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співробітник
О.Б. Андрушко, кандидат біологічних наук
М.М. Шаран, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий
співробітник
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Інститут біології тварин НААН України, м. Львів
Проведено аналіз сироватки крові корів хворих гнійно-катаральною та
субклінічною формами ендометриту для виявлення закономірностей порушень
білкового обміну корів при цих захворюваннях. Встановлено, що у сироватці крові
корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит підвищується
кількість загального білка на 2,23%, імуноглобулінів – 5,71%, глобулінів – 5,83%,
сечовини – 43,10%, креатиніну – 2,85%,а з субклінічним перебігом, відповідно на
1,82, 2,86, 2,91, 36,83 і 4,74% порівняно з гінекологічно здоровими тваринами. У
корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит, знижується надій на
17,64%, а із субклінічним ендометритом на 3,68% порівняно з клінічно здоровими
тваринами. Досліджені показники білкового обміну можуть бути додатковими
тестами діагнозу вказаних форм ендометриту.
Ключові слова: корови, субклінічний і гнійно-катаральний ендометрити,
сироватка крові, обмін білків.

Постановка проблеми. Однією з умов зниження неплідності,
підвищення запліднюваності та продуктивності корів є лікувальнопрофілактичні заходи в дородовий та післяродовий періоди. Вони
спрямовані на забезпечення фізіологічного перебігу отелення та
запобігання розвитку і розповсюдження різних форм післяродових
ендометритів, які виникають після затримки посліду (як наслідку гіпотонії
чи атонії матки) та сповільнення післяродової інволюції матки
(субінволюції).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Незважаючи на значні
успіхи з лікування та профілактики акушерсько-гінекологічних хвороб,
частота їх виникнення у високопродуктивних корів у цілому та, зокрема,
різних форм відкритих та прихованих форм ендометритів все ще є
поширеною проблемою, яка потребує вирішення [1-3].
У дослідженнях останніх років показано, що неспецифічні запальні
захворювання і функціональні розлади матки, які розвиваються після
пологів, виникають вже у передродовий і родовий періоди. Вони пов'язані
з незбалансованою годівлею, порушенням обміну речовин і зниженням
факторів неспецифічного захисту організму корів [4-6]. Дослідженнями
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ряду авторів встановлено, що бактеріальна контамінація може
збільшувати концентрацію білків у крові і вважається, що вона стимулює
їхній синтез [7, 8]. Також виявлено, що в крові овець та корів збільшується
вміст окремих білків при зростанні інфікування бактеріями порожнини
матки, порівняно із гінекологічно здоровими тваринами з неінфікованою
маткою [9, 10].
Постановка завдання. Виходячи з цього, метою роботи було
вивчити зміни показників білкового обміну в організмі корів за
відсутності патологічних процесів в органах відтворення та при
субклінічній та гнійно-катаральній формі ендометритів.
Матеріали і методика. У СТзОВ «Городище» Волинської області
було відібрано 30 корів української чорно-рябої молочної породи з
продуктивністю 5-6 тис. кг молока за лактацію і сформовано 3 групи (по
10 голів у кожній): контрольну і 2 дослідні: 1 – з хронічним гнійнокатаральним ендометритом, 2 – з субклінічним ендометритом. Групи
комплектувалися за принципом аналогів. Різниця в термінах отелення не
перевищувала 1 місяця між тваринами в групі та з різних груп. Всі корови
були повновіковими (3-5 лактація) з середньою живою масою
557±11,71 кг. Тварини знаходилися в однакових умовах годівлі та
утримання. Годівля корів проводилася 3 рази на добу, доїння – 2 рази на
добу. За час проведення досліду тварин не лікували.
Зібрано анамнез захворювань, проведено клінічний огляд тварин з
ректальною діагностикою функціонального стану яєчників та
ультразвукову діагностику (УЗД) матки і яєчників для встановлення
відсутності чи наявності ендометриту та його форми і відсутності
патологій інших відділів системи відтворення. Для біохімічного
дослідження кров відбирали з яремної вени до ранкової годівлі. У
сироватці крові корів визначали рівень загального білка, вміст білкових
фракцій, сечовини, креатиніну, імуноглобулінів, аланінамінотрансферази
(АлАТ) і аспартатамінотрансферази (АсАТ) за загальновживаними
методами [11].
Результати досліджень. У групі корів, хворих на хронічний гнійнокатаральний ендометрит, вміст загального білка зріс на 2,23%, а в групі
корів з прихованим перебігом ендометриту – на 1,82% (табл. 1).
Збільшення білка ми пов’язуємо із підвищенням вмісту імуноглобулінів.
Так, у сироватці крові підвищувався вміст імуноглобулінів у 2-й і 3-й
групах відповідно на 5,71% (р<0,01) і 2,86%. Це можна пояснити
запальними процесами у статевій системі корів, внаслідок чого рівень їх у
сироватці крові підвищується у хворих тварин у відповідь на наявність та
розвиток мікроорганізмів у матці. У групі корів із субклінічним перебігом
ендометриту спостерігається підвищення вмісту всіх трьох фракцій
глобуліну та зниження рівня альбуміну. У корів, хворих на хронічний
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гнійно-катаральний ендометрит, також спостерігається підвищення рівня
у вмісті білка глобулінових фракцій з одночасним зниженням альбуміну в
сироватці крові і різниці у рівнях альбумінів та β-глобулінів статистично
достовірні (р<0,01). Зниження вмісту альбуміну у сироватці крові хворих
на різні форми ендометриту корів можна пояснити порушенням роботи
печінки, що може бути наслідком всмоктування токсичних продуктів з
вогнища запалення у кров. Збільшення кількості α-глобулінів має місце
при гострих запальних процесах та при загостренні хвороб з хронічним
перебігом. Збільшення кількості β-глобулінів має місце при хронічних
запальних процесах та токсичному ураженні печінки. Зростання ж
кількості γ-глобулінів пояснюється токсичним ураженням печінки,
тривалим перебігом септичного процесу та імунологічною реакцією
організму корів на наявність бактеріальної інфекції в організмі. У зв'язку
зі збільшенням загального вмісту глобулінів та зниженням альбуміну
відбувається зниження відношення альбумін / глобулін відповідно на
18,18 (р<0,05) і 7,27 % порівняно з контрольною групою.
Таблиця 1
Показники білкового обміну в сироватці крові корів при гнійнокатаральній та субклінічній формах ендометриту, (M±m; n= 10)
Показник
Групи
К
1Д
2Д
Загальний білок, г/л
74,55±1,72
76,21±1,16
75,91±1,17
Білкові фракції, %
альбуміни
36,26±1,21
30,43±1,26**
33,35±0,96
α-глобуліни
9,88±0,97
10,76±0,59
10,32±0,55
β-глобуліни
7,25±0,93
10,56±0,87**
8,91±0,62
γ-глобуліни
46,60±1,27
48,25±1,29
47,42±0,83
Відношення
альбуміни/глобуліни
0,55±0,03
0,45±0,03*
0,51±0,02
Сечовина, ммоль/л
6,38±0,63
9,13±0,98*
8,73±0,76*
Креатинін, мкмоль/л 124,03±3,65
127,56±3,07
129,91±2,71
Імуноглобуліни, г/л
5,60±0,07
5,92±0,08**
5,76±0,06
АЛТ, мкмоль/с х л
0,33±0,006
0,29±0,007**
0,31±0,012
АСТ, мкмоль/с х л
0,96±0,021
0,85±0,026**
0,87±0,039
Надій, кг/день
18,2
14,99
19,53
Примітка: *– статистично вірогідні різниці в досліджуваних показниках зразків
сироватки крові корів дослідних груп порівняно з коровами контрольної групи: * –
p< 0,05, ** – p< 0,01.

У сироватці крові завжди міститься сечовина як наслідок
дезамінування амінокислот в печінці. У групі корів з хронічним гнійнокатаральним ендометритом збільшення сечовини становило 43,10%
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(р<0,05), порівняно з контрольною групою, а з субклінічним перебігом
ендометриту – 36,83 % (р<0,05). Зростання рівня сечовини в крові хворих
корів може свідчити про порушену функцію нирок, якими вона
виводиться з організму або про посилене утворення її у печінці при
руйнуванні білка за виникнення даної хвороби.
Наступний критерій, за яким можна судити про стан білкового
обміну – креатинін. У першій і другій дослідних групах спостерігали
збільшення його рівня у сироватці крові порівняно з контролем на 2,85 і
4,74% відповідно, що можна пояснити нирковою недостатністю та
порушенням прохідності сечовивідних шляхів, які можливі при тривалому
перебігу ендометриту.
У всіх трьох групах тварин рівень АлАТ та АсАТ не перевищує
фізіологічну норму. Проте спостерігається зниження активності АлАТ і
АсАТ у крові корів, хворих хронічними формами ендометриту. Так, у
групі корів з хронічним гнійно-катаральним ендометритом активність
АлАТ знизилася на 12,12 %; (р<0,01), а АсАТ – 11,46 %; (р<0,01). У групі
корів з субклінічним перебігом ендометриту коливання менші, порівняно
з клінічним перебігом хронічного гнійно-катарального ендометриту. При
субклінічній формі ендометриту у корів активність АлАТ у сироватці
крові знизилася на 6,06 %, а АсАТ – на 9,38 %.
У групі корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит,
знижувався надій на 17,64 %, а у корів із субклінічним ендометритом на
3,68% порівняно з клінічно здоровими тваринами. Зниження рівня
продуктивності у корів дослідних груп свідчить як про тривалий перебіг
гнійно-катаральної та субклінічної форм ендометритів, так і про їх
негативний вплив на молочну продуктивність при невчасному або
недостатньо ефективному діагностуванні та лікуванні.
Отже, при захворюванні корів на гнійно-катаральну та субклінічну
форми ендометриту у сироватці крові відбуваються зміни вмісту таких
білкових сполук, як рівень загального білка, вміст білкових фракцій та
співвідношенні між ними, у вмісті сечовини, креатиніну, імуноглобулінів,
активності аспартатаміно-трансферази та аланінамінотрансферази. Також
знижується молочна продуктивність хворих корів порівняно зі здоровими.
Отже, комплексне вивчення показників білкового обміну може бути
використаним при профілактиці або постановці діагнозу на захворювання
корів гнійно-катаральною та субклінічною формами ендометриту.
Висновки і перспективи подальших досліджень:
1. У сироватці крові хворих на хронічний гнійно-катаральний
ендометрит корів підвищується кількість загального білка на 2,23%,
імуноглобулінів на 5,71%, глобулінів на 5,83 %, сечовини на 43,10%
(р<0,05), креатиніну на 2,85%.

http://visnyk.mnau.edu.ua/

2. У корів із субклінічним перебігом ендометриту підвищується
кількість загального білка на 1,82%, імуноглобулінів на 2,86%,
глобулінів на 2,91%, сечовини на 36,83% (р<0,05) і креатиніну на
4,74% у сироватці крові порівняно зі здоровими тваринами.
4. У корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит,
знижується в сироватці крові рівень альбумінів на 5,83%, а з
субклінічним перебігом ендометриту — на 2,91%, порівняно зі
здоровими тваринами.
5. У корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит,
знижується надій на 17,64%, а із субклінічним ендометритом – на
3,68% порівняно з клінічно здоровими тваринами.
Дана проблема потребує подальших досліджень із вивчення зв’язку
інших показників сироватки крові корів з їхнім репродуктивним
здоров’ям, що буде корисним при профілактиці, діагностиці та лікуванні
різних форм післяродових ендометритів.
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С.Б. Корнят, О.Б. Андрушко, М.М. Шаран, И.М. Яремчук.
Показатели белкового обмена крови у коров при разных
формах эндометрита.

Проведен анализ сыворотки крови коров, больных гнойно-катаральной или
субклинической формами эндометрита для выявления закономерностей
нарушений белкового обмена коров при этих заболеваниях. Установлено, что в
сыворотке крови больных на хронический гнойно-катаральный эндометрит коров
наболюдается увеличение количества общего белка на 2,23 %, имуноглобулинов
на 5,71 %, глобулинов на 5,83 %, мочевины на 43,10 %, креатинина на 2,85 %, в
группе коров с субклинической формой эндометрита— на 1,82, 2,86, 2,91, 36,83 і
4,74 %, соответственно, в сравнении с сывороткой крови здоровых животных. В
группе коров, больных хроническим гнойно-катаральным эндометритом, снизился
удой на 17,64 %, а в группе коров больных субклиническим эндометритом – на
3,68% в сравнении с клинически здоровыми животными.
Ключевые
слова:
коровы,
субклинический
и
гнойно-катаральный
эндометриты, сыворотка крови, обмен белков.

S. Kornyat, O. Andrushko, M. Sharan, I. Jaremchuk. Indicators of
exchange of blood protein in cows with different forms of
endometritis.
The analysis of serum of blood of cows, patients is conducted by festering-catarrhal
or subclinical the forms of endometritis for the purpose the exposure of conformities to law
of violations of protein metabolism of cows at these diseases was given. It is set that in the
serum of blood of patients on chronic festering-catarrhal endometritis cows evidently
increase of amount of general albumen on 2,23%, imunoglobulins on 5,71%, globulins on
5,83, urea on 43,1%, kreatinine on the 2,85% in group of cows with the subclinical form of
endometritis - on 1,82, 2,86, 2,91, 36,83 і 4,74%, accordingly by comparison to the serum
of the blood got from healthy animals. In the group of cows, patients chronic festeringcatarrhal endometritis, there was a decline of yield of milk on 17,64% as in the group of
cows of patients subclinical endometritis on a 3,68 comparing to the clinically healthy
animals.
Key words: cows, subclinical and purulent-catarrhal endometritis, blood serum, the
exchange of proteins.
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