
Постановка проблеми. У вирішенні про-

блеми забезпечення населення продуктами ха-

рчування велике значення відводиться свинар-

ству, як галузі скороспілого тваринництва. Ва-

жливою умовою інтенсивного ведення галузі є 

максимальне використання відтворювального 

потенціалу маточного поголів’я, попереджен-

ня патології родів і післяродового періоду. 

Разом з тим, практика роботи свинарських 

комплексів промислового типу показує, що 

при концентратному типі годівлі і цілорічному 

безвигульному утриманні основних свинома-

ток і ремонтного поголів’я, а також постійно-

му переміщенні тварин з одного приміщення в 

інше упродовж всього технологічного циклу 

спостерігається висока захворюваність свино-

маток післяродовими хворобами, такими як, 

післяродовий катарально - гнійний ендомет-

рит. Ці захворювання призводять до зниження 

або припинення секреції молока, високої за-

хворюваності та загибелі новонароджених по-

росят, малоплідністі і неплідності свиноматок, 

та їх вибракуванні [4]. 

Вирішення проблеми підвищення репродук-

тивної функції продуктивних тварин досить 

складна внаслідок розмаїття причин, які по-

значаються на її реалізації. Тому ведеться по-

шук методів впливу на різні елементи статевої 

системи. Потрібно так забезпечити лікування 

тварин із акушерсько-гінекологічними захво-

рюваннями, щоб відновити та не допустити 
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погіршення відтворної здатності самиць. Тому 

комплексна схема лікування має бути спрямо-

вана на стимуляцію захисних сил тварини, по-

передження розмноження мікроорганізмів, ви-

далення продуктів розпаду тканин та віднов-

лення фунціональної здатності яєчників та ма-

тки [3]. 

Виявлення впливу бета-адреноблокаторів 

на заплідюваність самиць продуктивних тва-

рин та профілактику і лікування захворювань 

післяродового періоду наведено [1, 2, 5]. 

У комплексі заходів щодо боротьби з гост-

рою післяродовою патологією у свиноматок 

бактеріальної етіології широке застосування 

знайшли такі хіміотерапевтичні засоби як ан-

тибіотики, сульфаніламіди, нітрофурани та ін. 

Однак тривале і безсистемне їх застосування 

призводить до появи резистентних штамів мік-

роорганізмів. 

Тому на сьогоднішній день актуальним є 

складання схем комплексної терапії післяродо-

вих ускладнень з використанням препаратів 

симптоматичною, етіотропною і патогенетич-

ною дією. 

У Росії випускають розчин «Утеротон» ви-

робництва «Ніта-фарм» – 0,5% розчин пропра-

нололу та внутрішньоматкові таблетки 

«Сепранол», розроблені за участі фахівців Са-

ратовського державного аграрного університе-

ту. У матку пропонують уводити по 686 мг для 

корови (2 таблетки), а внутрішньовенно або 
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внутрішньом’язово коровам по 10 мл (тобто 50 

мг за АДР), а свиноматкам по 5 мл (25 мг 

АДР). У Білорусі пропонують суспензію 

«Ріхометрин» виробництва «Рубікон» від фа-

хівців Вітебської державної академії ветерина-

рної медицини. Препарат для внутрішньомат-

кового уведення по 10 мл/100 кг маси тіла, що 

відповідає 0,5 мг/кг за пропранололу гідрохло-

ридом. Раніше у Польщі випускали препарат 

«Утеротонік» виробництва «Польфа», цей 

0,5% розчин пропранололу гідрохлориду за-

стосовували коровам та свиноматкам. На наш 

час випускають 0,05% розчини із Каразололу 

гідрохлоридом «Сімпанорм» від фірми 

«Фатро» в Італії та «Суакрон» виробництва 

«Діваза-Фармавік» в Іспанії. Обидва препара-

ти призначають коровам внутрішньом’язово 

або внутрішньовенно, свиноматкам внутрі-

шньом’язово по 2 мл/100 кг маси тіла (або 10 

мкг/кг за АДР), а поросятам понад 20 кг по 1 

мл (0,5 мг АДР на 1 тварину) для попереджен-

ня серцево-судинних, метаболічних та репро-

дуктивних розладів при переміщенні або ін-

ших стресових ситуаціях. 

В Україні зареєстрований 0,5% розчин Про-

пранолу гідрохлориду виробництва фірми 

«Фарматон», м. Рівне. 

Мета досліджень. Вивчалась ефективність 

застосування вітчизняних ветеринарних пре-

паратів у комплексній терапії при захворюван-

ні свиноматок на післяродовий гнійно-

катаральний ендометрит. 

Матеріал і методи досліджень. Робота ви-

конувалась упродовж 2013 року в умовах сви-

нокомплексу повного циклу Дніпропетровсь-

кої області. Об’єктом дослідження були свино-

матки гібриди (Велика біла × Ландрас), проду-

ктивним віком 2-3 опороси, живою вагою 170-

200 кг, середньої вгодованості, хворі на після-

родовий гнійно-катаральний ендометрит. Тва-

рин за добу до опоросу було вимушено пере-

ведено в інші бокси.  

Діагноз на післяродовий гнійно-

катаральний ендометрит встановлювали після 

збирання анамнезу, загального клінічного до-

слідження тварини. При клінічному дослі-

дженні враховували загальний стан тварин, 

стан зовнішніх статевих органів, статевої щі-

лини, шкіри вульви і кореня хвоста. При вагі-

нальному дослідженні застосовували стериль-

ні інструменти. Для огляду передодня піхви 

розкривали руками вульву. Проводили вимі-

рювання ректальної температури. 

З метою визначення ефективності розробле-

ної схеми лікування гнійно-катаральних ендо-

метритів були сформовані дві групи тварин. 

Тваринам обох груп внутрішньом’язово вво-

дили розчин амоксициліну 10% фірми 

“Фарматон” у дозі 1 мл на 10 кг маси тіла з 

інтервалом 24 години протягом 3-5 діб, та од-

норазово у першу добу лікування 5 мл/50 кг 

живої ваги ферофарм мультивіту (розчин із 

вітамінами В1, В2, В3, В6, РР та солями заліза, 

міді, кобальта фірми “Фарматон”). Свиномат-

кам контрольної груп внутрішньом’язово вво-

дили 30 ОД окситоцину з інтервалом 12 годин, 

а свиноматкам дослідної групи внутрішньо-

м’язово 5 мл доцитолу (0,5 % розчин пропра-

нололу фірми “Фарматон”) з інтервалом 24 

години. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Комплексне лікування свиноматок, хворих на 

післяродовий гнійно-катаральний ендометрит 

у дослідній групі дозволяє збільшити відсоток 

одужання тварин майже у два рази, при одно-

часному скороченні курсу лікування. 

Пропранолол – це бета-адреноблокатор, 

який зменшує реакцію серцево-судинної, ди-

хальної та статевої системи на адреналін та 

норадреналін, виділення яких зростає під 

впливом стресових чинників. Наслідком ефек-

ту цієї фармакологічної речовини та її аналогів 

є нормалізація роботи серця, покращення ди-

хання, відновлення реакції рецепторів до окси-

тоцину та пролактину у матці та молочній за-

лозі. 

Підтвердженням цього є застосування пре-

паратів із бета-адреноблокаторами – пропра-

нололом та каразололом для великої рогатої 

худоби та свиней. 

Застосування негормонального препарату 

доцитол, що володіє тривало вираженою дією 

на моторику міометрія, дозволяє уникнути 

дисбалансу в гормональній системі організму. 

При лікуванні свиноматок дослідної групи 

спостерігається більш високий терапевтичний 

ефект у порівнянні з лікуванням тварин конт-

рольної групи. Цей факт ми пояснюємо тим, 

що у нашій схемі лікування застосовувався 
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доцитол. 

Доцитол сприяє прояву активності ендоген-

ного окситоцину, внаслідок чого посилюються 

скорочення гладкої мускулатури матки і моло-

чної залози, тому скорочення м’язів матки 

більш м’які і тривалі порівняно з окситоци-

ном.  

Висновки та перспективи подальших 
розробок. 

1. Комплексне лікування свиноматок, хво-

рих на післяродовий гнійно-катаральний ендо-

метрит показало, що застосування доцитолу в 

умовах виразної стресової ситуації у сукупно-

сті із симптоматичною терапією дозволяє збі-

льшити відсоток одужання тварин майже в два 

рази, при одночасному скороченні курсу ліку-

вання. 

2. Використання ферофарм мультивіту 

сприяє зниженню дії стресу та підвищенні за-

гальної резистентності при лікуванні свинома-

ток хворих на післяродовий гнійно-

катаральний ендометрит. 
У подальшому буде вивчено за яких саме 

стресових умов бетаадреноблокатори доціль-

ніше використовувати окремо або у комбінації 

з гормональними препаратами.  
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Комплексное лечение свиноматок, больных послеродовым гнойно-катаральным эндометри-
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