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Examination for mastitis by studying anamnesis data, clinical methods, and milk samples in tests with 

mastidine and sedimentation of 261 farm cows revealed mammary glands inflammation in 57 (21.84 %) an-
imals. 5 (1.92 %) cows had clinically expressed forms of mastitis, and 52 animals (19.92 %) had a latent 
form. In the experiment, 24 cows with latent mastitis and 6 clinically healthy (control) animals were in-
volved, being tested with Poltava bischofite solution (PBS) by applying orally and simultaneously by inunc-
tion of anti-latent mastitis gel in the skin of the inflamed udder area. The preparation is produced by the 
“Laboratory of Natural Technologies” LLC in the city of Poltava. During the period of applying the prepa-
ration in two cycles, 7 times in each one with a 22–24-hour interval, and with a 7-day interval between the 
cycles, the cows were clinically healthy. Three cows in each of the groups, which were treated with the prep-
arations, showed no signs of latent mastitis on the seventh day of the experiment in the first cycle, and the 
rest of animals - only on the sixth or seventh day – in the second cycle. In cows treated with PBS in the first 
cycle, as compared with the control, a reliable increase in the amount of erythrocytes (p<0.05–0.001) and 
hemoglobin (p<0.05–0.01) was observed, and in the blood serum – magnesium ions (p<0.05) were found. 
Before the drugs administration and after their use in the first cycle, a significantly increased amount of leu-
kocytes was found in the cows’ blood, which reached the normal values only in the second cycle. In all the 
experimental animals, including the controls, the ratio of "calcium: phosphorus" was impaired due to lack of 
calcium and excess of phosphorus. It is possible that due to this fact, the part of the cows had to be adminis-
tered PBS in the second cycle. Applying preparations based on Poltava bischofite solution at subclinical 
mastitis of cows has prospects, but requires further testing on farms with different conditions of feeding, care 
and milk production technologies. 
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КЛІНІЧНИЙ СТАН ТА ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ, ХВОРИХ НА ПРИХОВАНИЙ МАСТИТ, 
ДО ТА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ ПОЛТАВСЬКОГО БІШОФІТУ 
 
В. П. Бердник, А. І. Ракітіна, М. Ф. Завалій 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 

 
При обстеженні на мастит із застосуванням даних анамнезу, клінічних методів і досліджень 

проб молока в тестах з мастидином і відстоювання 261 корови ферми у 57 (21,84 %) виявили ура-
ження запаленням молочних залоз. У 5-ти (1,92 %) корів були клінічно виражені форми маститу, а у 
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52 (19,92 %) – прихована форма. В досліді на 24-х коровах, хворих на прихований мастит, та 6 кліні-
чно здорових (контроль) випробувано розчин Полтавського бішофіту шляхом застосування внутрі-
шньо і шляхом втирання у шкіру ураженої запаленням частини вим’я та гель проти прихованого ма-
ститу, виготовлений у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Лабораторія натуральних тех-
нологій (м. Полтава). В період застосування препаратів у двох циклах, в кожному з яких по 7 разів із 
22–24-годинним інтервалом, та із 7-и добовим інтервалом між ними корови були клінічно здоровими. 
По три корови у групах, яким застосували препарати, не мали ознак прихованого маститу на сьому 
добу досліду в першому циклі, а решта – лише на шосту-сьому добу – у другому. У корів, яким засто-
сували розчин Полтавського бішофіту в першому циклі порівняно з контролем спостерігали вірогідне 
підвищення у крові кількості еритроцитів (р<0,05–0,001) і гемоглобіну (р<0,05–0,01), а в сироватці 
крові – іонів магнію (р<0,05). До застосування препаратів і після застосування їх у першому циклі у 
крові корів виявили вірогідно підвищену кількість лейкоцитів, яка перебували в межах норми лише у 
другому циклі. У всіх тварин досліду, включаючи і контролі, було порушеним співвідношення «кальцій 
: фосфор» через нестачу кальцію і надлишок фосфору. Можливо, що через це частині корів довелося 
застосовувати РПБ у другому циклі. Найбільш зручним у використанні був препарат із РПБ у формі 
гелю. Застосування РПБ і препаратів, виготовлених на його основі при прихованому маститі корів 
має перспективу, але потребує подальшого випробування в господарствах із різними умовами годівлі, 
догляду і технологіями виробництва молока. 

Ключові слова: розчин П олтавського бішофіту, корови, мастит, прихований мастит, препарати. 
 
Вступ 
Мастит є захворюванням самок свійських і домашніх тварин, яке характеризується запальним 

процесом молочних залоз переважно через вплив несприятливих факторів довкілля, зниження приро-
дної стійкості організму і ускладнення інфекцією. Він призводить до зниження молочної продуктив-
ності; зміни хімічного складу, біохімічних і фізичних властивостей молока; зниження його якості та 
безпечності як харчового продукту для людей і єдиного корму для новонароджених тварин [5].  

Форми перебігу та наслідки захворювання на мастит залежать від локалізації патологічного про-
цесу, вірулентності збудників, імунологічного стану всього організму та реактивності тканин молоч-
них залоз. Тому його треба розглядати як захворювання всього організму [2, 5]. 

Мастит може бути наслідком дії механічних факторів (травми, порушення технології машинного 
доїння тощо), хімічних (луги, кислоти, солі тощо), фізичних (протяги, охолодження, відмороження, 
опіки, підвищена вологість повітря у приміщенні) і біологічних факторів ‒ специфічних збудників 
захворювань (туберкульоз, ящур, актиномікоз тощо) і неспецифічних (стафілококи, стрептококи, мі-
коплазми, коринебактерії тощо) окремо або ж у їхньому поєднанні. Із числа всіх можливих факторів 
маститу на біологічні фактори припадає близько 85,0 % випадків, із яких на таких збудників як ста-
філококи і стрептококи – до 90,0 % [32]. 

Згідно з міжнародною класифікацією всі мастити поділяються на клінічні, приховані, неспецифіч-
ні (асептичні) і спричинені латентною інфекцією [32]. 

А. П. Студенцов, зважаючи на вид запалення і фізіологічний стан молочних залоз, поділяв масти-
ти на серозний, катаральний, гнійний, фібрінозний, геморагічний і специфічний. За проявом захво-
рювання є гострий, підгострий і хронічний мастити [5]. 

Захворювання на мастит реєструють в усіх господарствах і країнах світу, де утримують корів. 
Протягом одного року в господарстві можуть виявити в межах 20–70 % корів, хворих на мастит, із 
яких 8–16 % хворіють по декілька разів. У господарствах із невеликою кількість поголів’я виявляють 
серед них 2–5 % хворих на мастит. Але найбільшу небезпеку для здоров’я корів і споживачів молока 
(новонароджених тварин і людей) та молокопереробних підприємств становить прихований мастит. 
Він має прихований перебіг, тому дуже важко виявити хворих корів і вчасно їх лікувати [32]. 

Економічні втрати від клінічного маститу можуть досягати 20–30 % за лактацію корови і близько 
10 % у наступних її лактаціях [32]. 

Діагностика клінічного маститу включає анамнез, загальне клінічне обстеження, клінічне дослі-
дження молочних залоз із пробним здоюванням їх секрету та його огляд [5, 32]. 

При дослідженні на прихований мастит застосовують ті ж методи, що і при клінічному маститі. 
Але додатково пробу молока із кожної частини (залози) досліджують також у тестах, в основі яких 
полягає визначення рН, кількості соматичних клітин (тест відстоювання) та електричної провідності 
секрету [2, 5]. 
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За антимаститною програмою фірми Байєр, при дослідженні на прихований мастит треба врахову-
вати періоди продуктивності корів – отел, лактація, сухостій. Найбільший ризик інфікування залоз є в 
сухостійний період. Для оцінки стану вимені спеціалісти фірми рекомендують як один із засобів бо-
ротьби з маститом – проводити діагностику щомісяця всіх лактуючих корів, а також перед постанов-
кою їх на сухостій та перед консервацією вимені, також на четверту добу після родів та для оцінки 
ефективності лікування. Для цього потрібно застосовувати каліфорнійський маститний тест (КМТ), з 
допомогою якого у пробах молока визначається кількість соматичних клітин. Їхня норма – до 200000 
в 1 мл молока, слабо позитивний результат – до 400000, позитивний – 500000–1500000 і сильно пози-
тивний – понад 2000000 клітин в 1 мл [2, 5]. 

Проблеми маститів переважно корів вивчало декілька поколінь науковців різних країн світу [1, 4, 
5, 8, 9, 14, 17, 18, 24, 32]. Отримані певні успіхи щодо їхньої природи, діагностики та розробки і 
впровадження в молочному скотарстві заходів боротьби з ними [2, 5, 14, 18, 24, 32]. Запропоновані 
правила і умови, дотримання яких забезпечить одержання якісного молока, безпечного для людей і 
придатного для переробки в молокопродукти. Але хворих на мастит тварин продовжують реєструва-
ти в господарствах різних форм власності [5, 32]. 

Однією з нерозв’язаних проблем є лікування корів, хворих на прихований мастит. Більшість дос-
лідників вважає, що найбільш ефективним є лікування в сухостійний період шляхом застосування 
антибіотиків та препаратів, виготовлених на їхній основі, на 3–4 добу після запуску та за 10–12 діб 
перед очікуваними родами [2, 5, 32].  

Станом на 01.08.2014 року в Україні зареєстровано 45 препаратів для ветеринарної медицини, з 
яких 20 (44,4 %) препаратів вітчизняних і 25 (55,5 %) закордонних. Причому 42 (93,3 %) препарати 
мали у своєму складі антибіотики і тільки 3 (6,7 %) були без них [20]. 

При застосуванні препаратів із антибіотиками для лікування тварин у період лактації молоко пев-
ний час буде забруднене ними і, таким чином, небезпечним як продукт харчування та шкідливим для 
переробки в молокопродукти як саме, так і його суміш із молоком від клінічно здорових тварин. Тому 
продовжуються пошуки засобів лікування корів, хворих на прихований мастит, які би були позбавле-
ні названих недоліків, мали б екологічну чистоту, високу терапевтичну ефективність і відносно низь-
ку вартість. 

На сьогодні випробувані із позитивними результатами щодо лікування корів, хворих на мастит, 
водний розчин колоїдних наночастинок металу (оксиду металу чи гідроксиду металу) з використан-
ням одного чи декількох металів із груп срібла, міді, магнію, кобальту, цинку і заліза [10], препарат із 
бджолиної сировини ( прополіс, витяжка із підмору, віск) та олії рицинової – антимаст [26, 29], спо-
рова культура Bacillus subtilis як пробіотик [22], анатоксини грибів із родів Candida,Aspergillus і Mu-
cor та тіосульфат натрію [15], селеноорганічний препарат селекора чи селеніт натрію окремо і в поєд-
нанні з антимікробним препаратом дієномастом [11], анатоксин стафілококовий полівалентний – 
АСП [31], імуностимулюючий тканинний препарат СТП [30], імуностимулюючий препарат аміносе-
летон [23], лазерні промені [16] тощо. 

Вищезазначеним вимогам щодо засобів для лікування хворих на мастит тварин відповідає розчин 
Полтавського бішофіту (РПБ) [5, 6] та препарати, виготовлені на його основі – біпол [21], санобіт [14] 
та продукти Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Лабораторія натуральних технологій» 
ЛНТ (м. Полтава) – гель проти клінічно вираженого маститу, прихованого маститу і інші. Перші ви-
пробування показали, що РПБ має лікувальну ефективність при клінічно вираженому [14] і прихова-
ному маститі корів [5, 18]. 

Мета роботи – вивчити частоту виявлення корів, хворих на мастит, а також клінічний стан та де-
які морфологічні показники крові корів, хворих на прихований мастит, до та після застосування РПБ 
та гелю проти прихованого маститу. 

 
Матеріали і методи досліджень 
Дослід проводили 2019–2020 років на базі проблемної наукової лабораторії кафедри нормальної і 

патологічної анатомії та фізіології тварин Полтавської державної аграрної академії та молочно-
товарній фермі (МТФ) Приватного підприємства (ПП) «Калашники», с. Калашники Полтавського 
району Полтавської області. В досліді використали розчин Полтавського бішофіту (РПБ), одержаний 
на кафедру від фірми ТОВ «Мінерал» (м. Полтава) зі свердловини с. Затурино Полтавського району. 
Він мав щільність 1280 г/л і, згідно з даними [6], загальну концентрацію солей -370±0,7 і іонів магнію 
++ - 98,6±2,04 г/л. 
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На МТФ, де проведено експеримент, утримувалась 261 корова чорно-рябої породи віком від 3 до 7 
років. Їх доїли двічі на добу механічним способом. 

Для виявлення корів, хворих на прихований мастит, застосували анамнестичні дані, загальні клі-
нічні методи досліджень і дослідження проб їхнього молока в тестах із 2 %-м розчином мастидину та 
відстоювання [2, 5, 33]. Із числа хворих з урахуванням живої маси тіла, віку, терміну лактації після 
родів і однодобового надою молока відібрали 24 корови. Із них сформували 4 групи по 6 голів у кож-
ній. Хворі на прихований мастит корови групи 4 та клінічно здорові групи 5 були контролями. Дослід 
провели за схемою, наведеною в табл. 1.  

1. Схема досліду на коровах, n= 6. 
Групи 

№ 
Клінічний стан 

корів Назви та способи застосування препаратів чи плацебо 

1 

Хворі на ПМ 

РПБ внутрішньо із розрахунку 0,3 мл/кг живої маси тіла в розве-
денні водою із водогону в 5 разів 

2 РПБ на шкіру ураженої частки вим’я по 20–30 мл шляхом втирання 

3 Гель проти ПМ на шкіру ураженої частки вим’я по 10–15 мл шля-
хом втирання 

4 кх Вода із водогону внутрішньо по 500 мл 
5 кз Клінічно здорові Вода із водогону внутрішньо по 500 мл 

Примітки: – ПМ – прихований мастит, кх – клінічно хворі, кз – клінічно здорові. 
 
Дозу РПБ для внутрішнього застосування визначали із розрахунку по 30 мг іонів магнію на 1 кг 

живої маси тіла тварини згідно із прийнятими методиками [4–7, 19] до розрахованої кількості розчи-
ну додавали 500–600 мл водогінної води і з допомогою гумової пляшки вводили корові через рот 
внутрішньо. 

Гель проти прихованого маститу отримали із ТОВ ЛНТ, у якому він мав назву «LACTIS 
subclinical» – гель при субклінічному маститі. 

У досліді було два цикли із 7-добовим інтервалом між ними. В кожному циклі препарати застосо-
вували 7 разів із 22–24-годинним інтервалом після вечірнього доїння. В циклі 2 застосовували РПБ 
лише коровам, які залишились хворими на прихований мастит [6, 9]. 

За коровами велося постійне клінічне спостереження та щодобове дослідження проб їхнього мо-
лока з допомогою тесту з мастидином. До застосування препаратів та через 20–22 години після кож-
ного циклу у корів брали проби крові для визначення кількості еритроцитів, лейкоцитів і гемоглобіну 
та по 10-12 мл крові із яремної вени для біохімічних досліджень сироватки на рівень магнію, кальцію, 
фосфору за описаними методиками [19]. Цифровий матеріал обробляли шляхом застосування методів 
біостатистистики опублікованих у відомому джерелі [17]. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Із 261 обстеженої корови у 57 (21,84 %) виявили ураження запаленням молочних залоз. Причому 5 

(1,92 %) корів мали клінічно виражені форми маститу, а 52 (19,92 % ) корови – приховану форму, із 
яких у 13 (25,0 %) була ураженою одна частина вим’я, 22 (42,3 %) – дві частки, 13 (25,0 %) – три і 4 
(7,7 %) – чотири частини.  

Усі корови, яким застосовували РПБ, мали задовільний клінічний стан. Було лише одне виклю-
чення – майже в усіх корів виявили хитання різців на 1–2 мм у чашечках нижньої щелепи, що свідчи-
ло про порушення в них мінерального обміну, зокрема кальцію і фосфору. Результати гематологічних 
та біохімічних досліджень наведені в табл. 2. 

Із табл. 2 видно, що у корів груп 1 і 2, яким застосували РПБ у першому циклі порівняно з контро-
лем спостерігали вірогідне підвищення у крові кількості еритроцитів (р<0,05–0,001) і гемоглобіну 
(р<0,05–0,01), а в сироватці крові – іонів магнію (р<0,05). У всіх тварин досліду, включаючи і конт-
рольну, виявлено порушення співвідношення «кальцій : фосфор» через нестачу кальцію.  

Корови групи 3 мали лише вірогідне (р<0,05) підвищення у крові кількості гемоглобіну до 
119,06±1.24 г/л (контроль 109,08±2,25 г/л), що, зважаючи на наукові публікації [5], є наслідком недо-
статньої дози препарату. 
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2. Результати досліджень проб крові корів дослідних груп, M±m 

Групи n Еритроцити, 
(1012/л) 

Лейкоцити, 
(109/л) 

Гемоглобін, 
(г/л) 

В неорганічних солях, мг/100 мл 
Ca : P 

Mg Cа Р 
Перед початком досліду 

1 6 5,24±0,30 12,04±0,22* 110,42±2,23 2,10±0,10 10,25±0,32 8,16±0,13 1,26 : 1 
2 6 5,21±0,16 11,44±0,11** 112,25±3,40 2,14±0,09 10,43±0,54 8,23±0,55 1,27 : 1 
3 6 5,11±0,12 11,42±0,23* 110,08±2,34 2,18±0,12 10,55±0,24 8,65±0,33 1,22 : 1 

4кх 6 5,35±0,11 10,75±0,16* 112,44±3,33 2,19±0.13 10,22±0,35 8,24+0,36 1,24 : 1 
5кз 6 5,42±0,21 7,82±0,26 109,19±2,32 2,09±0,02 10,65±0,36 8,10±0,40 1,31 : 1 

Після циклу 1 
1 6 6,69±0,12** 12,20±0,40* 128.60±3.40** 2,24±0,02* 9,97±1,02 8,20±1,02 1,22 : 1 
2 6 6,53±0,26*** 10,06±0,23 127,02±2.40** 2,19±0,02* 10,24±0,12 9,14±0,08 1,20 : 1 
3 6 6,49±0,32 10,65±0,37* 119,06±1.24* 2,16±0,04 10,27±0,26 9,12±0,72 1,13 : 1 

4.кх 6 5,88±0,13 11,12±0,42* 107,04±1.55 2,14±0,04 8,97±0,02 7,85±0,65 1,14 : 1 
5.кз 6 5,80±0,05 9,08±0,26 109,08±2,25 2,10±0,02 9,87±0,32 8,40±0,61 1,18 : 1 

Після циклу 2 
1 3 6,80 8,36 128,00 2,30 10,88 9,10 1,20 : 1 
2 3 6,98 8,47 132,00 2,17 10,60 8,27 1,28 : 1 
3 3 6,81 7,63 129,16 2,27 10,74 8,47 1,27 : 1 

4.кх 6 5,72±0,24 11,36±0,12* 110,11±2,43 2,12±0,06 9,82±0,11 7,98±0,64 1,23 : 1 
5.кз 6 5,72±0,15 8,22±0,16 114,17±0,04 2,10±0,09 10,02±0,26 8,80±0,71 1,14 : 1 
Примітки: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – порівняно з показниками клінічно здорових ко-

рів; кх – корови, хворі на прихований мастит, яким препарати не застосовували, кз – корови клінічно 
здорові. 

 
У крові корів циклу 2 порівняно з контролем була підвищеною кількість еритроцитів і гемоглобі-

ну, а в сироватці – магнію. Але через малу кількість вибірок немає можливості визнати їх різницю 
вірогідною. 

Дані табл. 3 показують, що в циклі 1 перші корови, яким застосували препарати із РПБ, стали клі-
нічно здоровими через 6 діб і на 7-му добу їх стало по 3 у групах 1–3. У циклі 2 в цих групах було по 
3 корови. Вони також вилікувалися на 5–6-у добу після повторного прийому препаратів.  

3. Кількість клінічно здорових корів, виявлених серед хворих на прихований мастит, після  
застосування препаратів в обох циклах 

Групи 
1-й цикл 2-й цикл 

n діб від початку лікування залишилось 
хворими n діб від початку лікування залишилось 

хворими  1–4 5 6 7 1–2 3–4 5 6 7 
1 6 0 0 3 3 3 3 0 0 1 3 3 0 
2 6 0 0 2 3 3 3 0 0 0 2 3 0 
3 6 0 0 1 3 3 3 0 0 0 2 3 0 
4 кх 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 6 
5 кз 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 

Примітка: 0 – клінічно здорових корів не виявлено. 
 
Отже, при застосуванні РПБ внутрішньо чи нашкірно ми отримали подібний лікувальний ефект. 

Найбільш зручним при використанні є препарат у вигляді гелю, тому використання такої його форми 
є перспективним. Вона є більш простою і зручною у застосуванні при нанесенні на шкіру вим’я порі-
вняно із нанесенням на шкіру РПБ чи введенням його внутрішньо. 
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Висновки 
1. З’ясовано, що застосування розчину Полтавського бішофіту внутрішньо, на шкіру вим’я й у ви-

гляді гелю 7 діб поспіль з 22–24-годинним інтервалом у двох циклах із 7-добовим інтервалом між 
ними мало позитивний ефект. Три корови в першому і три у другому циклах не мали ознак прихова-
ного маститу на шосту-сьому добу досліду. 

2. Отримані результати показали, що РПБ та гелевий препарат на його основі має перспективу 
щодо лікування корів, хворих на прихований мастит.  

Перспективи подальших досліджень. У подальших дослідженнях плануємо вивчити імунологічні 
показники крові корів, хворих на прихований мастит. 
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