків, 2016. Вип. 32, Ч. 2 

С. 79-82.

29. Федоренко С.Я. Вплив препарату «Каплаестрол+ОУ» на показники 

прооксидантно-антиоксидантного статусу корів за гонадопатій. Проблеми зооін- 

женерії та ветеринарної медицини: зб. наук. пр. Харк. держ. зоовет. акад. Серія: 

Ветеринарні науки. Харків, 2016. Вип. 32, Ч. 2. С. 79-82.

30. Федоренко С.Я., Скляров П.М., Хірна О.В. Перспективи використання 

нанопрепарату «Каплаестрол+ОУ» у ветеринарній репродуктології. Науково- 

технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 

Дніпро, 2017. Т. 5, №2. С. 27-31. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з 

проблеми досліджень, здійснено аналіз даних та сформульовано висновки та 

підготовлено статтю до друку).

31. Федоренко С.Я. Вплив препарату «Каплаестрол+ОУ» на показники 

прооксидантно-антиоксидантного статусу корів за гонадопатій. Проблеми зооін- 

женерії та ветеринарної медицини: зб. наук. пр. Харк. держ. зоовет. акад. Серія: 

Ветеринарні науки. Харків, 2017. Вип. 34, Ч. 2 «Ветеринарні науки». С. 201-204.



325

32. Федоренко С.Я., Кошевой В.П., Скляров П.М. Антибактеріальні вла

стивості озоновмісних препаратів у лікуванні корів та кіз із гонадо - та метро- 

патіями. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного універси

тету. Дніпро, 2018. № 12 (47). С. 90-94. (Здобувачем проведено огляд наукових 

джерел з проблеми досліджень, проведено лікування тварин за діорганної пато

логії (метрит ^  гіполютеоліз), здійснено аналіз даних та сформульовано виснов

ки та підготовлено статтю до друку).

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації

33. Федоренко С.Я. Комп’ютерна програма диференціації розладів мор- 

фофункціонального стану гонад у корів. Науково-технічний бюлетень Інституту 

тваринництва НААН України. Харків, 2013. № 109, Ч. 1. С. 294-297.

34. Федоренко С.Я. Спосіб лікування корів з діорганною патологією. Нау

ково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН України. Харків, 2015. 

№ 113. С. 271-275.

35. Скляров П.М., Федоренко С.Я., Кошевой В.П. Причини неплідності са

мок жуйних тварин в умовах Слобожанщини. Інноваційні технології та інтен

сифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІІ Міжнар. наук.- 

практ. конф. (м. Тернопіль, 20-21 жовтня 2016 р.). Тернопіль, 2016. Ч. 1. С. 228

230. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, про

ведено акушерсько-гінекологічну діагностику неплідних корів, здійснено аналіз да

них).

36. Федоренко С.Я., Кошевой В.П., Скляров П.М. Препарати на основі 

нанобіоматеріалів та їх використання в репродукції тварин. Сучасні аспекти ліку

вання і профілактики хвороб тварин: матеріали Всеукраїнської науково- 

практичної Інтернет-конференції, (м. Полтава, 24-25 листопада 2016 р.). Полтава, 

2016. С. 69-71. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми до

сліджень, здійснено аналіз даних та сформульовано висновки та підготовлено 

статтю до друку) .

37. Федоренко С.Я., Кошевой В.П., Скляров П.М. Гонадодистрофія самок 

жуйних. Модернізація національної системи управління державним розвитком:
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виклики і перспективи: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 8

9 грудня 2016 р.). Тернопіль, 2016. Ч. 1. С. 128-130. (Здобувачем проведено огляд 

наукових джерел з проблеми досліджень, здійснено аналіз даних та сформульова

но висновки та підготовлено статтю до друку).

38. Федоренко С.Я., Скляров П.М., Кошевой В.П. Прооксидантно- 

антиоксидантний статус корів та овець за гіпогонадизму. Аграрна наука та 

освіта Поділля: збірник наукових праць Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Кам’янець-Подільський, 14-16 березня 2017 р.). Тернопіль, 2017. Ч. 1. С. 370

372. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, 

здійснено аналіз даних досліджень та сформульовано висновки та підготовлено 

статтю до друку)

39. Федоренко С.Я., Кошевой В.П., Скляров П.М. Прооксидантно- 

антиоксидантный статус коров и коз при овариодистрофии. Современные техно

логии сельскохозяйственного производства. Гродно, 2017. С. 105-107. (Здобува

чем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, організовано та 

проведено експериментальні дослідження, здійснено аналіз даних, сформульовано 

висновки та підготовлено статтю до друку).

40. Замошніков В.О., Федоренко С.Я., Скляров П.М. Ефективність лікуван

ня корів з ендометритом в умовах навчально-практичного комплексу тваринни

цтва і рослинництва Харківської державної зооветеринарної академії. Актуальні 

аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної 

експертизи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції викла

дачів і студентів (м. Дніпро, 1-2 червня 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 23-25. (Здобува- 

чем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, здійснено лікування 

тварин за метриту та проведено аналіз даних, сформульовано висновки та 

підготовлено статтю до друку) .

41. Костіна Є.А., Федоренко С.Я., Скляров П.М. Ефективність лікування 

корів з гіпогонадизмом в умовах навчально-практичного комплексу тваринництва 

і рослинництва Харківської державної зооветеринарної академії. Актуальні ас

пекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної
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експертизи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції викла

дачів і студентів (м. Дніпро, 1-2 червня 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 28-30. (Здобува- 

чем проведено огляд наукових джерел з проблеми досліджень, здійснено лікування 

тварин за гіпогонадизму та проведено аналіз даних, сформульовано висновки та 

підготовлено статтю до друку)

42. Федоренко С.Я., Скляров П.М., Малюкін Ю.В. Єфімова С.Л., Клоч

ков В.К., Хірна О.В. Розробка та апробація препаратів, створених на основі 

нанобіоматеріалів у ветеринарній репродуктології. Актуальні аспекти біології 

тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи: ма

теріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і студентів 

(м. Дніпро, 1-2 червня 2017 р.). Дніпро 2017. С. 61-62. (Здобувачем проведено 

огляд наукових джерел з проблеми досліджень, здійснено лікування хворих тварин 

препаратами, створених на основі нанобіоматеріалів, сформульовано висновки 

та підготовлено статтю до друку)

43. Коваленко К.В., Федоренко С.Я. Поширення, етіологія та напрямки 

лікування корів за післяродового метриту. Актуальні аспекти біології тварин, 

ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи: матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і студентів (м. Дніпро, 

16-18 травня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 51-52. (Здобувачем проведено огляд науко

вих джерел з проблеми досліджень, здійснено лікування тварин за метриту та 

проведено аналіз даних, сформульовано висновки та підготовлено статтю до

друку) .
44. Федоренко С.Я., Скляров П.М., Мозговий М.В. Спосіб лікування корів 

за катарально-гнійного метриту. Актуальні аспекти біології тварин, ветеринар

ної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи: матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів і студентів (м. Дніпро, 16-18 травня 

2018 р.). Дніпро 2018. С. 102-103. (Здобувачем проведено огляд наукових джерел з 

проблеми досліджень, розроблено лікування тварин за метриту та проведено 

аналіз даних, сформульовано висновки та підготовлено статтю до друку).
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Наукові праці, що додатково відображають наукові результати дисер

тації

Патенти України на корисну модель

45. Кошевой В.П., Утицьких Т.О., Федоренко С.Я., Аврунін О.Г. Спосіб 

прижиттєвого визначення щільності гонад у корів: пат. 97646 України, МПК

(2015.01) А61В 800; 814. № u 2014 11142; заявл. 13.10.2014, опубл. 25.03.2015, 

бюл. № 6. 7 с. (Здобувач брав участь у  патентному пошуку, проведенні експери

ментальних досліджень та оформленні патенту).

46. Федоренко С.Я., Кошевой В.П. Спосіб терапії корів з гіпогонадизмом: 

пат. 70277 України, МПК (2006.01) А6Ю 100; А01К 6702 (2006.01). № и 2011 

11571; заявл. 30.09.2011, опубл. 11.06.2012, бюл. № 11. 5 с. (Здобувач брав участь 

у патентному пошуку, проведенні експериментальних досліджень та оформленні 

патенту).

47. Кошевой В.П., Федоренко С.Я. Спосіб прижиттєвого визначення ен- 

доструктури та функціонального стану гонад у корів: пат. 70278 України, МПК

(2012.01) А61В 814. № u 2011 11582; заявл. 30.09.2011, опубл. 11.06.2012, 

бюл. № 11. 5 с. (Здобувач брав участь у  патентному пошуку, проведенні експери

ментальних досліджень та оформленні патенту).

48. Федоренко С.Я., Кошевой В.П. Спосіб терапії корів з ендометритом як 

профілактика гонадопатій: пат. 108139 України, МПК (2016.01) А6Ш 700; А61К 

35644 (2015.01); А61М 2501 (2006.1); А61М 3100. № u 2015 11406; заявл. 

19.11.2017, опубл. 11.06.2018, бюл. № 13. 5 с. (Здобувач брав участь у  патентно

му пошуку, проведенні експериментальних досліджень та оформленні патенту).

49. Федоренко С.Я., Скляров П.М., Малюкін Ю.В., Клочков В.К. Спосіб 

терапії корів за патологій яєчників: пат. 125562 України, МПК (2018.01) А6Ш 

700; А6Ш 1900; А61М 2501 (2006.01); А61М 3100; А61Р 1500. № u 2017 12938; 

заявл. 26.12.2017, опубл. 10.05.2018, бюл. № 9. 3 с. (Здобувач брав участь у  па

тентному пошуку, проведенні експериментальних досліджень та оформленні 

патенту).
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Методичні рекомендації

50. Федоренко С.Я., Кошевой В.П., Балим Ю.П. Гіпогонадизм у корів і те

лиць (діагностика, терапія та профілактика): методичні рекомендації. Харків, 

2011. 24 с. (затверджено та рекомендовано до друку вченою радою ХДЗВА, про

токол № 4 від 21.12.2012 р.). (Здобувачем виконано експериментальні досліджен

ня, проведено обробку та аналіз одержаних даних, прийнято безпосередню 

участь у  написанні та підготовці до видання рекомендацій).

51. Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Іванченко М.М., Науменко С.В., Бе- 

седовська К.С., Скляров П.М. Термографічна діагностика у ветеринарному аку

шерстві, гінекології та андрології: методичні рекомендації. Харків, 2013. 52 с. 

(схвалено науково-методичною радою державної ветеринарної і фітосанітарної 

служби України, протокол № 1 від 19 грудня 2013 р.). (Здобувачем проведено до

слідження з превентивної діагностики феноменів статевого циклу з використан

ням тепловізорів у  корів та телиць, прийнято безпосередню участь у  написанні 

та підготовці до видання рекомендацій).

52. Кошевой В.П., Балим Ю.П., Іванченко М.М., Федоренко С.Я., Бесе- 

довський В.П., Науменко С.В., Онищенко О.В., Беседовська К.С. Акушерська, 

гінекологічна та андрологічна пропедевтика: методичні рекомендації. Харків, 

2013. 52 с. (затверджено та рекомендовано до друку Вченою радою ХДЗВА, про

токол № 56 від 26 січня 2011 р.). (Здобувачем прийнято безпосередню участь у  

розробці та підготовці рекомендацій до видання).

53. Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Науменко С.В., Іванченко М.М., Бесе- 

довський В.П., Онищенко О.В., Беседовська К.С., Пастернак А.М., Чуйко Л.В., 

Кошевой В.І., Скляров П.М., Голота В.І., Таран Г.В., Кравцов М.Н. Озономісткі 

препарати та їх використання у ветеринарній репродуктології: методичні реко

мендації. Харків, 2014. 52 с. (схвалені науково-методичною радою державної ве

теринарної і фітосанітарної служби України, протокол № 1 від 25 грудня 2014 р.). 

(Здобувачем проведено дослідження з визначення ефективності озонотерапії 

корів за акушерської та гінекологічної патології, прийнято безпосередню участь 

у  розробці та підготовці рекомендацій до видання).
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54. Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Науменко С.В., Іванченко М.М., Они

щенко О.В., Беседовська К.С., Пастернак А.М., Гладцінова І.О., Кошевой В.І., 

Скляров П.М., Малюкін Ю.В., Єфімова С.Л., Клочков В.К. Комплексні препарати, 

створені на основі нанобіоматеріалів та їх використання у ветеринарній репродук- 

тології: методичні рекомендації. Харків, 2015. 102 с. (схвалені науково-

методичною радою Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, 

протокол № 1 від 22 грудня 2015 р.). (Здобувачем проведено дослідження з визна

чення ефективності терапії корів з акушерсько-гінекологічною патологією за ви

користання препаратів на основі нанобіоматеріалів, прийнято безпосередню 

участь у  розробці та підготовці рекомендацій до видання).

Технічні умови на ветеринарні препарати

55. Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Іванченко М.М., Скляров П.М., Ци- 

мерман О.О., Науменко С.В., Беседовський В.П. Препарат «Кагадін»: ТУ У 24.4

1452420732-001:2008 [Чинний від 2008-07-11]. Львів-Київ, 2008. 17 с. (Здобувач 

брав участь у  розробці рецептури препарату, організації і проведенні експери

ментальних досліджень та підготовці відповідної документації).

56. Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Сергієнко О.І., Іванченко М.М., Скля

ров П.М., Цимерман О.О. Препарат «Каплаестрол»: ТУ У 24.4-1452420732

002:2008 [Чинний від 2008-07-11]. Львів-Київ, 2008. 19 с. (Здобувач брав участь 

у розробці рецептури препарату, організації і проведенні експериментальних до

сліджень та підготовці відповідної документації).

57. Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Іванченко М.М., Скляров П.М., Бесе

довський В.П., Науменко С.В., Онищенко О.В., Коноваленко К.С. Препарат «Ка- 

рафест»: ТУ У 24.4-1452420732-004:2010 [Чинний від 2010-06-04]. Львів-Київ, 

2010. 19 с. (Здобувач брав участь у  розробці рецептури препарату, організації і 

проведенні експериментальних досліджень та підготовці відповідної документа

ції).

58. Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Величко В.О., Скляров П.М., Іванчен

ко М.М., Беседовська К.С., Малюкін Ю.В., Клочков В.К. Препарат «Кара-
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фест+ОУ»: ТУ У 21.2-1452420732-004:2015 [Чинний від 2015-03-27]. Львів- 

Київ, 2015. 22 с. (Здобувач брав участь у  розробці рецептури препарату, ор

ганізації і проведенні експериментальних досліджень та підготовці відповідної 

документації).

59. Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Величко О.В., Онищенко О.В., Ма- 

люкін Ю.В., Клочков В.К. Препарат «Каплаестрол+ОУ»: ТУ ТУУ 24.4

1452420732 002:2015 [Чинний від 2015-03-27]. Львів-Київ, 2015. 22 с. (Здобувач 

брав участь у  розробці рецептури препарату, організації і проведенні експери

ментальних досліджень та підготовці відповідної документації).
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Продовж. дод. А
Апробація результатів дисертації

Основні положення роботи викладено, обговорено і отримали загальне 

схвалення на науково-практичних конференціях різного рівня:

1) Звітні науково-практичні конференції за підсумками науково-дослідної 

роботи науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів 

ХДЗВА (м. Харків, 2007-2020 рр.);

2) Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні екологічні аспе

кти ветеринарної медицини» (м. Житомир, 27-28 вересня 2012 р.);

3) Науково-практична конференція «Актуальные проблемы акушерства и 

репродукции животных» (м. Горки (Республіка Білорусь), 10-12 жовтня 2013 р.);

4) Міжнародний науковий симпозіум «Современное сельское хозяйство -  

достижения и перспективы», присвячений 80-річчю від дня заснування держав

ного аграрного університету Молдови (м. Кишинів (Молдова), 9-10 жовтня 

2013 р.);

5) Науково-практична і навчально-методична конференція за результата

ми наукової діяльності вчених факультету ветеринарної медицини ХДЗВА «Нові

тні досягнення та перспективи ветеринарної медицини» (м. Харків, 18 травня 

2013 р.);

6) Семінар-нарада з питань ведення селекційно-племінної роботи та по

ліпшення відтворення великої рогатої худоби (м. Харків, 12 березня 2013 р.);

7) Науково-практична конференція «Наукомісткі технології у сучасному 

тваринництві», присвячена 85-річчю від дня народження доктора біологічних на

ук, професора, академіка НААН, Лауреата премії Ради Міністрів СРСР, Заслуже

ного діяча науки і техніки України Федора Івановича Осташка (м. Харків, 18-19 

квітня 2013 р.);

8) Науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку вівчар

ства в Україні» (м. Дніпропетровськ, 16-17 травня 2013 р.);
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9) Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України» 

(м. Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.;

10) Міжнародна науково-практична конференція «Naukowa mysl 

inforvacyjnej powieki» (м. Перемишль (Республіка Польща), 7-15 березня 2014 р.);

11) Науково-практична звітна конференція «Проблеми, новітні здобутки та 

перспективи розвитку ветеринарної медицини» (м. Харків, 22-23 травня 2014 р.);

12) Міжнародна науково-практична конференція «Predni vedecke novinky -  

2014» (м. Прага (Чеська Республіка), 27 серпня -  5 вересня 2014 р.);

13) Науково-практична конференція «Стан і актуальні проблеми відтво

рення тварин» (м. Житомир 23-24 жовтня 2014 р.);

14) XVII Міжнародна науково-практична конференція «Научный фактор в 

стратеги инновационного развития свиноводства» (м. Гродно (Республіка Біло

русь), 16 травня 2015 р.);

15) Розширене засідання Вченої ради Інституту тваринництва НААН з на

годи 85-річчя від дня народження доктора біологічних наук, професора Бугро

ва О.Д. (м. Харків, 31 березня 2015 р.);

16) Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми ветеринарної хірургії та акушерства», присвячена 20-річчю створення 

кафедри хірургії та акушерства Полтавської державної аграрної академії 

(м. Полтава, 19-20 травня 2015 р.);

17) Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційна система 

освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі» 

(м. Тернопіль, 19-20 травня 2016 р.);

18) Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные проблемы 

интенсивного развития животноводства» (м. Г орки (Республіка Білорусь), 2-3 че

рвня 2016 р.);

19) Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології 

та інтенсифікація розвитку національного виробництва» (м. Тернопіль, 20-21 жо

втня 2016 р.);
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20) Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у ветеринарній 

медицині та аграрному виробництві» (м. Львів, 3-4 листопада 2016 р.);

21) Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні ас

пекти лікування і профілактики хвороб тварин» (м. Полтава, 24-25 листопада

2016 р.);

22) Науково-практична конференція «Шляхи підвищення показників відт

ворення в скотарстві» (м. Дніпро, 17 лютого 2017 р.);

23) Тренінг-семінар «Відтворення молочного скотарства» (м. Київ, 

10 березня 2017 р.);

24) Урочиста академія з нагоди 100-річчя з дня народження члена- 

кореспондента ВАСГНІЛ та УААН, професора Г.В. Звєрєвої (м. Львів, 2 листопа

да 2017 р.);

25) Перший круглий стіл «Фундаментальні та прикладні аспекти створення 

та використання наноматеріалів в біомедицині та агропромисловому комплексі», 

присвячений обговоренню шляхів взаємодії між науковцями НАНУ та галузевих 

академій наук щодо впровадження останніх досягнень в сфері нанотехнологій та 

наноматеріалів в медицині та АПК (м. Київ, 21 грудня 2017 р.);

26) ІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів 

«Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно- 

санітарної експертизи» з найбільш важливих напрямків сучасної ветеринарної ме

дицини та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Дніпро, 1-2 червня 2017 р.);

27) ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів 

«Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно- 

санітарної експертизи» з найбільш важливих напрямків сучасної ветеринарної ме

дицини та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Дніпро, 16-18 травня 2018 р.);

28) Практичний семінар «Ветеринарна репродуктології. Проблеми та шля

хи вирішення» (м. Житомир, 19 квітня 2018 р.);

29) Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми біологічної 

безпеки та контролю транспортних емерджентних інфекційних захворювань (аф

риканської чуми свиней, нодулярного дерматиту ВРХ, ящуру, бруцельозу, висо-
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копатогенного грипу птиці тощо)», присвячена 95-річчю заснування Національ

ного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної ме

дицини» та 95-річчю з дня народження видатного ветеринарного вірусолога, іму

нолога та патоморфолога, академіка Національної академії наук України Красні- 

кова Г еннадія Андрійовича (м. Харків, 17-19 вересня 2018 р.);

30) Міжнародна науково-практична конференція «Репродуктологія тварин 

-  виклики сьогодення», присвячена 70-річчю від дня народження доктора ветери

нарних наук, професора Віталія Йосиповича Любецького (м. Київ, 19-20 вересня 

2019 р.);

31) Міжнародна науково-практична конференція до 80-річчя від дня наро

дження доктора біологічних наук, професора Віктора Павловича Кошевого «Ре

продуктивна патологія тварин: сучасні методи діагностики, лікування та профіла

ктики» (смт. Мала Данилівка, 9-10 жовтня 2019 р.);
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Додаток Б

№ 70278

СПОСІБ ВІТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕНДОСТРУКТУРИ 
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГОНАД У КОРІВ

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи 
і корисні моделі”.

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні 
моделі 11.06.2012. ,

Голова Державної служби 
інтелектуальної власності України М.13. Паладій

" 3 2 4йїйная
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(19) и А

(11)70278
(5 1 )М П К

АЄ1В8/14 (2006.01)

(21) Номер заявки:

(22) Дата подання заявки:

(24) Дата, з якої є чинними
права на корисну модель:

и 2011 11582

30.09.2011

11.06.2012

(72) Винахідники:
Кошевой Віктор Павлович,
ид,
Федоренко Сергій Якович,
ид

(46) Дата публікації відомостей 11.06.2012, 
про видачу патенту та Бюл. N2 11 
номер бюлетеня:

(73) Власник:
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА
ЗООВЕТЕРИНАРНА
АКАДЕМІЯ,
п. в. М. Данилівка, 
Дергачівський р-н, Харківська 
обл., 62341, ид

(54) Назва корисної моделі: к

СПОСІБ ВІТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕНДОСТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГОНАД 
У КОРІВ

(57) Формула корисної моделі:

Спосіб вітального визначення ендоструктури та функціонального стану гонад у корів, що включає 
отримання та аналіз сонограм, який відрізняється тим, що проводиться зчитування ехогенних структур 
досліджуваного органа з подальшим визначенням їх співвідношення з використанням спеціальної сітки.

Сторінка 3 із 4
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Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні 
моделі 11.06.2012.

Голова Державної служби 

інтелектуальної власності України /  М.В. Паладій

ІҐІШМ

НА К О Р И С Н У  М О Д Е ЛЬ

№ 70277

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи
і корисні моделі
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(19) и А

<11)70277

(51)МПК (2012.01)
А610 1/00
А01К 67/02 (2006.01)

(21) Номер заявки:

(22) Дата подання заявки:

(24) Дата, з якої є чинними 
права на корисну модель:

и 2011 11571

30.09.2011

11.06.2012

(72) Винахідники:
Федоренко Сергій Якович, 
ЧА,
Кошевой Віктор Павлович,
ид

(46) Дата публікації відомостей 11.06.2012, 
про видачу патенту та Б ю л . №  11 
номер бюлетеня:

(73) Власник:
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА
ЗООВЕТЕРИНАРНА
АКАДЕМІЯ,
п. в. М. Данилівка, 
Дергачівський р-н, Харківська 
обл., 62341, ид

(54) Назва корисної моделі:

СПОСІБ ТЕРАПІЇ КОРІВ З ГІПОГОНАДИЗМОМ

(57) Формула корисної моделі:

Спосіб терапії корів з гіпогонадизмом, який включає використання вітамінно-гормонального препарату, 
який відрізняється тим, що інтраабдомінально вводять препарат "Карафест", який містить олійний розчин 
фітоестрогєнів та р-каротин.

Сторінка 3 із 4
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КОРІВ

нова

/ш

УШ Ж Ж Г

№ 97646

СПОСІБ ВІТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ГОНАД У

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи
і к орисн і м оделі

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні
моделі 25.03.2015.

Голова Державної служби
інтелектуальної власності України
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Ук ра їн а  (19)иА (п)97646 (із) и
(51) МПК (2015.01)

А61В 8/00 
А61В8/14  (2006.01)

ДЕРЖ АВН А СЛУЖ БА 
ІН ТЕЛЕКТУАЛЬН О Ї 

ВЛАСН О СТІ 
УКРАЇНИ

(12) ОПИ С Д О  П А ТЕ Н ТУ  НА КОРИСНУ М О Д ЕЛЬ

( 21)

( 22)

(24)

(46)

Номер заявки: и 2014 11142 (72)

Дата подання заявки: 13.10.2014

Дата, з якої є чинними 25.03.2015
права на корисну
модель:

Публікація відомостей 25.03.2015, Бюл.№ 6 ( ^ )
про видачу патенту:

Винахідник(и):
Кошевой Віктор Павлович (иА), 
Утицьких Тетяна Олександрівна (ІІА), 
Федоренко Сергій Якович (иА),
Аврунін Олег Григорович (иА)
Власник(и):
Кошевой Віктор Павлович.
вул. Пушкінська. 49, с. Мала Данилівка. 
Дергачівський р-н. Харківська обл., 62341 (иА).
Утицьких Тетяна Олександрівна,
вул. Новгородська, 2, кв. 45, м. Харків, 
61145 (иА),
Федоренко Сергій Якович.
вул. Соломатіна, 2, с. Козача Лопань, 
Дергачівський р-н, Харківська обл., 62319 (иА),
Аврунін Олег Григорович,
вул. Пушкінська, 79, кв. 52, м. Харків. 61021(иА)

(54) СПОСІБ ВІТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ Щ ІЛЬНОСТІ ГОНАД У КОРІВ

(57) Реферат:

Спосіб вітального визначення щільності гонад у корів включає автоматичне зчитування 
гіперехогенних структур досліджуваного органу та виконання комп'ютерної обробки отриманих 
результатів з використанням спеціальної програми.

ІІА
 

97
64

6
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Н А  К О Р И С Н У  М О Д Е Л Ь

№ 108139

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи 
і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні 
моделі 11.07.2016.

В.о. Голови Державної служби 
інтелектуальної власності України

.

ГУ ГТ :
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(19) ІІА
(її) 108139

(51)МПК (2016.01)
А6Ю  7/00
А61К 35/644 (2015.01) 
А61М 25/01 (2006.01) 
А61М 31/00

(21) Номер заявки: и 2015 11406

(22) Дата подання заявки: 19.11.2015

(24) Дата, з якої е чинними 11.07.2016 
права на корисну модель:

(46) Дата публікації відомостей 11.07.2016, 
про видачу патенту та Бюл. № 13 
номер бюлетеня:

(72) Винахідники:
Федоренко Сергій Якович,
ид,
Кошовий Віктор Павлович,
ид

(73) Власник:
Федоренко Сергій Якович,
вул. Соломатіна, 2, смт Казана 
Лопань, Дергачівський р-н, 
Харківська обл., 62310, ІІА

(54) Назва корисної моделі:

СПОСІБ ТЕРАПІЇ КОРІВ З ЕНДОМЕТРИТОМ, ЯК ПРОФІЛАКТИКА ГОНАДОПАТІЙ

(57) Формула корисної моделі:

Спосіб терапії корів з ендометритом, як профілактика гонадопатій, який включає використання препарату, що 
містить спиртову витяжку прополісу, який відрізняється тим, що інтраутерапьно вводять препарат "Прозон". 
який містить озоновану олію.

Сторінка З ІЗ 4
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м їааавйамм

Н А  К О Р И С Н У  М О Д Е Л Ь

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи 
і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні 
моделі 10,05,2018,

іа економічного 
і У  країн и МЛ. Тії арчу к

---•
у

і Л Ш У Е
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(19) І І А

(11)125562
(51) МПК (2018.01)

А610 7/00
А 6Ю  19/00
А61М 25/01 (2006.01)

А61М 31/00 
А61К 35/00
А61Р 15/00

(21) Номер заявки: и 2017 12938

(22) Дата подання заявки: 26,12.2017

(24) Дата, з якої є чинними 10.05.2018 
права на корисну модель:

(46) Дата публікації відомостей 10.05.2018, 
про видачу патенту та Бю я. №  9 
номер бюлетеня:

(72) Винахідники:
Федоренко Сергій Якович, 
ІІА,
Скляров Павло 
Миколайович, ІІА,
Малюкін Юрій Вікторович,
ид,
Клочков Володимир 
Кирилович, ІІА

(73) Власник:
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА
ЗООВЕТЕРИНАРНА
АКАДЕМІЯ,
вул. Академічна, 1, смт Мала 
Данилівка, Дергачівський р-н, 
Харківська обл., 62341, У А

(54) Назва корисної моделі:

С П О С ІБ  Т Е Р А П ІЇ  К О Р ІВ  З А  П А Т О Л О Г ІЙ  Я Є Ч Н И К ІВ

(57) Формула корисної моделі:

Спосіб терапії корів за патологій яєчників, який включає використання препарату, що містить олійний розчин 
плацентарних естрогенів та каротиноїдів, який відрізняється тим, що інтраабдомінально вводиться препарат 
"Каплаестрол+0\Г, який містить неорганічний наноантиоксидант - ортованадат гадолінію активованого 
європієм (ЗсІ\/04Еи).

Сторінка 3 із 4
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ї ї  А ПрО(()ЄСОр

р озм н ож ен н я  тварин
А' "5- \Ч

/  \  д . б ю л . н ., п р оф есор
І !:'! І Д>И *' - \  У>ЕТЕ,НІІАГКА пд. вет. 11., член

/\у>/
проф есор'' л-і

Додаток В
Г¥1 • •Технічні умови на препарати

Д К П П  2 4 .4 2 .1 3 У К Н Д  1 1 .220

ЗА Р Е Є С Т Р О В А Н О

П О Г О Д Ж Е Н О З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Г олова Д ер ж а в н о го  К ом іт ет у З ав ідую ч и й  каф едри акуш ерства,

ветеринарної м еди ц и н и  У країни г ін ек о л о г ії та б іо т ех н о л о г ії

р озм н ож ен н я  тварин Харківської

Г. Б .Ів а н о в дср ж и ііііо і з о о  ветер 11 мирної

2 0 0 8 р

В. П. Кош евом

2008р .

П Р Е П А Р А Т  К А Г А Д ІН

Т Е Х Н ІЧ Н І У М О В И

Т У У  2 4 .4  - 1 4 5 2 4 2 0 7 3 2  - 0 0 1 :2 0 0 8

{У в ед ен о  вперш е)

Д ата надання чинності з 2 0 0  -

Ч инні д о

П О Г О Д Ж Е Н О РО ЗРО БЛ ЕІ О

З ав ідую ч и й  каф едри  акуш ерства,Д и р ектор  Д ер ж а в н о г о  н ауково

г ін ек о л о г ії та б іо т ех н о л о г іїд о с л ід н о го  к онтр ол ьн ого  ін сти ту т )’

ветер ин арн их препар атів  та ення тварин

корм ових доо а в о к

р е сп о н д ен т  У А А Н , В. П. К ош евой

2 0 0 8 р

І. Я. К о ц ю м б а с

2 0 0 8 р

П р одовж ен н я  на н аступ ній  стор ін ц і
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розмир

ГУ У 2 4 .4  - 1 4 5 2 4 2 0 7 3 2  -  0 0 1 :2008

А с и с т е н т  к а ф ед р и  а к у ш ер ст в а ,
г ін е к о л о г и  та  б ю т е х н о л о г п
р о зм н о ж е н н я  тв а р и н

Я . Ф е д о р е н к о
2 0 0 8 рС  У

Д о ц е н т  к а ф е д р и  а к у ш е р с т в а ,
г ін е к о л о г ії  та  б ю т е х н о л о п ї

ен н я  тв ар и н
к.в .н . М .М . Ів ан ч ен к о

2 0 0 8 р

Д о ц е н т  к а ф ед р и  а к у ш е р с т в а ,
г ін е к о л о г ії та  о ю т е х н о л о г н
р р зм н о ж е н н я  тв ар и н

к .с -г .н . П .М . С к л яров
2 0 0 8 р

А с и с т е н т  к а ф ед р и  а к у ш ер ст в а .
г ін е к о л о г ії  та б ю т е х н о л о п ї

іня тв ар и н
О .О . Ц и м е р м а н

2 0 0 8 р

А с и с т е н т  к а ф ед р и  а к у ш ер ст в а ,
г ін е к о л о г и  та б ю т е х н о л о п ї

імнож єння  тварин

С .В . І Іа у м ен к о
2 0 0 8 р

А с п ір а н т  к а ф ед р и  а к у ш ер ст в а .
г ін е к о л о г ії  та  б іо т е х н о л о г ії
р о зм н о ж е н н я  тв ар и н

В .П . Б е с е д о в с ь к и й
2 0 0 8 р
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ветер и н ар н ої

V XV А- мдиа
' ДЕГЖАВНЛ ' 
10ОВЕТЕРИНАРНА 

АКЛХІИЛ— ,
00493751

ю ф есо р
харківська
ДЕРЖАВНА

ЗООВЬИ'ГИІІ

'4*5670 'ЇЖ'

У КНД 11.220ДКПП 24.42.13

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

З А Т В Е Р Д Ж У ЮП О Г О Д Ж Е Н О

З а в ід у ю ч и й  к аф едр и  ак уш ерства,Г ол ова  Д е р ж а в н о г о  К о м іт ет у

г ін ек о л о г ії та б ю т е х н о л о г ії

р о зм н о ж ен н я  тварин  Х арк івськ ої

д ер ж а в н о ї зо о в ет ер и н а р н о ї

В . П. К ош евой

2008р .

П Р Е П А Р А Т  К А П Л А Е С Т Р О Л

Т Е Х Н ІЧ Н І У М О В И

Т У У  2 4 .4  -  1 4 5 2 4 2 0 7 3 2  - 0 0 2 :2 0 0 8

(У в е д е н о  в п ер ш е)

Д ата  надання ч и н н ост і з  2 0 0  -

Ч инш  д о

Р О ЗР О Б Л Е Н ОП О Г О Д Ж Е Н О

Д и р ек т о р  Д е р ж а в н о г о  н аук ов о З а в ід у ю ч и й  каф едри  ак уш ер ства.

г ін е к о л о г ії та б ю т е х н о л о г іїд о с л ід н о г о  к о н т р о л ь н о го  ін сти тут у

в ет ер и н а р н и х  п р еп ар атів  та ж ен н я т в а р и н

к о р м о в и х  д о б а в о к ,

е с п о н д е н т  У А А Н , В. 11. К ош евой

2 0 0 8 р

. Я . К о ц ю м б а с

2 0 0 8 р

Продовження на наступній сторінці
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1 У  V  2 4 . 4  - 4 5 2 4 2 0 7 3 2  - 0 0 2 : 2 0 0 8

А с и с т е н т  к аф едр и  ак уш ер ств а ,
г ін е к о л о г ії та б іо т е х н о л о г ії
р о зм н о ж е н н я  тв ар и н  Х ар к ів сь к о ї

оі зо о в ет е р и н а р н о ї академ ії

^  к. вет . н . С .Я . Ф ед о р е н к о
2 0 0 8 р

І ол ов н и и н аук ов ц я сш вр ооїтн и к
л а б о р а т о р ії к он т р ол ю  аер о зо л ей ,
д е з ін ф ек т а н т ів  та ан ти гел ьм ін ти к ів
Д е р ж а в н о г о н а у к о в о -д о с л ід н о г о
к он т р о л ь н о го ін сти туту
в ет ер и н а р н и х препар атів
к ор м ов и х  д о б а в о к , (м . Л ьв ів),

О .І .С е р п е н к о
2 0 0 8 р

Д о ц е н т  к аф едр и  ак уш ер ств а ,
г ін е к о л о г ії та  б іо т е х н о л о г ії
р о зм н о ж е н н я  тварин  Х ар к івськ ої

оі зо о в ет е р и н а р н о ї академ ії
г__ Ц к .в .н . М .М . Іван1
йТь 20С

ІЄН ко
0 0  8 р

Д о ц е н т  к аф едр и  ак уш ер ств а .
г ін е к о л о г ії та б іо т е х н о л о г ії

Х арківськоїр о зм н о ж е н н я тварин

ноі зо о в ет е р и н а р н о ї академ ії

.с -г .н . П .М . С кляров
2 0 0 8 р

А с и с т е н т  к аф едр и  ак уш ер ства ,
г ін е к о л о г ії та б іо т е х н о л о г ії
р о зм н о ж ен н я  тв ар и н  Х арківської

д е р ж а в н о ї зо о в е т е р и н а р н о ї академ ії

О .О . Ц и м ер м ан
2 0 0 8 р
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ПОГОДЖЕНО

Голові Державного Комітету
)  /]  /~]

ветерйн^нсЛм& щ цини Укра

у Н ОІ , 
Ч0 0 8 £

'ветеринарної
' Чї *  ' / /їі// члгківдькА

ЗООВЕТЕРИНАРНА
у академії/?, V .од<киаде?й

тварин

ї. ОЧШ':ии,. пін
300ВЕТЕРИНАР1ГАІ|Г  = 
, АКАДЕМІЯ / Ґ І І Х *  
X, упя

професор'

ДКПП 24.42.13 УКН Д 11.220

ЗАРЕЄСТРОВАНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри акушерства,

гінекології та біотехнолопіцини України

1 .1 0 . Б іс ю к ення тварин Харківської

2010р.

н., професор

В. П. Кошевой

2010 р

ПРЕПАРАТ "КАРАФЕСТ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 24.4-1452420732-004:2010

(Уведеш вперше)

Дата надання чинності з 2010-

Чинні до

1 ЮГОДЖЕНО РОЗРОБЛЕНО

Завідуючий кафедри акушерства,Директор Державного науково-

бю технолопїдослідного контрольного інституту

ветеринарних препаратів та

кормових добавок, д. вет. н.,

ч л е н - к о р е с п о /щ е и т  У А А Н , В. 11. Кошевой

2010 р.

І. Я. Коцюмбас

2010 р.

1 Іродовження на наступній сторінці



351

І Іродовження титульної сторінки 

РОЗРОБЛЕНО

Старший викладач кафедри акушерства, 
гінекології та біотехнології розмноження 
тварин Харківської державної 
зооветердишзної^кадемії, к. вет. н.
______ _________________С.Я. Федоренко
« '/■3 » Г Х ____________2010 р.
Доцент кафедри акушерства, гінекології та 
біотехнології розмноження тварин 
Харківської дег^кавної зооветеринарної 
академії, к. веж н.

_М.М. Іванченко
"  2010 р.

Доцент кафедри акушерства, гінекології та 
біотехнології розмноження тварин 
Харківської державної зооветеринарної 
академії, к. с.-г. н.

___________ П.М. Скляров
______ 2010 р.

Асистент кафедри акушерства, гінекології та 
біотехнології розмноження тварин 
Харківської державної зооветеринарної 
академії
_____________________ В.П. Беседовський
« / 3  »_____ Ґ~;Г~______________ 2010 р.
Асистент кафедри акушерства, гінекології та 
біотехнології розмноження тварин 
Харківської державної зооветеринарної 
академії
_______ /иЩЦІ''_______ С.В. Науменко
« / /  » 7 £>Т~ ______2010 р.
Асистент кафедри акушерства, 
гінекології та біотехнології 
розмноження тварин Харківської державної 
зооветеринарної академії

О.В. Онищенко
« £>Г______2010 р.
Аспірант кафедри акушерства, гінекології та 
біотехнології розмноження тварин 
Харківської державної зооветеринарної 
академії -
_______ ^ К.С. Коноваленко
« ^ » ^ ______ 2010 р.



352

іної зооветеринарної
дміад-''-* /.

вд|ріийК^^^юофесор 
< “ Іг Д ̂ едюмбас

ДОКТ(

___
2610 * ̂  VЧ/ нР -1= *1ї а \ /

УКНД 11.220ДКПП 21.20.12

ЗАРЕЄСТРОВАНО

ЗАТВЕРДЖУЮПОГОДЖЕНО

Завідуючий кафедри акушерства,Державна ветеринарна та

гінекології та біотехнологіїфітосанітарна служба України

Лист .4« / / У '/ розмноження тварин Харківської

2015 рвід

академії, д.,біол. н., професор

В. П. Кошевой

2015 р

ПРЕПАРАТ КАПЛАЕСТРОЛ+ОУ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 21.2-1452420732-002:2015

(Уводяться вперше)

Дата надання чинності з 2015

Чинні до

РОЗРОБЛЕНОПОГОДЖЕНО

/ Голова ТК Хе 132 “Засоби захисту Завідувач кафедри акушерства,

тварин, корми та кормові добавки”, гінекології та біотехнології

України розмноження тваринчлен-кореспон

д. бюл. н., професор

В. ГІ. Кошевой

2015 р.

Продовження на наступній сторінці
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1 Іродовж ення титульної сторінки

гО ЗР О Ь Д Ь Н О :
Д о ц ен т  каф едри акуш ерства, гінек ол огії та
б ю т ех н о л о г ії р озм н ож ен н я  тварин
Х арківської д ер ж а в н о ї зоов етер и н ар н ої
академ ії

С. Я . Ф едоренко
2 0 1 5  р .

Головний науковий сп ів р об ітн и к  Д ерж авного
н аук ов о-досл ідн ого  контрольного інституту
ветер ин арн их препаратів та  корм ових
добавок , д. вет. наук, п р о ф есо р

В. О. Величко
ft 2 0 1 5  р

А си ст ен т  каф едри акуш ерства, гінекології та
б ю т ех н о л о г ії р озм н ож ен н я  тварин
Х арківської д ер ж а в н о ї зоов етер и н ар н ої
академ ії

О. В. О нищ енко
2015 р.

А сп ірант каф едри акуш ерства, г інекології та
б ю т ех н о л о г ії р озм н ож ен н я  тварин
Х арківської д ер ж а в н о ї зоов етер и н ар н о ї
академії

А . М. П астернак
2015  р

Заступник ди р ек тор а  Ін ституту
сц ин ти ляцій н их м атеріалів Н А Н  України
доктор ф із.-мат. наук, п р о ф есо р

Ю . В. М алкж ін
2 0 1 5  р

С тарш ий науковий сп івр об ітн и к  Інституту
сц ин ти ляцій н их м атеріал ів  Н А Н  України,
к.х.н

В. К. Клочков
20 1 5  р
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ДКПП 21.20.12 УКНД 11.220

ЗА Р Е Є С Т Р О В А Н О

П О ГО ДЖ ЕН О ЗА Т В Е РД Ж У Ю

Д ерж авна ветеринарна та Завідувач каф едри акуш ерства,

ф ітосанітарна сл уж ба  України гінекології та б ю т е х н о л о п ї

Л ист № розм н ож ен н я тварин Харківської

£>4  2 0 1 5  р . дер ж авної зооветеринарноївід

ак адем ії д . б іол . н ., п р оф есор

В. П. К ош евой

2015 р .

П РЕП АРАТ "КАРАФ ЕСТ+ОУ"

Т Е Х Н ІЧ Н І УМ О ВИ

Т У  У  2 1 .2 -1 4 5 2 4 2 0 7 3 2 -0 0 4 :2 0 1 5

(Уводяться вперш е)

Д ата надання ч и н н ості з 2015

Чинні д о

П О ГО ДЖ ЕН О РО ЗРО Б Л Е Н О

Голова ТК  №  132 “З асоби  захисту Завідувач каф едри  акуш ерства

тварин, корми та кормові добавк и ” гінекології та ою техн ол огп

ч л ен -к ореспон ден т Н А А Н  України, розм н ож ен н я тварин, д . б іол . н.,

пр оф есор

В . 11. К ош евой

20 1 5  р .

родовження на наступній сторінці
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П родовж ення титульної сторінки  
РО ЗРО Б Л Е Н О
Д оц ен т  кафедри акуш ерства, гінекології та 
б іотехн ол ог ії р озм нож ення тварин  
Х арківської д ер ж ав н о ї зоов етер и н ар н ої 
академ ії, ^ _^ еі

С. Я . Ф едоренко  
1_________ 2015 р.£і̂ іЛ£Н-и,

Головний науковий сп івробітн и к  Д ерж авного  
н ауков о-досл ідного  контрольного інституту  
ветеринарних препаратів та кормових  
добавок , д . вет. наук, п р оф есор

В . О. Величко  
_________ 2015 р.

і гідри акуіП р оф есор  каф едри акуш ерства, гінекології та  
б іо т ех н о л о г ії розм н ож ен н я тварин  
Х арківської дер ж авної зоов етер и н ар н ої 
академ ії, д .в е т ^ т -

‘ '  ^ -уЯ Т. М . Скляров
¥ 'і 0> ” _______ ___________________ ___2015  р.
Д оц ен т  кафедри акуш ерства, гінекології та 
б іо техн ол ог ії розм н ож ен н я тварин  
Х арківської держ авш ої зооветер и нар н ої 
академ ії, к. всі. н.
___________А  __VI. VI. Іванченко
“ _________ 2015 р.
А сп ірант каф едри акуш ерства, гінекології та 
б іо техн ол ог ії р озм н ож ен н я тварин  
Х арківської дер ж ав н о ї зоов етер и н ар н ої 
академ ії
__________________________ К. С. Б еседовська
“ Л  ” £ 0 *4 *1 ^ ________________ 20 1 5  р.
Заступник директора Ін ституту  
сцинтиляційних м атеріалів Н А Н  України, 
доктор фіз.-мау. н аук П ір оф есор
___________ /УІА.ІС. Ю. В. Малюкін

2015  р.
к. сп івр о

„
С тарш ий науьб. Співробітник Інституту  
сцинтиляційних матеріалів Н А Н  України, 
К.Х.Н.,

о - - ;  --г - ^ В . К. Клочков 
’______ 2 0 1 5 р .
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Додаток Г

Диплом «За розробку й виробництво високоефективних 

ветеринарних препаратів»

нагороджується Золотою медаллю

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
XXII Міжнародна агропромислова виставка "АГРО-20Ю"

2Ш 01‘

Харківська державна зооветеринарна академія
Номінація:

"За розробку й виробництво високоефективних
ветеринарних препаратів

Голова конкурсної комісії
І. ДемчакЗ а с т у п н и к  М ін іс т р а

м. Київ, 15-19 червня 2010 року
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За розробку й виробництво
високоефективних

ветеринарних препаратів
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Додаток Д

Методичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНГТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ 
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЇ 

РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН

ГШОГОНАДИЗМ У КОРІВ І ТЕЛИЦЬ

(Д ІА ГН О С Т И К А , ТЕРАПІЯ ТА П РО Ф ІЛ А К ТИ К А )

Методичні рекомендації
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УДК 619:618.11:616-085:636.2 
ББК 48 
Ф 33

Федоренко С.Я. Гіпогонадизм у корів і телиць (діагностика, терапія та профілактика) 
(методичні рекомендації) / С.Я. Федоренко, В.П. Кошевой, Ю.П. Балим. -  Харків, -  2011. -  
24 с.

У методичних рекомендаціях розглядаються питання стосовно поширеної патоло
гії яєчників у корів і телиць. Ця патологія є однією з основних причин неплідності. В пос
лідовності висвітлені питання пов'язані з визначенням морфо-функціонального стану 
органів системи регуляції репродуктивної функції у корів і телиць, з'ясовані механізми 
розвитку патології, розроблені способи комплексної діагностики та програма комплекс
ної терапії та профілактики з використанням препаратів.

Методичні рекомендації розраховані на студентів факультетів ветеринарної ме
дицини, технологічного, слухачів ІПО (інститутів післядипломної освіти), а також на прак
тичних лікарів ветеринарної медицини, технологів виробництва й переробки продуктів 
тваринництва, техніків штучного осіменіння тварин.
Автори: Федоренко С.Я. -  канд. вет. наук, доцент кафедри ветеринарної репродуктоло- 
гії Харківської державної зооветеринарної академії, Кошевой В.П. -  док. біол. наук, про
фесор, завідувач кафедри, Балим Ю.П. -  док. вет. наук, професор кафедри.
Рецензенти:

- Харенко М.І. -  доктор ветеринарних наук, професор, Заслужений працівник вете
ринарної медицини України, завідувач кафедри ветеринарної репродуктології 
Сумського НАУ;

- Павлов М.Є. -  доктор ветеринарних наук, професор кафедри внутрішніх хвороб 
тварин Харківської державної зооветеринарної академії.

Рекомендації схвалені:
- Вченою радою ХДЗВА (протокол № 61 від «27» вересня 2011 року);
- Колегією головного управління ветеринарної медицини в Дніпропетровській об

ласті (протокол № 4-5-3/1210 від 11.10.2011 р.);
- Колегією головного управління ветеринарної медицини в Сумській області (про

токол № 01-19/1237 від 14.10.2011 р.);
- Колегією головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області 

(протокол № 01-12 від 19.10.2011 р.);
- науково-методичною радою Державної ветеринарної і фітосанітарної служби Ук

раїни (протокол № 4 від 21.12.2011 р.).
© С.Я Федоренко, В.П. Кошевой, Ю.П. Балим 2011

© ХДЗВА 2011
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УКРАЇНИ

Харківська державна зооветеринарна академія 
Кафедра ветеринарноїрепродуктології

АКУШЕРСЬКА, МАМОЛОГІЧНА, ГІНЕКОЛОГІЧНА ТА 
АНДРОЛОГІЧНА ПРОПЕДЕВТИКА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Харків 2013
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УДК 615.4:618
В.П. Кошевой, Ю.П. Балим, М.М. Іванченко, С.Я. Федоренко, С.В. Науменко, О.В. 
Онищенко, А.М. Пастернак.
Акушерська, гінекологічна та андрологічна пропедевтика/ В.П. Кошевой, Ю.П. Ба
лим, М.М Іванченко, та ін. за редакцією В.П. Кошевого -  Харків: 2013. -  52 с 
У методичних рекомендаціях подані матеріали стосовно: охорони праці та техніки 
безпеки; техніки безпеки при роботі з приладами, інструментами, розчинами, рі
дким азотом; техніки безпеки при роботі з тваринами; методики приготування 
матеріалів, розчинів; характеристики способів стерилізації інструментів, розчинів, 
посуду; схем діагностичних та терапевтичних процедур; характеристики методів 
інформаційно -  діагностичних досліджень; характеристики способів та техніки 
введення в організм препаратів; акушерської пропедевтики; мамологічної пропе
девтики; гінекологічної пропедевтики та андрологічної пропедевтики.

Методичні рекомендації розраховані на магістрів ветеринарної медицини 
(8.11010101).
Рецензенти: Чорний М.В., доктор ветеринарних наук, професор, завідую
чий кафедрою зоогігієни та ветеринарної санітарії

Гордієнко А.Д., доктор фармакологічних наук, професор кафе
дри ветеринарної фармакології та токсикології

Рекомендації розглянуті та схвалені вченою радою факультету ветеринарної 
медицини, протокол № від року.
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ВЕТЕРТІНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ 
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГИ ІБІОТЕХНОЛОПЇ 

РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН

ТЕРМОГРАФІЧНА ДІАГНОСТИКА У 
ВЕТЕРИНАРНОМУ АКУШЕРСТВІ. 

ГІНЕКОЛОГІЇ ТА АНДРОЛОГІЇ

Методичні рекомендації
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УДК 619:616-073.7:618.2/.7(072)

Кошевой В.П. Термографічна діагностика у ветеринарному акушерстві, гінекології та андрології (методичні 
рекомендації) /В.П. Кошевой, С.Я. Федоренко, М.М.Іванченко, С.В.Науменко, К.С.Беседовська, 
П.М.Скляров. -  Харків, -  2013. -  52 с.

У методичних рекомендаціях представлені дані стосовно використання тепловізорних приладів у 
ветеринарному акушерстві, гінекології, андрології, зокрема: превентивна дистанційно-проектна діагно
стика феноменів статевого циклу у тварин; превентивна діагностика вагітності у тварин; дистанційне 
визначення морфо-функціонального стану та маси новонароджених; превентивна дистанційно- 
проектна діагностика патологічних процесів у статевих органах тварин.

Методичні рекомендації розраховані на бакалаврів та магістрів факультетів ветеринарної меди
цини, технологічного, слухачів ІПО (інститутів післядипломної освіти), а також на практичних лікарів ве
теринарної медицини, технологів виробництва й переробки продуктів тваринництва, техніків штучного 
осіменіння тварин.

Автори:
Кошевой В.П. -  док. біол. наук, професор, завідувач кафедри ветеринарної репродуктології Харківської 
державної зооветеринарної академії, Федоренко С.Я. -  канд. вет. наук, доцент кафедри, Іванчен- 
ко М.М. -  канд. вет. наук, доцент кафедри, Науменко С.В. -  канд. вет. наук, доцент кафедри, Беседовсь- 
ка К.С. -  аспірант кафедри, Скляров П.М. -  док. вет. наук, доцент кафедри клінічної діагностики та внут
рішніх хвороб тварин Дніпропетровського державного аграрного університету.

Рецензенти:
- Харенко М.І. -  доктор ветеринарних наук, професор кафедри ветеринарної репродуктології Сум

ського національного аграрного університету, Заслужений працівник ветеринарної медицини 
України;

- Яценко І.В. -  доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної 
експертизи та судової ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії.

Рекомендації схвалені:
- Вченою радою ФВМ ХДЗВА (протокол № 71 від « 9 » жовтня 2013 року); 

науково-методичною радою Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України 
(протокол № 1 від 19.12.2013 р.).

© В.П. Кошевой, С.Я Федоренко, М.М.Іванченко, С.В.Науменко,
К.С.Беседовська, П.М.Скляров.

©  ХДЗВА 2013





УД К : 619:618:615.83

Кошевой В.П. Озоновмістні препарати та їх використання у ветеринарній репродуктології (методи
чні рекомендації) /В.П. Кошевой, С.Я. Федоренко, С.В. Науменко, М.М. Іванченко,
В.П. Беседовський, О.В. Онищенко, К.С. Беседовська, А.М. Пастернак, Л.В. Чуйко, В.І. Кошевой, 
П.М. Скляров, В.І. Голота, Г.В. Таран, М.Н. Кравцов. -  Харків, -  2014. -  81 с.

У методичних рекомендаціях представлені дані стосовно використання озономістських препа
ратів у ветеринарному акушерстві, мамології, гінекології та андрології. Ці препарати складають 
основу озоно- та прополістерапії -  високоефективних, екологічних та економічно вигідних ме
тодів лікування, які позитивно впливають на організм тварин і за яких практично відсутні побічні 
ефекти.
Методичні рекомендації розраховані на бакалаврів та магістрів факультетів ветеринарної м е
дицини, технологічного, слухачів ІПО (інститутів післядипломної освіти), а також на практичних 
лікарів ветеринарної медицини, технологів виробництва й переробки продуктів тваринництва, 
техніків штучного осіменіння тварин.

Автори:
Кафедра ветеринарної репродуктології Харківської державної зооветеринарної академії: Ко
шевой В.П. -  док. біол. наук, професор, завідувач кафедри, Федоренко С.Я. -  канд. вет. наук, 
доцент, Науменко С.В. -  канд. вет. наук, доцент, Іванченко М.М. -  канд. вет. наук, доцент, 
Беседовський В.П. -  канд. вет. наук, асистент, Онищенко О.В. -  асистент, Беседовська К.С., Па
стернак А.М., Чуйко Л.В. -  аспіранти, Кошевой В.І. -  студент.
Кафедра хірургії та акушерства Дніпропетровського аграрно-економічного університету:
Скляров П.М. -  док. вет. наук, професор кафедри.
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»: Голота В.І. -  канд. фіз
мат. наук, Таран Г.В. -  канд. техн. наук, Кравцов М.Н. -  канд. техн. наук.

Рецензенти:
- Харенко М.І. -  доктор ветеринарних наук, професор кафедри ветеринарної репродукто

логії Сумського національного аграрного університету, Заслужений працівник ветерина
рної медицини України;

- Бугров О.Д. -  головний науковий співробітник лабораторії трансплантації та кріоконсер- 
вації ембріонів ІТ УААН, доктор біологічних наук, професор

Рекомендації схвалені:
- Вченою радою ФВМ ХДЗВА (протокол № 76 від 24 вересня 2014 року);
- Радою механічного факультету ХНАДУ (протокол № 2 від 12 вересня 2014 року);
- Науково-технічною радою Інституту плазмової електроніки і нових методів прискорю

вання НВЦ ХФТІ (протокол № 7 від 4 вересня 2014 року);
- Науково-методичною радою Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України 

(протокол № 1 від 25 грудня 2014 р.).
© В.П. Кошевой, С.Я Федоренко, С.В.Науменко, 

М.М.Іванченко, П.М.Скляров.
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УДК 615.25
К 39

Комплексні препарати, створені на основі ияио ОІомиїерІи іів  і» їх використання у
неіернпарній рси роде кминнії (методичні рі мімеїідиміїї И II К.... «»ой. ( ’.Я. Федоренко.
СВ HavMt-нко. М.М. Інішчспко, О.І» Омі.....ним М  І.с. е мінськії, Л.М. Пастернак,
1.0. Гладпіиона. В.І. Кошеной, И М І'клиром, Ю І* Мо ноиїн (' II Сфімоїш. В.К. Клочков. 
Дніпропетровськ: видавництво «Нормі ин, 21116 11»»1

ISBN 978-617-518-214-7

у  методичних рекомендаціях пред, тав ієні <іані . тої апно м> МИ 'ттерного моніторингу 
стану організму тварин та внкорін татів новітніх препаратів у ветеринарній 
репродуктоиогії неринатоюгіі, мамояогІІ, тнем. їм,Я та андрології. Ці препарати, 
створені на основі нано-fiio,матеріалів складають ш міми нра./чіми терапії тварин. Вони 
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К аф едра акуш ерст ва, гінекології І біотехнічогії р о т н а  теніт тварин Харківської 

держ авної зоовет еринарної академії КоніеиоІІ II.11 доктор Гнилої ічних наук, професор,
завідувач кафедри. Федоренко ( .Я. к.ннидиі меісріоііірних наук, доцент.
Науменко ( .В. кандидаї ветеринарних наук, «мнит. їм......емко М.М. кандидат
ветеринарних наук, доцент. ОиншеикоО.Н Ііееедовеї.кв К.( ., Пастернак А.М. 
асистенти. Гладцінова 1.0. аспірині. К...... II I. > іудей і

Кафедра хірургії і акушерства Дніпропетровського державного аг/трно-економічно о 
університету: (  кляров ІІ.М. -  доктор ветеринарних наук. ДОНИНІ, професор кафедри

В ідділ папокриспш лічних м ат еріалів Інституту сцинтилмціїоіісх мат еріалів ІІА Н  
України, м. Х арків  Малюкін Ю.В. доктор фііико-мнтсміїтичних наук, член-кореспондент 
НА11 України. Сфімова СЛ. -  доктор фііикп-міітоммгичних наук, старшин науковим 
співробітник, завідувач відділу. Клочков В.К. кандидаї хімічних наук, старший науковий 
співробітник.

-Харенко У1.Г. -  доктор ветеринарних наук. Заслужений працівник ветеринарної 
медицини України, професор кафедри акушера ии Сумською національного аїрарною
університету: „ . Г.

- Бугров О.Д. -  доктор біологічних наук, професор. голонний науковий співробітник
лабораторії трансплантації та кріоконсерванії ембріонів П І ІЛЛІ І України;

- Антоненко ГІ.ІІ. -  доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри клінічної 
діагностики та внутрішніх хвороб тварин Дніпропетровського державного аїрарно- 
екотю.мічного університету.

Рекомендації схвалені: ..
-Вченою радою Харківської державної зооветеринарної академії (протокол № її  від

08 жовтня 2015 року); . ..
- Науково-методичною радою Державної ветеринарної та фпосанггарної служби 

України (протокол Ке 1 від 22 грудня 2015 р.).
г  с  т і  К ош евой, С И  <Ргі)о[*нко. ( В  Н аум енко. КІ М . Іва їїчепкн ,

О Н  О н и щ ен к о  К С  Б е с е д о в а л а  А М .  П аст ерн ак, 
І О  І іаОцінова Н І  К ош евоіі П  X I ('кллров . Ю. В. М ам окгн, 

С Л  С ф імоии. В  К  К лпчкос  

С Х а р к івсь к а  О срм  а ви а  ю окет срин арш і а кчо см ія  &20І5



Додаток Г

Монографія

В.П. Кошевой, С.Я. Федоренко, О.В. Онищенко,

А.М. Пастернак, П.М. Скляров

ІМУНОБЮЛОГІЯ 
ЛАКТАЦІЇ У ТВАРИН
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УДК 612.664.5 
ББК45.2 

1-55

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради факультету ветеринарної медицини 
Харківської державної зооветеринарної академії (протокол № 78 від 26 березня 2015 р.)

Автори:
Кошевой В.П. — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри аку

шерства, гінекології і біотехнології розмноження тварин Харківської державної зо
оветеринарної академії;

Федоренко С.Я. -  кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри акушерства, 
гінекології і біотехнології розмноження тварин Харківської державної зооветери
нарної академії;

Онищенко О.В. -  асистент кафедри акушерства, гінекології і біотехнології ро
змноження тварин Харківської державної зооветеринарної академії;

Пастернак А.М. -  аспірант кафедри акушерства, гінекології і біотехнології ро
змноження тварин Харківської державної зооветеринарної академії;

Скляров І1.М. -  доктор ветеринарних наук, професор кафедри хірургії і аку
шерства сільськогосподарських тварин Дніпропетровського державного агарно- 
економічного університету.

Рецензенти:
Харенко М.І. -  доктор ветеринарних наук, професор, заслужений працівник 

ветеринарної медицини України, професор кафедри акушерства Сумського націо
нального аграрного університету;

Куїров О.Д. -  доктор біологічпих наук, професор, головний науковий співро
бітник лабораторії трансплантації і кріоконсервації ембріонів Інституту тваринниц
тва НААН України (м. Харків),

Антоненко П.П. -  доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри клі
нічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин Дніпропетровського державного 
аграрно-економічного університету.

Імунобіологія лактації у тварин : навчально-методичне видання / В.П. Кошевой, 
1-55 С.Я. Федоренко, О.В. Онищенко, А.М. Пастернак, П.М. Скляров; заред. проф.

В.П. Кошевого. -  Дніпропетровськ: Гсрда, 2015. -  132 с.
ISBN 978-617-7097-48-7
У навчально-методичному виданні представлено грунтовний аналіз сучасного стану вивченості 

питань щодо імуиобіологїї молочної залози тварин, а також наводяться результати власних дослі
джень авторів з проблем стану прооксидантно-антиоксидангної системи та структури і функції мо
лочної залози та яечників. Пропонуються рекомендації з нормалізації морфо-функціонального стану 
молочної залози та упередження дефіциту колострапьних імуноглобулінін, методика проведення 
мамолопчноі диспансеризації тварин з використанням інформаційно-діагностичних приладів та 
комп’ютерних програм диферстіційної діагностики патологій молочноїзалози.

Розраховане на бакалаврів та магістрів ветеринарної медицини, слухачів інституту післядип- 
ломної освіти, а також на практикуючих лікарів, технологів виробництва та переробки продуктів 
тваринництва,

УДК 612.664.5 
ББК 45.2

ІБВХ 978-617-7097-48-7 С'Кош своивл, Фезорепки с.я., ОиишснкоО.в.,
Пленерная Л.М., Склхрин П.М., 2015
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Додаток Д

ЗАТВЕРДЖУЮ

ВИСНОВОК БЮ ЕТИЧНОГО ЦЕНТРУ
Х а р к ів с ь к о ї д е р ж а в н о ї з о о в е т е р и н а р н о ї а к а д е м ії щ о д о  д о с л ід ж е н ь  

к. вет . н ., д о ц е н т а , з а в ід у ю ч о г о  к а ф ед р и  в е т е р и н а р н о ї р е п р о д у к т о л о г ії  
Ф е д о р е н к а  С ер г ія  Я к ов и ч а  н а  т е м у  « Т е о р е т и к о —ек сп ер и м ен т а л ь н е  

о б гр у н т у в а н н я  с п о с о б ів  д іа г н о ст и к и  т а  т е р а п ії к о р ів  за  г о н а д о п а т ій » .

Ц ен т р  з  б іо е т и к и  Х а р к ів с ь к о ї д е р ж а в н о ї з о о в е т е р и н а р н о ї а к а д ем ії у  ск ладі: 
гол ов и  ц е н т р у  - д . с .-г . н аук , п р о ф е с о р а , ч л ен -к о р . Н А А Н  У к р а їн и , ак адем ік а  
У  А Н , за в ід у в а ч а  к а ф ед р и  п р и к л а д н о ї е к о л о г ії  ім . О . А . К о л ес о в а
О . М . М а м ен к о , ч л ен ів  ц е н т р у  -  д . с .-г . н аук , п р о ф е с о р а , а к адем ік а  У  А Н , 
за в ід у в а ч а  к а ф ед р и  г ен ет и к и , р о зв е д е н н я  т а  с е л е к ц ії тв ар и н  А . М . Х о х л о в а , 
д . вет . н аук , п р о ф е с о р а , за в ід у в а ч а  к а ф ед р и  г іг іє н и  тв ар и н  і в ет ер и н а р н о ї 
са н іт а р ії М . В . Ч о р н о г о , к а н д и д а т а  ф іл о с о ф с ь к и х  н а у к , ст а р ш о го  ви к л адача  
к аф едр и  ф іл о с о ф ії  т а  п р и к л а д н и х  н аук  Н . М . К у зь м ін с ь к о ї, ви вч ил а  
м атер іал и  е к сп е р и м ен т а л ь н и х  д о с л ід ж е н ь , п р о в е д е н и х  а в т о р о м  н а к ор ов ах  і 

в ст а н о в и л а  н а ст у п н е: 1

1. Е к с п е р и м е н т и  в и к он ан і п р о т я го м  2 0 0 9  — 2 0 2 0  р о к ів  н а  к л ін іч н о  
зд о р о в и х  к о р о в а х  н а  б а з і г о с п о д а р с т в  з  р ізн о ю  ф о р м о ю  в л а сн о ст і Х а р к ів сь к о ї  

о б л а ст і.
2 . Д о с л ід ж у в а н н і п о к а зн и к и  о ц ін ю в а л и  за  р езу л ь т а т а м и  к л ін іч н о го

д о с л ід ж е н н я  (о г л я д , п ал ь п ац ія  а к у ш е р с ь к о -г ін е к о л о г іч н і) , сп ец іа л ь н о го  
д о с л ід ж е н н я  (у л ь т р а  с о  н о  т а  т е р м о г р а ф іч н е , д іа г н о ст и ч н и й  за б ій ) ,
м о р ф о л о г іч н о г о  д о с л ід ж е н н я  (м а к р о -  та  м ік р о с т р у к т у р а  ст а т ев и х  та  ор ган ів  
р е г у л я ц ії р е п р о д у к т и в н о ї ф у н к ц ії) , б іо х ім іч н о г о  д о с л ід ж е н н я  (п ок азн и к и  
г о м е о с т а зу  т а  с т а н у  П О Л -А О З ) , г о р м о н а л ь н о г о  д о с л ід ж е н н я  (е с т р а д іо л , 
п р о г е с т е р о н ). К ров у  к о р ів  о тр и м у в а л и  в м ін ім а л ь н ій  к іл ьк ост і з 
д о т р и м а н н я м  п р ав и л  ф ік са ц ії, а сеп т и к и  та а н т и сеп т и к и .

3 . Т в а р и н и  у т р и м у в а л и сь  в а н а л о г іч н и х  у м о в а х  т а  отр и м увал и  
к о р м и  з г ід н о  р а ц іо н у , п ід д а в а л и сь  д іа г н о с т и ч н и м  д о с л ід ж е н н я м  і 
п р о ф іл а к т и ч н и м  о б р о б к а м . К іл ь к ість  тв ар и н  у  гр у п а х  б у л а  м ін ім а л ь н о ю  д л я  
п р о в е д е н н я  д о с л ід ів . П р и  у т р и м а н н і д о с л ід н и х  тв ар и н  д о т р и м у в а л и ся  
о с н о в н и х  п р и н ц и п ів  б іо е т и к и , а са м е  -  м іс ц е в а  а н е ст е з ія , н е  д о п у с к а т и  
сп р а ги , н е д о їд а н н я , г о л о д у , д и с к о м ф о р т у  п р и  у т р и м а н н і т а  с т р есу  п ри  

п р о в е д е н і д о с л ід ж е н ь .
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З а к л ю ч е н и я : п р и  в и к о н а н н і е к с п е р и м е н т а л ь н и х  д о с л ід ж е н ь  д о к т о р а н т о м  

Ф е д о р е н к о м  С.Я. н а  к о р о в а х  б у л и  д о т р и м а н і в с і б іо е т и ч н і в и м о г и , у з г о д ж е н і  

з п о л о ж е н н я м и  « Є в р о п е й с ь к о ї  к о н в е н ц ії  п р о  з а х и с т  х р е б е т н и х  т в а р и н , я к и х  
в и к о р и с т о в у ю т ь  д л я  е к с п е р и м е н т а л ь н и х  та  ін ш и х  н а у к о в и х  ц іл е й »  
(С т р а с б у р г , 1 9 8 5  р .)  т а  в ід п о в ід а ю т ь  З а к о н у  У к р а їн и  « П р о  з а х и с т  т в а р и н  в ід  

ж о р с т о к о г о  п о в о д ж е н н я »  (К и їв , 2 0 0 6  р .) .

1 л

1 ’о л о в а  ц е н т р у ,

д о к т о р  с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  н а у к
п р о ф е с о р О . М . М а м ен к о

Ч л е н и  ц е н т р у

д о к т о р  с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  н а у к ,
п р о ф е с о р А . М . Х о х л о в

д о к т о р  в е т е р и н а р н и х  н а у к ,
п р о ф е с о р М . В . Ч о р н и й

к а н д и д а т  ф іл о с о ф с ь к и х  н а у к ,

Н . М . К у зь м ш с ь к ас т а р іш ій  в и к л а д а ч
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Додаток Е

2018

А К Т
про впроваджсння/викорнстанн» результатів 

докторської дисертаційної роботи 
у навчальний процес

Даним актом стверджується, що результати дисертаційної роботи па тему: 
«ТЕОРЕТИКИ - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СПОСОБІВ 
ДІАГНОСТИКИ ТА ТЕРАПІЇ КОРІВ ЗА ГОНАДОПАТІЙ»,

_____________ і темп )_________ ____________ _________________________________________

що представлена на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за 
спеціальністю 2 1 І -  Ветеринарна медицина (16,00.07 -  ветеринарне акушерство) 
виконаної Федорснком Сергієм Яковичем ___________________________________ _

(П1Б здобувана)

впроваджено у навчальну програму при викладанні дисциплін (и):
«Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин»____________

(нотка дисципліни}

особливості використання УЗ-сканерів, тешговізорів, коми ютерних програм при 
діагностиці патологій яєчників у корів та застосування комплексних препаратів, 
виготовлених на основі папо-, біоматеріалів при терапії корів за гонадопатій 
враховуються при читанні лекцій та веденні лабораторно-практичних занять, а також під 
час виконання наукових досліджень______ _____________________________________ ____

(необхідна конкретизувати, які результати дисертаційної роботи і яким чином (способом) використані 
при викладанні дисііиплін(и)

на кафедрі акушерст ва, гінекології та біотехнології відтворення тварин _____________
(назва кафедри]

у підготовці фахівців ОС Магістр________________ _________________________
галузь знань 21 -  Ветеринарна медицина________________________
із спеціальності 21 1 — Ветеринарна медицина________________________

(назва спеціальності)

у Національному у ні ізерситеті біоресурсів і і іриродокорис гування_________
(назва ВНЗ)

Декан факультету,
академік НААН України,
доктор біологічних наук, професор

Завідувач кафедри,
кандидат ветеринарних наук, доцент

МІ. Цвіліховський

О.А. Вальчук
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П О Г О Д Ж Е Н О  
П роректор  з н а у к о в о ї р обот и , 
п р оф есор

З А Т В Е Р Д Ж У Ю  
П ерш и й  п рорек тор  — п роректор  
з н авчал ь н ої р о б о т и , п р оф есор

Ю. І. Грицан

^ —

2 0 1 8  р.
Д- М . О нопрі

201 8 п.
1ЄНІСО

А К Т
про вп ровадж енн я / ви ко р и стан н я  р езу л ь тат ів  

д о к то р ськ о ї ди сер тац ій н о ї роботи 
у н авч альн и й  процес і науково-досл ідну  роботу

Д ан им  актом  ств ер дж ується , щ о м атеріали д и сер т а ц ій н о ї роботи  

зав ідувача к аф едри  в ет ер и н ар н о ї р еп р о д у к т о л о г її Х ар к івськ ої д ер ж а в н о ї 

зо о в ет ер и н а р н о ї ак адем ії, д о ц ен т а  Ф едорєнка С ергія Я ко ви ч а  за тем ою :  

«Структура та генеративно-ендокринна функція яєчників в умовах 
негативного впливу на організм корів», п р ед ст а в л ен о ї на зд о б у т т я  н аукового  

ступ ен я док тор а  ветер и н ар н и х  наук за  сп ец іал ь н істю  211 «В етер и н ар н а  

м еди ц и н а»  (1 6 .0 0 .0 7  -  ветер ин ар н е ак уш ер ство), використовую ться у  

навчальном у п р о ц ес і та н а у к о в о -д о сл ід н ій  р о б о т і к аф едр и  х ір у р г ії і 

акуш ерства сіл ь сь к огосп одар сь к и х  тварин Д н іп р о в сь к о го  дер ж ав н ого  

агр ар н о-ек он ом іч н ого  ун ів ер си тету .

Р озгл ян уто  та сх в а л ен о  на зас ідан н і к аф едри  х ір у р г ії і акуш ерства  

сіл ьсь к огосп одар сь к и х  тварин Д н іп р ов сь к ого  д ер ж а в н о го  аграрно- 

ек он ом іч н ого  у н ів ер си тету  (п р оток ол  №  від  “ Н » 2 0 1 8  р )

Д екан  ф акультету  ветер и н ар н ої 
м еди ц и н и , д о ц е н т

Завідувач  каф едри  х ір у р г ії і акуш ерства  

с іл ьськ огосп одар ськ и х  тварин, до ц ен т

І. А . Б ібен

С. М . М асліков
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Погоджено
Проректор з навчально

А К Т
про впронадження/ви користання результатів 

докторської дисертаційної роботи 

у навчальний процес і науково-дослідну роботу

Д ан и м  актом  ств ер дж ується  щ о м атеріали д и сер т а ц ій н о ї р оботи  

зав ідувач а  к аф едр и  ветеринарно']' р етір одук тол огії Х ар к івськ ої дер ж ав н ої 

зо о в ет ер и н а р н о ї ак адем ії, д о  цента Федореика Сергія Яковича за  тем ою : 

Теоретика-експеримен т а л ь н е  обгрунтування способів діагностики та  

.- напій корів за  гонадонатій», щ о п р едставл ен а на зд о б у т т я  наукового  

: у пеня док тор а  ветер ин арн их наук за сп ец іал ьн істю  211 -  В етери н арн а  

м еди ц и н а  (1 6 .0 0 .0 7  — ветер ин арн е акуш ерство), вп р ов адж ен о  в навчальному  

п р о ц ес і з а  п р огр ам ою  п ідготовк и  ОР «Бакалавр» та  «М агістр »  з  ди сци п л ін  

«В етер и н ар н е  акуш ерство, г інекологія  і б іо т ех н о л о г ія  в ідтворен ня тваркн». 

«Т ех н о л о гія  в ідтворення тварин», « А к уш ер ств о , г інекологія  та и л  г іе 

осім ен ін н я  ж у й н и х  тварин та н аук ов о-досл ідн ій  роботі та кафедрі 

ветер и н ар н ого  акуш ерства, вн утр іш н ьої п атол ог ії та х ір у р г ії П одільського  

д ер ж а в н о го  агр ар н о-техн іч н ого  ун ів ер си тету .

Р озгл я н ут о  і схвал ен о  на засідан н і каф едри ветер ин ар н ого  акуш ерства, 

в н утр іш н ьої п атол огії та  х ір у р г ії П оділ ьськ ого  д ер ж а в н о го  аграрно- 

т о н іч н о г о  ун ів ер си тету  (п ротокол  „Чй і 1 від 24  вересня 2 0 1 8 р .) .

Д екан  ф акультету ветер ин ар н ої м еди ц и н и , 

кан. вет. наук, доц ен т
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Затверджую:

про впровадження результатів 
докторської дисертаційної роботи у навчальний процес

Д а н и м  актом  ств ер дж ується , щ о резул ь тати  д и сер т а ц ій н о ї р обот и  

Ф ед ор ен к а  С ер гія  Я к ови ча на тем у: « Т еор ети к о-ек сп ер и м ен тал ь н е  

обгр ун туван н я сп о со б ів  д іагн ости к и  та т ер а п ії корів  за  гон ад оп ат ій » , щ о  

п р ед став л ен а  н а  зд о б у т т я  н аук ов ого  ступ ен я  до к то р а  ветер и н ар н и х  наук  

зі сп ец іал ьн ост і І 6 .0 0 .0 7  - «В етер и н ар н е ак уш ер ств о»  ( 2 1 1 — ветеринарні 

науки), в п р о в а д ж ен о  у  навчальну п р огр ам у п ри  ви к ладенні ди сц и п л ін и  

« А к у ш ер ств о  та г ін ек ол огія»  на каф едрі ак уш ер ства та х ір у р г ії у  

С ум сь к ом у  н а ц іон ал ь н ом у  агр ар н ом у ун ів ер си т ет і, при п ідготовц і 

ф ахівц ів  О Р «Б акалавр» і «М агістр »  зі сп ец іал ь н ост і 211  «В етер и н ар н а  

м ед и ц и н а »  п р оток ол  № 1 в ід  3 .0 9 .2 0 1 8  р.

П р ор ек тор  з н а у к о в о ї р о б о т и  

д .е .н ., д о ц е н т  '

Погоджено:

Ю .І. Д анько

П рорек тор  з н а у к о в о -п ед а го г іч н о ї та

навчальної р о б о т и , п р о ф есо р  В .М . Ж м айлов
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юеколопчного

Як

Погоджено: Затверджую:

Проректор з наукової роботи Ректор Ж итом и ре ького
і а інноваційної (уроівитку, д.

професорс.-г. н., п
І.Д. Романчук ІЗ. Скидан

2 0 1 8  р 2 0 1 8  р.

А К Т
про впроваджсннн результатів

докторської дисертаційної роботи у навчальним процес

Д ан и м  актом ств ер дж ується , щ о результати  д и сер т а ц ій н о ї р обо

Ф ед ор ен к а  С ергія Я ковича н а  тем у: «С тр уктура та генеративно

ен док р и н н а  ф ункція  яєчників в ум ов ах  негативного  впливу на організм

корів», щ о представлен а на здобут тя  наукового  ступеня доктора

6 .0 0 .0 7 «В етер и н ар н еветер ин арн их наук сп ец іал ьн ості

ак уш ер ство»  ( 21!  -  ветер инарні науки), вп р овадж ен о  у  навчальну

п рограм у при викладенні ди сц и п л ін и  «В етер и н ар н е акуш ерство,

гінек ологія  та о ю т е х н о л о п я  р озм н ож ен н я  сіл ьськ огосп одар ськ и х  тварин

на каф едрі акуш ерства та хірурги  уосн ов ам и  ан др ол огії»

Ж и том и р сь к ом у нац іон ал ьн ом у агр оек ол огіч н ом у ун ів ер си тет і, при

п ідготовц і ф ахівців  О Р «Бакалавр» і «М агістр» зі сп ец іал ьн ості

« В етер и н ар н а  м еди ц и н а»  проток ол  №  13 від ! 8 травня 201 8 р.

Завідувач  каф едри  акуш ерства та х ір ур гії.
Г .М . калин овськ и ид. вет. н ., п р оф есор

Д екан  ф акультету ветер ин арн ої
А .С . Ревунецьм еди ц и н и , к .вет.н .. д о ц ен т
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ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. директора
Інституту сцинтиляційних матеріалів

У ■ - і
______ І.А. Бреславський

2018 р.

Даним актом стверджується, що результати дисертаційної роботи 

Федоренка Сергія Яковича на тему: «Структура та генеративно- 
ендокринна функція яєчників в умовах негативного впливу на організм 
корів», що представлена на здобуття наукового ступеня доктора 

ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 -  ветеринарне акушерство 

використовуються у науково-дослідній роботі відділу наноструктурних 

матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук 

України щодо результатів розроблення та впровадження, визначення 

терапевтичної та економічної ефективності комплексних препаратів на 

основі нанобіоматеріалів для корекції гонадопатій у корів.

Завідувач відділу, чл.-кор. НАНУ, 
докт. фіз.-мат. наук Ю.В. Малюкін

Провідний науковий співробітник, 
докт. фіз.-мат. наук С.Л. Єфімова
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про впровадження/використання результатів 

докторської дисертаційної роботи 

у навчальний процес і науково-дослідну роботу

Д ан и м  актом  ств ер дж ується , щ о м атер іали  д и сер т а ц ій н о ї р оботи  

д оц ен т а  каф едри  ветер и н ар н ої р ен р о д у к т о л о г ії Х арк івськ ої дер ж ав н ої 

зо о в ет ер и н а р н о ї ак а д ем ії Федоренка Сергія Яковича на тем у: «Структура 
та генеративно-ендокринна функція яєчників в умовах негативного 
впливу на організм корів», щ о п р едставл ен а  на зд о б у т т я  н аук ов ого  ступеня  

док тор а  ветер и н ар н и х  наук  за сп ец іал ь н істю  211 -  В етер и н ар н а  м еди ц и н а  

(1 6 .0 0 .0 7  -  ветер ин арн е ак уш ер ство), вп р ов адж ен о  в навчальном у п р оц есі за  

п р огр ам ою  п ідготовк и  О Р «Бакалавр» та « М агістр »  з ди сци п лін  

«А к уш ер ств о , гінек ологія  та б іо т ех н о л о г ія  в ідтворен ня тварин», «Т ехн ол огія  

відтворення твар ин » та н а у к о в о -д о сл ід н ій  р обот і н а  каф едрі ветер ин арн ої 

р ен р о д у к то л о г ії ф акультету  ветер и н ар н ої м ед и ц и н и  Х ар к івськ ої дер ж ав н ої 

зо о в ет ер и н а р н о ї академ ії.

Р озгл ян уто  і схв ал ен о  на зас ід ан н і каф едри  ветер ин арн ої 

р ен р о д у к т о л о г ії Х ар к івськ ої д ер ж ав н о ї зо о в ет ер и н а р н о ї академ ії, 

(п ротокол  № 9  від 11 квітня 2 0 1 8  р .).

Д екан  ф акультету, 

канд. вет. наук, д о ц ен т
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Назва пропозиції для впровадження: Визначити вплив препаратів які містять нано- 
біом атеріали та озонований матеріал на стан оксидантно-антиоксидантну систем у та 
п роцеси  антиоксидантного захи сту корів за гонадодистр оф ії, гіпогонадизм у та 
гіпол ю теол ізу  на тлі хрон ічн ого  м етриту.
Установа-розробник, її адреса, виконавці: Н аціональний фармацевтичний
університет, каф едра патологічної ф ізіології, м. Харків, вул. П уш кінська 53, 61002 . 
Харківська держ авна зооветеринарна академія, кафедра ветеринарної 
репродуктології, смт. М ала Данилівна, вул. А кадем ічна 1, 62341 , здобувай
Ф едоренко Сергій Якович.
Джерела інформації:

З. ГТрооксидантно-антиоксидантний статус корів за гонадопатій 1
С.Я. Ф едоренко. / /  Н ауковий вісник Л ьвівського національного університету  
ветеринарної м едицини  та бІотехнологій  ім. С .З Гж ицького {серія «В етеринарна  
м едицина»). -  Т. 18, № 3 (71). -  Серія «В етеринарні науки». -  Львів, 2016 . -  С. 178
182.

2. К ом плексні препарати, створені на основі н ано- біоматеріалів та їх  
використання у  ветеринарній репродуктології; М етодичні рекомендації. /  
[В.П . К ош евой, С .Я. Ф едоренко, С .В . Н ауменко та ін .], Харків: РВВ Х Д ЗВ А ,. -  2015 . 
-  102 с.

3. Вплив препарату К аплаестрол-О У  на показники прооксидантно- 
антиоксидантного статусу корів за гонадопатій. і  С .Я . Ф едоренко // П роблем и  
зоо ін ж ен ер ії та ветеринарної м едицини : Зо. наук, праць Х арківської держ авної 
зооветеринарної академ ії. -  X .: РВВ Х Д З В А , 20 1 6 . -  В ип. 32 , Ч. 2 «Ветеринарні 
науки». -  С. 79 -82 ..
Де і коли впроваджено: у  науково-педагогічний п р оц ес кафедри ф армакології 
Н аціонального ф армацевтичного ун іверситету  
Терміни впровадження: 2015 - 2 0 1 8  навчальний рік.
Результати впровадження: застосування результатів наукових дослідж ень
Ф едоренка С.Я. дозволяю ть запропонувати нові комплексні препарати які містять  
нано-біом атеріали та озонований матеріал для норм алізації антиоксидантної систем и  
організм у корів за патологій  яєчників.
Зауваження та пропозиції: Н е висловлено.
П ротокол засідання кафедри №  / /  в ід /'У . / / _______ 20 1 8  р.

Відповідальний за впровадження:
Старший науковий співробітник  
ЦІ1ДЛ НФ аУ, к.фарм.н.,
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ЗА ТВЕРД Ж У Ю

зоов ет ер и н ар н о ї академ ії

Д Т . Ьарановськии

заві,

ветери;

аси ст ен т
репродукхо.

ЗА ТВЕРД Ж У Ю
П роректор з  н аук ов о-п ед агог іч н о ї . Р ек тор  Х ар к ів сь к о ї д ер ж а в н о ї

р оботи  Н

. З агай ко

20 1 8  г.

АКТ
рагменту науково-дослідної роботи

каф едрип ідписалися, зав ідувач ветеринарної
р е п р о д  у к і о  л б ї ді=Х аркш  с ь ко і дер ж ав н ої зоов ет ер и н ар н о ї академ ії, кандидат
ветер ин арн их наук, д о ц е н т  Ф ед ор ен к о  С .Я ., канди дат ветер ин арн их наук

каф едри ветер ин арн ої р еп р о д у к то л о ги  Н аум ен к о  С .В ., аси стен тдоц ен т
кафедри О н и щ ен к о О .В .ветер ин арн ої р еп р одук тол ог  11 та кандидат
ф арм ац евти ч ни х наук, старш ий науковий  сп ів р об ітн и к  Ц ен тральн ої науково-

л абор атор їі ф арм ац евти ч ногоН аціональногод о сл ід н о ї ун івер си тету
К ош ова О .Ю ., склали дан и й  акт у  том у , щ о б іо х ім іч н і д осл ідж ен н я  проб

рам ках ф р агм ен ту д и сер т а ц ій н о ї р о б о т и  Федоренка Сергіякрові корів
Яковича за  тем ою : «Структура та генеративно-ендокринна функція
Я Г Ч І І И К І В умовах негативного впливу на організм корів», щ о
п р едставл ен а на зд о б у т т я  н ауков ого  ступ ен я  док тор а  ветер ин арн их наук за

211 - В етери н арн а м ед и ц и н а (1 6 .0 0 .0 7сп ец іал ьн істю ветеринарне
ак уш ерство), яка є  ч асти н ою  ін іц іати в н ої тем и  з д ер ж а в н о ю  р еєстр ац ією
каф едри Х Д З В А «Р озр обл ен н яветер инарної реп р одук тол огі і
впровадж ення ін н ов ац ій н и х м етод ів та ріш ень використанням
ін ф ор м ац ій н о-техн іч н и х  приладів ветер и н ар н ій  р еп р о д у к то л о ги »  (терм ін
виконання 2 0 1 5 -2 0 2 5  рр ., н ом ер  дер ж авн ої р еєстр ац ії 0114130 0 5 4 1 5 ) були

ЦНДЛ И Ф аУпроведен і за консул ьтац ійн ої доп ом оги наукових
сп івр об ітн и к ів  Ц Н Д Л  зг ід н о  з д о го в о р о м  п р о сп ів п р ац ю  від 0 5 .0 3 .2 0 1 8  року.

В ід  Н ац іонального  ф ар м ацевтичного В ід Х арк івськ ої дер ж авн ої
монун івер си тету: зоов ет ер и н ар н о ї академії

У країни:
к. фарм старш ин науковий ветеринарної
сп івр об ітн и к  Ц Н Д Л  Н Ф аУ к. вет. н ., доц ен т

О .Ю . К ош ов а С. Я. Ф едор енк о
каф едрид о ц ен т

оі р еп р одук тол оги
С .В . Н аум енко

ветеринарної

О .В . О нищ енко
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ЗАТВЕРДЖ УЮ :
Директор ДУ  «Інститут проблем ендокринної 
п а т о л о г ^ ^ ^ ^ ^ е н і  В.Я. Данилевського 
Н аціональної акддємії медичних наук України»,

М Н ’У країн и
Ю. І.Караченцев

2020 р.

А К Т
про впровадження/використання результатів 

докторської дисертаційної роботи 
у науково-дослідну роботу

Даним актом стверджується, що результати дисертаційної роботи Федоренка 
Сергія Яковича на тему: «Теоретико-експериментальне обґрунтування 
способів діагностики та терапії корів за гонадопатій», що представлена на 
здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 
16.00.07 — ветеринарне акушерство використовуються у науково-дослідній 
роботі лабораторії репродуктивної ендокринології держ авної установи 
«Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського 
Н аціональної академії медичних наук України» щодо результатів 
розроблення та впровадження способів корекції репродуктопатій, визначення 
терапевтичної ефективності комплексних препаратів на основі 
наноматеріалів для корекції гомеостазу тварин за патологій статевої системи.

Завідувач лабораторії 
репродуктивної ендокринології 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 
ім. В. Я. Данилевського Національної академії 
медичних наук України», 
доктор медичних наук, професор В. О. Бондаренко



Додаток Є

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБКИ; ВИНАХОДУ

1. Назва розробки, винаходу: Комплексна програма діагностики патології\ 
гонад корів,

2. Назва установи чи закладу в якій виконана розробка: Харківська 
дер ж авн а  зоов ет ер и н ар н а  академ ія, к аф едр а акуш ерства, г ін ек ол огії і 
б іо т е х н о л о г ії р озм н ож ен н я  тварин.

3. Автор (автори): к.вет.н . Ф ед ор ен к о  С ергій  Я кович, д .б іо л .н . К ош ев ой  В ік тор 
П авлович

4. Ступінь захищеності (авторське свідоцтво, патент): В__ програмі
застосован і с п о с о б и  д іагн ости к и  та тер ап ії корів з  гон адопатіями:
- Спосіб вітального визначення щільності гонад у корів, патент. №  97646;
- Спосіб вітального визначення ендоструктури т а  функціонального стану  
гонад у корів, п а те н т  №  70278;

5. Місце впровадження розробки, винаходу (область, район, господарство):
Х арківська о б л ., Н ововодол азьк и й  рай он , с. Р ок и тн е, вул. О зерянська, 50.
Т О В  «Д Е Л Ь Т А ».

6. Дата впровадження (початок-кінець):
кінець -  « 01 » гр у д н я  2020р .

початок  - « 01 » бер езн я  2 0 1 Зр..

Т каченко В .О .

А тр ош ен к о  В. В.  

Т о р б ен к о  С .В . 

Р едько Д .О .
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Спосіб те р а п ії корів з ендометритом, як профілактика гонадопатій ,

тер ап ія  тварин  з  г о н а д о д и с т р о ф іє юд іа гн о ст и ч н і д о сл ід ж ен ій
з п п о го н а д и :

** 3123*651

А К Т  В П Р О В А Д Ж Е Н Н Я  Р О З Р О Б К И , В И Н А Х О Д У .

1. Назва розробки, винаходу: Т е о р е т и к о - е к с п е р и м е и т а л  ь и е

г о н а д о п а т і й .
2. Назва установи чи закладу в якій виконана розробка: Х арк івськ а

д ер ж а в н а  зо о в ет ер и н а р н а  ак адем ія , к аф едр а  в ет ер и н а р н о ї р е п р о д у к т о л о п ї
3. Автор (автори): к .вет .н . Ф ед о р ен к о  С ер г ій  Я к ови ч
4. Ступінь захищ еності (авторське свідоцтво, патент): У  п рограм і

заст осов ан і с п о с о о и  д іа гн о ст и к и  та тер ап ії корів  з го н а д о п а т ія м и
Спосіб вітального визначення щ ільності гонад у  корів, п а те н т  №  97646,
Спосіб вітального визначення ендоструктури т а  функціонального стану

гонаду корів, п а т е н т  №  70278;
Спосіб те р а п ії корів з гіпогонадизмом, п а т е н т  №  70277:

заявка №  и 2015 І  і 406

5. Місце впровадження розробки, винаходу (область, район, господарство)
Х ар к івськ а о б л . , Н о в о в о д о л а зь к и й  р ай он , с .Р о к и т н е , вул. О зер я н сь к а , 50
ГО В «Д Е Л Ь Т А » .

6. Дата впровадження (початок-кінець): п оч аток  - «  01 » о ер езн я  201 о р .
к ін ец ь  — « 01 » г р у д н я  2 0 2 0 р

7 . О б’єм впровадження: Загальн а кількість -  2 9 0  гол ів  корів, у т.ч

оАу з діорганною патологією- 20 гол.

1 качен  ко В. О.Голова комісії

А т р о ш ен к о  В .ВЧлени комісії:

Т о р б е н к о  С. В.

Р ед ь к о  Д .О ,
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1. Н аш і іимнаду: T ru p e  і її ко-е ке пс ри ч с н і н.і ь мі*
об і р> її і \ ая м імі с п о л с о б ік  д Ін ім о с г и к и  in  t r  jm uiT  корім  іл 
і •»німина і ін .

2. ltd ііін у п и н о м  чм нк.іад> к якім икконкил роїрхОкн: >{рр«іш:кк:і 
леожквна моксі ситарна ак^кмії^афелш sf» cp«H№wV Р?»Р?л> «uvigri'i

V \ іігсЧн л н і <>г]и і ' 1 11 і ! і - i i ' i v i - . ' i  £ИІМ Яьинітч
C t y n i H b  U lt H U It H W T i  (• к іп р с ь к е  с п м о н т » ,  П К Т П П )  V  І1рпГД|ЦІ 

мпічччиїн ігіюьчкж и  прапії рорІГ і гонадопаті.кмн:
- С п о с іб  « іт а л ь ш к о  л и їн в ч е н н я  itfi іьт*. т і .'оиаа  у корі*, п а т ен т  .Vs1
- Спосіб нтипнчо.'о нипшчсччй сшкк mpwmijni та  фуи mprт а і ьнЩо стану 
л і п ш і  у  карі*. П ат ент  '’027Н,
- Спосіб терапЯ корі* і санк'оиаашми.и, патент .4  "02 "7;
■* Спосіб терапії корт j  еноїш, тратам, щк профілактика аоцадопатій,
шапка .Чв и 20JS 11400

Місце впривнлжгннії роїроГімі. вннаюду (ofuini., ратні, і скіїпларсіїи?)! 
При— ТНе ПІДЛРШнп на » Л г тхчЬтч J ( киянок*. Нововодолвдьхий Р*н.
Хвовівс—  оби_____________  _________

6, Дрги ипрішаджпіня ігииаічк-Kinriibto почни - « 01» січяі 2018р.. кінець
ггадн ЧЛЙ.^

Т. 06VM впроиджгннн: гільдія*. -  тл ін  яорІн. у іл .
ліашдечнчні дос.іілжгинк терапія тндрниаХШЛДйдшефїПй___2\ fVfl.
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1. Назва розробки, винаходу: К о м п л е к с н а  п р о гр а м а  д іа гн о с т и к и  п а т о л о гій  
г о н а д  к о р ів .

2. Назва установи чи закладу в якій виконана розробка: Харківська 
державна зооветеринарна академія, кафедра акушерства, гінекології і 
б іотехн ол огії розм нож ення тварин.

3. Автор (автори): к.вет.н. Ф едоренко Сергій Якович, д.біол.н . Кошевой Віктор 
Павлович

4. Ступінь захищеності (авторське свідоцтво, патент): В програмі 
застосовані сп особи  діагностики та терапії корів з гонадолатіями:
- Спосіб вітального визначення щ ільності гонад у корів, патент № 97646:
- Спосіб вітального визначення ендостууктури т а  функціонального стану 
гонад у корів, патент № 70278;

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБКИ, ВИНАХОДУ

Г олова к ом ісії

Члени комісії:

»
Ґ н Г Х с г  - A f.  /- І

І
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АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБКИ, ВИНАХОДУ.

1. Назва розробки, винаходу: Т е о р е т и к о - е к с п е р и м е н т а л ь н е
о б ґ р у н т у в а н н я  с п о п с о б і в  д і а г н о с т и к и  та т е р а п і ї  корів за 
г о надопат і й . .

2. Назва установи чи закладу в якій виконана розробка: Харківська 
держ авна зооветеринарна академія, кафедра ветеринарної рєпродуктології.

3. Автор (автори): к.вет.н. Ф едоренко Сергій Якович.
4. Ступінь захищеності (авторське свідоцтво, патент): У програмі 

застосовані сп особи  діагностики та терапії корів з гонадопатіями:
- Спосіб вітального визначення щільності гонад у корів, патент № 97646;
- Спосіб вітального визначення ендоструктури та  функціонального стану 
гонад у  корів, п ате н т №  70278;
- Спосіб те р а п ії корів з гіпогонадизмом, патент № 702 77;
- Спосіб те р а п ії корів з ендометритом, як профілактика гонадопатій, 
заявка №  и 2015 11406

5. Місце впровадження розробки, винаходу (область, район, господарство):

6. Дата впровадження '"(початок-кінець): початок - «-Л 20% р.,
к ін е ц ь -« ^  » г ^ . . у ІО^Оу.

7. Об’гм в п р о в а д ж ен н я : Загальна кількість - /О г о л ів  корів, у т.ч. діагностичні 
дослідж ення 6 * 0  гол., терапія тварин з гонадодистрофією  -  гол. , з 
гіпогонадизм ом  —1ИГгол.. з діорганною  п атологією еУ  гол.

Голова комісії

Члени комісії:
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управління Головног! :1ННЯ

Дсржпродспожи
Харківській обл;
Андрій БОРОД

56гол.. з діорганною патшогісюг- ■
У?

з гіпогонадизмом

Сухоставський

Муравський

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник Золочівського районного

«23»

А К Т  В П Р О В А Д Ж Е Н Н Я  Р О ЗР О БК И , В И Н А Х О Д У .

Назва розрооки, Теоретике-експериментальневинаходу:
обгрунтування способів діагностики г а терапії корів за
го н а до п а її и

2. Назва установи чи закладу в якій виконана розробка: Харківська
державна зооветеринарна академія, кафедра ветеринарної репродуктології.

3. Автор (автори): к.вет.н. Федоренко Сергій Якович.
4. Ступінь захищеності патент):(авторське свідоцтво, програмі

застосовані способи діагностики та терапії корів з гонадопатіями:
Спосїо вітального визначення щ ільності гонад у  корів, п а те н т №  97646,

- Спосіб вітального визначення ендоструктури т а  функціонального стану
онад у  корів, п а те н т №  70278;

- Спосіб те р а п ії корів з гіпогонадизмом, п а те н т №  70277;
- Спосіб те р а п ії корів з ендометритом, як профілактика гонадопатій.
за явка м и  2015 11406

5. Місце впровадження розробки, винаходу (область, район, господарство):
Золочівська ветеринарноїрайонна державна лікарня
медицини

6. Дата впровадження (початок-кінець): початок-«  01» січня 2017р., кінець
-  «25» грудня 2020р.
Об’см Загальна7. -  231впровадження: кількість ГОЛІВ корів. т.ч.

діагностичні дослідження 120 . тератяугбар'йнДтонадодистрофіею -  12 гол.

Голова комісії

Члени комісії:

388



Голова

'( /  Л0ВлрИСГіі(
іе)іи комірі;

( к Вос

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБКИ, ВИНАХОДУ

1. Назва розробки, винаходу: К о м т ек а ш  т

гонад корів

2. Назва установи чи закладу в якій виконана розробка: Уяв™-».лаимьиьки
державна зооветеринарна академія. юнЬегта акушерства. Нн^ пл^ ї ;
Г Ч і Л 'Т ’ а ^ Т Г / М Т Л П И  а х ч у ч к . . . ______________  * *_біотехнологІЇ розмноження тварин

3. Автор (автори): кш§Ідк ФедоЕешс0 Сергій Якович, д.біол.н. Кошевой Т ^ г 
Павлович к

4. Ступінь захищеності (авторське свідоцтво, патент): В програмі
застосовані способи діагностики та терапії корів з гонадопатіями:
” < поС1^ вітального визначення щ ільності гонад  у  корів, п а те н т  №  97646

Спосіб вітального визначення ендоструктури т а  сЬункшональнпрп с т а т і
П і/ і/ 1  -II ______  А Л. " ~ ■г о н а д  у  торге, п а те н т  №  7027Н ■

5. Місце впровадження розробки, винаходу (область, район, господарство):

6. Дата впровадження (початок-кінець): початок - «-^ґ» 20 « '^ р
Кінець — «̂ У* » 2(Нер

7. Об’єм впровадження: *2?
/ ’І? ' і: -  Г /

і?1і."
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