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Встановлено, що використання озонвмісних препаратів “ОКО” та “Прозон” у
лікуванні корів та кіз із гонадо- та метропатіями забезпечує високу ефективність
та економічну вигоду за позитивного впливу на організм тварин і відсутності
побічних ефектів. Застосування озоно- та прополістерапії за лікування корів та
кіз із гострим післяродовим катарально-гнійним ендометритом і діорганною
патологією (гіполютеоліз ↔ субклінічний ендометрит) дозволяє не лише усунути
клінічні ознаки захворювань (скорочення тривалості періодів терапії та прояву
еструму і підвищення заплідненості), а й повне виліковування тварин, підтверджене
результатами цитологічного дослідження цервікальних мазків.
Ключові слова: гострий післяродовий катарально-гнійний ендометрит, діорганна
патологія (гіполютеоліз ↔ субклінічний ендометрит), терапія, “ОКО”, “Прозон”.
Постановка проблеми. Рентабельність
ведення тваринництва визначається ефективністю терапевтичних та превентивних заходів, яка у свою чергу обумовлена правильним вибором і раціональністю використання
лікувальних засобів [3, 7, 9, 23].
Антибактеріальні препарати є важливим
і часто головним компонентом комплексної
терапії в акушерсько-гінекологічній практиці, їх раціональне та обґрунтоване застосування в більшості випадків визначає ефек-
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тивність проведеного лікування, сприятливі
акушерські та неонатальні наслідки [5, 11,
15, 16, 22].
Мікробіологічною особливістю гнійнозапальних репродуктивних патологій є полімікробна етіологія даних захворювань, а
застосування антибактеріальних препаратів
має ряд особливостей, які слід враховувати
для ефективного лікування. При цьому антибактеріальні препарати не повинні володіти
негативними властивостями; у міру можли-
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вості за максимальної ефективності бути малотоксичними, з мінімальною частотою небажаних лікарських реакцій [1, 2, 9, 12, 22,
29, 34, 35, 38].
У зв’язку з цим для лікування тварин ведеться постійний пошук високоефективних і
в той же час безпечних засобів, до яких належать і озонвмісні препарати [4, 8, 18, 20].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Озонотерапія – це сучасний високоефективний метод, що займає гідне місце в лікуванні та профілактиці багатьох захворювань
[6, 26, 27, 31, 32, 37].
Озон виявляє бактерицидні, протизапальні, імуномодулюючі, вірицидні, фунгіцідні,
аналгезуючі, антистресові та цитостатичні
властивості. Крім того, він здатен чинити
корегуючий вплив на систему антиоксидантного захисту та мікрогемоциркуляцію.
Тому йде активний процес експериментально-клінічних досліджень, пов’язаних з вивченням властивостей озону та його впливу
на організм тварин за різних захворювань
[24, 28, 30, 36].
Активно використовується озон і у ветеринарній практиці [9, 17, 19, 24, 25, 33], зокрема в лікуванні репродуктивних патологій
[10, 13, 14].
На сьогодні щодо тварин, особливо високопродуктивних, з акушерськими, мамологічними, гінекологічними та андрологічними захворюваннями набуло поширення
комплексне програмне лікування, яке враховує принципність дії препаратів. Одним із
важливих пунктів програми є застосування
препаратів антибактеріального спрямування.
Відомі препарати відрізняються варіабельністю дії, а деякі з них до того ж мають негативні впливи.
Пошук для згаданого пункту програми
нових препаратів, які б відповідали вимогам практики на сучасному рівні – актуальна
проблема, вона потребує вирішення [15, 21].
Тому мета роботи полягала у вивченні антибактеріальних властивостей розроблених
нами озонвмісних препаратів під час лікування тварин з репродуктивною патологією.
Матеріал та методи досліджень. Роботу
виконували в умовах кафедри ветеринарної
репродуктології Харківської державної зоо-
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ветеринарної академії та Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” (м. Харків) з використанням
загальноклінічних, лабораторних та спеціальних методів досліджень.
Нами розроблено препарати “ОКО”
(озонована кукурудзяна олія) та “Прозон”
(комплексний препарат на основі озонованої
кукурудзяної олії та спиртового розчину прополісу), які складають основу озоно- та прополістерапії тварин у разі репродуктивних
патологій.
Під час лікування корів та кіз із гострим
післяродовим катарально-гнійним ендометритом препарати вводять інтраутерально в
дозі 100‒150 мл коровам та 10‒15 мл – козам, з інтервалом 24 год, кратністю: “ОКО” ‒
5‒7 разів, “Прозон” ‒ 3‒4.
За лікування корів та кіз із діорганною
патологією (гіполютеоліз ↔ субклінічний
ендометрит) попередньо, за 24‒48 год до
лікувальних процедур, з метою розкриття шийки матки інтрамускулярно чи парарадікскаудально вводять 2%-вий олійний
розчин сінестролу в дозі 4 мл коровам та
1‒2 мл – козам.
Препарати вводять інтраутерально в дозі
50 мл коровам та 4‒6 мл – козам, з інтервалом 24 год, кратністю: “ОКО” ‒ 4‒5 разів,
“Прозон” ‒ 3‒4.
Інтраутеральне введення препаратів здійснюють за допомогою катетерів-тампонаторів зі силіконовим наконечником та цервіксскопу.
Оцінку результатів терапії проводили з
урахуванням даних клінічних та цитологічних досліджень цервікальних мазків.
Результати дослідження та їх обговорення. Корів та кіз із гострим післяродовим
катарально-гнійним ендометритом лікували
за цілеспрямованою програмою, що мотивувалася принципністю дії препаратів. Пункт
програми антибіотико-, нітрофурано- та
сульфаніламідотерапія замінено на використання озономістких препаратів “ОКО” та
“Прозон”.
Результати клінічної оцінки вказують на
те, що спосіб лікування корів та кіз із використанням озонвмісних препаратів має
достатньо високу терапевтичну ефектив-
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Характеристика цервікального мазка

до лікування

Світло-оптична

ність. Так, у дослідних тварин порівняно з
контролем скоротилися тривалість періодів
лікування на 1,1‒5,4 доби та прояву еструму на 4,5‒15,3 доби, зросла заплідненість на
9,1‒54,7 %.
Комплексну терапію корів та кіз з діорганною патологією (гіполютеоліз ↔ субклінічний ендометрит) проводили за програмою, що передбачає кінцеву альтернативу:
а) одужання з відновленням морфо-функціонального стану ендометрію; б) профілактична терапія корів з гіполютеолізом (затримка
регресії жовтого тіла). Препарати пункту
програми “використання антибактеріальних
препаратів” замінено препаратами “ОКО”
та “Прозон”.
Встановлено, що порівняно з контролем
у дослідних тварин скоротилася тривалість
періодів лікування на 1,6‒6,1 доби та прояву
еструму після лікування на 4,5‒12,6, підвищилася заплідненість на 21,4‒47,1 %.
Оскільки клінічне одужання не завжди
свідчить про повне виліковування, то його
контроль ми здійснювали шляхом проведення світлооптичних та люмінесцентних спо-
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після
лікування

Кількість епітеліоцитів
30,3±0, 42
10,7±0,61**
та лейкоцитів*
Кількість мікробів*
58,71±2,3
11,61 ±0,59
Співвідношення кількості
1:3
1 :1
епітеліоцитів та лейкоцитів
Співвідношення кількості
епітеліоцитів з нормальною
1 :3
2,5 :1
структурою та дистрофією
Клітини з зеленим
2,77±0,29
5,62±0,36**
забарвленням
Клітини з жовто-червоним
8,4±0,43
2,2±0,25**
забарвленням
Співвідношення клітин
1:3,5
3,5:1
* У квадраті сітки окуляра, об’єктив – ×100; ** Р ≤ 0,001.
Люмінесцентна

Мікроскопія

Загальна характеристика мазка

Мазок

Фармакологічний
ефект
±

%

‒19,6

64,7

‒47,1

80,2

-

-

-

-

+3,8

102,9

‒6,2

73,7

-

-

собів цитологічного дослідження цервікальних мазків (таблиця). Отримані дані свідчать
про зміни у характеристиці цервікального
мазка, що підтверджує ефективність озонвмісних препаратів та їх антибактеріальні
властивості. Зокрема, зменшилася кількість
епітеліоцитів та лейкоцитів на 64,7 %, мікробів і клітин з жовто-червоним забарвленням
– відповідно на 80,2 та 73,7 %.
Позитивною є й динаміка співвідношення кількості епітеліоцитів та лейкоцитів і
епітеліоцитів (із 1:3 до 1:1) з нормальною
структурою та дистрофією (із 1:3 до 2,5:1),
а також збільшення клітин зі зеленим забарвленням (102,9 %).
Таким чином, препарати “ОКО” та “Прозон”, що складають основу озоно- та прополістерапії, забезпечують високу ефективність та економічну вигоду методів лікування за позитивного впливу на організм тварин
і відсутності побічних ефектів.
У подальших дослідженнях вивчатиметься можливість використання озонвмісних
препаратів за терапії тварин (самок і самців)
з іншими репродуктивними патологіями.
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