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Despite many years of development and improvement of treatment regimens for mastitis in cows, this
pathology is still relevant in the conditions of livestock farms of various production facilities. The dynamics
of mastitis is significantly influenced by the body's resistance, timeliness of diagnosis and further treatment.
The aim of our work was to establish the prevalence of clinically severe forms of mastitis in cows kept in
livestock farms of Poltava, Zhytomyr, Ternopil and Vinnytsia regions, which are part of the company
"Astarta-Kyiv". To achieve this goal, the logs of reporting and accounting documentation of farms were
analyzed; the percentage of cows incidence of clinical forms of mastitis in the comparative aspect with other
nosological units registered in cows was studied; the dependence of the level of morbidity on the regional
location of farms has been established. According to the results of research, during 2019–2021, the
incidence of clinical forms of mastitis among cows at different stages of lactation averaged 25.92 %. The
number of cows diagnosed with clinical forms of mastitis since 2019 has had a clear upward trend and
amounted to 22.57 %, 25,82 % and 29.82 %, respectively, in 2019, 2020 and 2021. It was found that in the
farms of the north-western regions (Zhytomyr, Ternopil and Vinnytsia regions) the frequency of clinical
forms of mastitis in lactating cows was higher than in the farms of Poltava region and amounted to 30.66 %.
In the following research years (2020–2021), the tendency to reduce the number of lactating animals in
livestock farms in these regions persisted. There was also an excess of cases of diagnosis of clinical forms of
mastitis in lactating animals. In the farms of the north-western regions during 2020–2021 these indicators
amounted to 38.75 and 35.91 %, while in the farms of Poltava region they amounted to 18.51 and 24.54 %,
respectively, for the same study period.
Key words: cattle, clinical forms of mastitis, prevalence, dynamics of manifestation.
ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО МАСТИТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ
ГОСПОДАРСТВ ТОВ ФІРМА «АСТАРТА-КИЇВ»
В. С. Нестерук, Л. В. Нагорна
Сумський національний аграрний університет, м. Суми Україна
Незважаючи на багаторічну розробку та удосконалення схем лікування маститу у корів, дана
патологія не втрачає актуальності в умовах скотарських господарствах різних виробничих
потужностей. На динаміку перебігу маститу суттєвий вплив має резистентність організму,
своєчасність діагностики та подальшого лікування. Метою нашої роботи було встановити поширення
клінічно виражених форм маститів у корів, які утримуються в умовах скотарських господарств
Полтавської, Житомирської, Тернопільської та Вінницької областей, які входять в структуру
ТОВ фірма «Астарта-Київ». Для досягнення мети було проаналізовано журнали звітно-облікової
документації господарств; досліджено відсоток захворюваності корів на клінічні форми маститу в
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порівняльному аспекті з іншими нозологічними одиницями, які реєструються в корів; встановлено
залежність рівня захворюваності від регіонального розташування господарств. За результатами
проведених досліджень встановлено, що впродовж 2019–2021 рр. частота прояву клінічних форм
маститів серед поголів’я корів на різних стадіях лактації становила в середньому 25,92 %. Кількість
корів у яких було діагностовано клінічні форми маститів, починаючи з 2019 р. мала чітку тенденцію до
зростання і становила 22,57 %, 25,82 % та 29,82 %, відповідно у 2019, 2020 та 2021 роках. Встановлено,
що в господарствах північно-західних областей (Житомирській, Тернопільській та Вінницькій) частота
виявлення клінічних форм маститів у лактуючих корів була вищою, ніж в господарсивах Полтавської
області і становила 30,66 %. В наступні досліджувані роки (2020–2021 рр.), тенденція щодо зниження
кількості лактуючих тварин в скотарських господарствах даних областей зберігалася. Також
реєстрували перевищення частоти випадків діагностики клінічних форм маститів у лактуючих тварин.
В господарствах північно-західних областей впродовж 2020–2021 рр. ці показники становили 38,75 та
35,91 %, в той час як в господарствах Полтавської області вони склали 18,51 та 24,54 % відповідно за
аналогічний досліджуваний період.
Ключові слова: велика рогата худоба, клінічні форми маститу, поширення, динаміка прояву.
Вступ
Мастит є актуальною та невирішеною проблемою сучасного молочного скотарства, не залежно від
технологічних потужностей господарства, його географічного розташування та породи тварин [1–4].
Подекуди, клінічний та субклінічний мастит охоплює близько 40 % поголів’я корів. На динаміку його
перебігу суттєвий вплив спричиняє резистентність організму, своєчасність діагностики та
подальшого лікування [4–6]. Сприяючими факторами до поширення клінічних форм маститу в стаді є
порушення технології та гігієни доїння, незадовільний санітарний стан у корівниках, неповноцінна
незбалансована годівля. В умовах фермерських скотарських господарств не поодинокі випадки
наявності корів з непридатною для машинного доїння формою вимені; в подальшому у цих тварин
реєструють хронічні мастити різного ступеня тяжкості [7–10].
Економічні збитки від поширення маститу серед поголів'я корів полягають не лише у втраті
молочної продуктивності, але й зростанні падежу серед телят, оскільки в молодняка, отриманого від
корів, хворих на мастит, в декілька разів частіше реєструють розлади роботи шлунково-кишкового
тракту, що провокують зневоднення та подальшу загибель [7, 11, 12].
Мікроорганізми у молочну залозу можуть потрапляти декількома шляхами: завдяки кровотоку з
інших уражених органів, за механічних ушкоджень – лімфогенним шляхом, через відкритий дійковий
канал – лактогенним шляхом. Інтенсивна колонізація мікроорганізмами секреторних клітин
спричиняє до продукування токсинів, які в свою чергу гальмують молокоутворення [13, 14].
Контагіозні мастити передаються під час доїння корів при контакті з предметами, які
контаміновані мікроорганізмами S. aureus, S. agalactiae, S. disagalactiae та провокують виникнення
субклінічних форм маститів. Не контагіозні мастити виникають при контакті сосків із
мікроорганізмами E. coli, S. uberis, S. disagalactiae [4, 6, 15].
До неосновних збудників, які виділяються із молока корів хворих на мастит є коринебактерії,
коагулазонегативні стафілококи, нокардії і актіноміцети, псевдомонади, протей та інші. Окремі випадки
маститів у корів можуть бути викликані кампілобактеріями, клебсієлами, мікоплазмами, грибами [14–16].
Мастит характеризується порушення провідності нервів і переходом нервових закінчень в стан
парабіозу, втратою ферментативної активності, зниженням утворення окситоцину і вазопресину, зміною
обміну речовин і трофіки тканин молочної залози. Запальна гіперемія, яка розвивається в молочній залозі,
супроводжується застійними явищами з ексудацією плазми і міграцією формених елементів крові
внаслідок підвищення проникності стінок судин. В наслідок цих процесів біля вогнища запалення
утворюється демаркаційна лінія. Проникнення мікроорганізмів у вим’я не завжди призводить до
виникнення запального процесу, але їх наявність в молочній залозі негативно впиває на регенерацію
секреторних клітин. Вітчизняні і зарубіжні дослідники вказують на підвищений вміст соматичних клітин
в молоці із чвертей вимені корів яких виділяли патогенні мікроорганізми, що також свідчить про
негативний вплив бактерій на молочну залозу, навіть якщо немає явних клінічних ознак маститу [17–22].
Споживання молока, отриманого від корів із субклінічними формами маститу, несе пряму загрозу
для здоров’я людини [5, 17].
Виходячи з вищевикладеного, актуальним питанням поліпшення функціонування галузі
молочного скотарства є постійне удосконалення та динамічне вивчення питань поширення, лікування
та профілактики маститів у лактуючих корів.
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Метою нашої роботи було встановити поширення клінічно виражених форм маститів у корів, які
утримуються в умовах скотарських господарств Полтавської, Житомирської, Тернопільської та
Вінницької областей, які входять в структуру ТОВ фірма «Астарта-Київ».
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: проаналізувати журнали звітно-облікової
документації господарств; дослідити відсоток захворюваності корів на клінічні форми маститу в
порівняльному аспекті з іншими нозологічними одиницями, які реєструються в корів;встановити
залежність рівня захворюваності від регіонального розташування господарств.
Матеріали і методи дослідження
Роботу виконували впродовж 2019–2021 років в умовах скотарських господарств Полтавської,
Житомирської, Тернопільської та Вінницької областей, які входять в структуру ТОВ фірма «АстартаКиїв». В господарствах утримують поголів’я великої рогатої худоби молочного напряму
продуктивності голштин чорно-рябий. Не залежно від розташування господарства, всіх лактуючих
корів утримують прив’язно. Впродовж пасовищного періоду тваринам забезпечується зелений
конвеєр за використання травостою з культурних пасовищ, випасання корів не застосовується в
жодному з господарств. Концентровані корми та мінеральні добавки – закуповуються. Всі
господарства є благополучними щодо інфекційних захворювань великої рогатої худоби. В умовах
господарств з вирощування корів молочного напряму продуктивності ТОВ фірма «Астарта-Київ»
запроваджена уніфікована система контролю та профілактики патологій молочної залози, яка
включає обов’язкове дослідження на субклінічні форми маститів, що проводяться під час
контрольних доїнь 2 рази на місяць за використання каліфорнійського тесту [23].
Впродовж досліджуваного періоду, було проаналізовано звітну документацію кожного з
господарств щодо виникнення захворювань різної етіології та вибуття продуктивних лактуючих корів
зі стада. Діагностика клінічних форм маститів передбачала проведення огляду та пальпації молочної
залози, з подальшою візуальною оцінкою її секрету [24]. Контролювали фізіологічний стан корів та їх
динаміку продуктивності.
Результати досліджень та їх обговорення
За результатами проведених досліджень встановлено річну динаміку виникнення клінічних форм
маститів різної етіології у корів скотарських господарств Полтавської, Житомирської, Тернопільської
та Вінницької областей, які входять в структуру ТОВ фірма «Астарта-Київ». Встановлено, що
впродовж досліджуваного періоду 2019–2021 рр. частота прояву клінічних форм маститів серед
поголів’я корів на різних стадіях лактації становила в середньому 25,92 %. Динаміка прояву
клінічних форм маститів в різні роки змінювалася (табл.).
Динаміка захворюваності корів на мастити різної етіології
Виявлено хворих
Обстежено корів,
Рік
голів
голів
%
2019
6537
1476
22,57
2020
5940
1534
25,82
2021
5796
1703
29,38
Всього за досліджуваний період
18273
3332
18,23
Встановлено, що при загальній тенденції до зменшення поголів’я дійного стада, частота
виникнення клінічних форм маститів у корів поступово зростала. У 2019 році частка лактуючих
корів, у яких було діагностовано різні форми клінічних маститів від загальної їх кількості становила
22,57 %. Впродовж наступного року при зниженні поголів’я дійного стада до 5940 голів, у 1534 голів
було діагностовано клінічний мастит, що на 3,25 % більше, ніж за попередній період.
У 2021 році тенденція до поступового зниження поголів’я корів в господарствах зберігалася, і на тлі
цього частка корів, у яких діагностували клінічні форми маститів також зросла. У 2021 році частка хворих
тварин становила 29,38 %, що на 3,56 % більше ніж попередній аналогічний період. Протягом трьох
років, різні форми клінічних маститів реєстрували у 3332 голів (18,23 %) утримуваного поголів’я.
Для визначення частки патологій молочної залози у структурі захворювань лактуючих тварин,
провели порівняльний аналіз діагностованих у поголів’я захворювань і встановили, що мастити різної
етіології склали 62 %. Отже, мастит належить до захворювань, частка яких є домінуючою, оскільки
лише у 38 % тварин реєстрували інші нозологічні одиниці (рис. 1).
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Рис. 1. Структура діагностики різних нозологічних одиниць у дійних корів
ТОВ фірма «Астарта-Київ»
Географічне розташування господарств ТОВ фірма «Астарта-Київ» є досить розлогим, проте,
значна частина поголів’я дійних корів утримується в господарствах Полтавської області (4326, 3796
та 3329 голів у 2019, 2020 та 2021 роках відповідно). Впродовж 2019–2021 років тенденція щодо
концентрації лактуючих корів залишалася незмінною: кількість дійних корів в господарствах
Житомирської, Тернопільської та Вінницької областей була нижчою (2211, 2144 та 2467 голів у 2019,
2020 та 2021 роках відповідно (рис. 2, 3, 4).
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Рис. 2.Структура поголів’я корів та частота виникнення маститів у 2019 році
Аналізуючи представлені на рис. 2 дані слід вказати, що у 2019 році, в господарствах Полтавської
області, які входять в структуру ТОВ фірма «Астарта-Київ» кількість утримуваних корів чисельно
переважала поголів’я корів у Житомирській, Тернопільській та Вінницькій областях. Водночас, при
нижчій чисельності поголів’я (2211 голів), клінічні форми маститів діагностували у 30,66 % тварин.
На нашу думку, причиною цього може бути пізня діагностика та виявлення патологій молочної
залози, в тому числі й маститу, що призводить до зростання ускладнень при лікуванні та зростанні
кількості вибракуваних корів в перші лактації, причиною яких є хронічні патологічні процеси
молочної залози. У господарствах північно-західних областей захворюваність на клінічні форми
маститу була на 12,21 % вищою.
В наступний рік вказана тенденція зберігалася та навіть частково погіршувалася, оскільки на тлі
зниження поголів’я в господарствах північно-західних областей (2144 гол.) кількість корів в
клінічними формами маститу зростала (38,75 %) (рис. 3).
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Рис. 3. Структура поголів’я корів та частота виникнення маститів у 2020 році
Водночас, у господарствах Полтавської області також були відмічені негативні тенденції щодо зниження
кількості лактуючих корів (3796 та 4326 голів у 2019 та 2020 роках відповідно), проте клінічні форми
маститів діагностували у 18,51 % корів. Загалом, впродовж 2020 року клінічні форми маститів у корів, які
утримувалися господарствах північно-західних областей діагностували на 20,24 % частіше, ніж в
господарствах, які територіально знаходилися в адміністративних межах Полтавської області.
Не дивлячись на уніфіковані заходи щодо контролю здоров’я молочного стада, які запроваджені в
усіх господарствах, незалежно від їх географічного розташування, проблема виникнення клінічних
форм маститів є актуальнішою саме в господарствах північно-західного регіону (діагностовано
мастит впродовж 2020 року у 38,75 % досліджуваного поголів’я). Для порівняння, в господарствах
Полтавської області за аналогічний період вказаний показник становив 18,51 %.
У скотарських господарствах ТОВ фірма «Астарта-Київ» впродовж наступного 2021 року
продовжили зберігатися тенденції щодо зниження кількості поголів’я лактуючих тварин (рис. 4).
Водночас варто вказати, що за вказаний період поголів’я корів загалом в державі знизилося до
критичного рівня. Цьому сприяло суттєве зростання вартості кормів зернової групи, а оскільки
концентровані корми в господарстві закуповуються, то це частково пояснює ситуацію в господарства.
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Рис. 4. Структура поголів’я корів та частота виникнення маститів у 2021 році
Аналіз представлених на рис. 4 даних свідчить про чітку тенденцію до зростання поширення
клінічних форм маститів у лактуючих корів в господарствах північно-західних областей впродовж
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2021 року (35,91 %), порівняно з аналогічним періодом в господарствах Полтавської області
(24,54 %), що становить збільшення на 11,37 %.
Аналізуючи співвідношення кількості досліджених за контрольний період (2019–221 роки) корів
та частоту виникнення у них клінічних форм маститів, з урахуванням географічного розташування
скотарських господарств встановлено поступове збільшення кількості хворих тварин (рис. 5).
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Рис. 5. Динаміка поширення клінічних форм маститу
Зокрема, представлені на рисунку 5 дані свідчать про зростання кількості корів з клінічними
формами маститів на тлі постійного поступового зниження поголів’я лактуючих корів. Так в умовах
Полтавської області за обраний період поголів’я лактуючих корів знизилося на 23,05 %, поряд з тим
кількість хворих на мастит корів поступово збільшується. В той же час в умовах Житомирськоїй,
Вінницької та Тернопільської областей навпаки, поголів’я лактуючих корів за аналогічний період
збільшилося на 10,38 %, але незважаючи на це, хворих на мастит корів щороку також збільшується.
Висновки
Впродовж досліджуваного періоду 2019–2021 рр. частота прояву клінічних форм маститів серед
поголів’я корів на різних стадіях лактації становила в середньому 25,92 %. Кількість корів у яких
було діагностовано клінічні форми маститів, починаючи з 2019 р. мала чітку тенденцію до зростання
і становила 22,57 %, 25,82 % та 29,82 %, відповідно у 2019, 2020 та 2021 роках.
Встановлено, що в господарствах північно-західних областей (Житомирській, Тернопільській та
Вінницькій) частота виявлення клінічних форм маститів у лактуючих корів була вищою, наж в
господарсивах Полтавської області і становила 30,66 %. В наступні досліджувані роки (2020–
2021 рр.), тенденція щодо зниження кількості лактуючих тварин в скотарських господарствах даних
областей зберігалася. Також реєстрували перевищення частоти випадків діагностики клінічних форм
маститів у лактуючих тварин. В господарствах північно-західних областей впродовж 2020–2021 рр. ці
показники становили 38,75 та 35,91 %, в той час як в господарствах Полтавської області вони склали
18,51 та 24,54 % відповідно за аналогічний досліджуваний період.
Перспективи подальших досліджень. У ході подальших досліджень планується бактеріологічне
дослідження секрету молочної залози клінічно здорових та хворих на клінічний і субклінічні мастит корів.
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