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Алгоритм запропонованої комп’ютерно-діагностичної програми оцінки плода
у період родів враховує сукупність симптомів, за якими у підсумку передбачається
двоваріантне визначення клінічного стану плода – задовільний з прогнозом народження
повноцінного плода та незадовільний з можливою інтранатальною смертю, що
дозволяє одержати об’єктивну інформацію, своєчасно здійснити відповідні заходи.
Актуальність проблеми. Рівень від- діючих на організм подразників [2]. Тому
творення стада повинен бути підпоряд- перебіг родів не завжди буває фізіологічкованим головній меті – максимальному ним [3, 5, 6].
Наслідком може бути як народження
отриманню здорового молодняку [7]. Виконання цієї задачі можливе лише у разі живого плода, але з різними ушкодженнястворення для тварин оптимальних умов, ми, так і інтранатальна смерть плода.
У зв’язку з цим важливим завданням і гуоскільки розмноження, як найважливіша
функція, являє собою складний ланцюго- манної, і ветеринарної медицини (теоретичвий рефлекторний процес, який залежить них і прикладних) є охорона здоров’я вагітвід нейроендокринних регуляторних ме- них, їх плодів та новонароджених [1, 4].
Мета роботи полягала у розробці споханізмів, а також від характеру та сили
Комп’ютерна програма визначення стану плода овець та кіз у період родів
№
з/п

Об’єктивна величина

Бал

Об’єктивна величина

Бал

Забрудненість
амніотичної рідини

Рідина не забруднена

5

Рідина інтенсивно
жовтого кольору

3

2.

Енофтальм

Відсутній

5

Западання очей в орбіті

3

3.

Наявність крові
в амніотичній чи
алантоїсній рідині

Крові в рідинах немає

15

Виявляються ознаки крові в рідинах

6

4.

Ціаноз слизових оболонок з нормальним
м’язовим тонусом

Не спостерігається

5

Виражений

4

5.

Ціаноз слизових оболонок з
відсутністю м’язового тонусу

Не спостерігається

20

Виражений

7

6.

Наявність спонтанних
або ініційованих рухів
тіла і кінцівок плода

Рухи виражені

15

Рухи сповільнені

10

7.

Реакція на подразнення
ротової порожнини, язика

Стискання пальця, введеного у ротову порожнину

10

Відсутня

5

8.

Реакція на анусне подразнення

Стискання пальця
введеного в анус

10

Відсутня

5

9.

Пульсація пупкової артерії

Виражена

15

Слабко виражена

7

Клінічний стан плода
незадовільний. Ризик
інтранатальної смерті

Висновок

136

136

Клінічний стан плода задовільний

∑ 50

1.

∑ 100
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собу визначення стану плода овець та кіз у
період родів.
Об’єкти та методика досліджень. Розробка способу визначення стану плода
овець та кіз у період родів здійснювалася
на кафедрі акушерства, гінекології і біотехнології розмноження тварин, а також
на клінічній базі факультету ветеринарної
медицини та навчально-наукового центру
рослинництва й тваринництва Харківської
державної зооветеринарної академії у період 2005–2008 рр.

Визначення стану плода овець та кіз у період родів

Об’єктом дослідження були вівці породи прекос і кози зааненської породи у 23 та
15 голів відповідно.
При складанні прогнозу досліджували
вагітну тварину перед родами з використанням різних методів – клінічного, вагінального, спеціального.
Результати досліджень та їх обговорення. Уже в період родів можна оцінювати стан плода і обирати оптимальну стратегію для забезпечення його виживання.
Враховують сукупність симптомів: забруд-

Приклад використання комп’ютерної програми визначення стану плода овець
та кіз у період родів

137

137
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неність амніотичної рідини; енофтальм
(глибоке западання очей в орбіті); наявність крові в амніотичній чи алантоїсній
рідині; ціаноз слизових оболонок з нормальним м’язовим тонусом; ціаноз з відсутністю м’язового тонусу; наявність або
відсутність спонтанних або ініційованих
рухів тіла і кінцівок плода.
За головної передлозі враховують відповідні реакції на подразнення ротової
порожнини, язика і глотки (стискання при
введенні пальця у ротову порожнину),
очних яблук (обертальний рух). У випадку тазового передлежання – за стисканням ануса при введенні пальця і за пульсацією пупкової артерії під час пальпації
пуповини.

Визначення стану плода овець та кіз у період родів

Мертвонародженість діагностують за
відсутності дихання, яке не можна відновити штучним шляхом.
Наведені показники можуть бути використані як алгоритм комп’ютерної програми визначення стану плода овець та кіз у
період родів (таблиця).
У підсумку програмою передбачається
двоваріантне визначення стану плода: 1)
100 балів – клінічний стан плода задовільний, прогнозується народження повноцінного плода; 2) 50 балів – клінічний стан
плода незадовільний, можлива інтранатальна смерть (мертвонародженість).
Приклад використання програми, поданої у таблиці, наведено на рисунку.

Висновки
1. Алгоритм запропонованої комп’ю
терної програми враховує сукупність
симптомів, за якими у підсумку передба
чається двоваріантне визначення стану
плода: клінічний стан плода задовільний з
прогнозом народження повноцінного пло
да та клінічний стан плода незадовільний

з можливою інтранатальною смертю
(мертвонародженість).
2. Розроблена комп’ютерно-діагнос
тична програма оцінки стану плода овець
та кіз у період родів дозволяє одержати
об’єктивну інформацію та своєчасно здій
снити відповідні заходи.
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