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При дослідженні внутрішніх статевих органів від 25 забитих корів, захво-
рювання яких були причинами симптоматичної неплідності, клінічний діагноз, за 
якого вони були вибраковані, не завжди відповідав патологоанатомічним змінам, 
виявленим у матці, маткових трубах і яєчниках. Найбільші розбіжності були за 
станом маткових труб. 

Аналізуючи причини неплідності 24 корів-первісток, які отелилися протя-
гом 2011-2012 років, установлено, що при отеленні стадія виведення плода у них 
перебігала важко і закінчувалась лише при наданні не завжди кваліфікованої 
сторонньої допомоги різного ступеня травмами родового шляху. Сервіс-період у 
них тривав від 90 до 300 днів. Ритмічний прояв статевого циклу і дворазове осі-
меніння корів під час охоти, стан яєчників, що відповідав стадії збудження ста-
тевого циклу, дають підставу стверджувати, що причиною тривалої непліднос-
ті був субклінічний хронічний ендометрит. 

Ключові слова: корови-первістки, неплідність, матка, маткові труби, 
яєчники. 

Серед гінекологічних захворювань, що є причиною симптоматичної 
неплідності корів, найширше розповсюджені функціональні розлади і хронічні 
запальні процеси матки, яєчників і маткових труб. Вони зустрічаються в 72-85 % 
різного віку корів, але найчастіше в корів-первісток [5]. Їх діагностику 
здійснюють комплексно за врахування даних клінічного зовнішнього і 
внутрішнього досліджень, аналізу лабораторного дослідження виділень із стате-
вих органів та УЗД змін виявленої ехогенності тканин органів [8]. 

За внутрішнього клінічного дослідження шляхом пальпації через пряму 
кишку вдається майже вірогідно визначити загальний стан матки і яєчників, зо-
крема їх форму і величину, консистенцію, наявність фолікулів і жовтого тіла в 
яєчниках, умісту в матці, гіпотонію й атонію матки. 

Дослідження маткових труб, навіть за достатніх навиків і досвіду, не 
завжди може бути об’єктивним, не дає повної уяви про їх стан і не відображає 
змін і зв’язку між ними і яєчниками та їх зв’язками. 
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Субклінічний хронічний ендометрит серед різних патологічних станів 
внутрішніх статевих органів зустрічається найчастіше, але за особливості пе-
ребігу клінічно діагностується важко. Анафродизія й німфоманія як характерні 
клінічні симптоми неплідності, відображають складні патофізіологічні й пато-
морфологічні зміни в організмі, об’єктивне обгрунтування яких може бути 
підставою для визначення засобів і методів лікування корів. 

Мета роботи – визначити частку субклінічного хронічного ендометриту 
серед гінекологічних захворювань, що обумовлюють симптоматичну неплідність 
корів, їх перебіг та взаємозв’язок між ними. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження виконані на поголів’ї корів 
української чорно-рябої молочної породи, віком 4-7 років, середньої вгодованості 
з річним надоєм 4500 і більше молока. 

Гінекологічній диспансеризації підлягало 24 неплідних корови-первістки. 
Неплідними вважали корів, у яких протягом 30 днів після отелення не про-

являвся статевий цикл, у яких він часто проявлявся без порушення фізіологічної 
ритмічності, але після осіменіння тільність не наступала, та корів за анафродизії й 
німфоманії. 

Усі корови підлягали дослідженню згідно з рекомендаціями щодо прове-
дення гінекологічної диспансеризації. 

Перебіг тільності, отелення й післяотельного періоду, ритм статевих 
циклів, дату й кратність осіменіння тварин визначали за даними записів у 
відповідних журналах. 

Якість сперми оцінювали безпосередньо в господарствах, а кваліфікацію 
техніків, які осіменяли корів, за результатами ректальної діагностики інших 
осіменених ними корів. 

У неплідних корів, за даними огляду, виявляли стан зовнішніх статевих ор-
ганів, за використання піхвового дзеркала - піхви й шийки матки, ректального – 
матки, маткових труб і яєчників. 

Слиз, що виділявся зі статевих органів спонтанно або після масажу матки, 
оцінювали за органолептичними ознаками, в окремих випадках тічковий слиз й 
слиз із шийки матки досліджували з використанням експрес-методу на наявність 
субклінічного хронічного ендометриту [3]. 

У вибракуваних за різних господарських причин й у неплідних корів, 
визначений шляхом ректального дослідження діагноз порівнювали зі станом 
внутрішніх статевих органів після їх забою. 

Результати досліджень. При дослідженні внутрішніх статевих органів, 
відібраних зразу після забою 25 вибракованих неплідних корів, виявляли патоло-
го-анатомічні зміни в матці у 7-ми, в яєчниках – у 7-ми, в маткових трубах і яєч-
никах – в 11-ти. За клінічного діагнозу хронічний ендометрит у 4-ох корів було 
виявлено субінволюцію матки, у 7-ми – гіпофункцію яєчників і матки та склероз 
яєчників. 

У решти 14 корів за клінічного діагнозу персистентне жовте тіло й кіста 
яєчників було діагностовано сумісну патологюя яєчників і маткових труб: саль-
пінгоофорит у 3-ох, адгезивний сальпінгоофорит – у 5-ох, сальпінгіт й оофорит – 
у 6-ти. 

Отже, клінічний діагноз у всіх вибракованих неплідних корів не відповідає 
патологоанатомічному, бо виявлені за пальпації через пряму кишку параметри 
подібні між собою і їх можна диференціювати лише візуально. 
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Окрім наведених змін у маткових трубах і яєчниках у 8 корів із 14 при до-
слідженні взятого з порожнини матки слизу були виявлені сірковмісні амінокис-
лоти, що вказувало на наявність запального хронічного процесу в ендометрії. 

Аналіз отриманих результатів досліджень не дає підстав стверджувати, що 
явилось першопричиною захворювань, але, оскільки з анамнезу відомо, що пе-
ребіг отелень був важким і супроводжувався затриманням посліду, то можна при-
пустити про виникнення субклінічного хронічного ендометриту. 

При аналізі причин симптоматичної неплідності корів, обумовленої 
функціональними порушеннями і запальними хронічними процесами у 
внутрішніх статевих органах, більшість авторів зосереджували увагу на патологію 
одногоіз них: яєчників [1, 9], матки [7], маткових труб [2]. 

В окремих працях містяться повідомлення про одночасне з’ясування стану 
матки і яєчників, матки, маткових труб і яєчників, яєчників і маткових труб [2]. 

Аналізуючи причини неплідності 24 корів-первісток, які отелилися протя-
гом 2011–2012 років, нами було встановлено, що друга стадія отелення у них пе-
ребігала важко і закінчувалася лише при наданні не завжди кваліфікованої сто-
ронньої допомоги різного ступеня травмами родового шляху. Основним кри-
терієм ефективності лікування і видужання тварин було припинення виділень зі 
статевої щілини і покращення їх загального стану. Перший статевий цикл після 
отелення виникав через 90-300 днів. 

За даними записів у журналі техніка з осіменінь корів, статеві цикли були 
ритмічними, повторювалися кожні – 21-24 дні. Охоту в корів виявляли візуально, 
повноцінність статевих циклів не визначали, корів осіменяли вранці та ввечері 
мано-цервікальним способом спермою, замороженою в пайети. 

Також було з’ясовано: що утримання корів стійлове прив’язне, годівля 
ручна, забезпечення грубими і соковитими кормами довільне, концентратами 
відповідно до надою з розрахунку .250 грам на 1л молока. 

Шляхом ректального дослідження в яєчниках виявляли зміни, властиві для 
відповідної стадії статевого циклу, а у пробах слизу, що виділявся з матки - сір-
ковмісні амінокислоти. Наявність сірковмісних амінокислот у пробах слизу з ка-
налу шийки матки вважали ознакою перебігу субклінічного хронічного ендомет-
риту. 

Сірковмісні амінокислоти, що накопичуються в порожнині матки за 
хронічного перебігу ендометриту в результаті розпаду білків, токсично впливають 
на сперміїв і яйцеклітину під час осіменіння та на зиготу і ембріон [2, 5, 6]. 

Висновки: 
1. Перебіг субклінічного хронічного ендометриту ускладнюється гіполю-

теолізом, сальпінгоофоритом і сальпінгітом. 
2. Пальпацією через пряму кишку, як найпоширенішого методу до-

слідження в гінекології, не завжди вдається об’єктивно визначити стан яєчників і 
маткових труб. 

3. Важкий перебіг другої стадії отелення в нетелей, що супроводжувався 
травмами родового шляху, за недостатнього лікування ускладнювався суб-
клінічним хронічним ендометритом і клінічно проявлявся тривалою анафро-
дизією. 

4. Осіменіння корів під час охоти з дотриманням технологічних вимог, за 
ритмічного перебігу повноцінного статевого циклу, що не завершувалося заплід-
ненням і розвитком тільності, являється одним із основних симптомів субклініч-
ного хронічного ендометриту. 
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СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ И ОСЛОЖНЕ-

НИЯ, ЧТО ЕГО СОПРОВОДЖАЮТ 
Калиновский Г. М., д. в. н., Карпюк В.В., к. в. н., Шнайде В.Л., асп., Жито-

мирский национальный агроэкологический университет 
При исследовании внутренних половых органов от 25 забитых коров, забо-

левания которых были причинами симптоматического бесплодия, клинический 
диагноз не всегда соответствовал патологоанатомическим изменениям, выявле-
ным в матке, маточных трубах и яичниках. Наиболее выражеными были разли-
чия по состоянию маточных труб. 

Анализ причин бесплодия 24 коров-первотелок, которые растелились в те-
чение 2011-2012 годов, свидетельствует, что течение стадии выведения плода у 
них было тяжелым и заканчивалось лишь при оказании сторонней, не всегда ква-
лифицированной помощи, разного вида травм родовых путей. Сервис-период у 
них длился от 90 до 300 дней. Ритмическое проявление половых циклов и двух-
кратное осеменение во время охоты, состояние яичников, которое соответ-
ствовало стадии возбуждения полового цикла, были основанием утверждать, 
что причиной длительного бесплодия являлся субклинический хронический эндо-
метрит. 

Ключевые слова: коровы-первотелки, бесплодие, матка, маточные трубы, 
яичники. 
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SUBCLINICAL CHRONICAL ENDOMETRITIS AND COMPLICATIONS 
WHICH FOLLOW IT 

G.M. Kalinovskiy, V.V. Karpuk, V.L. Shnaider, Zhytomir National Agroecologi-
cal University 

Under the study of 25 slaughtered cows’ internal genital organs, deseases of 
witch caused the symptomatical infertility, the  clinically grounded diagnos did not al-
ways coincide with patological changes, which were detected in uterus, oviducts and 
ovaries. The most visible one were the differences in oviducts condition. 

The analysis of 24 first-delivered heifers infertility, witch calved during 2011-
2012, indicates that the period of fetus breeding was hard and ended only with not al-
ways qualified outside assistance by different traumas of birth canals. Those service 
period lasted from 90 to 300 days. The rithmycal manifestation of sexual cycles and 
two-time insemination of cows during rut time, the ovaries conditions, witch matched to 
stage of sex cycle excitation, were reasonable to argue that cause of prolonged infertili-
ty of cows was subclinical chronical endometritis. 

Keywords: first-delivered cows, infertility, uterus, oviducts and ovaries. 


