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The excessive use of antibiotics is the main problem at treatment of cow staphylococcal mastitis because 

of arising antibiotic resistance in pathogens, which necessitates searching for alternative decisions to treat 

bacterial infections, including the traditional treatment of mastitis. The results obtained earlier show the po-

tential of phago-therapy in the treatment of cow mastitis and require their further checking by conducting 

studies in vivo. The purpose of the work was to study the therapeutic efficacy of using the developed “Phag-

omast” bacteriophage preparation at treatment of cow subclinical mastitis. To conduct the investigation, two 

groups of cows were formed according to the principle of conventional analogues: the control (the animals 

were treated according to the standard schemes on farms using anti-mastitis preparations based on antibiot-

ics) and the experimental group (the animals were administered “Phagomast” bacteriophage preparation). 

The control of therapeutic efficacy was made 5 days after the last administration of the preparation by de-

termining the number of somatic cells and content of S. aureus. The determining of the number of somatic 

cells was conducted by the method of Prescotte-Brid. To determine the amount of S. Aureus, BD Baird-

Parker Agar (HiMedia, India) was used. The incubation was conducted at a temperature of 37°С, and the 

results were assessed after 24-48 hours. As a result of the studies, it has been established that the treatment 

efficacy while using “Phagomast” preparation is not worse than after using antibiotics. The number of ud-

der quarters that restored their functions made 92.1%, and S. aureus was not isolated at all in fresh milk 

after finishing the treatment. It has been found that 5 days after finishing the treatment, the content of somat-

ic cells in milk decreased by 16.8 times, and the milk suitable for the majority of practical purposes corre-

sponded to the requirements of 3662:2018 State Standard of Ukraine “Cow milk-the raw product. Technical 

conditions”. Thus, “Phagomast” preparation based on bacteriophages can be applied as an alternative to 

antibiotics at organic livestock farming for the treatment of cow subclinical staphylococcal mastitis.  
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ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАКТЕРІОФАГОВОГО ПРЕПАРАТУ «ФАГОМАСТ» 

ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СУБКЛІНІЧНОГО МАСТИТУ КОРІВ 

Ю. В. Горюк 

Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський, Україна 

Надмірне використання антибіотиків є основною проблемою при лікуванні стафілококових 

маститів у корів. Раніше отримані результати вказують на потенціал лікування маститу корів 

бактеріофагами і потребують подальшої перевірки шляхом проведення досліджень in vivo. Метою 

роботи було вивчити терапевтичну ефективність застосування розробленого бактеріофагового 

препарату «Фагомаст» при лікуванні субклінічного маститу у корів. Для проведення досліджень 
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сформовано дві групи корів за принципом аналогів: контрольну (тваринам проводили лікування згідно 

зі стандартними протоколами на фермах) та дослідну (тваринам застосовували «Фагомаст»). 

Контроль терапевтичної ефективності проводили через 5 днів після останнього введення препарату 

за допомогою визначення кількості соматичних клітин та вмісту золотистого стафілококу. Визна-

чення кількості соматичних клітин проводили методом Прескота-Бріда. Для визначення кількості 

S. aureus використовували BD Baird-Parker Agar (HiMedia, Індія). Культивування проводили за 

температури 37° С, результати оцінювали через 24–48 годин. У результаті проведених досліджень 

встановлено, що лікувальний ефект при застосуванні препарату «Фагомаст» не поступається 

антибіотикам. Кількість чвертей вимені, які відновили функції, склала 92,1 %, а S. aureus після 

завершення лікування взагалі не виділявся. Встановлено, що через 5 днів після завершення лікування 

вміст соматичних клітин у молоці знизився у 16,8 раза, а молоко було придатне для переважно всіх 

практичних цілей. Отже, препарат «Фагомаст» на основі бактеріофагів можна застосовувати як 

альтернативу антибіотикам при органічному веденні тваринництва для лікування субклінічних 

стафілококових маститів у корів. 

Ключові слова: субклінічний мастит, корови, терапевтична ефективність, «Фагомаст» 

Вступ 

Мастит великої рогатої худоби – одне з найпоширеніших захворювань у всьому світі [1]. Незва-

жаючи на різноманітні передові методи профілактики та лікування у молочному секторі, мастит 

залишається важкою хворобою і є однією з основних економічних проблем фермерів та виробників 

молочних продуктів. Мікроорганізм S. аureus вважається основним і найбільш поширеним збудником 

маститу корів у багатьох країнах світу [2, 3]. Існує високий ризик передачі S. aureus між тваринами, 

особливо під час процесу доїння. Також збудник має здатність зберігатися як субклінічна інфекція 

вимені великої рогатої худоби. Важливі фактори вірулентності ізолятів S. aureus забезпечують їх 

адгезію до епітеліальних клітин, інкапсуляцію, утворення мікроабсцесів та біоплівок, 

перешкоджаючи лікуванню антимікробними засобами та сприяючи хронічному перебігу [4]. 

Традиційне лікування стафілококових маститів у період лактації та корів у сухостої вимагає 

застосування протимікробних засобів. Ефективність терапії маститів з використанням антибіотиків 

для сухостійних корів досягає 78 % [5], водночас ефективність застосування цих же препаратів у 

період лактації значно нижча і сягає лише 20–40 % [6].  

Хоча ситуація з антибіотикостійкістю патогенів в Україні постійно загострюється, лікарі не 

можуть повністю відмовитися від використання антибіотиків. До того ж усе частіше з’являються 

повідомлення про появу резистентних ізолятів S. aureus у молочних стадах [7]. Той факт, що кожне 

застосування антимікробних засобів сприяє виникненню резистентності до бактеріальних ізолятів 

вимагає загального скорочення використання антимікробних засобів у гуманній та ветеринарній ме-

дицині. Це підкреслює необхідність альтернативних рішень для лікування бактеріальних інфекцій, 

включаючи традиційне лікування маститу. Натепер терапевтичне використання бактеріофагів може 

стати альтернативою для лікування бактеріальних інфекцій у тварин, що вже успішно продемонстро-

вано in vitro. Учені виділили та дослідили [8, 9] низку літичних бактеріофагів, ефективних у знищенні 

патогенних стафілококів, які спричинюють мастит. Наприклад, нещодавно літичну ефективність 

бактеріофагів STA1.ST29, EB1.ST11 і EB1.ST27 проти золотистого стафілококу, виділеного з секрету 

молока корів, хворих маститом, підтвердили німецькі вчені [10]. Інші дослідження, які вивчали вплив 

одиночного стафілококового фагу ΦSA012 або суміші двох фагів (Myo- та Podoviridae), виділених зі 

стічних вод ферми, на моделі мишей, повідомляють про зменшення проліферації та запальної реакції, 

що є важливим результатом при розробці фаготерапії інтрамамальних інфекцій у корів [11].  

Проведені попередні дослідження з визначення терапевтичної ефективності розробленого 

препарату «Фагомаст» на основі бактеріофагу Phage SAvB14 щодо S. aureus var. bovis in vitro вказу-

ють про обнадійливі перспективи його застосування як антимікробного засобу при боротьбі зі 

стафілококовими маститами у корів [12]. Отже, отримані лабораторні результати свідчать про 

потенціал терапії маститу корів бактеріофагами і потребують подальшої перевірки шляхом 

проведення досліджень в умовах in vivo. 

Метою роботи було з’ясувати терапевтичну ефективність застосування розробленого 

бактеріофагового препарату «Фагомаст» при лікуванні субклінічного маститу у корів. 
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Матеріал і методи досліджень 

Дослідження з визначення терапевтичної ефективності бактеріофагового препарату «Фагомаст» 

проводили в господарствах Тернопільської та Хмельницької областей. У кожному господарстві сфор-

мовано групи корів за принципом аналогів: контрольну та дослідну. Перед початком досліду тварин 

обстежували на наявність субклінічного маститу за допомогою 2 % мастидину та проводили посів 

секрету молочної залози для виявлення та ідентифікації збудника [7]. Тварин вважали хворими 

субклінічною формою маститу, якщо кількість соматичних клітин понад 500 тис./см3 та виділявся 

золотистий стафілокок у кількості понад 1000 КУО/мл.  

Коровам дослідної групи вводили препарат на основі бактеріофагів «Фагомаст». Схема лікування 

корів дослідних груп включала інтрацистернальну інфузію 10 мл препарату, який вводили після 

здоювання двічі на добу. До доїння дійки обробляли за звичайною процедурою, яка застосовується на 

фермі. Після доїння дійки корів, взятих у дослід, обробляли 70 % спиртом та вводили дослідний 

препарат. Після інфузії молочну залозу масажували поступальними рухами догори для кращого 

розподілення діючої речовини в залозі.  

Коровам контрольної групи інтрацистернально вводили протимаститні препарати, які використо-

вувалися на фермах (Пенікан П, Мастієт Форте, Мастидев Форте, Мастилекс, Біофлок LC) згідно з 

протоколами лікування та інструкціями щодо їх застосування. 

Контроль терапевтичної ефективності проводили через 5 днів після останнього введення препара-

ту за допомогою визначення кількості соматичних клітин та вмісту золотистого стафілококу. 

Четверті вимені вважали здоровими при вмісті соматичних клітин менше 300 тис./см3 та відсутності 

стафілококу. 

Визначення кількості соматичних клітин проводили методом Прескота-Бріда. Для цього проби 

сирого молока відбирали в окремі стерильні лабораторні склянки. В лабораторії готували мазки, 

фарбували та проводили підрахунок кількості соматичних клітин. Для визначення кількості S. aureus 

використовували середовище BD Baird-Parker Agar (HiMedia, Індія). Культивування проводили за 

температури 37° С, результати оцінювали через 24–48 годин. 

Отримані результати досліджень оброблено статистично з використанням програм Microsoft 

Excel. 

Результати досліджень та їх обговорення 

Результати дослідження з визначення терапевтичної ефективності застосування бактеріофагового 

препарату «Фагомаст» у разі субклінічного маститу корів порівняно з іншими протимаститними 

препаратами зі вмістом антибіотиків наведено в табл. 1. 

1. Терапевтична ефективність застосування бактеріофагового препарату «Фагомаст»

при субклінічному маститі корів 

Групи 

тварин 

Препарат, який 

застосовували 

Піддано лікуванню: Результати лікування, одужало: 

корів четвертей вимені корів четвертей вимені 

n % n % n % n % 

Контроль, 

n=47 

Пенікан П 11 100 29 100 11 100 25 86,2 

Мастієт Форте 13 100 22 100 13 100 20 93,7 

Мастидев Форте 7 100 16 100 7 100 15 90,6 

Мастилекс 8 100 17 100 7 87,5 12 70,6 

Біофлок LC 8 100 19 100 8 100 18 94,7 

Дослід, n=39 Фагомаст 39 100 76 100 39 100 70 92,1 

З даних, наведених у таблиці 1, видно, що препарат «Фагомаст» проявляє високу терапевтичну 

ефективність. Кількість тварин дослідних груп, які одужали після застосування цього препарату 

склала 100 %, а кількість здорових чверток вимені ‒ 92,1 %. Порівнюючи лікування «Фагомастом» з 

препаратами на основі антибіотиків, кількість здорових чверток вимені не виходила за межі 6 %. 

Лише при лікуванні препаратом «Мастилекс» терапевтична ефективність була на 21,5 % більше, що 

пов’язано з вибракуванням однієї корови.  

У табл. 2 наведено результати лабораторних досліджень з визначення терапевтичної ефективності 

бактеріофагового препарату «Фагомаст» при субклінічному маститі корів. 



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

№ 3 • 2021 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 207 

2. Терапевтична ефективність бактеріофагового препарату «Фагомаст»

за наявності субклінічного маститу корів 

Групи 

тварин 

Препарат, який 

застосовували 

Показники секрету вимені 

кількість S. aureus, КУО/см3 кількість соматичних клітин, тис./см3 

до лікування 
після 

лікування 
до лікування 

після 

лікування 

Контроль, 

n=47 

Пенікан П 2900±261 0 3800±304 260,4±20,7 

Мастієт Форте 5100±459 80,3±6,2 4300±344 190,6±17,7 

Мастидев Форте 2900±261 0 5400±486 320,1±29,8 

Мастилекс 5300±477 0 4100±328 120,9±10,8 

Біофлок LC 4100±369 50,5±4,0 4500±405 198,7±15,8 

Дослід, n=39 Фагомаст 3700±333 0 4200±336 250,1±22,3 

Результати, наведені в табл. 2, свідчать про те, що застосування бактеріофагового препарату 

«Фагомаст» значно впливає на зменшення кількості S. aureus та соматичних клітин у секреті молоч-

ної залози корів, хворих на субклінічну форму маститу. Кількість соматичних клітин зменшилася в 

середньому у 16,8 раза і становила 250,1±22,3 тис./см3, що відповідає вимогам екстра ґатунку відпо-

відно до ДСТУ 3662:2018 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови». При цьому золотистий 

стафілокок із свіжонадоєного молока не виділяли. Схожі результати отримані при визначенні 

терапевтичної ефективності препаратів на основі антибіотиків, проте незначне виділення S. aureus 

(50,5±4,0‒80,3±6,2 КУО/см3) спостерігали при лікуванні препаратами «Мастієт Форте» та «Біофлок 

LC», що може свідчити про його наявність на шкірі дійок вимені. 

Останніми роками використання літичних бактеріофагів як антимікробних засобів є новою 

перспективною альтернативою в умовах зростаючої стійкості до антибіотиків [13, 14]. У цьому 

дослідженні вивчили терапевтичну ефективність розробленого фагового препарату «Фагомаст» та 

порівняли її з ефективністю препаратів на основі антибіотиків, які використовували на трьох різних 

фермах при стандартних протоколах лікування субклінічного стафілококового маститу. Результати 

проведених досліджень показали, що лікувальний ефект при застосуванні препарату «Фагомаст» не 

поступається антибіотикам. Кількість чвертей вимені, які відновили функції, склала 92,1 %. Ефектив-

ність застосування «Фагомаст» також підтверджена мікробіологічними дослідженнями з визначення 

кількості золотистого стафілококу до початку та після лікування. S. aureus після завершення ліку-

вання взагалі не виділявся зі свіжонадоєного молока. Успішне використання фагових препаратів при 

лікуванні маститів корів описані іншими дослідниками [15–19]. Учені [20] при проведенні 

досліджень встановили, що препарат «Фагодерм (ВРХ)», який містить вірулентні активні бактеріофа-

ги до більшості потенційно патогенних і умовно-патогенних культур, виділених із секрету молочних 

залоз при маститах, може альтернативно замінити антибактеріальні препарати, що застосовуються 

для профілактики маститів в умовах молочної ферми при запуску корів у сухостій – профілактична 

ефективність досягнута на рівні 87 %.  

Отже, проведені дослідження підтверджують високу терапевтичну ефективність  препарату 

бактеріофагу, що ми розробили для лікування маститу у корів та дозволять підвищити екологічність 

отриманої продукції і мінімізувати обмежувальні заходи щодо випуску продукції при використанні 

антибактеріальних засобів. 

У літературі трапляються дослідження, які вказують на те, що введення фагових препаратів 

шляхом інтрамамальної інфузії здатне викликати різку імунну відповідь, що проявляється збільшен-

ням кількості соматичних клітин у молоці [21, 22]. Тому ми визначили кількість соматичних клітин у 

секреті молочної залози корів при лікуванні фаговим препаратом «Фагомаст». Встановлено, що через 

5 днів після завершення лікування вміст соматичних клітин у молоці знизився у 16,8 раза, а молоко 

було придатне переважно для практичних цілей. Цілком імовірно, що молочна залоза великої рогатої 

худоби здатна сильно реагувати на наявність бактеріофагу. Проте проведені дослідження [23] 

показують збільшення кількості соматичних клітин лише у здорових корів, оброблених фагами. До 

того ж кількість соматичних клітин повернулася до нормального рівня через 2 тижні після інфузії. На 

відміну від здорових корів, яким застосовували фагові препарати, у корів, хворих на стафілококовий 

мастит, не спостерігалося значного зростання соматичних клітин після інфузії фагів. Це свідчить про 

те, що корови з ознаками маститу не так чутливі до введення фагу, як здорові. 



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

№ 3 • 2021 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 208 

Висновки 

Терапевтична ефективність застосування бактеріофагового препарату «Фагомаст» становить 92,1 %, при 

цьому S. aureus через 5 днів після завершення лікування практично відсутній, а кількість соматичних клітин 

знижується у 16,8 раза порівняно з кількістю до початку лікування. Отже, препарат «Фагомаст» можна 

застосовувати як альтернативу антибіотикам при органічному веденні тваринництва. 

Перспективи подальших досліджень. Вивчити терапевтичну ефективність застосування 

розробленого бактеріофагового препарату «Фагомаст» при лікуванні клінічного маститу у корів. 
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