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АНОТАЦІЯ 

Тимофіюк А. А. Лікування корів, хворих на гнійно-катаральний 

мастит. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 211 – ветеринарна медицина. – Житомирський національний 

агроекологічний університет, Житомир, 2020. 
 

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню залежності частоти 

виникнення маститу від акушерсько-гінекологічної патології корів та 

обґрунтуванню різних схем лікування корів за гнійно-катарального маститу. 

Проведеними дослідженнями підтверджено існування прямого 

зв’язку між акушерсько-гінекологічними хворобами й частотою виникнення 

маститу. Доведено, що у крові корів, хворих на гнійно-катаральний мастит, 

спостерігається нейтрофілія з простим регенеративним зрушенням ядра вліво 

та зменшення кількості еритроцитів. Після лікування в крові корів дослідних 

груп, встановлено підвищення кількості еритроцитів, зменшення кількості 

лімфоцитів та відбувається корекція лейкоцитарного складу крові тварин. 

Використання комплексної терапії з застосуванням препаратів 

«Мастієт Форте» та «Катозал» в поєднанні з короткою новокаїновою 

блокадою і масажем вим’я позитивно впливає на швидке одужання хворих 

корів та на відновлення їх молочної продуктивності, порівняно з схемою 

лікування, що використовується в господарстві. Застосовані схеми лікування 

не дають можливості після одужання корів в повному обсязі відновити 

молочну продуктивність тварин.  

Для лікування гнійно-катарального маститу корів пропонуємо 

використовувати комплексну схему з застосуванням препаратів: «Мастієт 

Форте» та «Катозал» в поєднанні з короткою новокаїновою блокадою нервів 

вим’я за Д. Д. Логвиновим і масажем вим’я. 

Ключові слова: акушерсько-гінекологічна патологія, гнійно-

катаральний мастит, катозал, корови, мастієт форте, молочна продуктивність, 

морфологічні показники крові. 
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ANNOTATION 

Timofiyuk A. A. Treatment of cows with purulent catarrhal mastitis. - 

Manuscript qualification work. 

Qualification work for the master's degree in specialty 211 – veterinary 

medicine. – Zhytomyr national agroecological university, Zhytomyr, 2020. 

The qualification of the work is dedicated to study frequency of 

dependencies of mastitis obstetric-pathological pathology and rationale for 

different treatment scheme of venous-catarrhal mastitis. 

Studies have confirmed the existence of a direct link between obstetric and 

gynecological diseases and the incidence of mastitis. It has been shown that 

neutrophilia is observed in the blood of cows suffering from purulent catarrhal 

mastitis with a simple regenerative shift of the nucleus to the left and a decrease in 

the number of erythrocytes. After treatment in the blood of the cows of the 

experimental groups, an increase in the number of red blood cells, a decrease in the 

number of lymphocytes and correction of the leukocyte composition of the blood 

of animals. 

The use of complex therapy with the use of «Mastiet Forte» and «Katozal» 

in combination with short novocaine blockage and udder massage has a positive 

effect on the speedy recovery of sick cows and on the recovery of their milk 

productivity, compared with the treatment scheme used in the farm. The treatment  

scheme used do not give the opportunity after the cows fully recover the animal's 

milk productivity after recovery. 

For the treatment of purulent catarrhal mastitis of cows, we propose to use 

a combined scheme with the use of preparation: «Mastiet Forte» and «Katozal» in 

combination with a short novocaine blockade  the nerve of udder after 

D. D. Logvinov and udder massage. 

Key words: obstetric-gynecological pathology, purulent-catarrhal mastitis, 

katozal, cows, Mastiet Forte, milk productivity, morphological parameters of 

blood. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. У наш час перед українськими тваринниками 

поставлене серйозне завдання – отримання максимальної кількості молока 

при поголів’ї худоби, що постійно знижується. На фоні великих господарств, 

що розпадаються, виникають дрібніші, конкуренто здатні фермерські 

господарства, які поліпшуючи кормову базу і умови утримання, досягають 

високих результатів [11, 20]. Проте, незалежно від виду власності і 

чисельності поголів’я, сільське господарство щорічно втрачає мільйони 

гривень від недоотримання і утилізації молока, лікування і передчасного 

вибраковування тварин, хворих на мастит [17, 33]. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що до сьогодні не існує єдиної 

думки щодо етіології, патогенезу та ефективності існуючих лабораторних 

методів діагностики маститу у корів. Для забезпечення виробництва 

високоякісним молоком, фахівцям ветеринарної медицини необхідно знати 

не тільки етіологію маститу, патогенез його розвитку, досконало володіти 

способами діагностики маститу, але й застосовувати ефективні схеми його 

терапії та профілактики [9, 11, 25, 33]. 

Метою роботи було встановити залежність частоти виникнення 

маститу від акушерсько-гінекологічної патології корів та обґрунтувати різні 

схеми лікування корів за гнійно-катарального маститу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

- встановити залежність частоти виникнення маститу від акушерсько-

гінекологічної патології корів; 

- обґрунтувати різні схеми лікування корів при гнійно-катаральному 

маститі; 

- порівняти вплив різних схем лікування корів при гнійно-

катаральному маститі на відновлення їх молочної продуктивності. 

Предмет дослідження – лікування корів при гнійно-катаральному 

маститі. 
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Об’єкт дослідження – акушерсько-гінекологічної патології корів, 

гнійно-катаральний мастит та відновлення молочної продуктивності. 

Методи проведення досліджень. У відповідності з метою при 

проведенні досліджень використані клінічний, акушерський, гінекологічний, 

зоотехнічний та статистичний методи досліджень. 

Перелік публікацій за темою досліджень.  

1. Тимофіюк А. А. Вплив різних схем терапії  гнійно-катарального 

маститу корів на їх молочну продуктивність. Наукові читання 2020. Сучасні 

підходи забезпечення здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів 

: зб. матеріалів четвертої наук.-практ. конф., листопад-січень 2019-2020 рр. 

Житомир : ЖНАЕУ, 2020. С. 200–202. 

2. Тимофіюк А. А., Грищук Г. П. Залежність частоти виникнення 

запалення молочної залози корів від акушерсько-гінекологічної патології. 

Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. 

конф., 30 січ. 2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. Вип. № 11. С. 18–20. 

3. Тимофіюк А. А., Грищук Г. П. Ефективність комплексної терапії 

маститу корів. Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин : 

матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 25-річчю 

заснування кафедри терапії ім. професора П. І. Локеса. 27-28 лист. 2019 р. 

Полтава : ПДАА, 2019. С. 72–74. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені заходи 

рекомендовано використовувати у всіх господарствах, незалежно від форми 

власності, в системі профілактики та лікування маститу великої рогатої 

худоби, підвищення їх продуктивності та одержання здорового і стійкого до 

захворювань молодняку. 

Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота викладена на 33 

сторінках комп’ютерного тексту і складається з вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів, власних досліджень, обговорення, висновків, 

пропозицій та переліку використаних літературних джерел, який містить 39 

найменувань та додатків. Текст ілюстрований таблицями та рисунками. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

 

1. Проведеними дослідженнями підтверджено існування прямого 

зв’язку між акушерсько-гінекологічними хворобами й частотою виникнення 

маститу. 

2. При морфологічному дослідженні крові у корів, хворих на гнійно-

катаральний мастит, спостерігається нейтрофілія з простим регенеративним 

зрушенням ядра вліво та зменшення кількості еритроцитів.  

3. Після проведеного курсу терапії в крові корів дослідних груп, 

встановлено підвищення кількості еритроцитів, зменшення кількості 

лімфоцитів та відбувається корекція лейкоцитарного складу крові тварин. 

4. Використання комплексної терапії з застосуванням препаратів 

«Мастієт Форте» та «Катозал» в поєднанні з короткою новокаїновою 

блокадою і масажем вим’я позитивно впливає на швидке одужання хворих 

корів та на відновлення їх молочної продуктивності, порівняно з схемою 

лікування, що використовується в господарстві. 

5. Застосовані схеми лікування не дають можливості після одужання 

корів в повному обсязі відновити молочну продуктивність тварин.  

6. Пропонуємо використовувати для лікування гнійно-катарального 

маститу комплексну схему з застосуванням препаратів: «Мастієт Форте» 

(8 см3 на кожну хвору чверть вим’я, повторно через 24 години, протягом 4-5 

діб) та «Катозал» (підшкірно 15 см3 одноразово) в поєднанні з короткою 

новокаїновою блокадою нервів вим’я за Д. Д. Логвиновим (0,25 %-ний 

розчин новокаїну в дозі 150 см3 триразово, з інтервалом 24 години) і масажем 

вим’я. 
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