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проблема імунодефіцитів у тварин при промисловій технології вирощування (А. А. Буянов, 
1993 та ін.).[1] 

Імунну систему слід розглядати як сукупність лімфоцитів, макрофагів, ряду схожих з 
макрофагами клітин, включаючи дендритні клітини селезінки і епітеліальні клітини 
Лангерганса, а також спеціалізовані епітеліальні клітини, подібні до тих, які знайдені в 
тимусі (У. Пол, 1987). Дія імунних механізмів засноване на реакціях двох типів: клітинного 
та гуморального. Це пов'язано з наявністю двох незалежних популяцій лімфоцитів: В-клітин, 
що виробляють антитіла, і Т-клітин, які здійснюють реакції клітинного типу. У виконанні 
цього завдання беруть участь чотири головні компоненти імунної системи: фагоцитоз, 
система комплементу, гуморальний і клітинний імунітет (J.R. North, 1976; D. Stammetal., 
1990). [1] 

Важливою умовою підтримання фізіологічного стану організму тварин є ефективне 
функціонування імунної системи. Розвиток імунної системи та факторів неспецифічної 
резистентності в організмі тварин починається ще в період внутрішньоутробного розвитку і 
продовжується після їх народження. Одним із важливих завдань ветеринарної медицини є 
збереження поголів'я сільськогосподарських тварин, особливо у ранній постнатальний 
період, та забезпечення високої стійкості їх до захворювань. Адже вплив негативних 
екологічних, аліментарних, технологічних факторів на організм тварини, зокрема і 
свиноматок у період поросності, призводить до зниження імунобіологічної реактивності 
організму та є причиною розвитку імунодефіцитів і низької життєздатності одержаних 
поросят. Водночас, відлучення поросят від свиноматки є потужним стресовим фактором, 
який супроводжується зниженням системи імунного захисту. Тому, актуальним є 
застосування імунотропних засобів з метою підвищення імунобіологічної реактивності 
організму тварин, особливо у найбільш критичні фізіологічні періоди.[2] 

Висновок. Проблема зворотної залежності клітинного імунітету та резистентності 
організму від різних фізіологічних станів свиноматок, таких як: період статевого дозрівання, 
фізіологічної зрілості, період охоти, супоросності, під час опоросу та віком в 1, 2 і 3 місяці 
залишилась поза увагою спеціалістів ветеринарної медицини, є актуальним питанням 
сьогодення і стало метою наших досліджень.  
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Актуальність. На сьогодні успішне ведення молочного скотарства потребує добре 

продуманої організації ветеринарного обслуговування, забезпечення ритмічного процесу 
відтворення та вирішення надзвичайно складної проблеми: одночасно з підвищенням 
молочної продуктивності, забезпечити високу здатність до відтворення, продовжити термін 
інтенсивного використання корів [4]. Проте головною проблемою розвитку цієї галузі 
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тваринництва, що завдає значних економічних збитків,є неплідність корів, вивчення якої 
залишається актуальним, незважаючи на динамічний розвиток науки та впровадження 
сучасних технологій ведення сільського господарства [2, 4, 5]. 

Постановка проблеми. На вирішення проблеми профілактики, ранньої діагностики та 
лікування неплідних корів спрямовані зусилля багатьох вчених, які у своїх працях 
пропонують різні методи корекції репродуктивних циклів [1, 4–6]. Проте успішно боротися з 
неплідністю та забезпечувати її профілактику можна лише знаючи сутність, причини та 
форми порушень відтворювальної функції корів і телиць.  

Аналіз літературних джерел показав, що найбільш точно питання неплідності 
сільськогосподарських тварин відображає вчення, розроблене А.П. Студенцовим, згідно з 
яким неплідність – це складне біологічне явище,нездатність статевозрілих тварин до 
відтворення потомства внаслідок природних або набутих у процесі використання 
причин:неправильної годівлі, утримання, догляду, осіменіння, експлуатації або захворювань 
статевих та інших органів [9].Причинами неплідності можуть стати різноманітні фактори, 
однак дуже часто це чинник, який залишив в організмі морфологічні і фізіологічні зміни, в 
тому числі і в статевому апараті [9,10]. 

А. Ю. Тарасевич розрізняв три основні причини неплідності – екстрагенітальні, 
інтрагенітальніта екзогенні [10], а ветеринарний лікар Центру ветеринарного обслуговування 
Антоніна Караван виділяє шість: незбалансована годівля корів; занадто раннє запліднення 
телиць; запліднення неякісною спермою;розлади статевих органів; некваліфіковані та 
невмотивовані спеціалісти; грубе поводження з тваринами перед осіменінням, яке викликає 
стресовий стан[3]. 

Професор А. П. Студенцов, в залежності від характеру причин, визначає сім форм 
неплідності: природжену, старечу, штучну, аліментарну, експлуатаційну, кліматичну і 
симптоматичну неплідність [9].Слід зазначити, що гінекологічні захворювання незаразного, 
інфекційного та інвазійного походження, які зумовлюють симптоматичну неплідність, 
реєструється найчастіше серед інших причин та спостерігаються у35–40 % від усіх 
неплідних тварин[1, 2, 5]. 

За даними дослідників, основними формами неплідності корів-первісток є 
симптоматична та аліментарна [2, 4, 6], головними причинами яких є відсутність належних 
методик відбору теличок, технології вирощування телиць, годівлі і утримання нетелей та 
підготовки їх до отелення. Між тим, на корів-первісток після отелення окрім зазначеного, 
негативно впливає процес лактогенезу і складна перебудова ендокринної регуляції функції 
матки, яєчників і молочної залози [6]. 

Проведення акушерської та гінекологічної диспансеризації корів є найважливішим 
заходом своєчасного виявлення,усунення причин та профілактики неплідності і забезпечення 
інтенсивного процесу відтворення стада [2, 6]. Розробка, обґрунтування,періодичність та 
строки проведення диспансеризації диктуються фізіологічним станом тварин: тільність, 
роди, післяродовий період, статевий цикл або неплідність. 

Крім того, для ефективної профілактики неплідності корів в господарстві потрібно: 
забезпечити повноцінну годівлю корів протягом всього року;дотримуватись інструкцій і 
ветеринарно-санітарних правил при проведенні штучного осіменіння корів і телиць;вводити 
активний моціон коровам;проводити своєчасне і раціональне лікування корів при 
захворюваннях статевого апарату з використанням найновіших методів терапії;чітко 
визначити обов’язки всіх учасників виробничих процесів (ветеринарних спеціалістів, 
агрономів, керівників господарств, обслуговуючого персоналу) [2, 10,]. 

На кафедрі акушерства і хірургії ЖНАЕУ, починаючи з 1995 року, для корекції 
перебігу тільності, профілактики неплідності та лікування гінекологічних хвороб 
виготовляються тканинні препарати (за методикою В. П. Філатова та модифіковані 
професором Г. М. Калиновським) з матки, ембріонів, плодів, навколоплідних рідин та 
плодових оболонок [7, 8]. Запропоновані та апробовані схеми їх застосування для стимуляції 
і синхронізації статевих циклів у корів-первісток і корів, а також для лікування акушерсько-
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гінекологічних захворювань, покращують показники відтворювальної здатності і зменшують 
кількість неплідних тварин [1, 2, 5, 6]. 

Висновки і пропозиції. Вивчення причин неплідності корів необхідно здійснювати в 
умовах конкретного господарства. При цьому основні заходи її профілактики полягають у 
збалансуванні раціонів усіх вікових груп тварин, врахуванні віку запліднення та своєчасному 
лікуванні хвороб статевих та інших органів. Тому з метою профілактики неплідності 
рекомендуємо обов’язково проводити акушерську та гінекологічну диспансеризації телиць, 
нетелів та корів і дотримуватись комплексу профілактичних заходів – організаційних, 
зоотехнічних, ветеринарних і агротехнічних.  
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ КОТІВ ЗА СЕЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ 

 
З давніх часів котячі супроводжують людей. Ці граціозні тварини досить гармонійно 

ввійшли до життя людей. У нас в державі завжди було популярним утримання котів. Нині в 
Україні стали доступними безліч екзотичних порід котячих і все більше людей зважуються 
на утримання одного або декількох улюбленців сім’ї. У зв’язку з цим повинен зростати 
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