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Постановка проблеми. Незважаючи на успі-
хи сучасної ветеринарної медицини, частота за-
пальних захворювань статевих органів у самок 
не знижується, а інфекційні ускладнення пуер-
перію продовжують посідати чільне місце в 
структурі акушерської патології у корів. Значна 
кількість наукових праць вітчизняних і зарубіж-
них фахівців, які вивчають етіологію і патогенез 
акушерських захворювань, свідчить про надзви-
чайну актуальність даної проблеми [4, 7, 8]. 
Нині на ринку ветеринарних препаратів є чи-

мало засобів для лікування корів із післяродо-
вою інфекцією. Переважно це антибіотики та 
сульфаніламідні препарати або їх комбінації. 
Проте необґрунтоване й неадекватне застосу-
вання антибіотиків сприяє виникненню нових 
антибіотикорезистентних штамів мікроорганіз-
мів, зниженню адаптаційних можливостей орга-
нізму, що значно ускладнює лікування та профі-
лактику післяродової інфекції у корів [8].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Акушерська патологія, найрозповсюдженішим 
проявом якої є післяродовий ендометрит, в умо-
вах окремих господарств Поділля уражує 30% і 
більше поголів’я корів. Аналіз результатів влас-
них досліджень, повідомлень фахівців ветерина-
рії та гуманної медицини, дає підстави зробити 
певні висновки. Так, однією з причин високого 

рівня частоти гнійних ускладнень в акушерстві є 
постійна варіація мікробних асоціацій, що спричи-
нили запалення та коливання біологічних власти-
востей мікроорганізмів. У гуманній медицині за 
останні 70 років чітко простежується еволюція 
збудників, які спричиняють післяродові усклад-
нення. Якщо до 30-х років ХХ століття це були 
стрептококи, у 40-60 роки – стафілококи, до 80-х 
років – грамнегативні аероби, то в останні роки 
більшість збудників відносяться до аеробно-
анаеробних мікробних асоціацій за участю умов-
но-патогенної аутофлори. Оскільки облігатні ана-
ероби є переважними представниками нормальної 
мікрофлори організму, то й більшість анаеробних 
інфекцій має ендогенний характер. При зниженні 
імунного захисту організму (вагітність і роди) та 
руйнуванні тканинних бар’єрів (виведення плода) 
представники нормальної мікрофлори можуть за-
лишати звичні біотопи на поверхні шкіри та слизо-
вих оболонок, проникають через ушкоджені тка-
нинні бар’єри у внутрішнє середовище організму й 
колонізують його. Клінічним проявом такого про-
цесу колонізації є розвиток різноманітних запаль-
них процесів у статевих органах. Відомо, що часто 
через низьку вірулентність облігатні анаероби не 
завжди спроможні самостійно викликати патологі-
чний процес, однак успішно здійснюють це в асо-
ціації з іншими мікроорганізмами, передусім – із 
аеробами [4, 7]. 
Завдання дослідження: провести ідентифіка-

цію мікроорганізмів, виділених із ексудату ста-
тевих органів корів, хворих на післяродовий ен-
дометрит. 
Матеріал і методи дослідження. Досліджен-

ня проводили на 3-6-річних коровах української 
чорно-рябої молочної породи з середньою про-
дуктивністю 4-5 тис. кг молока, які належать 
господарствам різних форм власності трьох ра-
йонів Хмельницької області. Лабораторні дослі-
дження проводили в лабораторії імунології
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Викладено результати мікробіологічних дослі-
джень піхвово-маткових виділень хворих на після-
родовий ендометрит корів; визначений видовий 
склад мікрофлори. Результати бактеріологічних 
тестувань свідчать про поліетіологічність після-
родового ендометриту у корів із перевагою умов-

но-патогенних збудників та їх асоціацій. 
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відтворення ссавців факультету ветеринарної 
медицини ПДАТУ та бактеріологічному відділі 
лабораторії районної лікарні (м. Кам'янець-
Подільський). Виділення стафілококів здійсню-
вали шляхом висіву досліджуваного матеріалу 
на МПА, ЖСА, кров’яному аґарі, середовищі 
Гіса з манітом (аеробні й анаеробні умови), ста-
вили реакцію плазмокоаґуляції; бактерії роду 
Escherichia – на МПБ, МПА, строкатий ряд, аґар 
Ендо, Левіна. Ідентифікацію мікроорганізмів 
здійснювали згідно з настановою щодо система-
тики бактерій за Bergey (1997) [6]. 
Результати досліджень. При вивченні мікробно-

го фактора, задіяного у виникненні післяродово-
го ендометриту у корів, встановлено, що умов-
но-патогенна мікрофлора відіграє провідну роль 
у виникненні післяродової інфекції. При лабора-
торному дослідженні морфологічних, культура-
льних та біохімічних властивостей мікрооргані-
змів була проведена їх ідентифікація. Бактеріо-
логічними дослідженнями матково-піхвових ви-
ділень 32 корів, уражених післяродовим ендоме-
тритом, нами виділено різноманітну мікрофлору, 
з-поміж якої переважали ешеріхії, протей, стафі-
лококи (див. табл.). 
Результати тестування патологічних виділень 

із геніталій корів свідчать про те, що левова час-
тка в етіології післяродової інфекції належить 
факультативно-анаеробній мікрофлорі. Із дослі-
джуваних проб було виділено шість видів мікро-
організмів, які належали до двох родин. Серед 
збудників ендометриту домінували мікроби з 
родини Enterobacteriaceae (Escherichia coli, 
Proteus vulgaris, Citrobacter freundii, Klebsiella 
pneumona). Із родини Micrococaceae були виді-
лені стафілококи виду Staphilococus aureus, 
Staphilococus epidermidis. 
З ексудату виділяли мікроорганізми як пооди-

нці (моноінфекція) – у 50 % проб, так і в асоціа-
ціях (поліінфекція): 2 види мікробів висівали у 
43,75 %, а 3 види бактерій – у 6,25 % проб (див. 
рис.). 

Усього з матково-піхвових виділень корів бу-
ло виділено 16 чистих культур та 16 асоціацій 
мікроорганізмів. Чисті культури бактерій висіва-
лися у такому видовому співвідношенні: E. coli – 
у десяти, Prot. vulgaris – у чотирьох і Cit. freundii 
– у двох пробах. Ізольовані мікроорганізми з па-
тологічних виділень комбінувалися так: Prot. 
vulgaris + E. coli – у шести, E. coli + S. aureus – у 
чотирьох, E. coli + Kl. pneumona – у двох, Prot. 
vulgaris + S. aureus – у двох, Prot. vulgaris +  
E. coli + Staphilococus epidermidis – у двох про-
бах. 
Результати проведених бактеріологічних тес-

тувань свідчать про поліетіологічність післяро-
дового ендометриту у корів із перевагою умов-
но-патогених збудників та їх асоціацій, що по-
збавляє його нозологічної специфічності. Склад-
ність адекватного вибору антибіотика для ліку-
вання хворих корів обумовлена тим, що під час 
постановки діагнозу й початку лікування відсут-
ні дані про мікрофлору-збудника запального 
процесу та її чутливість до антибактеріальних 
засобів. Тому вибір антибіотика для невідклад-
ної терапії даної патології повинен проводитися 
з урахуванням даних про збудників, що найчас-
тіше висіваються з піхвово-маткових виділень 
хворих на післяродовий ендометрит корів даного 
господарства чи реґіону.  
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Рис. Співвідношення мікроорганізмів  

та їх асоціацій у досліджуваних пробах:  
1 – моноінфекція, 2 – два види мікробів,  

3 – три види мікробів. 

Мікрофлора матково-піхвових виділень корів за післяродового ендометриту 
Частота виділених культур мікроорганізмів Види мікрофлори кількість (N) % 

1. Е. соli 24 48 
2. Prot. vulgaris 14 28 

3. S. aureus 6 12 
4. Citrob. freundii 2 4 
5. Kl. pneumona 2 4 
6. S. epidermidis 2 4 

Усього 50 100 
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Висновки: 1. У розвитку післяродового ендо-
метриту у корів господарств Хмельниччини за-
діяна неспецифічна полімікробна інфекція, що 
відноситься до аеробно-анаеробних мікробних 
асоціацій. 

2. Враховуючи результати мікробіологічних 
досліджень, для лікування корів із післяродовим 
ендометритом у даному регіоні найдоцільнішим 
є застосування бактерицидних антибіотиків ши-
рокого спектру дії. 

3. З метою підвищення ефективності етіотро-
пної терапії необхідно проводити регулярний 
бактеріологічний моніторинг мікрофлори, задія-
ної в розвитку пуерперальної інфекції в корів у 
господарствах реґіону. 
У перспективі будуть розроблятися й апробу-

ватися схеми лікування корів із акушерською 
патологією, що ґрунтуються на результатах да-
них бактеріальних досліджень та принципах ра-
ціональної антибіотикотерапії. 
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