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загальний для псевдокапсул багатьох стафілококів (включаючи St. aureus) та 

інших грампозитивних бактерій. 

При використанні вакцини відмічається зниження на 32 % клінічних 

випадків маститу, підвищення на 11 % продуктивність корів, та зниження рівня 

соматичних клітин на 52 % [1]. 

Список літератури. 

1. Варенников М.В., Славецкая М.Б. Перспективы иммунопрофилактики 

маститов с целью повышения качества молока / М.В. Варенников, М.Б. 

Славецкая // Наше сельское хозяйство. – 2014. – №8. – С. 35 – 38. 

2. Найкус Т.В. Стартвак – інвестиція у молочне стадо // VII 

Всеукраїнський молочний конгрес (18-20 березня 2014 р.). – К., 2014. – С. 66 – 

70. 

3. Нельсон В. Филлот Как победить мастит / Нельсон В. Филлот, 

Штефан С. Никерсон // www.academia.edu/4820643/ Как_победить_мастит_ 

Farm_Technologies_Ваш_правильный_выбор. 

4. Риженко В.П. Ефективність специфічної профілактики маститів і 

ендометритів у корів / В.П. Риженко, Г.Ф. Риженко, В.А. Хохлов // Ветеринарна 

біотехнологія. – 2004. – №5. – С. 104 – 108. 

5. Ханєєв В.В. Мастит, викликаний коагулазо-негативними 

стафілококами: досвід лікування та профілактики / В.В. Ханєєв, Т.В. Янчук // 

VI Всеукраїнський молочний конгрес (19-20 лютого 2013 р.). – К., 2014. – С. 

109 – 111. 

 

УДК 619:618.636 

ПОШИРЕННЯ ПАТОЛОГІЇ МАТКОВИХ ТРУБ ЗА 

СИМПТОМАТИЧНОЇ ФОРМИ НЕПЛІДНОСТІ КОРІВ 

 

ЗАРЕМБЛЮК С. Б., аспірант
*
 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Значення маткових труб, як проміжного органу між яєчниками і маткою, 

в акушерській гуманній і ветеринарній фізіології визначається тим, що від їх 

стану залежить активність руху сперміїв і пересування яйцеклітин, можливості 

і результат зустрічі між ними та всі дальші події, що відбуваються після цього. 

Запропоновані різні способи діагностики стану маткових труб у корів, 

серед яких найпоширенішим є пальпація через пряму кишку (А. Ю. Тарасевич, 

1932) та пертубація (Ю. А. Скрипицын, 1975). 

Мета роботи. За результатами акушерсько-гінекологічної диспансеризації 

порівняти поширення патології маткових труб при дослідженні внутрішніх 

статевих органів пальпаторно через пряму кишку та отриманих після забою 

неплідних корів. 

Матеріали і методи дослідження. Матеріалом для виконання роботи 

були відібрані статеві органи, отримані після забою в умовах м‟ясокомбінату 
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100 неплідних корів, та результати ректального дослідження 46 неплідних 

корів, виділених за акушерсько-гінекологічної диспансеризації. 

Результати досліджень та їх обговорення. За результатами проведеної 

протягом двох років акушерсько-гінекологічної диспансеризації 280 корів 

виділили 46, у яких протягом місяця після отелення не виникала стадія 

збудження статевого циклу. Їх вважали неплідними. 

При пальпації через пряму кишку яєчників і матки було виявлено 

персистентне жовте тіло тільності правого яєчника в 15 корів (30,9 %), 

гіпофункцію яєчників і гіпотонію матки – 11 корів, гіпофункцію яєчників – 10 

корів (45,6 %), кісту яєчників – 3 корів (6,8 %) і не виявлено змін – в 7 корів 

(15,2 %) (табл.). 

При дослідженні внутрішніх статевих органів від 100 забитих неплідних 

корів виявили персистентне жовте тіло тільності в 23 (23 %) корів, в т.ч. 

правого (17 %), гіпофункцію яєчників – в 37 (37 %), кісту фолікулярну в – 7 

(7 %), жовтого тіла – в 8 (8 %), патологію маткових труб – в 25 (25 %) в т.ч. 

адгезивний сальпінгоофорит в 6 корів, правосторонній сальпігініт – в 6, 

лівосторонній – в 3, фібринозне запалення маткових труб і зв‟язок – в 5, кісту 

маткової труби – в 3, кісту жовтого тіла і ампули маткових труб – в 2 (табл.). 

Таблиця. Результати дослідження внутрішніх статевих органів неплідних 

корів пальпаторно через пряму кишку і візуально після забою 

 

Діагноз 

Пальпаторно через пряму 

кишку, n = 46 

Візуально після забою, 

n = 100 

голів % голів % 

П.ж.т. яєчників 15 32,6 23 23 

Кіста яєчників: 

фолікулярна/жовтого тіла 

3 

- 

6,5 

- 

15 

8/7 

15 

8/5 

Гіпофункція яєчників і матки 21 45,6 37 37 

Не виявлено змін  7 15,3 - - 

Патологія маткових труб - - 25 25 

Висновки. При пальпації внутрішніх статевих органів через пряму кишку 

можна об‟єктивно оцінити стан яєчників, важче – стан маткових труб. 
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