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У цьому часописі ми зосередилися на трьох стрижневих темах.

У третій частині ми розглядаємо комплекс гінекологічних і післяпологових проблем у корів. 
Йдеться про контроль стану здоров'я, післяпологовий догляд, діагностику та лікування 
згаданих захворювань. 
Цю частину ми доповнили питаннями синхронізації тічки, що сьогодні стає звичним методом 
підвищення ефективності розведення великої рогатої худоби.

Дорогі друзі,

З повагою
DVM. Їржі Неужіл
АТ "Біовета" 

у цьому часописі ми із задоволенням познайомимо Вас із продукцією компанії Bioveta для великої 
рогатої худоби, а на додачу поділимося нашим досвідом використання цих продуктів, причому 
не лише на території України. Ви самі найкраще знаєте, яких турбулентних змін зазвичай 
зазнає наша галузь. Тут досягне успіху лише той, хто буде готовий і здатний реагувати на ці 
коливання. Тенденцією є підвищення спеціалізації технологій на молочних фермах. Конкуренція 
зростає - без якісної генетики, якісного корму, зоогігієни та ветеринарної допомоги 
неможливо втриматися на ринку. І саме в галузі ветеринарної допомоги ми готові Вам 
підставити своє плече. Увесь асортимент нашої продукції ми самі виробляємо за 
найсучаснішими технологіями, тестуємо, сертифікуємо та експортуємо по всьому світі. Усе 
походить з одного виробництва – нашого заводу «Біовета» у м. Івановіце на Гане в Чеській 
Республіці. Ми маємо понад 100-річну традицію в цій галузі, і тому впевнені, що можемо 
допомогти Вам у подоланні Ваших проблем.

Вакцинація та її схеми як запорука профілактики інфекційних захворювань усіх категорій 
великої рогатої худоби. Тут завжди є і буде правилом, що профілактика – дешевша за 
лікування.

Другу частину присвячено проблематиці запалень молочної залози: причинам, діагностиці, 
профілактиці та лікуванню маститів. Тут знову чинний принцип: щонайраніше Ви виявите 
запалення, тим кращі результати лікування отримаєте і зменшите фінансові втрати.

Ми вважаємо, що інформація в цьому нашому випуску часопису Bioveta News 2020 принесе 
Вам багато користі. Також ми можемо запропонувати Вам допомогу у новій лабораторії 
в Житомирському національному агроекологічному університеті, відкриття якої ми 
спонсорували цього року. 

Бажаємо Вам радості й успіхів у Вашій нелегкій, але прекрасній роботі.
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Йодоутер, Лецирелін Біовета
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Сучасні методи комплексної 
вакцинації проти респіраторного 
синдрому великої рогатої худоби

АТ "Біовета" 
(BRDC- bovine respiratory disease complex)

Комплекс респіраторних захворювань великої рогатої худоби 
(BRDC) – це зазвичай поєднання вірусних і бактеріальних 
збудників, що найчастіше вражає молодняк великої рогатої 
худоби у віці від 3-х місяців, а у виняткових випадках і раніше. 
Серед вірусних збудників – це передусім бичачий 
респіраторно-синцитіальний вірус (BRSV), вірус парагрипу 
3 (PI3), вірус інфекційного бичачого ринотрахеїту (IBR) та 
вірус хвороби слизових оболонок великої рогатої худоби 
(BVD/MD). Головні бактеріальні патогени, що спричиняють 
ускладнення, – це головним чином Mannheimia (раніше 
Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus 
somnus та Arcanobacterium (раніше Corynebacterium) 
pyogenes. Найкритичніший перебіг трапляється у телят віком 
до 6-8 місяців. Лікування антибіотиками в ситуації, коли 
збудники і їхня чутливість до антибіотиків точно не відомі, 
є проблематичним. Таким чином, лікування інфекцій у 
господарствах лише антибіотиками – не ефективне. 
Найнебезпечнішими патогенами, що спричиняють 
найдраматичніші втрати особливо у розведенні телят – 
це М. haemolytica, а серед вірусів – BRSV та PI 3. Ці три 
патогени – головна причина респіраторних інфекцій у 80% 
випадків на європейській території, і наразі вони спричиняють 
у невакцинованих стадах до 30% смертності в категорії 
молодняка. Подальші непрямі збитки зумовлено тривалими 
проблемами з диханням і, отже, відставанням у розвитку 
й неможливістю досягнення оптимального стану для 
подальшого розведення або забою. Тяжкі респіраторні 
захворювання, перенесені ялівками у ранньому віці, 
у зрілому віці можуть бути причиною тяжкого отелення корів-
первісток. Співпричетними до респіраторного синдрому 

є також віруси BHV 1 як збудники IBR-IPV і pestivirus, що 
спричиняють BVD-MD. Їхня наявність у стаді – що означає 
й серологічну відповідь – доволі поширене явище, але вона 
не несе безпосередньої загрози виникнення клінічної хвороби 
в різних системах органів. З огляду на інші негативні 
характеристики цих вірусів, зокрема в аспекті репродукції та 
імуносупресії, країни з розвинутим тваринництвом у Європі 
реалізують загальні оздоровчі програми, спрямовані на 
зниження інфекційного тиску на даній території і тим самим на 
зменшення небезпеки виникнення клінічної форми хвороби. 
Ці програми пов'язані з багатьма тваринницькими заходами, 
розраховані на кілька років і використовують винятково 
сучасні маркерні (DIVA) вакцини. За допомогою використання 
цих вакцин можна значно дешевше і при цьому дуже точно 
серологічно відрізнити вакцинованих тварин від інфікованих 
польовим вірусом і досягти поступового вилучення всіх 
заражених тварин з господарства з метою цілковитого 
оздоровлення стада. 

Перед початком планованої і  поголовної 
вакцинації завжди доцільно з'ясувати інфекційну 
ситуацію в господарстві і враховувати також 
результати лабораторних досліджень взятих 
проб. Відповідно до цього обрати стратегію і план 
оздоровчих заходів. Вакцинація є основою для 
оздоровлення господарства, утім, вона повинна 
супроводжуватися відповідними зоосанітарними 
та організаційними заходами.
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Вакцини, призначені для плану оздоровлення:

1/ BioBos Respi 3 i BioBos Respi 4  містять стандартний склад 
антигенів, виробляються в режимі належної виробничої 
практики проти найпоширеніших і найнебезпечніших 
збудників захворювань. Їх призначено для вакцинації як телят 
і молодняку великої рогатої худоби, так для корів і яловиць. 

2/ «BioBos IBR marker inact.» стандартна маркерна (DIVA) 
вакцина для активної імунізації всіх вікових категорій великої 
рогатої худоби від 3-місячного віку задля зменшення 
інтенсивності і тривалості клінічних симптомів, викликаних 
інфікуванням вірусом BHV-1 (IBR), а також зменшення 
виділення польового вірусу. Подібно до інших сучасних 
маркерних вакцин проти IBR, цей продукт дає змогу 
безпроблемно і безпечно серологічно відрізнити лише 
вакцинованих тварин від особин, інфікованих польовим 
вірусом (метод gE Elisa).

У сучасній профілактиці проти хвороб BRDC можна 
застосувати такі методи:

1. Вакцинація корів та ялівок 

n вакцинація тільних корів та ялівок провадиться для 
того, щоб викликати високий титр антитіл, які потім 
передаються в молозиві телятам і захищають їх 
у ранньому постнатальному періоді. Якщо ми пригнічуємо 
ранову інфекцію телят шляхом вакцинації вагітних 
матерів, перед початком вакцинації необхідно перевірити 
якість молозива, час годування та кількість молозива 

2. Вакцинація телят і молодняка великої рогатої худоби 

n телята від вакцинованих матерів отримують через 
молозиво пасивні антитіла, які, утім, зникають упродовж 
декількох тижнів після народження. Тому необхідно тією 
ж вакциною імунізувати телят для досягнення активного 
імунітету. З огляду на збереження колостральних антитіл 
і здатність до активної імунної відповіді є доцільною 
імунізація телят з перших 5-8 тижнів життя, з наступною 
ревакцинацією через 2-3 тижні. Телят із розвинутими 
клінічними ознаками захворювання не можна 
вакцинувати взагалі.

1/ Рекомендації з вакцинації для господарств із 
захворюванням телят на BRDC у віці до 3-місяців:

n у разі виникнення респіраторних симптомів (кашель, 
виділення з носу, підвищена температура) у телят 
першого тижня життя необхідна вакцинація корів та ялівок 
перед отеленням. Найкраще вакцинувати телят 
інактивованою вакциною не раніше 5-тижневого віку 
(оптимально 8-тижневого). У період від 4-го до 5-го тижня 
краще застосувати інтраназальну форму введення 
призначених для цього вакцин, щоб обійти материнські 
антитіла, що циркулюють у тілі новонароджених телят 
після напування молозивом, і в такий спосіб забезпечити 
локальний захист слизових оболонок дихального апарату 
від вірусних респіраторних патогенів (BRSV, PI 3).

Обидві вакцини є інактивованими, тож абсолютно немає 
загрози відновлення жодного з серйозних ослаблених 
живих збудників у вакцині у цілковито вірулентний штам 
та його подальшого поширення в господарстві.

n  у випадках, коли телята розміщуються в окремих сараях 
одразу після народження і до віку 6-8 тижнів, або навіть 
довше, і не спостерігається клінічних форм хвороби, 
вакцинуємо лише телят від 5-тижневого (оптимально 

n Якщо інфекційний тиск у молодих телят до 3-місячного віку 
триває, необхідно повторювати вакцинацію корів кожні 
шість місяців, так щоб лише одна доза вводилася 
щонайпізніше за 3 -5 тижнів до планованого отелення.

8-тижневого) віку із подальшою ревакцинацією щоразу 
однією дозою вакцини кожні 6 місяців.

n  BioBos Respi 4 (BRSV, Pi3, BVD, M.haemolytica) 
– дозування 2 мл підшкірно двічі з інтервалом 3 тижні

Рекомендовані вакцини Bioveta, a. s.:

 BioBos Respi 3 (BRSV, PI3, M.haemolytica) – дозування 2 мл 
підшкірно двічі з інтервалом 3 тижні

n BioBos IBR marker live (BHV-1) – дозування 2 мл лише 
інтраназально 

n BioBos IBR marker inact. (BHV-1) – дозування 2 мл 
внутрішньом’язово двічі з інтервалом 3 тижні

Вакцини BioBos Respi коровам та ялівкам рекомендовано 
вводити окремо від вакцини BioBos IBR marker із інтервалом 
1-2 тижні. Цілком можливо розпочати первинну вакцинацію 
т.зв. «естафетно», тобто під час введення другої дози однієї 
вакцини почати введення першої дози другої вакцини. 
Практичний „off label“ досвід ветеринарних лікарів у Чеській 
Республіці: вакцини можна вводити навіть одночасно в той же 
день до діагонально протилежних частин тіла (наприклад, 
одну з вакцин BioBos Respi – підшкірно на лівому боці шиї, 
а BioBos IBR marker – у м'яз на правій сідниці). 
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n спочатку необхідно визначити критичний період 
виникнення респіраторних захворювань і відповідно 
до цього ретельно спланувати початок вакцинації так, щоб 
перша доза вводилася оптимально за п'ять тижнів до 
критичного періоду (позаяк друга доза вводиться через 
14 днів після першої, і лише через три тижні теля 
є цілковито захищеним).

n за необхідності  можна продовжувати повторно 
ревакцинувати телят із 6-місячним інтервалом, 
як у корів.

Вакцини BioBos Respi під час первинної вакцинації телят 
у віці понад 3 місяці рекомендовано вводити окремо від 
вакцин BioBos IBR marker із інтервалом 2 тижні. Цілком 
можливо розпочати первинну вакцинацію т.зв. «естафетно», 
тобто під час введення другої дози однієї вакцини почати 
введення першої дози другої вакцини. Практичний „off 
label“ досвід ветеринарних лікарів у Чеській Республіці: 
Під час ревакцинацій із 6-місячними інтервалами вакцини 
можна вводити навіть одночасно в той самий день до 
діагонально протилежних частин тіла (наприклад, одна 
з вакцин BioBos Respi – підшкірно з лівого боку шиї, а BioBos 
IBR marker inact. чи BioBos IBR marker live – у м'яз на правій 
сідниці).

 Рекомендовані вакцини:  

n  (BHV-1) – дозування 2 мл BioBos IBR marker in
внутр ішньом’язово дв іч і  з  інтервалом 3 тижні 
з тримісячного віку 

n  (BRSV, PI3, M.haemolytica) – дозування BioBos Respi 3
2 мл підшкірно двічі з інтервалом 3 тижні

2/  Рекомендації  з  вакцинаці ї  для господарств 
із захворюваністю телят на BRDC у віці від 3-х місяців: 

n  (BHV-1) – дозування 2 мл BioBos IBR marker жива
інтраназально або вн./м.

n  (BRSV,PI3,BVD,M.haemolyt ica) BioBos Respi  4
– дозування 2 мл підшкірно двічі з інтервалом 3 тижні

n якщо телят потрібно перевести до спільного стійла 
(телятника) у період вакцинації, необхідно першу дозу 
вводити за 2-3 тижні до переведення, а другу дозу 
застосовувати у день транспортування або відразу 
ж після нього з подальшою ревакцинацією щоразу однією 
дозою вакцини кожні 6 місяців.

n економічної вигоди під час торгівлі ВРХ та її 
продуктами з країнами, де викорінено IBR, 
або тими, що оздоровили чи систематично 
оздоровлюють стада від IBR. До країн, де викорінено 
IBR, буде неможливо експортувати живих тварин, 
і навіть продукти з господарств із IBR.

n якісного поточного моніторингу ситуації з IBR 
у господарстві

n поступового значного зниження циркуляції вірусу 
BHV-1 (IBR) у господарстві

З а в д я к и  в з а є м о с п р и я т л и в і й  к о м б і н а ц і ї 
застосування вакцин Bioveta, a.s. серії „BioBos 
Respi та BioBos IBR marker" може бути досягнуто: 

n мінімізації ризику занесення інфекції в господарство 
маркерним живим вакцинним вірусом 

n значного заощадження коштів за рахунок 
відсутності потреби у лабораторному моніторингу 
IBR у господарстві

n зменшення числа випадків виникнення клінічних 
захворювань дихального апарату телят майже на 
90% 

n високих шансів на цілковите одужання стада від 
інфекції IBR 

З вищезазначених причин компанія Bioveta готова допомогти 
під час лабораторного обстеження великої рогатої худоби до 
запровадження заходів, упродовж оздоровлення та під час 
оцінювання результатів маркованих і природних вірусів IBR . 

Для цілковитої ліквідації вірусної інфекції BHV-1 (IBR) у 
стаді, необхідно скласти індивідуальний план вакцинації 
у господарстві і вакцинувати поголовно все стадо 
протягом декількох років, оптимально за умови 
замкненого обороту стада. Також упродовж усього 
періоду вакцинації необхідно провадити регулярний 
серологічний моніторинг IBR-інфекції у господарстві 
за допомогою gE ELISA тесту, який дає змогу в разі 
використання маркерної вакцини надійно відрізняти 
вакцинованих тварин від інфікованих польовим 
вірусом. Це цілком неможливо з’ясувати серологічно за 
використання немаркерних (стандартних комерційних) 
вакцин проти IBR. 

 Поряд із вакцинацією слід приділяти увагу наявності 
передумов для виникнення інфекції, будь-то в організації 
господарювання, гігієні стійл, харчуванні чи догляді за 
тваринами. Навіть добре скомпонована вакцина не принесе 
очікуваних результатів за наявності негативних передумов 
для виникнення інфекцій у господарстві.

Загалом можна стверджувати, що найбільші проблеми 
з респіраторними інфекціями телят зазвичай спостерігаються 
з осені до весни. Початок вакцинації у господарствах із 
регулярною загрозою інфікування доцільно запланувати на 
кінець літа або на початок осені.
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Коли вибрати інактивовану, а коли живу маркерну вакцину проти інфекцій IBR?

* ) Якщо не спостерігається циркуляції вірусу у молодих тварин, можна почати групову вакцинацію телят із 3-місячного віку. 
В іншому разі необхідно раніше вакцинувати живою вакциною інтраназально (ризик взаємодії з материнськими антитілами) 
– подальша ревакцинація завжди провадиться із інтервалом 6 місяців. Див. таблиці схем вакцинації нижче:

1/

2/
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АТ «БІОВЕТА» 
і програма подолання інфекційного 
ринотрахеїту великої рогатої худоби 
у Чеській Республіці

Ветеринарам та тваринникам в Україні, безумовно, відомо 
про ситуацію з «інфекційним ринотрахеїтом великої 
рогатої худоби» (ІРТ) на їхніх фермах і, можливо, 
в сусідніх європейських країнах. Ідеальним рішенням, 
яке уможливлює викорінення циркуляції вірусу IBR у стаді, 
є чітка система «програм оздоровлення». Найбільші шанси 
на успіх мають ті програми ерадикації, що реалізуються на 
великих територіях. Наприклад, на всій території Чеської 
Республіки з 2006 року триває "Національна програма 
оздоровлення від IBR“, - система заходів, обов'язкова для 
всіх господарств із розведення великої рогатої худоби, що 
дотується державою в розмірі близько 50% від загального 
обсягу витрат на оздоровлення. Завдяки цим крокам вдалося 
протягом десяти років очистити територію держави від 
інфекції IBR. На відміну від початкового стану у 2006 році, 
коли лише 19% тваринницьких господарств не було 
інфіковано IBR, наприкінці 2016 року досягнуто результату, за 
якого 99,21% поголів'я є вільним від цієї інфекції. Упродовж 
2017 року вдалося оздоровити ще 10 господарств вже 
у суворішому режимі Надзвичайних ветеринарних заходів, 
призначених Державною ветеринарною службою Чеської 
Республіки. Таким чином, на початок 2018 року в цьому 
режимі залишалися останні 18 ферм, де перебувала решта 
позитивних тварин. Таким чином, 2018 рік був вирішальним, 
позаяк щодо усіх заражених господарств було прийнято 
положення про заборону допуску позитивних тварин і їхнє 

IBR – Інфекційний ринотрахеїт (Infectious Bovine 
Rhinotracheitis) виробничих  належить до так званих 
інфекцій і буває викликаний бичачим вірусом герпесу типу 
1 (BHV 1).

поступове вилучення зі стада. Наприкінці 2019 року в Чеській 
Республіці вже не було жодної позитивної тварини. Після 
вилучення останньої IBR-позитивної тварини Чехія 
звернулася до Європейської комісії з проханням надати їй 
статус країни, вільної від IBR. 

Патогенна дія вірусу BHV 1 на слизові оболонки може також 
викликати викидні, ентерити, енцефаліти, загальні 
захворювання новонароджених телят та багато інших 
уражень.

Це захворювання і надалі в більшості країн світу спричиняє 
значні економічні збитки. Тому чимало держав застосували 
оздоровчі програми для всього поголів'я (країни Північної 
Європи, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Люксембург), або 
принаймні на регіональному рівні (наприклад деякі провінції 
Північної Італії, графство Джерсі в Англії тощо). У багатьох 
країнах ситуацію з інфекцією BHV-1 у своїх стадах фермери 
вирішують за програмами індивідуального оздоровлення 
власним коштом.

Клінічні прояви IBR - часті респіраторні інфекції, 
що вражають головним чином молодняк для подальшої 
відгодівлі, утім сприйнятливі тварини всіх вікових категорій. 
Симптоми захворювання дихального апарату можуть бути 
інапарантними, набувати форми від легких гарячкових 
захворювань до гострих важких запалень дихальних шляхів, 
зокрема з високою температурою. Ці стани дуже часто 
ускладнюються участю інших серйозних патогенів вірусного 
або бактеріального походження. До інших найпоширеніших 
інфекційних агент ів  належить,  зокрема,  бичачий 
респіраторний синтиціальний вірус (BRSV), парагрип - 3, 
вірус (PI 3), вірус бичачої вірусної діареї (BVD) та деякі інші 
менш значні й інвазивні віруси (аденовіруси, коронавіруси, 
ентеровіруси, парвовіруси, реовіруси). З бактеріальних 
збудників цих інфекцій найчастіше ізолюють Mannheimia 
(Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida (серотип А, D) 
Hisophilus (Haemophilus) Somni або мікоплазми. У самиць 
дорослої великої рогатої худоби вірус передусім 
призводить до ураження статевого апарату з проявами 
Інфекційного гнійничкового вульвовагініту (IPV), 
а в самців – до баланопоститу.

Для кращої поінформованості  доцільно нагадати 
найважливіші дані про це захворювання і можливості його 
подолання.
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Застосування цих типів вакцин у поєднанні 
зі спеціальними діагностичними тестами, 
що підтверджують наявність антитіл до gE 
(gE Elisa), дає змогу нам відрізняти тварин 
вакцинованих від тварин заражених. 

Для патогенезу хвороби належать певні специфічні 
особливості, які поглиблюють її тяжкість. Інфекція проникає 
в організм найчастіше через слизові оболонки верхніх 
дихальних шляхів та генітального апарату. Після цього 
починається її реплікація і виникає запалення, обмежене 
місцем реплікації з деструкцією епітеліальних клітин 
слизових оболонок. На цій стадії хвороби інфікована тварина 
масивно секретує вірус до довкілля через всі свої 
виділення та екскременти і стає основним джерелом загрози 
для її оточення.  на сприйнятливих Вірус поширюється
тварин не тільки через прямий контакт, але часто навіть 
і непрямо через технологічні пристосування, мобільні 
пристрої, що використовуються для догляду за тваринами 
і не в останню чергу через персонал, або ж і біологічні служби. 
Цьому процесу особливо сприяє недотримання заходів 
запобігання занесенню і поширенню інфекції до господарства 
- Biosecurity. Заражені тварини на цій стадії під впливом 
швидкої сильної імунної відповіді формують оборону антитіл 
і спонтанно одужують протягом 2-х тижнів. Дуже часто, 
проте, трапляються ускладнення за співучасті інших 
патогенів і тоді клінічні ознаки стають тяжчими. 
У вірусемічній фазі відбувається стандартне поширення 
вірусу BHV - 1 на весь організм і, таким чином, він потрапляє в 
усі тканини й органи. Адже цей вірус має один із 
найширших тканинних тропізмів, тому і в інших місцях 
може призводити до різноманітних уражень. Дуже серйозною 
властивістю є також здатність викликати хронічні латентні 
інфекції через потрапляння до нервової тканини, а потім до 
чутливих нервових гангліїв. Тут можна очікувати подальшого 
послаблення організму з додаванням імуносупресії та 
імунодефіциту  з усіма і початку нового етапу реплікації
наслідками, описаними вище. 

Маркерні вакцини: вірусна частинка збудника (BHV-1), 
утворена також декількома десятками глікопротеїнів - GP). 
Шість із цих з глікопротеїнів вважаються виразно 
імунодомінантними, тобто рівень дії антитіл проти цих шести 
gp значно вищий, ніж проти інших. Ми позначаємо їх як 
глікопротеїни з літерами B, C, D, E, H та I. Для щеплення 
використовуються вакцини "gE делетовані", тобто вакцини, 
що містять BHV-1 з відсутнім геном глікопротеїну E (gE). Іноді 
стикаємося з буквеною назвою  (Differentiating DIVA вакцина
of Infected from Vaccinated Animals). Вибір маркерів саме gE 
ґрунтується на результатах експериментів, що проводяться 
як in vivo, так і in vitro. Отже, глікопротеїн E не є незамінним 
для вірусної реплікації в інфікованих клітинах, що 
уможливлює виготовлення вакцини. Утім, він у той же 
час викликає серологічну відповідь після зараження 
серонегативних тварин, що створює можливість для 
діагностики. 

n збитки через погіршення параметрів молока за рахунок 
зниження вмісту білка до 5,3 кг за період однієї лактації

То як часто виглядають наслідки інфекції IBR у великої 
рогатої худоби?

Більшість постраждалих господарств у Чеській Республіці 
з 2006 року для подолання інфекції IBR застосовували 
"Метод ліквідації з вакцинацією маркерною вакциною“. 
Для вакцинації було використано винятково моновалентні 
маркерні вакцини. Полівалентні вакцини, що містять вірус 
IBR, були від самого початку Національної програми ліквідації 
IBR протипоказані.

n втрати серед молодняка великої рогатої худоби через 
ускладнені захворювання дихальних шляхів

n збитки у виробництві молока в IBR-позитивних молочних 
корів до 180 кг в період однієї лактації

n збитки у репродукції через проблематичне настання 
тільності й аборти в тільних самиць

n збитки через відставання у зростанні і недосягнення 
потрібних параметрів відгодівлі

n збитки внаслідок надмірного вибракування, смертності 
й обмеженої торгівлі тваринами
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Упродовж перших чотирьох років для програм 
оздоровлення можуть бути використані живі та 
інактивовані маркерні вакцини залежно від ступеня 
ураження тварин та інтенсивності проявів захворювання. Вже 
з 2010 року живі вакцини для процесу оздоровлення в Чеській 
Республіці були повсюдно заборонені і використовувалися 
у зовсім виняткових випадках - на підставі спеціального 
дозволу Державної ветеринарної служби ЧР. Причиною було 
підвищення ризику повернення ослабленого живого 
вірусу до цілковитої інфекційної форми з неможливістю 
зовсім вилучити подальше поширення на інших тварин і, 
таким чином, загрозу для категорії молодих телят 
3-6-місячного віку. Це відчутно ускладнило б точне 
визначення стану здоров'я тварин і означало б збільшення 
тривалості періоду оздоровлення з подальшим підвищенням 
економічних витрат.  Це загальна проблема (або 
ж потенційний ризик) тривалого використання живих вакцин 
у систематичній профілактиці вірусних захворювань.

АТ "БІОВЕТА" пропонує під час оздоровлення стад 

великої рогатої худоби від інфекційного бичачого 
ринотрахеїту скористатися препаратами, що вже добре 
зарекомендували себе в Україні:

n з можливістю поєднання з інактивованою 
вакциною БіоБос IBR маркер live 

Є вакциною :

n застосовуваною для зниження інтенсивності та 
тривалості симптомів і зменшення виділення вірусу 

 ін'єкційна суспензія для великої рогатої худоби

n є безпечною для використання під час вагітності 
та лактації

n придатною для безпечного використання під 
час довгострокових програм оздоровлення від 
IBR

n призначеною для вакцинації всіх категорій великої 
рогатої худоби віком від 3-х місяців 

n делетованою інактивованою, що містить вірус 
бичачого герпесу типу 1 (BHV-1) IBR GE

 БіоБос IBR маркер інакт. 

n уможливлює безпроблемне серологічне 
розрізнення тварин - вакцинованих та інфікованих

БіоБос IBR маркер live ліофілізат і розчинник для 
приготування суспензії для великої рогатої худоби

n делетованою живою, що містить вірус бичачого 
герпесу типу 1 (BHV-1) IBR gE

n уможливлює безпроблемне серологічне 
розрізнення тварин - вакцинованих та інфікованих

Є вакциною :

n призначеною для вакцинації всіх категорій великої 
рогатої худоби віком вже від 2-х тижнів 
інтраназально

n для вакцинації великої рогатої худоби від 
3-місячного віку внутрішньом'язово, за високого 
інфекційного тиску

n з можливістю поєднання з інактивованою 
вакциною БіоБос  IBR маркер ін. 

n є безпечною для використання під час вагітності 
та лактації
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Високий інфекційний тиск ІРТ із клінічними симптомами

2 - 4 
тижні

14 - 15-й 
тиждень

(3 місяці)

БіоБос ІБР
маркер живий

(внутрішньом'язово)

9 - 10-й  
місяць

14 - 16-й  
місяць  

(перед осіменінням)

20 - 22-й  
місяць

2 - 4-й  
місяць 

після отелення 
(осіменіння)  

8 - 10-й  
місяць

після отелення

ТЕЛЯ ТЕЛИЦЯ КОРОВА

Після заспокоєння епідеміологічної ситуації можна продовжувати ревакцинації лише інактивованою вакциною (систематична санітарна програма).

БіоБос ІБР
маркер живий 

(інтраназально)

Низький інфекційний тиск ІРТ 

ТЕЛЯ ТЕЛИЦЯ КОРОВА

Довгострокове рішення для викорінення вірусу ІРТ за використання методів серологічного моніторингу та поступового усунення інфікованих тварин, 
виявлених на самому початку санітарної програми.

БіоБос ІБР
маркер інакт.

(внутрішньом'язово)

Використовується довгостроково в стадах із низькою кількістю інфікованих тварин вірусом ІРТ і в стадах без циркуляції вірусу завдяки систематичній 
профілактиці проти зараження неінфікованих тварин.

Тихий фокус ІРТ ("санітарна програма") 

17 - 18-й 
тиждень

9 - 10-й  
місяць

14 - 16-й  
місяць

(перед осіменінням)

20 - 22-й  
місяць

2 - 4-й  
місяць 

після отелення 
(осіменіння)  

8 - 10-й  
місяць

після отелення

ТЕЛЯ ТЕЛИЦЯ КОРОВА

24-й місяць 
ПЕРШЕ ОТЕЛЕННЯ

Останній місяць
наступної тільності

ПОДАЛЬШЕ ОТЕЛЕННЯ

Як боротися ІРТ - графік вакцинації 

БіоБос ІБР
маркер живий

(внутрішньом'язово)

БіоБос ІБР
маркер живий

(внутрішньом'язово)

БіоБос ІБР
маркер живий 

(інтраназально)

БіоБос ІБР
маркер інакт.

(внутрішньом'язово)

БіоБос ІБР
маркер інакт.

(внутрішньом'язово)

24-й місяць 
ПЕРШЕ ОТЕЛЕННЯ

Останній місяць
наступної тільності

ПОДАЛЬШЕ ОТЕЛЕННЯ

24-й місяць 
ПЕРШЕ ОТЕЛЕННЯ

Останній місяць
наступної тільності

ПОДАЛЬШЕ ОТЕЛЕННЯ

2 - 4 
тижні

14 - 15-й 
тиждень

(3 місяці)

9 - 10-й  
місяць

14 - 16-й  
місяць 

(перед осіменінням)

20 - 22-й  
місяць

2 - 4-й  
місяць 

після отелення 
(осіменіння)  

8 - 10-й  
місяць 

після отелення

БіоБос ІБР
маркер інакт.

(внутрішньом'язово)

БіоБос ІБР
маркер інакт.

(внутрішньом'язово)

БіоБос ІБР
маркер інакт.

(внутрішньом'язово)

14 - 15-й 
тиждень

(3 місяці)
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За одночасного застосування двох вакцин Bioveta рекомендовано ці ін'єкції робити в протилежні частини тіла тварини.
Для підтримки пасивного імунітету новонароджених телят рекомендовано, як мінімум, провадити ревакцинацію корів однією дозою вакцини 
Біобос Респі 4 щонайпізніше  за 2-3 тижні до кожного очікуваного наступного отелення. Телята в такий спосіб захищені від інфекції за умови 
правильного випоювання молозива в перші тижні життя.

Ревакцинації вакцинами БіоБос ІБР маркер і БіоБос Респі 4 робимо завжди однією дозою кожні 6 місяців.

Респіраторний синдром ВРХ – захворювання телят віком від 
3-х місяців з інфекцією ІРТ і ВД (без клінічних симптомів)

2 - 4 
тижні

Бі
оБ

ос
 Ре

сп
і 2

(ін
тр

ан
аз

ал
ьн

о)

11-й 
тиждень

Бі
оБ

ос
 Ре

сп
і 4

(п
ід

ш
кі

рн
о)

9 - 10-й  
місяць

14 - 16-й  
місяць 

(перед осіменінням)

23 - 24-й  
місяць

 (8-9-й місяць тільності)

8-й 
тиждень

14 - 15-й 
тиждень

(3 місяці)

17 - 18-й 
тиждень

Бі
оБ

ос
 ІБ

Р
ма

рк
ер

 ін
ак

т.
(в

ну
тр

іш
нь

ом
'я

зо
во

)

Бі
оБ

ос
 Ре

сп
і 4

(п
ід

ш
кі

рн
о)

+
Бі

оБ
ос

 ІБ
Р

ма
рк

ер
 ін

ак
т.

(в
ну

тр
іш

нь
ом

'я
зо

во
)

2 - 4-й  
місяць

після отелення
(осіменіння)  

8 - 10-й  
місяць

після отелення

За одночасного застосування двох вакцин Bioveta рекомендовано ці ін'єкції робити в протилежні частини тіла тварини.

Ревакцинації вакцинами БіоБос ІБР маркер і БіоБос Респі 4 робимо завжди однією дозою кожні 6 місяців. За одночасної інтраназальної вакцинації 
в один момент із використанням двох вакцин Bioveta, доцільно вводити кожну з вакцин в іншу ніздрю.

Респіраторний синдром ВРХ – високий інфекційний тиск
(з клінічними симптомами інфікування ІРТ та ВД ВРХ)

11-й 
тиждень

Бі
оБ

ос
 Ре

сп
і 4

(п
ід

ш
кі

рн
о)

9 - 10-й  
месяц

14 - 16-й  
місяць

(перед осіменінням)

20 - 22-й  
місяць

 (8-9-й місяць тільності)

8-й 
тиждень

14 - 15-й 
тиждень

(3 місяці)

Бі
оБ

ос
 Ре

сп
і 4

 
(п

ід
ш

кі
рн

о)
+

Бі
оБ

ос
 ІБ

Р 
ма

рк
ер

 ін
ак

т. 
 (в

.м
.)

2 - 4-й  
місяць

після отелення 
(осіменіння)  

8 - 10-й  
місяць 

після отелення

Бі
оБ

ос
 ІБ

Р
ма

рк
ер

 ін
ак

т.
(в

ну
тр

іш
нь

ом
'я

зо
во

)

*) Подальша ревакцинація завжди провадиться тільки однією дозою вакцини за 2-3 тижні до наступного отелення

Вакцинація проти основних збудників
кишкових інфекцій новонароджених телят

2 - 4
тижнів перед 

отеленням

Колібін РК Нео Колібін РК Нео *)

Останній місяць
наступної тільності

ПОДАЛЬШЕ ОТЕЛЕННЯ

ТЕЛЯ ТЕЛИЦЯ КОРОВА

5 - 7 
тижнів перед 

отеленням

ТЕЛЯ ТЕЛИЦЯ КОРОВА

ТЕЛЯ ТЕЛИЦЯ КОРОВА

24-й місяць 
ПЕРШЕ ОТЕЛЕННЯ

Останній місяць
наступної тільності

ПОДАЛЬШЕ ОТЕЛЕННЯ

24-й місяць 
ПЕРШЕ ОТЕЛЕННЯ

Бі
оБ

ос
 Ре

сп
і 4

(п
ід

ш
кі

рн
о)

+
Бі

оБ
ос

 ІБ
Р

ма
рк

ер
 ін

ак
т.

(в
ну

тр
іш

нь
ом

'я
зо

во
)

Бі
оБ

ос
 Ре

сп
і 4

(п
ід

ш
кі

рн
о)

+
Бі

оБ
ос

 ІБ
Р

ма
рк

ер
 ін

ак
т.

(в
ну

тр
іш

нь
ом

'я
зо

во
)

Бі
оБ

ос
 Ре

сп
і 4

(п
ід

ш
кі

рн
о)

+
Бі

оБ
ос

 ІБ
Р

ма
рк

ер
 ін

ак
т.

(в
ну

тр
іш

нь
ом

'я
зо

во
)

Бі
оБ

ос
 Ре

сп
і 4

(п
ід

ш
кі

рн
о)

+
Бі

оБ
ос

 ІБ
Р

ма
рк

ер
 ін

ак
т.

(в
ну

тр
іш

нь
ом

'я
зо

во
)
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Я цілковито довіряю вакцинам БіоБос Респі, 
і їхнє використання можу рекомендувати всім. 
Мені підходить пакування, форма застосування, 
ефективність і безпечність, - говорить про 
вакцини БіоБос Респі DVM. Карел Бехинє 

БіоБос Респі 3

БіоБос Респі 4

До використання вакцин серії БіоБос Респі мене привела необхідність 
подолання проблеми респіраторних захворювань на фермах із 
розведення телят на Бенешовщині, де я веду свою ветеринарну практику. 

Я дуже задоволений обома вакцинами і з погляду їхньої ефективності та безпеки. Мені також підходить форма застосування і 
практичні пакування обох препаратів. Завдяки використанню вакцин БіоБос Респі 3 і БіоБос Респі 2 intranasal ми подолали 
переважну частину проблем зі здоров'ям телят, викликаних респіраторними захворюваннями, у нашому господарстві та 
запобігли їхній загибелі. Тому я готовий із упевненістю використовувати їх і надалі. 

У телятнику із найвираженішими проблемами телята розміщені загалом у 
шести секціях, де в кожній перебуває по 30 телят, що зумовлює досить 
значний інфекційний тиск на організм тварин у стійлах. Вакцинацію 
молодих телят починаю у віці від 14 до 28 днів інтраназально вакциною 
БіоБос Респі 2 intranasal, і вже через 14 днів застосовую першу дозу 
вакцини БіоБос Респі 3. Другу дозу тієї самої вакцини потім вводжу через 
подальші 3 тижні, в результаті чого досягаю вікової межі, коли вже 
переважна більшість телят здатні на повноцінну імунну відповідь на всі 
антигени, що містяться в обох цих препаратах. Ревакцинацію виконую 
приблизно через півроку, чим подовжую захист телят до віку близько 
14 місяців. 

Вакцину БіоБос Респі 3 проти респіраторного синдрому великої рогатої 
худоби виробництва компанії "Біовета" я використовую вже 4 роки, 
а вакцину БіоБос Респі 2 для інтраназального застосування - від самого 
початку її виходу на ринок, таким чином, з осені 2014 року. 

Завдяки використанню цих вакцин мені вдається успішно долати 
проблему респіраторного синдрому телят. Наприклад, за 2016 рік нам 
вдалося виростити 614 телят, при цьому втрати від загибелі склали 
всього 6 телят, тобто менше 1 %. Середнє збільшення ваги досягало 
930 г / день. DVM. Карел Бехинє
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Вплив BRDC на економіку 

У тварин спостерігається менший приріст ваги та зниження 
продуктивності. Найнищівніший вплив на економіку справляє 
загибель тварин.

Загальні втрати телят досягли 11%. У 350 «матерів» 
загинуло 39 телят. Що з погляду економіки означає втрата 
телят для скотарів? 

ПРИКЛАД 

Комплекс респіраторних захворювань великої рогатої 
худоби вражає всі категорії. Для кожного скотаря – це 
додаткові витрати на лікування (антибіотики, нестероїдні 
протизапальні препарати, ветеринарні послуги). 

Ферма з розведення породи Флеквіє, розташована 
в Центральній Чехії. Господарство в середньому 
нараховувало 500 голів великої рогатої худоби (основне 
стадо – 350). У 2018 році на фермі виникли проблеми 
з респіраторними захворюваннями телят віком 
4-6 місяців (середня вага 160 кг). За даними розтину було 
підтверджено вірусні захворювання: BRSV (Бичачий 
синцитіальний вірус), PI 3 (Парагрип 3), а також вторинна 
інфекція, спричинена бактеріями Pasteurella multocida, 
Mannhemia haemolytica .

39 телят х 160 кг х 0,3 євро* = 1,872 євро 
(утилізація конфіскату) 

 (*середня ціна в 2018 році, розрахована на 1 кг трупів)

64 теляти х 14 євро* = 896 євро 
(вартість лікування хворих телят) 

 (*середня ціна за лікування 1 теляти)

39 телят x 368 євро* = 14 352 євро 
(без витрат на утилізацію конфіскату, медичних видатків тощо) 

(*середня ціна в 2018 році, 
обчислена на 160 кг х 2,3 євро = 368 євро) 

ЗАГАЛОМ У 2018 РОЦІ: 17120,00 ЄВРО ПРЯМИХ ВТРАТ 

Скотар подолав проблему респіраторних захворювань 
шляхом профілактики. Першим заходом була зоогігієна – 
за рахунок зменшення чисельності великої рогатої 
худоби на переповненій ділянці, регулярного очищення 
та дезінфекції напувального устаткування, яке було 
під'єднано до 2-х загонів, тому захворювання поширювалося. 
Наступним заходом стала ВАКЦІНАЦІЯ.

У господарстві було запроваджено щеплення 3-ма 
дозами вакцини проти BRDC (BioBos Respi3). Перші 
2 дози вводили з інтервалом у 3 тижні, починаючи 
з 8-тижневого віку. Ревакцинація провадилася у віці 
8 місяців (через 6 місяців). Імунітет після трьох 
доз вакцини захищає до 14-місячного віку, коли 
захворюваність на BRDC знижується до мінімального 
рівня. Сума інвестицій у вакцинацію телят у першій 
половині 2019 року становила близько 2 270 євро 
(16,80 євро х 135 вакцинованих телят). Очікувана 
загальна вартість вакцинації проти BRDC до кінця року 
становитиме до 6 000 євро.

ЗАГАЛЬНЕ ЗАОЩАДЖЕННЯ: 11 000,00 євро 

Фінансовий розрахунок показує: якщо врятувати 
16 телят, інвестиція повертається. 

ПРИКЛАД 2 

Середня вартість лікування BRDC у Великобританії 
становить 14 євро. Ця сума зростає до 83 євро, якщо 
врахуємо непрямі витрати (зменшення добового приросту 
ваги, витрати на діагностику, ефективність засвоєння їжі, 
зменшення вартості туші тощо). Щорічно у Великобританії 
1,9 мільйона голів великої рогатої худоби заражається 
BRDC, що коштує британській скотарській галузі 
70 мільйонів євро. 

Це стосується всіх скотарів, які мають справу не лише 
із респіраторними, але й проносними  захворюваннями. 
Профілактика у формі вакцинації – це не додаткові 
витрати, а виправдані інвестиції. Вони стосуються не лише 
вашого прибутку, але й здоров'я вашого поголів'я.
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Проносні захворювання 
новонароджених телят

Наприклад, щороку в Європейському Союзі упродовж одного 
місяця після народження гине близько 3% від загального 
числа новонароджених телят. Переважна більшість випадків 
загибелі викликана шлунково-кишковими захворюваннями 
новонароджених телят. У тваринницьких господарствах, 
критично уражених кишковими інфекціями, втрати серед 
новонароджених телят нерідко досягають 15%.

2) інфекційна (див. таблицю)

1) зумовлена харчуванням 

Зазвичай ми розрізняємо два основні типи діареї:

Проносні захворювання є головним призвідником загибелі 
новонароджених телят. Найтяжчий перебіг вони мають 
у перші чотири тижні життя, а найзгубніша форма 
захворювання спостерігається упродовж двох тижнів після 
народження. Зі збільшенням віку сприйнятливість до інфекцій 
шлунково-кишкового тракту швидко знижується, утім, може 
зберігатися й у подальші декілька тижнів і навіть місяців. 
Зазвичай причиною виникнення діареї є збудники 
інфекційних захворювань, а от у її профілактиці важливу роль 
відіграють чинники догляду за тваринами та зоотехнічні 
заходи. 

Головні інфекційні агенти:

Ризик виникнення діареї у перші кілька тижнів після 
народження зростає у разі: 

n поганого стану імунітету теляти (вміст Ig в плазмі нижче 
10 г/л) 

n невідповідного харчування (перегодовування, погана 
якість або раптова зміна в харчуванні) 

У разі інфекцій на другому і третьому тижнях життя загибель 
є вже рідшим явищем, але, якщо не звертати на них уваги, 
телята стають слабкішими, погано ростуть і часто бувають 
апатичні. Якщо теля потрапляє до такої ситуації, рідко одужує 
цілковито. Більшість телят після тяжких форм діареї вже не 
в змозі розвиватися так добре, як неуражені тварини, а крім 
того перехворілі особини є значно вразливішими до 
інших хвороб, зокрема пневмоній. Ялівки, як і первістки, 
страждають від ускладнень під час першого отелення. 

Вікова схильність:

Сприятливі чинники

n Вік 5 – 15 днів – найчастішою причиною стають ротавірусні 
та коронавірусні інфекції 

Утім на практиці часто трапляється, що харчовий дисбаланс 
може зумовлювати схильність телят до інфекцій. Це означає, 
що обидва типи діареї взаємопов'язані і підсилюють один 
одного.

n кокцидіоз та кріптоспородіози частіше трапляються в групі 
старших телят

n Вік 0 – 5 днів – діарея здебільшого пов'язана 
з інфікуванням бактеріями Escherichia coli

n високого інфекційного тиску в середовищі (неналежна 
зоогігієна або недостатня дезінфекція)

n стресу з інших причин (важке транспортування, 
температурний шок тощо).

Бактерії Віруси Найпростіші 

Escherichia coli 
(серотип K99)

Ротавірус 
(підтип A)

Кокцидіоз

Клостридія 
перфрінгенс

Коронавірус Криптоспоридія

Сальмонела Аденовірус

– 16 –



Перші ознаки наближення загрози діареї можна спостерегти 
вже під час годування. Якщо молоде теля не відчуває голоду, 
це сигнал проблеми. Інші симптоми, що вказують на 
небезпеку появи діареї: 

n дуже цупкий кал. 

n сонливість, апатія й підвищення ректальної температури 
(> 39,5° С). 

Клінічні симптоми: 

n сухі губи. 

n жорсткий слиз із ніздрів 

n часткова або цілковита втрата апетиту (відмова від 
молока). 

Поступово у випорожненнях стає виразно більше води. 
Кал телят під час проносних захворювань може містити 
у 5-10 разів більше води, ніж зазвичай. Випорожнення дуже 
рідкі й водянисті, часто мають виразний неприємний запах 
і незвичайне забарвлення (жовте, біле). За глибокого 
ураження слизової оболонки кишківника вони містять 
також слиз і кров. За кишкових інфекцій, викликаних 
ентеропатогенними (EPEC) чи ентеротоксигенними (ETEC) 
бактеріями E.coli, у телят може початися раптовий жовто-
коричневий рясний пронос.

n  відмова від їжі,

n  дуже рідкі, водянисті випорожнення, 

n цілковита нездатність вставати 

Терапія:

Після появи у теляти будь-якого з цих симптомів для 
профілактики можна частково зменшити кількість молока для 
напування. Хоча виникненню діареї це, напевно, не 
допоможе запобігти, але теля матиме кращі шанси на швидке 
одужання.

Регідратація 

Найсерйозніший наслідок діареї – зневоднення, тому 
лікування має бути спрямовано передусім на відновлення 
адекватного балансу рідин. Якщо теля здатне стояти, 
спочатку може бути застосовано пероральну терапію для 
регідратації. Комерційно доступні пероральні розчини для 
регідратації скомпоновані для встановлення правильного 
рівня електролітів та енергії і мають на меті відновлення 
нормального фізіологічного метаболізму теляти. 

Телята з діареєю зазвичай частково або навіть цілковито 
втрачають здатність засвоювати молоко. Діарея може 
погіршити проходження неперетравленого молока шлунково-
кишковим трактом, що сприятиме розмноженню небажаних 
кишкових бактерій. Тому існує загальна рекомендація 
замінити молоко, частково або цілком, розчинами для 
пероральної регідратації. Нещодавні дослідження показали, 
що на самому початку діареї теля слід годувати нормальною 
добовою дозою молока, а потім вводити розчини для 
пероральної регідратації. Кислотність або лужність цих 
розчинів здатна вплинути на їхню ефективність. Лужні 

n значна слабкість і утруднене вставання, 

Із загостренням хвороби послідовно спостерігаються 
залежно від тяжкості інші симптоми:

n холодні кінцівки (гіпотермія), 

n зневоднення (запалі очі ,  груба шерсть, втрата 
еластичності шкіри) 

розчини можуть завадити нормальному травленню молока 
в сичузі, тож їх не варто давати протягом трьох-чотирьох 
годин після напування. Навпаки, кислі розчини можуть 
допомогти під час травлення білка і їх можна вводити 
безпосередньо після годування молоком (приблизно за 
15 – 20 хвилин). Кількість молока залежно від серйозності 
стану може бути зменшено до обсягу базальної потреби: 
1,8 кг/доба для теляти з масою тіла 25 кг, 2,7 кг/доба для 
теляти з масою тіла 35 кг і 3,4 кг/доба для теляти вагою 45 кг. 
Крім того, кількість напувань рекомендовано збільшити до 
трьох або чотирьох на день (об'єм зменшити відповідно до 
кількості напувань), щоб примусити теля випивати більшу 
кількість рідини. Якщо телята відмовляються споживати 
розчини для регідратації попри зменшення кількості молока і 
збільшення частоти годування, для напування слід 
використати шлунковий зонд. Якщо теля має симптоми 
тяжкого зневоднення (втрата води в організмі перевищує 8% 
маси тіла), електроліти й антибіотики слід вводити 
парентерально. Дегідратовані телята, включно з тваринами в 
дуже важкому стані, як правило, добре реагують на 
внутрішньовенне введення електролітів. Якщо теля не 
здатне триматися на ногах, необхідно застосовувати 
повільну внутрішньовенну регідратаційну терапію (до 
5-8 літрів розчинів через крапельницю упродовж 24 годин за 
допомогою введення внутрішньовенного катетера). Можна, 
наприклад, також застосувати ізотонічний розчин 
бікарбонату натрію (13 г/л) у дозуванні 100 мл/кг живої ваги 
або також ізотонічні електролітичні розчини з глюкозою 
5-8 мл/кг/год протягом 20-24 годин.

Профілактика:

1. о б м е ж и т и  д і ю  і н ф е к ц і й н о г о  с е р е д о в и щ а  н а 
новонароджених телят (ізоляція та дезінфекція)

2. суворе дотримання принципів загальної гігієни тварин та 
біологічної безпеки

3. п і д в и щ у в а т и  н е с п е ц и ф і ч н у  р е з и с т е н т н і с т ь 
новонароджених телят (якісне молозиво, імунокоректори)

4. додавати якісний колострум і під час молочного 
вигодування телят до 14 днів життя

5. специфічний імунітет проти основних збудників 
діарейних захворювань посилити регулярною 
вакцинацією матерів на пізніх термінах тільності 
ефективною та високоякісною вакциною (необхідно 
регулярно вакцинувати всіх матерів у стаді)
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Перша доза – за 7-5 тижнів до очікуваного отелення

l широкий спектр антигенів E.coli (3 підтипи 
серотипу К99)

Подальші ревакцинації провадяться завжди однією 
дозою за 4 – 2 тижні до кожного наступного отелення

Ревакцинація – за 21 день тобто за 4-2 тижні до 
передбачуваного отелення 

l широкий асортимент пакувань вакцини 

Переваги вакцини Колiбiн РК Нео:

l невеликі дози вакцини 2 мл внутрішньом'язово

l олійний ад'ювант, що забезпечує високу 
ефективність вакцини

l висока концентрація антигенів рота- і коронавірусу

l захищеність телят упродовж 2-4 тижнів після 
народження (колострально і лактогенно)

Специфічна профілактика 
від АТ "Біовета" – Колiбiн РК Нео 

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER
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•  Містить вищу концентрацію антигенів в одиниці об'єму

ПЕРЕВАГИ ВАКЦИНИ КОЛІБІН РК Нео:

•  Завдяки дуже доброму всмоктуванню інокуляту в місці 

введення вакцини КОЛІБІН РК Нео не утворюється 

набряк

•  Вакцинаційна доза лише 2 мл

Вакцинація тільних нетелей і корів індукує синтез 

специфічних колостральних антитіл до вірусних 

і бактеріальних антигенів, вміщених у вакцині. Телята-

сисунці захищені колостральним і лактогенним шляхом від 

інфекцій протягом перших 2 – 4 тижнів життя. У телят, яких 

вигодовують молозивом, отриманим від вакцинованих 

корів, пасивний імунітет проявляється після початку годівлі 

молозивом і зберігається аж до її закінчення (тобто 

протягом перших 2– 3 тижнів життя). Таким чином, 

використання вакцини КОЛІБІН РК Нео є високоефек-

тивним сучасним способом захисту новонароджених телят 

від найчастіших шлунково-кишкових інфекцій.

•  Імуногенність вакцини висока, як було доведено вже 

у доклінічних дослідженнях на лабораторних тваринах 

і далі за клінічних досліджень на цільових тваринах

• Масляний ад'ювант у значній мірі потенціює дію 

антигенів на імунну систему вакцинованої тварини

•  Уведення препарату зручне – внутрішньом'язове

Вакцина КОЛІБІН РК Нео призначена для імунізації 

тільних корів, нетелів і корів у господарствах 

заражених або таких,  що зазнають ризику 

виникнення гастроентеритів новонароджених телят 

вірусної (бичачий ротавірус і коронавірус) або 

бактеріальної етіології (ентеропатогенна E. coli).

Для формування імунітету невакцинованих корів або 

тільних нетелей вакцинують:

• наступні вакцинації проводяться один раз 

(за 4 – 2 тижні до кожного наступного отелення)

•  двічі з інтервалом в 21 день (за 7 – 5 тижнів 

і 4 – 2 тижні до очікуваного отелення)

• вакцина вводиться внутрішньом'язово, найкраще 

в сідничний м'яз

Надійний захист новонароджених телят від інфекцій шлунково-
кишкового тракту за допомогою вакцини «КОЛІБІН РК Нео»
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Гастроінтестинальні захворювання новонароджених телят.

Рекомендується не поєднувати з іншими антибіотиками вузького 
спектру та з препаратами, що містять антибіотики групи пеніцилінів.

 
Якщо концентрований препарат потрапить на шкіру, негайно 
промийте уражені місця достатньою кількістю води. Зніміть 
забруднений одяг та взуття. У разі появи небажаних симптомів 
зверніться по медичну допомогу.

Якщо концентрований препарат потрапить у очі, негайно промийте 
очі достатньою кількістю води, у т.ч. під повіками. Під час 
промивання тримайте очі розплющеними. У разі появи небажаних 
симптомів, зверніться по медичну допомогу.

Перорально. Дозу розчинити у приблизно 200 мл молозива, води 
або чаю, нагріти до температури 25 – 30 �C.

У разі випадкового проковтування препарату не викликайте 
блювання. Сполосніть ротову порожнину. Випийте достатню 
кількість води. У разі появи небажаних симптомів зверніться по 
медичну допомогу.

ПРЕПАРАТ ГАММАВІТ БІО ОДНОЧАСНО ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАДХОДЖЕННЯ 
ВІТАМІНУ Е, НЕСТАЧА ЯКОГО НА ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМАХ 

Є ПОРІВНЯНО ВИСОКОЮ

Нові методи та технології, які вдало 
доповнюють надходження антитіл з 
молозивом, допомагають успішно 
пройти критичний перинатальний 
період. Препарат Гаммавіт Біо 
здатний у разі отримання молозива із 
запізненням чи молозива з низьким 
рівнем антитіл IgG або у телят після 
затяжних пологів обмежити ризик 
виникнення ускладнень, зокрема 
проносів чи бактеріального сепсису.

1 Г ПРЕПАРАТУ МІСТИТЬ: 

Tetracyclini hydrochloridum 30 мг

Immunoglobulinum bovinum 20 мг, 

Tocoferoli alfa acetas 1,2 мг

Re�noli acetas 8 000 IU. 

РОЗМІР ПАКУВАННЯ: 25 г

Препарат, що допомагає успішно пройти період ризику 
в житті телят!

ПОКАЗИ:

ГАММАВІТ БІОГАММАВІТ БІО
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Мастит великої рогатої худоби 
– постійна загроза для молочних ферм

Господар (молочні корови) + Інфекційний агент 
(збудник) + Середовище

n В отворі дійкового каналу є мазеподібна пробка 
із бактерицидною функцією

I. Характеристика запалень молочної залози 
(маститів)
Мастит може бути викликано будь-яким зовнішнім або 
внутрішнім чинником, що спричиняє порушення цілісності 
молочної залози. Ці чинники можуть мати фізичну, хімічну 
й біологічну природу. Запалення молочної залози, таким 
чином, не можна розглядати лише як захворювання, 
а як важливий захисний процес, що передує відновленню 
нормального стану здоров'я.

Спричинятися до цього може цілий спектр мікробних 
збудників, але й низка чинників неінфекційного характеру. 
До того ж симптоми маститу украй різноманітні. Найчастіше 
він протікає без будь-яких видимих особливостей у стані 
молочної залози – субклінічно. 

Його появу обумовлюють взаємозв'язки між трьома 
окремими біосистемами: 

Молочна корова: наділена цілою низкою механізмів захисту 
від виникнення маститу.

n оптимально фізіологічно сформована дійка та її кінець

n дренаж молочної залози під час доїння забезпечує 
вимивання бактерій з організму

n скорочення дійкового каналу за допомогою сфінктера

n речовини з бактерицидним ефектом, що містяться 
в молоці

n загальна та локальна імунні системи

n оптимальна форма та довжина дійкового каналу 

Збудник: збудниками запалення молочної залози було 
визнано багатьох мікробів.

n серед решти – коліформні бактерії, деякі G- бактерії та інші 
коккоподібні

n головним збудником маститу може вважатися інфекційний 
агент 

n до 95 % всіх маститів викликають Str. agalactiae 
dysgalactiae, uberis та St. aureus

n кожен зі збудників користується різними засобами 
ураження (способи проникнення, закріплення, чинники 
опірності організму, токсини та ферменти)

Середовище: довкілля впливає на виникнення маститу 
через цілу низку чинників.

n доїльне обладнання як головний травматичний чинник та 
переносник збудників

n непридатні доїльні стакани, надмірна вага доїльного 
обладнання, високий вакуумний тиск і його коливання, 
нерівномірність пульсації, інфіковані дійкові насадки тощо.

n перебування у стійлі справляє свій мікрокліматичний та 
технологічний вплив

n надмірний холодний протяг у поєднанні з вологою, тощо.

n передоювання, болісне стимулювання, страх тварин, 
насильна фіксація, неправильні техніки, організація 
сухостійного періоду тощо.

n недостатнє харчування, перегодовування концентратами, 
дисбаланс, шкідливість для здоров'я і, як результат – 
метаболічні захворювання із наслідками для загальної  
опірності організму

n гігієна та техніка доїння мають для появи маститів 
вирішальне значення

n харчування також є дуже важливим чинником виникнення 
маститу
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Зміни в молоці: 

Тож мастит великої рогатої худоби є поліфакторним 
захворюванням із конкретними вимогами до його 
подолання.

Зміни у вимені:

Результатом взаємодії господаря, збудника та довкілля 
є поява більш чи менш видимих проявів запалення молочної 
залози. Останні можуть позначатися лише на стані секрету 
(молока) або вимені чи поєднуватися. У важчих випадках 
захворювання може серйозно погіршувати загальний стан 
корови.

n травми, пролапс каналу, зміни шкіри, набряки

n молочна залоза і секрет без значних змін, максимум 
незначна кількість пластівців  у перших струменях, 
без присутності хвороботворних бактерій, NK-тест 
позитивний.

n крім того, молоко містить хвороботворні зародки, 
NK-тест позитивний

n дійка 

n часто по-різному знижуються надої в постраждалій чверті, 
молоко без змін, хвороботворні бактерії присутні, NK-тест 
позитивний

n бактеріологічні (скринінг можливий тільки після фахового 
відбору зразків у лабораторіях)

n власне залоза 

n збільшення або зменшення та затвердіння уражених 
ділянок чи навіть цілих чвертей 

 Зміни в надоях: 

III. Класифікація маститів за симптомами:

1) Порушення секреції: 

II. Симптоми маститів:

n органолептичні ознаки (зміна кольору, консистенції, 
домішок – т. зв. шматочки тощо).

n зниження споживання їжі, підвищення температури тіла 
понад 39,5 °С, пришвидшене дихання, небажання 
вставати і навіть лежання корови

2) Латентна інфекція: 

3) Субклінічний мастит: 

Нормальне здорове вим'я ні на вигляд, ні на дотик не виявляє 
ознак запалення, у його секреті не помітні зміни, вміст 
клітинних елементів, жиру, білка і лактози перебуває в нормі, 
а молоко не містить хвороботворних бактерій.

n перебіг гострий, надгострий або хронічний, завжди зміни 
у молочній залозі і секреті різного ступеня й обсягу, 
завжди позитивний НК-тест, зміни у властивостях 
і складі молока, патогени завжди присутні.

n фізико-хімічні (в умовах стійла можна оцінити лише за 
допомогою )Тесту на мастит НК

n раптове зменшення надоїв, триваліше очікування молока 
або саме доїння тощо.

 Загальні зміни: 

4) Клінічний мастит: 

n зміни в надоях, набряки, підвищення температури, 
болючість, зміна кольору, зміни шкіри 

За гострої і найгострішої форми часто спостерігається 
ураження всього організму різного ступеня.

n приготуйте марлевий тампон із денатурованим спиртом 
або одноразову дезінфекційну серветку

n відразу ж після зняття доїльного апарату з молочної 
залози продезінфікуйте отвір каналу дійки

n визначення або, принаймні, максимально точна оцінка 
ймовірного збудника і його чутливості до антимікробних 
засобів і зваження ризиків резистенції

!!! Клінічний мастит завжди вимагає втручання 
ветеринара !!!

Найбільше значення для успішного лікування має: 

n раннє виявлення маститу протягом 24 годин після його 
появи, тому що успіх лікування пропорційно залежить від 
швидкості надання допомоги (через 24 год. тільки 50%)

n встановлення причини та її усунення якомога скоріше, 
якщо це можливо

IV. Терапія маститів:

n швидке і щонайретельніше видалення зараженого 
секрету кілька разів на день після можливого допоміжного 
введення окситоцинових препаратів (Oxytocin Bio 
5 МО /мл)

n застосування антиб іотик ів  у  легших випадках 
інтрамамарно, у важчих – і парентерально (Амоксицилін 
Bioveta 150 мг/мл суспензія для ін'єкцій) у поєднанні 
з інтрамамарними препаратами (Гамарет, Інтрамар ЛЦ, 
Лінеомам ЛЦ  )

Практичні рекомендації для правильного застосування 
інтрамамарних препаратів та досягнення максимальної 
ефективності лікування: 

n перед застосуванням аплікатор злегка збовтайте – 
рівномірна консистенція суспензії

n зніміть ковпачок з канюлі аплікатора й обережно вставте 
в канал дійки

n дотримання інтервалу введення відповідно до інструкцій 
виробника і достатня тривалість лікування (5-7 днів)

n швидко вичавіть весь вміст аплікатора до лікованої чверті

n притримайте кінець дійки затиснутий між двома пальцями 
і виконайте масаж бази молочної чверті

У такій послідовності забезпечується найоптимальніше 
постачання ліків до ураженої чверті шляхом механічного 
впливу – вакуумний  тиск у залозі одразу після 
закінчення доїння у комбінації з масажем зони молочної 
цистерни. 
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інтрамамарна суспензія
Амоксицилін, клавуланова кислота, преднізолон

ІНТРАМАР ЛЦ ІНТРАМАР ЛЦ (INTRAMAR LC) (INTRAMAR LC) ІНТРАМАР ЛЦ (INTRAMAR LC) 

ПОВНА Й ЕКОНОМІЧНО ПРИВАБЛИВА 

ПРОТИМАСТИТНА ПРОГРАМА КОМПАНІЇ "БІОВЕТА" 

ДЛЯ ДІЙНИХ КОРІВ У ПЕРІОД ЛАКТАЦІЇ

ГАМАРЕТ 

Амоксицилін (amoxicillinum trihydricum) 200мг
Клавуланова кислота (calii klavulanas) 50мг, 
преднізолон 10мг

Активні речовини в одному аплікаторі об'ємом 4,5 мл:

унікальний спектр дії субстанцій, що містяться у препараті, проти 
найпоширеніших збудників інфекційних маститів із числа G+ та 
G– бактерій включно зі штамами, що продукують фермент 
β-лактамази 

протизапальна дія преднізолону забезпечує зменшення болючості 
і набряків та полегшує ретельне видоювання ураженої частки

Активні речовини в одному аплікаторі об'ємом 10 мл: 
Моногідрат прокаїну бензилпеніциліну 1  00 мг
Неоміцину сульфат   1    02 000 МО
Дигідрострептоміцину сульфат  9   1 250 МО

Преднізолон  1     0 мг    
Новобіоцин натрію  1    00 мг

відмінний ефект проти найпоширеніших патогенних мікроорганізмів 
молочної залози з групи G+ мікроорганізмів, зокрема стафілококів та 
стрептококів

високоефективна комбінація чотирьох антибіотиків 
із протизапальним преднізолоном

вміст новобіоцину діє бактерицидно та бактеріостатично на L-форми 
коккоподібних бактерій, які можуть потенційно ставати стійкими, 
наприклад, до пеніциліну, і таким чином виживати й надалі 
в паренхімі молочної залози = субклінічне "бацилоносіння"

Короткий період виведення 
з організму: 

Розмір пакування: 24 × 10 мл

молоко: 72 години, м'ясо: 7 днів

Розмір пакування: 24 × 4,5 мл
Короткий період виведення 
з організму: 
молоко: 84 години, м'ясо: 7 днів

інтрамамарна суспензія

(GAMARET) 
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"Біовета" на замовлення поставить оцінювальні палітри, 
зроблені з пластику, з маркуванням по 2 мл в кожній чаші.

Процес відмірювання молока на палітрі з маркуванням 
2 мл :

Швидка стійлова проба для виявлення дійних корів 
із підозрою на захворювання молочної залози.

Розчин детергенту в дистильованій воді, забарвлений 
феноловим червоним.

1. З кожної дійки надоїти молоко у відповідну чашу палітри. 

Склад:

ПОКАЗИ

Суть проби: Реагент дає позитивну реакцію після 
змішування з молоком із розмноженими клітинними 
елементами (перш за все ядерними) і зміненою поточною 
реакцію (рН). Такі зміни молока відбуваються зазвичай 
у разі подразнення паренхіми молочної залози внаслідок 
як бактеріальних, так і небактеріальних впливів. Після 
змішування препарату із молоком, що має підвищений вміст 
ядерних клітинних елементів, спостерігається зміна 
консистенції у вигляді гелю різного ступеня в'язкості. У разі 
зміни рН молока одночасно відбувається зміна кольору 
суміші. Жовте забарвлення свідчить про кислу реакцію, 
червоне – про лужну.

2. Шляхом нахилу палітри у напрямку від ручки відливається 
надлишкове молоко так, щоб рівень молока зупинився на 
позначці 2 мл.

Виконання тесту: На чашах оцінювальної палітри 2 мл 
свіжовидоєного молока змішати з 2 мл препарату і під час 
нахиляння палітри оцінити реакцію, що настає зазвичай до 
30 секунд. 

За температури 25 °С. Не заморожувати препарат! Не слід 
використовувати препарат після спливання терміну 
зберігання на пакуванні.

ЗБЕРІГАННЯ

Оцінювання результату тесту: 

Флакон 250 мл із дозатором, флакон 1000 мл – додаткове 
пакування

Позитивні реакції проявляються у вигляді по-різному 
вираженого утворення пластівців, волокон і навіть гелю. 
За значно позитивних реакцій гель після відстоювання суміші 
збирається в центрі чаші. Водночас виникає колірна реакція 
через вплив різного рН на кольоровий індикатор. Починаючи 
від кількості 200 000 клітинних елементів в 1 мл, відбувається 
позитивна реакція.

ПАКУВАННЯ 

1. Повернути дозатор з положення для транспортування 
в напрямку стрілки (OPEN). 

3. Кожне подальше стискання  = 2 мл препарату. 

Процес дозування препарату "ТЕСТ НА МАСТИТ НК" 
за допомогою помпового дозатора:

2. Першу дозу після повертання дозатора вилити 
(наповнюється помпова система). 

4. У кожну чашу оцінювальної палітри одним натисканням 
наливається по 2 мл препарату.

Препарат для діагностики маститу

ТЕСТ НА МАСТИТ НК

– 24 –



Діагностика

Тест на мастит НК  

 

діагностичний реагент дезінфекційні серветки

палета кухоль із чорним дном

Інфекційний мастит

рукавички

пробіркипаперова серветка

Набір для мікробіологічного дослідження молока

спирт 
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Oпиc peaкції Вигляд Oцінкa
Cepeднякількіcть coмaтичних 
клiтин (кл/ллл)

 
Рідина. Немає осаду.
не спостерігається загустіння 
суміші 

 
Незначне загустіння або 
осад, що після тривалого 
перемішування знову щезає

 

 
Значне загустіння суміші,
без тенденції до утворення гелю

 

 
Негайне загустіння суміші 
з м'яким утворенням гелю

 

 
Утворюється гель, 
і поверхня суміші 
піднімається (як варене яйце)

0 (-)

1 (+/-)

2 (+)

3 (++)

4 (+++)

< 200 000

200 000 – 400 000

400 000 – 1 200 000

1 200 000 – 5 000 000

5 000 000

– 26 –



DVM. Мілош Ценек поділився з нами 

практичним досвідом щодо використання препарату 
«Інтрамар ЛЦ» у лікуванні маститу великої рогатої худоби:  

Щ о  с п о н у к а л о  В а с  д о л у ч и т и  п р е п а р а т 
« ІНТРАМАР ЛЦ» до переліку  л ік ів ,  як і  Ви 
застосовуєте для лікування клінічних маститів 
у молочних корів в період лактації?

Ви провадите у співпраці з  тваринниками 
лабораторну діагностику збудників маститу?

Так, ми регулярно відстежуємо ситуацію у спектрі 
інфекційних збудників запалень молочної залози. 
Деякі тваринники вже провадять первинну швидку 
перевірку шляхом так званих "стійлових тестів" 

Насамперед це наявність показів до застосування 
препарату і вміст активних речовин, що діють на 
найпоширеніших патогенних бактерій молочної залози, 
яких ми ідентифікуємо під час клінічних маститів 
у стадах великої рогатої худоби наших замовників. 

у власних міні-лабораторіях, що пов'язано зі зростанням 
вимог покупців до викупу сировинного коров'ячого 
молока для подальшої переробки, а також із вимогами 
до якісних параметрів класифікації молока. Ми також 
здійснюємо моніторинг ефективності лікування. Деякі 
господарства регулярно перевіряємо у співпраці з 
лабораторіями Державного ветеринарного інституту, 
зазвичай 3-4 рази на рік. Таким чином, у сьогоднішні 
часи, надзвичайно важкі для тваринників, що 
займаються вирощуванням молочної худоби, ми 
можемо ефективніше втручатись у протоколи лікування 
і  перепризначати  антимаститн і  програми і з 
застосуванням ефективних лікарських препаратів. Це, 
звичайно, в подальшому приносить тваринникам 
економічний ефект.

MVDr. Мілош Ценек та MVDr. Каміла Шедова

М. Ценек провадить ветеринарну практику вже 31 рік, і його діяльність переважно спрямована на лікування 
та профілактику захворювань великої рогатої худоби і дрібних жуйних тварин. В останні роки він займається 
наданням ветеринарних послуг як підприємець, керівник компанії з обмеженою відповідальністю, спільно з 
молодою колегою ветеринарним лікарем Камілою Шедовою в округах міст Подєбради та Їчін. Переважна 
більшість їхніх клієнтів – це власники стад молочної худоби, кількість якої наближається до 4000 голів, з яких 
приблизно 1300 гол. - корови голштинської молочної породи, і 500 гол. – породи «чеська строката велика 
рогата худоба». Відсоток клінічного маститу у цих стадах коливається в межах 15-18% залежно від типу 
породи і, зокрема, рівня тваринницького догляду. 

Після понад одного року існування ветеринарного препарату «ІНТРАМАР ЛЦ», призначеного для лікування 
клінічного маститу у лактуючих корів, доктор ветеринарної медицини Мілош Ценек з міста Подєбради 
поділився з нами практичними знаннями в галузі використання інтрамамарних препаратів 
у стадах молочної худоби. 
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Отже,  за якими показами ви в основному 
використовуєте наш препарат «ІНТРАМАР ЛЦ» 
та комбінуєте його з іншими ліками? 

Зважаючи на спектр збудників клінічних маститів 
у стадах відвідуваних господарств (зокрема, 
S t r ep tococcus  ube r i s ,  aga lac t i ae ,  pyogenes ; 
Staphylococcus chromogenes і зрідка S.aureus; Klebsiella 
pneumonia; Escherichia coli) та заявлену чутливість до 
антимікробних препаратів, ми застосовуємо цей 
препарат якомога раніше після виявлення перших ознак 
запалення молочної залози. За легших форм маститу ми 
застосовуємо лише інтрамамарне л і кування 
максимально упродовж 3 днів. У разі вчасного 
виявлення запалення та оперативного початку 
лікування може бути достатньо всього трьох введень 
препарату негайно після ретельного видоювання, 
з 12-годинним інтервалом. За важчих форм маститу, які 
супроводжуються зміною загального стану здоров'я 
тварини, ми поєднуємо інтрамамарне лікування 
з ін'єкціями іншого вашого препарату АМОКСИЦИЛІН 
Біовета ЛА, або за потреби й з антифлогістичними 
(протизапальними) та антигістамінними препаратами. 
Зрозуміло, що в такому разі лікування зазвичай 
подовжується до 4-7 днів. Таке поєднання дає дуже 
хороший синергетичний ефект.

Як Ви оцінюєте ефективність і переваги препарату 
«Інтрамар ЛЦ» після одного року застосування 
у порівнянні з подібними лікарськими засобами 
виробників-конкурентів? 

Як абсолютно порівнянний продукт із вже перевіреною 
на власній практиці якістю. Я особливо ціную той факт, 
що можу використовувати ліки від традиційного чеського 
виробника, чиї інші продукти роками успішно 
використовую у своїй практиці. Більше того, це 
є економічно вигідним для мене та моїх клієнтів у той 
час, коли економіка молочного скотарства перебуває під 
величезним тиском.

Чи використовуєте Ви у своїй практиці інші продукти 
компанії АТ «Біовета», призначені для лікування 
маститу у дійних корів, і чи задоволені ними? 

Сьогодні, з мого погляду, необхідна цілеспрямована 
діагностика патогенів і якомога коротше ефективне 
лікування. Зростання вимог до якості молока змушує 
виробників шукати найефективніші антимаститні 
програми. Надзвичайно важливою є й хороша співпраця 
з зоотехніками та персоналом, який відіграє незамінну 
роль у ранньому виявленні запалень молочної залози та 
їх ефективному подоланні. У цьому дусі ми також 
проводимо навчання та підготовку персоналу, зокрема з 
акцентом на правильному застосуванні інтрамамарних 
продуктів,  позаяк у б ільшості  випадків п ісля 
встановлення нами діагнозу вони роблять це 
самостійно.

Я високо оцінив введення на ринок цього року Вашого 
наступного інтрамамарного препарату «ЛІНЕОМАМ 
ЛЦ», який я використовую зокрема для лікування 
стафілококового маститу або маститу, спричиненого 
G-бактеріями. Як і у випадку «ІНТРАМАР ЛЦ», наявність 
дезінфекційних серветок у кожній упаковці є зручною 
для користувачів. Інший ваш, вже традиційний продукт 
«ГАМАРЕТ» я використовую зокрема у випадках, коли 
маю підозру щодо наявності L-форм коккових бактерій, 
які особливо добре піддаються лікуванню антибіотиком 
новобіоцином, що міститься в цьому препараті. 

Що ви вважаєте важливим і  принциповим 
у лікуванні інтрамамарними препаратами? 

– 28 –



Нейрогуморальне керування 
статевим циклом 

Регулювання статевого циклу (статевої активності) становить 
комплекс найрізноманітніших нейрогормональних зв'язків, 
на які впливає чимало зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Кора головного мозку й підкіркові центри через органи чуття 
приймають інформацію із зовнішнього середовища (важливу 
роль тут відіграють феромони) і за допомогою периферичних 
нервів, спинного мозку й вегетативної нервової системи 
приймають інформацію з внутрішнього середовища. Уся 
інформація аналізується і за допомогою активувальних або 
інг ібувальних нервових стимулів передається до 
гіпоталамусу, який є головною керівною структурою для 
нейрогуморальної регуляції статевих функцій. Важливу роль 
також відіграє , яке в залежності шишкоподібне тіло - епіфіз 
від довжини світлового дня отримує інформацію через 

 і обумовлює вплив довжини світлового дня на n. opticus
статеву активність. Найзначнішим гормоном шишкоподібного 
тіла є мелатонін, який утворюється в темряві.

Основним принципом керування статевим циклом 
є ієрархічна функціональна організація керівних центрів, 
причому вищі центри впливають на нижчі, тоді як нижчі 
центри за рахунок зворотних зв'язків впливають на центри 
вищі. Принцип зворотних реакцій полягає в тому, що низька 
концентрація певного гормону стимулює (позитивний 
зворотний зв'язок) і, навпаки, висока концентрація інгібує 
(негативний зворотний зв'язок) активність вищого центру. 
Структури керування статевою активністю організовано 
таким чином: кора головного мозку і підкіркові центри, епіфіз, 
гіпоталамус, гіпофіз, яєчники і матка. Найважливішими 
керівними структурами для статевого циклу є гіпоталамус, 
гіпофіз, яєчники (утворюють так звану гіпоталамусно-
гіпофізарно-яєчникову вісь) і матка. 

Гіпоталамус становить основну структуру керування 
статевою активністю. Він отримує інформацію невральним 
і гуморальним шляхом, а передає - лише гуморальним. 
З кори головного мозку і підкіркових центрів він отримує 
інформацію невральним шляхом, з шишкоподібної залози 
дізнається гуморально про тривалість світлового дня, також 
шляхом зворотних зв'язків приймає від гіпофізу та яєчників 
інформацію гуморальним шляхом. Активність гіпоталамуса 

в керуванні статевою активністю залежить від безпо-
середньої присутності (або концентрації) багатьох речовин, 
наприклад, неетерифікованих жирних кислот – НЕЖК, 
ендогенних опіоїдів, глюкози, лептину, інсуліну тощо. 
Гіпоталамус аналізує інформацію, синтезує і через свої 
нейросекреторн і  кл і тини  впливає  на  активн ість 
безпосередньо підпорядкованої структури - гіпофіза. 
Нейросекреторні клітини розташовані в скупченнях - ядрах, 
і виробляють різні гормони (біологічно активні пептиди), які 
називають ліберинами або рилізинг гормонами/факторами - 
RH/RF ( ) і статинами або releasing hormones/factors
інгібувальними гормонами/факторами - IH/IF (inhibiting 
hormones/factors). Вони завжди виробляються у стосунку до 
певного гіпофізарного гормону, секрецію якого мають 
стимулювати або інгібувати. Гормони переносяться до 
передньої частки гіпофіза (аденогіпофіз) через портальний 
кровообіг, де відповідно до своїх назв стимулюють або 
інгібують секрецію гіпофізарних гормонів. 

З погляду статевої активності найважливішим гіпота-
ламусним гормоном є біологічно активний декапептид ГнРГ 
(gonadotrophin releasing hormone - гонадотропін-рилізинг-
гормон), який стимулює секрецію гонадотропних гормонів 
в аденогіпофізі. А от наявності хоча б одного специфічного 
гіпоталамусного гормону, який би стримував секрецію 
гонадотропінів, не доведено, тож гальмування секреції 
гіпофізарних гонадотропінів відбувається через недо-
статність стимуляції, тобто недостатність секреції ГнРГ. 
Секреція має пульсативний характер, і недостатня секреція, 
таким чином, свідчить про недостатню частоту імпульсів. 
Ядра, що беруть участь у секреції зазначених гормонів, 
поділяються на "хвильовий /циклічний" (передній)" 
"сексуальний " центр ( , ncl. nucleus suprachiasmaticus
supraopticus) та "тонічний /  епізодичний" (задній) 
"сексуальний" центр ( , ,ncl. infundibularis  ncl. ventromedialis  ncl. 
arcuatus  ncl. praemammilaris).,  Секреції у "хвильовому 
/циклічному " центрі мають характер лавиноподібного, 
потужного і обмеженого в часі (короткострокового) 
вивільнення гормонів; навпаки, секреція в "тонічному/ 
епізодичному" центрі характеризується 

– 29 –



Гіпофізарні гонадотропні гормони (гонадотропіни) 
є видоспецифічними біологічно активними глікопротеїнами. 
Прямий і винятковий стосунок до статевого циклу показують 
два гонадотропіни: фолікулостимулювальний гормон - ФСГ 
та лютеїнізувальний гормон – ЛГ. Секреція обох 
гонадотропінів контролюється гіпоталамусом ГнРГ, але 
стосунок ГнРГ (в основному виробляється хвильовим 
центром) до ЛГ істотніший. Таким чином, для необхідної 
секреції ФСГ достатньо значно нижчої секреції ГнРГ, ніж для 
ЛГ. Тому на практиці проблеми, пов'язані з дефіцитом ЛГ, 
незрівнянно поширеніші порівняно з ФСГ. Біологічна дія ФСГ 
у самиць передбачає стимуляцію зростання фолікулів 
яєчників і вироблення естрогенів у фолікулах. ЛГ стимулює 
дозрівання фолікулів яєчників, їхню овуляцію, а також 
утворення і функцію жовтого тіла. Він стимулює вироблення 
як прогестерону в жовтому т іл і ,  так і  естрогенів 
у предовуляторних фолікулах, що дозрівають. Гонадотропіни 
потрапляють у кров трьома способами - поступово, коли 
створюють базальний рівень, епізодично чи пульсаційно 
й одноразово у великій кількості (хвилями). Іншим гормоном 
гіпофізу, що впливає безпосередньо на статеву активність, 
є глікопротеїн пролактин або лютеотропний гормон (LTH). Він 
впливає передусім на молочну залозу, в якій стимулює 
вироблення молока і розвиток та функцію жовтого тіла. 

постійним або регулярно епізодичним (пульсаційним) 
вивільненням гормонів. Третій гормон гіпоталамусу 
з безпосереднім стосунком до статевої активності – 
біологічно активний октапептид окситоцин. Він виробляється 
передусім у , розташованому між ncl. paraventricularis
переднім  заднім "сексуальним" центром. Утім, спосіб і
транспортування і цільова тканина (це волокна гладких 
м'язів) дії окситоцину відрізняються від вищезгаданих 
гормонів. Зв'язаний із білковим носієм (нейрофізином) 
у формі гранул він просувається уздовж нервових волокон 
в нейрогіпофіз. 

Екстрагіпофізарний гонадотропін із домінантним ефектом 
ФСГ - це кінський хоріонічний / сироватковий гонадотропін - 
eCG ( ) або PMSG (equine chorionic gonadotropin pregnant mare 
serum gonadotropin ) .  Йдеться про глікопротеїн із 
напіврозпадом 30 годин із біологічною дією ФСГ (в незначній 
мірі навіть ЛГ). Співвідношення дії ФСГ:ЛГ різниться 
в окремих кобил й коливається в широкому діапазоні 4-250 : 1. 
Він виробляється в ендометрії жеребних кобил (у чашках 
ендометрію) приблизно від 40-го до 90-го дня жеребності. 
У цей період він стимулює подальше зростання і дозрівання 

Гіпофіз регулюється передусім гіпоталамусом, але через 
зворотні зв'язки він є залежним від зворотних реакцій 
стероїдів яєчників,  можливо, негативного впливу 
кортикостероїдів тощо. Гіпофіз складається з передньої 
частини (pars anterior, аденогіпофізу), середньої частини 
(pars intermedia) і задньої частини (pars posterior, 
нейрогіпофізу). У нейрогіпофізі відбувається вивільнення 
окситоцину в кров. Аденогіпофіз містить секреторні клітини, 
які у відповідь на  стимули з гіпоталамуса через відповідні 
релізингові або інгібувальні гормони виробляють гіпофізарні 
гормони і виділяють їх у кров. Утворені гормони залишаються 
в цитоплазмі секреторних клітин у вигляді секреторних 
гранул. 

Крім гонадотропних гормонів, в організмі жеребних кобил або 
вагітних жінок виробляються так звані екстрагіпофізарні 
гонадотропіни: 

Матка бере активну участь у нейрогуморальному контролі 
статевого циклу шляхом продукування простагландину 

2a 2aF (PGF ), який викликає лютеоліз (регрес і руйнування 
жовтого тіла). Завдяки такому ефекту матка стає головним 
учасником внутрішнього контролю тривалості статевого 
циклу. Pgf  становить біологічно активний метаболіт, 2α

утворюваний з арахідонової кислоти. Це тканинний гормон, 
основне продукування і вивільнення якого відбувається 

2aв ендометрії. Перенесення PGF  з матки до яєчників 
здійснюється за так званим механізмом протитоку, під час 
якого PGF  з маткової вени переходить безпосередньо 2a

2aв артерію яєчника. Простагландин F , крім лютеолізу, 
також викликає скорочення гладкої  мускулатури, 
часткове розслаблення і розширення шийки матки. Лютеоліз, 
викликаний Pgf , ймовірно, відбувається через звужування 2α

судин, або шляхом інгібування стероїдогенезу в жовтому тілі. 

Ендокринна функція яєчників полягає також у виробленні 
прогестерону в жовтому тілі, який після запліднення 
необхідний для підтримання вагітності. 

фолікулів яєчників із подальшою овуляцією та утворенням 
додаткових жовтих тіл, що заміщають у продукуванні 
прогестерону перше жовте тіло, властиве вагітності, яке вже 
в цей період підлягає регресії. Додаткові жовті тіла необхідні 
до 150 дня вагітності, коли плацента перебере на себе цю 
їхню функцію. Позаяк він не потрапляє в сечу в біологічно 
активній формі, то отримується з периферійної крові 
жеребних кобил між 40 та 90-м днем вагітності. 

Екстрагіпофізарним гонадотропіном з ефектом ЛГ 
є людський хоріонічний гонадотропін - hCG (human chorionic 
gonadotropin). Це також глікопротеїн із періодом напіврозпаду 
8 годин із біологічною дією ЛГ (частково навіть ФСГ). 
Продукується в хоріоні жінок з 15-18-го дня вагітності для 
підтримки функції жовтого тіла вагітності. Його отримують із 
сечі вагітних жінок після 4-го тижня вагітності і його 
встановлення його наявності використовується в діагностиці 
вагітності.

Яєчники мають дві основні функції. Це зародкова функція, 
що передбачає дозрівання ооцитів у фолікулах, і ендокринна 
функція, що полягає у продукуванні естрогенів та 
прогестерону. Головним і біологічно найактивнішим 
естрогеном є 17- естрадіол. Естрадіол є основним статевим β-
гормоном самиць, який необхідний для розвитку їхніх 
статевих органів у період статевого дозрівання. Водночас цей 
гормон підвищує у статевозрілих самиць привабливість для 
самців і їхню готовність до парування й запліднення. 

У формі зворотної реакції естрадіол та прогестерон беруть 
участь у нейрогуморальному керуванні статевими 
функціями.
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ПРИНЦИП НЕЙРОГУМОРАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
СТАТЕВИХ ФУНКЦІЙ У КОРІВ

П і с л я  і м п у л ь с і в ,  щ о  н а д х о д я т ь  у  в и г л я д і  Г н Р Г 
з гіпоталамуса в гіпофіз, і подальшого утворення ФСГ на 
яєчниках з'являються фолікулярні хвилі. Під час статевого 
циклу зазвичай виникають три фолікулярні хвилі. 
З останньої (третьої) фолікулярної хвилі, з популяції 
фолікулів під впливом різних факторів (інгібін, статин, активін, 
інсулін, інсуліноподібний фактор росту - IGF - insulin like 
growth factor fibroblast , фібробластовий фактор росту – FGF - 
growth factor) відбирається один, так званий домінантний 
фолікул. Цей фолікул, який називають третинним або 
антральним, має стінку, складену з декількох шарів - 
зовнішній, середній і внутрішній (theca folliculi externa, theca 
folliculi  membrana granulosaта ). Усередині фолікула - 
порожнина, заповнена рідиною. Зародкова клітина, 
розміщена в порожнині фолікула ексцентрично, оточена т.зв. 
шаром , і в поєднанні з клітинами zona pellucida mebrana 
granulosa, перебуває в стадії ооцита першого порядку. 
Безпосередньо перед овуляцією, коли в зародковій клітині 
відбувається другий мейотичний поділ з ооциту першого 
порядку на ооцити другого порядку, і цей преовуляторний 
фолікул ми вже називаємо фолікулом Граафа. У фолікулі, що 
дозріває, у theca foliculi interna відбувається захоплення 
прекурсору стероїдних гормонів, холестерину, з якого 

membrana granulosa  в  поступово виникає 17-β естрадіол.
Естрадіол частково переходить до фолікулярної рідини, але 
також і назад у клітини слизової оболонки, звідки він 
дифундує в капіляри крові. Підвищені концентрації 
естрадіолу показують позитивну реакцію на секрети ГнРг і ЛГ, 
що призводить до овуляції. ЛГ зворотно стимулює 
вироблення естрадіолу в домінантному фолікулі, що 
призводить до максимальної секреції ГнРг і подальшого 
одноразового виділення великої кількості ЛГ з гіпофізу 
(так званий ). Хвиля ЛГ спричиняє дезінтеграцію стінки ЛГ-пік
фолікула і збільшення внутрішньофолікулярного тиску, що 
призводить до овуляції і вивільнення ооцита в фолікулярну 
порожнину. Безпосередньо перед тим відбувається 
лютеїнізація оболонкових та гранульозних клітин, що 
призводить до зменшення клінічних ознак естрогенізації 

безпосередньо перед овуляцією. Під час овуляції Граафів 
фолікул розривається, і фолікулярна рідина, що містить 
ооцит, стікає до воронки маткової труби.

На місці, де стався розрив Граафового фолікула, 
з початкових оболонкових та гранульозних клітин 
розвивається жовте тіло ( ), яке твориться Corpus luteum
лютеальними клітинами. Його зростання, розвиток і функції 
регулюються лютеїнізаційним гормоном (ЛГ) і пролактином – 
лютеотропним гормоном (LTH). Основним завданням 
жовтого т іла є продукування прогестерону,  який 
виробляється шляхом стероїдогенезису з холестерину, який 
лютеїнові клітини жовтого тіла вихоплюють із крові. Основна 
біологічна дія прогестерону полягає в тому, щоб організм 
самиці перебував у відносному спокої для збереження 
і підтримки вагітності. Крім прогестерону, в жовтому тілі 
продукується й окситоцин, а до кінця вагітності і релаксин, 
необхідний для підготовки родових шляхів до пологів.

У невагітних тварин, які не отримують через EPF (early 
pregnancy factor) інформації про те, що в матці перебуває 
ембріон, на 16-й день циклу починається лютеоліз, який 
спричиняє зниження рівня прогестерону і, таким чином, 
усуває його вплив, надсилаючи негативний сигнал щодо 
вироблення ГнРГ. Це в кінцевому результаті знову 
ж призводить до настання подальшої фолікулярної хвилі, 
тобто зростання і розвитку популяції фолікулів з подальшою 
селекцією і домінуванням фолікула, і весь процес 
завершується овуляцією фолікула Граафа.

FSH - зростання фолікулів і вироблення естрадіолу

Естрадіол - позитивна зворотна реакція на ЛГ

ЛГ-хвиля - овуляція і розвиток жовтого тіла, 
                    вироблення прогестерону

Прогестерон - негативна зворотна реакція на ЛГ

PG F2α - лютеоліз і зниження прогестерону
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ГІПОТАЛАМУС
ГнРГ (GnRH)

ФСГ/FSH

Фолікул

Овуляця ПрогестеронОкситоцин

МАТКА

Естрогени

Позитивний
зворотний зв'язок,

обумовлений
Естрадіолом

Негативний
зворотний зв'язок,

обумовлений
Прогестероном

Зміни під впливом
прогестерону

Поведінка
в період еструсу

Естрадіол

Зниження секреції
ФСГ (FSH) інгібіном

за принципом
негативного

зворотного зв'язку

ПЕРЕДНЯ ЧАСТКА
ГІПОФІЗУ

ЯЄЧНИК

ЛГ/LH

Зростання

Дозрівання

Лютеоліз

Лютеї-
нізація

PGF2 αlfa

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ПІД ЧАС РЕГУЛЮВАННЯ
РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ САМИЦІ
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Гормональні та інші ветеринарні препарати виробництва АТ "Біовета", 
що застосовуються в процесі репродукції ВРХ 

Містить в 1 мл: 250 мкг синтетичного аналога простагландину PGF2a 
(клопростенол).

Покази до застосування: для лікування і регуляції репродуктивних 
функцій у самиць сільськогосподарських тварин.

ін'єкційний гормональний препарат з лютеолітичним ефектом 

Містить в 1 мл: povidonum iodinatum 100мг (10%)

внутрішньоматковий антисептик на основі зв'язаного йоду 
з допоміжними речовинами

Покази до застосування: Місцевий антисептик на основі йоду, 
який застосовується внутрішньоматково і вагінально для лікування 
вагінітів, ендометритів, затримки посліду і після оперативного 
внутрішньоматкового втручання. Обережно діє на слизову 
міометрію. Особливий ефект має під час лікування хронічних форм 
ендометриту, що допомагає прискорити процес одужання 
і скоротити сервіс-період.

сироватковий гонадотропін жеребних кобил у вигляді ін'єкцій 

Містить в 1 мл: Сироватковий гонадотропін жеребних  кобил 
– 1000 МО. 

Покази до застосування: для стимуляції статевої охоти і поліовуляції 
у самиць сільськогосподарських тварин.

ЕСТРОФАН

СЕРГОН 500

ЙОДОУТЕР 100мг/м розчин

ЛЕЦИРЕЛІН Біовета 0,025 мг/мл

Покази до застосування: для синхронізації тічки; регулює термін овуляції, 
покращує показники вагітності після запліднення і має позитивний ефект 
у лікуванні ациклії й кіст яєчників.

Містить в 1 мл: 0,025 мг лециреліну.

синтетичний супераналог гонадотропін-рилізинг-гормону (GhRH) у вигляді 
розчину для ін'єкцій 
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Профілактика й лікування затримання посліду

l на 1-й і 3-й дні після отелення: Окситоцин (по 50 МО);

Склад: Povidonum iodinatum, допоміжні речовини (Dexpanthenol, Glycerol 85%, Nonoxinol 9, Poloxamer 188, Acidum citricum monohydricum, Natrii hydrogenophosphas dodecahydrate, aqua pro injectione). 

Схема профілактики і лікування затримання посліду

ЙОДОУТЕР  

Покази до застосування: застосовують для лікування хронічних ендометритів або під час продовження лікування затримання посліду (після 15 дня з моменту отелення).
Перед застосуванням «Йодоутеру» необхідно стимулювати скорочення й очищення матки від патологічного матеріалу. 
Для цього рекомендуємо 1-3 ін'єкції препарату «Естрофан» 2-3 мл внутрішньом'язово (залежно від кількості патологічного матеріалу і розміру матки).

l на 2-й, 4-й, 5-й, 12-й і 15-й дні після отелення: препарат «Естрофан» (3 мл).

ЙОДОУТЕР

1 або 2 рази через тиждень 
(залежно від стану матки)

 «ЕСТРОФАН»
Склад: синтетичний простагландин, натрієва сіль клопростенолу.
Застосування (препарат вводять внутрішньом'язово):
1) для стимуляції отелення: після 285-го дня тільності, щоб теля було не дуже велике, або у хворих корів (після 270 дня тільності) для збереження теляти, коли корова піде на забій;
2) для стимуляції скорочення матки у разі затримання посліду;
3) для стимуляції скорочення матки і очищення 

ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДНОСТІ
Застосовують задля поліпшення результатів штучного запліднення (ШО), щоб тривалість «індепенденс-періоду» (період від отелення до 1-го штучного осіменіння) становила близько 65-70 днів, 
а тривалість «сервіс-періоду» (період від отелення до тільності) становила 100 -120 днів. Оптимальна кількість штучних осіменінь на одну тільність в середньому – 1,8-2, максимум 2 на одну тільність.

4) для синхронізації статевого циклу (за схемою Ovsynch).

ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДНОСТІ – період після отелення 

OVSYNCH – схема синхронізації статевого циклу у корів і телиць*  
(→ синхронізація охоти + штучного осіменіння) 

10-й день
(Чт, 8:00)  штучне осіменіння (ШO) →
→ ШO через16 годин після введення

препарату Лецирелін 
→ ОВУЛЯЦІЮ ЧЕКАЄМО В ЧЕТВЕР О 16:00

ОVSYNCH – схема синхронізації статевого циклу у корів
(охоти + штучного осіменіння)

55-60-ий день 
УЗД-контроль статевих органів: 

(на яєчниках перебуває жовте 
тіло або фолікул)

0-й день
(Пн, 8:00)  GnRH→

(препарат «Лецирелін»)
4 мл внутрішньом'язово

7-ий день
(Пн, 8:00)  PG F2  →

(препарат «Естрофан») 
2 мл внутрішньом'язово

8-ий день
(Вт, 8:00)  PG F2  →

(препарат «Естрофан») 
2 мл внутрішньом'язово

9-ий день
 (Ср, 16:00)  GnRH  →

(препарат «Лецирелін») 
2 мл внутрішньом'язово 
(56 годин після першого 
застосування препарату  

«Естрофан»!!!)

0-й день (Пн, 8:00)  GnRH (препарат «Лецирелін») 4 мл внутрішньом`язово;→

10-й день (Чт, 8:00)  штучне осіменіння => ШО через 16 годин після введення препарату «Лецирелін» => ОВУЛЯЦІЮ ЧЕКАЄМО В ЧЕТВЕР О 16:00→

*Зазначену схему можна використовувати для телиць віком від 14 місяців або вагою понад 350 кг, в яких ще не спостерігалося тічки.
Необхідно чітко дотримуватися годин ін'єкцій.

8-ий день (Вт, 8:00)  PG F2 (препарат «Естрофан») 2 мл внутрішньом'язово;→

9-ий день (Ср, 16:00)  GnRH (препарат «Лецирелін») 2 мл внутрішньом'язово (через 56 годин після першого застосування препарату «Естрофан» !!!)→

OVSYNCH – схема синхронізації статевого циклу у корів (охоти + штучного осіменіння)

7-ий день (Пн, 8:00)  PG F2 (препарат «Естрофан») 2 мл внутрішньом'язово→

2-й день:  
Естрофан 3 мл 

 

3-й день:  
Окситоцин Біо

50 МО
 

4-й і 5-й день 
Естрофан 3 мл

1-й день:  
Окситоцин Біо

50 МО
 

12-й день: 
після отелення: 
Естрофан 3 мл

15-й день: 
після отелення: 
Естрофан 3 мл

Естрофан
Окситоцин Окситоцин 

Естрофан

2-й день:  
Естрофан 3 мл 

 

3-й день:  
Окситоцин Біо

50 МО
 

4-й і 5-й день 
Естрофан 3 мл

1-й день:  
Окситоцин Біо

50 МО
 

12-й день: 
після отелення: 
Естрофан 3 мл

15-й день: 
після отелення: 
Естрофан 3 мл

Естрофан
Окситоцин Окситоцин 

Естрофан
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Продовження схеми OVSYNCH – контроль тільності
У нетільних корів після штучного осіменіння та УЗД-контролю 

починаємо знову схему OVSYNCH (т.зв. RESYNCH) 

У всіх тільних після 
УЗД-контролю,

ЩЕ ОДИН РАЗ  КОНТРОЛЬ 
ТІЛЬНОСТІ 

(75-90-й день тільності)

RESYNCH – схема продовження синхронізації статевого циклу 
у корів після повторного УЗД-контролю

КОНТРОЛЬ
 ПОЯВИ ОХОТИ  

(=> якщо немає 
охоти, корова 

можебути тільна!!!)

У нетільних (щодо яких 
знову почали схему 

OVSYNCH) через 
тиждень перед ін'єкцією 
препарату «Естрофан»  
→ УЗД-контроль для 
визначення тільності

7-ий день
 (Пн, 8:00)  PG F2→

 (препарат  «Естрофан»)
 2 мл внутрішньом'язово

8-ий день
 (Вт, 8:00) → PG F2

 (препарат  «Естрофан»)
 2 мл внутрішньом'язово

9-ий день 
(Ср, 16:00)  GnRH →

(препарат «Лецирелін») 
2 мл внутрішньом'язово 
(56 годин після першого 
застосування препарату  

«Естрофан» !!!)

28-33-й день 
після ШО

УЗД-контроль
для визначення 

тільності 

Понад 28 днів 
після ШО

Продовження схеми OVSYNCH після штучного осіменіння:

У нетільних  знову починаємо схему OVSYNCH (через тиждень, перед ін'єкцією препарату «Естрофан», УЗД контроль для визначення можливої/ймовірної тільності)→

34-38-й день (більше 28 днів після ШO)  УЗД-контроль для визначення тільності  в тільних – контроль  тільності на 75-90-й день тільності → →

28-33-й день 18 (23-й день після ШО) контроль появи охоти (якщо немає охоти, корова може бути тільна!!!)

 Охоту чекаємо через 3 – 5 днів після ін'єкції
 «СЕРГОНА» 1000-1500 (2000) МО.

 Під час охоти – штучне осіменіння

Лікування гіпофункції яєчників (анеструсу) 

«СЕРГОН» 500 МО/мл
Склад: gonadotrophinum sericum, lyophilizing medium, 1000 МО
Покази до застосування: Гіпофункція яєчників, анеструс (маленькі яєчники, без фолікулів) 

На охоту чекаємо через 3-5 днів після ін'єкції
Застосування: 1000-1500 (2000) МО внутрішньом'язово.

55-60-й день
 УЗД-контроль статевих органів:

яєчники малі, тверді,
 не мають фолікулів або жовтого тіла

У корів із діагнозом: 
 гіпофункція яєчників (анеструс)

55-й - 60-й день
СЕРГОН  500 MО/мл

1000 - 1500 (2000) МО
внутрішньом'язово.

Охоту чекаємо через 3-5 днів
після ін’єкції 

Лікування кіст

Схема лікування кіст

l Через 10 днів після першого введення GnRH – 2 мл «Естрофан» внутрішньом'язово;
l Через тиждень після препарату «Естрофан» (якщо немає кіст – близько 50% корів) починаємо схему синхронізації статевого циклу ОVSYNCH.

l Рекомендуємо 3 дні ін'єкцій GnRH (щодня препарат «Лецирелін» 4 мл внутрішньом'язово);

55-60-ий день 
УЗД-контроль статевих органів: 
на яєчниках фолікулярні кісти 

(понад 25 мм в діаметрі, з тонкою стінкою) 
або лютеїнові кісти (понад 25 мм 

в діаметрі за товщини стінки понад 2 мм)

Через тиждень 
після препарату «Естрофан» 

(якщо немає кіст – близько 50% корів)
Починаємо схему синхронізації

 статевого циклу ОVSYNCH.

Схема лікування кіст

55-60-ий день перша 
ін'єкція GnRH 

Лецирелін – 4 мл 
внутрішньом'язово

За 24 години: 
друга ін'єкція GnRH
Лецирелін – 4 мл 

внутрішньом'язово) 

За 24 години: 
третя ін'єкція GnRH
Лецирелін – 4 мл 

внутрішньом'язово)

Через 10 днів 
після 1-ї ін'єкції GnRH

ін'єкція PG F2
Естрофан – 2 мл 

внутрішньом'язово)
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Лецирелін є синтетичним супераналогом GnRH. Це, по суті, 
штучно виготовлений нейрогормон, який в організмі продукують 
нервові клітини гіпоталамуса. З хімічного погляду йдеться про 
коротколанцюгові пептиди з низькою молекулярною масою, що 
не мають видової специфічності. Нейрогормони гіпоталамусу 
регулюють діяльність гіпофізу і поділяються на рілізінг-гормони 
(releasing) та інгібувальні гормони (inhibi�ng). Лецирелін, що 
належить до першої групи, після введення виконує функцію 
запуску творення ендогенного лютеїнізувального гормону (LH). 
У такий спосіб він діє на статевий цикл – шляхом інтенсивного 
впливу на зростання і дозрівання фолікулів у яєчниках 
з подальшим початком повноцінної тічки. Завдяки структурі 
синтетичного декапептиду його біологічна ефективність значно 
підвищилася – до 240 хвилин, забезпечуючи у такий спосіб 
подовжений ефект під час вироблення LH. Шляхом зміни 
послідовності амінокислот під час синтетичного виробництва 
було досягнуто також вищої метаболічної стійкості речовини та 
посилення фармакологічного ефекту.

Покази до застосування:
•   кістозна дегенерація яєчників із 
    супровідним анеструсом або 
    німфоманією
 – профілактика порушень овуляції та 
    синдрому кісти яєчника 

•   біотехнічні
 – уточнення терміну овуляції
 – поліпшення умов для зачаття під  
    час штучного запліднення
 – синхронізація овуляції після 
    синхронізації тічки 

•   перегули (нерегулярні цикли короткі 
невиразні або, навпаки, подовжені 
цикли) – фолікулярна атрезія та 
анеструс 

•   профілактика ембріональної  
    смертності 
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ЕСТРОФАН  ін'єкційний
OESTROPHAN inj. ad us. vet. 

l гормональний препарат, що містить клопростенол
l продукт призначений для коней, свиней і великої рогатої худоби
l пакування: 10 мл, 10×2 мл 

=   традиції   =   якість   =   ефективність   =
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VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER
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Ми забезпечуємо якість відповідно 
до європейських стандартів
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VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

м. Iвановiце на Гане,

www.bioveta.cz

Вул. Коменского, 212,

Чеська Республіка

Виробник і власник 
реєстраційного посвідчення: 
Bioveta, a. s.

ТОВ «Біовета Україна»

Представництво Bioveta, 
a. s.  в Україні 03110, м. Київ, 
вул. Олександра Пироговського, 
19/4, 2-й поверх, офіс 86-88

Представник виробника в Україні

Bioveta Ukraine

Тел.: +380 503 828 835
e-mail: neuzil.jiri@bioveta.cz

вул. Народного Ополчення, 26а, а/с 44

e-mail: td_bu@i.com.ua

Тел./факс: (044) 246-20-05
Тел.: (044) 246-20-10, (044) 229-77-55

Ексклюзивний дистриб'ютор 
«Евровет»
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