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У статті наведені результати бактеріологічних досліджень секрету молочної залози 

корів у господарствах різних форм власності Львівської області. Доведено, що молоко від 

корів, хворих на мастит, майже в усіх випадках містило значну кількість умовно-патогенних 

мікроорганізмів. Причому, домінуючу роль у спектрі цих мікроорганізмів відігравали: 

стрептококи і стафілококи, найчастіше виділялись культури Staphylococcus аureus, 

Streptococcus agalactiae, Escherichia coli. Хвороби молочної залози корів завдають значних 

економічних збитків господарствам різної форми власності, які полягають у не 

доодержуванні молока, зниженні його якості та вибраковці корів, в першу чергу 

високопродуктивних. Крім того, вживання молока від хворих корів на мастит загрожує 

здоров'ю людей, що є неприпустимим. 

Створення нових й удосконалення існуючих протимаститних засобів здійснюється, як 

правило, шляхом розробки багатокомпонентних препаратів, до складу яких входять декілька 

активно діючих речовин із різних класів хімічних сполук, які повинні доповнювати одна одну в 

спектрі протимікробної активності. Саме тому, виправданою є розробка нових 

протимаститних засобів, які б гарантували високу ефективність їх застосування. 

Ключові слова: МАСТИТИ, МОЛОЧНА ЗАЛОЗА, МІКРООРГАНІЗМИ, 

МІКРОФЛОРА,  КУЛЬТУРА, ЗБУДНИК, БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. 
 

Мастит (Mastitis) – запалення молочної залози, що розвивається внаслідок дії 

механічних, термічних, хімічних та біологічних факторів і характеризується патологічними 

змінами у тканинах і секреті молочної залози. Мастити можуть виникати під впливом різних 

факторів, дія яких зазвичай проявляється в поєднанні з численними, що привертають до 

захворювання, умовами.  Відповідно до етіології, всі мастити можна розділити на дві основні 

групи: інфекційні, що виникають в результаті впливу мікроорганізмів на молочну залозу, 
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неінфекційні, що з'являються при фізичному або хімічному травмуванні вим'я, неправильному 

доїнні тощо. Вони характеризуються патологічними змінами як у тканинах, так і в секреті 

молочної залози [1]. 

Хвороби молочної залози трапляються у корів із різною продуктивністю як у період 

лактації, так і в сухостійний, незалежно від пори року [2, 5–8]. 

Сприятливих факторів для виникнення маститів дуже багато. Тому врахувати їх усіх 

неможливо. Необхідно виділити основні чинники, зокрема: резистентність організму корови і 

її молочної залози; наявність і ступінь патогенності збудників; дію стресових чинників; умови 

годівлі, утримання, експлуатації, особливо, доїння [1, 3–5]. 

Серед мікроорганізмів-збудників маститів є резервуарні (Staphylococcus аureus, 

Streptococcus agalactiae), які постійно містяться у вимені і часто спричинюють субклінічні 

мастити. Можливо, цьому сприяє те, що на сучасних великих фермах у корів імунітет 

знижений. За порушення технології, зниження імунітету, дії несприятливих факторів 

виникають клінічні  мастити [1–4]. Інший вид збудників – мікроорганізми навколишнього 

середовища, які можуть бути сапрофітні, патогенні та умовно-патогенні: Streptococcus uberis, 

Streptococcus disgalactiae, Escherichia coli, які викликають мастит [8, 10–12]. 

Ефективність лікування корів за маститів знаходиться в прямій залежності від 

своєчасності і послідовності надання лікувальної допомоги. Важливо не лише ліквідувати 

вогнище запалення, але й уникнути рецидиву, не допустити поширення захворювання на інші 

чверті вимені, зберегти продуктивність тварини. Лікування проводять з урахуванням форми та 

перебігу захворювання [8, 10–12]. 

Значний рівень резистентності мікроорганізмів до антибіотиків потребує пошуку нових 

сполук з антимікробною дією та розробки на їх основі нових ефективних лікарських засобів. 

Етіотропна терапія базується на застосуванні антимікробних засобів – антибіотиків, 

сульфаніламідів і інших хіміотерапевтичних препаратів, а також препаратів на основі 

ферментів мікробних клітин, пробіотиків, фітонцидів тощо. Протимаститні препарати можуть 

містити один лікарський засіб або їх комбінації. Вони нерідко мають різні торгові назви, є 

аналогами за своїм складом і механізмом дії. 

Останнім часом проводяться дослідження щодо створення нових комплексних 

антибактеріальних препаратів, що запобігають виникненню полірезистентних штамів 

мікроорганізмів. Значних успіхів у вирішенні цієї проблеми досягли вчені з-за кордону [9, 10]. 

Ринок ветеринарних препаратів на сучасному етапі є недосконалим і потребує значного 

розвитку. 

Метою нашої роботи було дослідити секрет молочної залози корів на предмет 

виявлення збудників маститу та визначення їх чутливості до антибіотиків. 

Матеріали і методи. Виділення мікроорганізмів із проб молока корів, хворих на мастит, 

проводили загальновизнаними методами. Ідентифікацію мікроорганізмів і визначення їх 

чутливості до широкого спектру антибіотиків проводили за допомогою автоматичного 

мікробіологічного аналізатора “VITEK-2”та згідно з довідником Берджі [16]. 

Чутливість мікроорганізмів до антибіотиків потрібно визначали у чистій культурі. Для 

виготовлення інокуляту 5-10 однорідних колоній суспендували у 2 см³ ізотонічного розчину 

натрію хлориду. Бактеріальну суспензію (100 КУО/см³, залежно від виду мікробів) в об’ємі 

1 см³, рівномірно розподіляли по поверхні середовища при похитуванні чашки, надлишок 

рідини видаляли піпеткою. Чашки підсушують за кімнатної температури упродовж 20–30 хв, 

після чого на поверхню засіяного газону на однаковій віддалі наклали диски з антибіотиками. 

Результати враховували через 24 та 48 год після інкубування за оптимальної температури, 

вимірюючи діаметри зон затримки росту мікроорганізмів навколо дисків. 

Результати й обговорення. На початковому етапі наших досліджень було проведено 

дослідження 29 проб молока корів, хворих на клінічну та субклінічну форму маститу. 

Результати досліджень наведено в таблицях 1 та 2. 
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 Таблиця 1 

Виділені збудники маститу корів за клінічної форми, n =29 
 

Виділені збудники Кількість % 

Staphylococcus аureus 9 33,7 

Streptococcus agalactiae 8 29,4 

Escherichia coli 2 8,6 

Pseudomonas aeruginosa 2 2,2 

Streptococcus agalactiae + Staphylococcus аureus 5 22,5 

Staphylococcus аureus + Escherichia coli 3 3,6 

 
Таблиця 2 

Виділені збудники маститу корів за субклінічної форми, n =29 
 

Виділені збудники Кількість % 

Staphylococcus аureus + Staphylococcus epidermidis 6 24,1 

Staphylococcus аureus + Staphylococcus epidermidis + Streptococcus agalactiae + 

Streptococcus dysgalactiae 

12 41,6 

Streptococcus dysgalactiae + Streptococcus agalactiae + Streptococcus uberis 8 30,4 

Staphylococcus аureus + Streptococcus agalactiae + Escherichia coli 3 3,9 

 

Як видно з даних таблиць 1 та 2, домінуючу роль у виникненні маститів відіграли 

стрептококи та стафілококи. Найчастіше виділяли Staphylococcus аureus, Streptococcus 

agalactiae, Escherichia coli як в монокультурі, так і в асоціації.  

 Однак, після аналізу виділених збудників із молока хворих тварин, встановили, що за 

клінічної форми маститу частіше виділяли: Staphylococcus аureus (33,7 %), Streptococcus 

agalactiae (29,4 %), Escherichia coli (8,6 %) Pseudomonas aeruginosa (2,2 %) та в асоціації 

Streptococcus agalactiae і Staphylococcus аureus (22,5 %); Staphylococcus аureus та Escherichia 

coli (3,6 %). За виникнення субклінічного маститу виявили такі асоціації: Staphylococcus аureus 

та Staphylococcus epidermidis (24,1 %), Staphylococcus аureus, Staphylococcus epidermidis, 

Streptococcus agalactiae та Streptococcus dysgalactiae (41,6 %), Streptococcus dysgalactiae, 

Streptococcus agalactiae та Streptococcus uberis (30,4 %), Staphylococcus аureus, Streptococcus 

agalactiae та Escherichia coli (3,9 %).  

Необхідно зазначити, що у лабораторній та клінічній практиці для діагностування 

маститів важливу роль відіграють дослідження направлені на виявлення кількості соматичних 

клітин. Контроль кількості соматичних клітин у молоці корів необхідний з огляду своєчасного 

виявлення початкової стадії захворювання і призначення лікування. Нами було встановлено, 

що кількість соматичних клітин у молоці клінічно здорових тварин коливалася в межах 80–400 

тис./см³; за субклінічного маститу – 500–800 тис./см³; за клінічних форм маститу – 800–6900 

тис./см³. 

Крім того, надзвичайно важливим у діагностичному аспекті є визначення клітинного 

складу секрету вимені корів. Оскільки, такий підхід є об'єктивнішим показником здоров'я 

молочної залози в порівнянні з підрахунком загальної кількості соматичних клітин.  

При визначенні клітинного складу секрету вимені корів отримали дані, наведені в 

таблиці 3.  
Таблиця 3 

Клітинний склад секрету вимені корів за різного вмісту соматичних клітин 
 

Секрет вимені 

корів 

Кількості соматичних 

клітин, тис./см³ 
Досліджено проб 

Клітинний склад секрету вимені, % 

нейтрофіли Лімфоцити 

Клінічно 

здорові 

до 100  3 14,9±1,7 51,9±1,2 

до 400  3 15,8±2,0 50,1±2,5 

Хворі на 

мастит 

500 – 800 1 33,3±3,7 41,1±2,5 

800 –1500 17 43,9±3,1 49,9±1,7 
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Як видно з даних таблиці 3, у пробах, взятих від клінічно здорових корів, кількість 

соматичних клітин у секреті вимені була в межах від 100 до 400 тис./см³. Із зростанням 

кількості соматичних клітин у секреті молочної залози виявляли зростання кількості 

нейтрофілів у 1,9–2,1 раза. Вміст лімфоцитів незалежно від кількості соматичних клітин у 

секреті вимені залишався незмінним. 

Запальний процес у молочній залозі супроводжувався збільшенням кількості 

нейтрофілів більше 32 %. Вміст лімфоцитів у секреті клінічно здорових та хворих на мастит 

корів залишався практично незмінним. 

На наступному етапі було визначено чутливість виділених культур до антимікробних 

препаратів. Оцінка чутливості мікробів до антибіотиків та вивчення їх фармакокінетики є 

основними лабораторними показниками, які при їх співставленні дозволяють прогнозувати 

ефективність антибактеріальної терапії. Результати досліджень наведено у таблиці 4. 
 

Таблиця 4 
 

Чутливість виділених культур до антибіотиків 
 

Антибіотики 
Діаметри зон затримки росту (мм)  

Staphylococcus аureus  Escherichia coli  Pseudomonas аeruginosa  

 Ампіцилін  15,9±4,9  16,8±3,2  - 

 Бензилпеніцілін  16,7±3,7  - - 

 Оксацилін  15,2±4,8  - - 

 Цефуроксим  14,8±2,6 16,9±3,8  - 

 Цефтриаксон  15,1±2,9  31,1±3,2  18,1±3,3  

 Амікацин  14,8±1,5  19,8±1,9  19,9±3,1 

 Гентаміцин  16,8±3,0  23,7±3,8  19,8±3,9  

 Ципрофлоксін  17,5±2,6  20,8±4,9  26,8±4,9  

 Норфлоксацин  16,8±4,9  22,1±3,2 25,1±4,8  

 Левоміцетин  15,5±3,1  17,9±4,1 - 

 Клиндаміцин  13,9±4,1  - - 
 

Примітка: '' - '' - відсутність зон затримки росту. 

 

Як видно з даних таблиці 4. виділені культури до досліджуваних антибіотиків були 

помірно-чутливими або резистентними. Зокрема, Pseudomonas аeruginosa була стійка до 

ампіциліну, бензилпеніціліну, цефуроксиму, левоміцетину, клиндаміцину, еритроміцину, 

тетрацикліну та оксациліну; Escherichia coli до бензилпеніціліну, оксациліну, клиндаміцину та 

еритроміцину; Staphylococcus аureus до еритроміцину. 

Отже, створення нових й удосконалення існуючих протимаститних засобів 

здійснюється, як правило, шляхом розробки багатокомпонентних препаратів, до складу яких 

входять декілька активно діючих речовин із різних класів хімічних сполук, які повинні 

взаємодоповнювати одна одну в спектрі протимікробної активності. Значний рівень 

резистентності мікроорганізмів до антибіотиків потребує пошуку нових сполук з 

антимікробною дією та розробки на їх основі нових ефективніших лікарських засобів. Це і 

становить актуальність необхідності в розроблені нових протимаститних препаратів. 

 

В И С Н О В К И 

 

1. Встановлено, що молоко від корів, хворих на мастит, майже в усіх випадках містило 

значну кількість умовно патогенних мікроорганізмів. За цих умов, домінуючу роль у спектрі 

цих мікроорганізмів відігравали стрептококи і стафілококи, найчастіше виділялись такі 

культури: Staphylococcus аureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli як в монокультурі, 

так і в асоціації.  

2. За клінічної форми маститу частіше у монокультурі виділяли: Staphylococcus аureus 



194 

(33,7 %), Streptococcus agalactiae (29,4 %), а в асоціації – Streptococcus agalactiae і 

Staphylococcus аureus (22,5 %). За субклінічної форми маститу виділяли такі культури в 

асоціації: Staphylococcus аureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae та 

Streptococcus dysgalactiae (41,6 %); Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae та 

Streptococcus uberis (30,4 %) Staphylococcus аureus та Staphylococcus epidermidis (24,1 %). 

3. Виділені культури мікроорганізмів, від корів, хворих на мастит, були помірно-

чутливими або стійкими до досліджуваних антибіотиків. 

Перспективи досліджень. Дослідження ефективності новостворенного 

протимаститного препарату. 

 

PROBLEMS AND DEVELOPMENT OF NEW PREPARATION  

FOR COWS TREATMENT SUFFERING FROM MASTITS 

 

I. Kushnir, S. Murska 
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11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine 

 

S U M M A R Y 

 

The article contains the results of bacteriological search of cows mammary gland secretions 

in farms of different ownership forms in Lviv region. It has been proved, that milk from cows 

suffering from mastitis, in almost all cases contained a significant number of conditionally pathogens. 

Moreover, a dominant role in the spectrum of microorganisms played: streptococci and staphylococci, 

culture Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli are most often allocated. 

Diseases of the mammary gland of cows causing significant economic losses to farms of different 

ownership, consisting in not obtaining to milk, reducing its quality and culling of cows, primarily of 

high productivity. Furthermore, the use of milk from sick cows with mastitis threatens the health of 

people, which is unacceptable.  

Creating new and improving existing anti-mastite means, as a rule, is carried out through the 

development of multi-drugs, which include a number of active substances from different classes of 

chemical compounds, which should complement each other in the spectrum of antimicrobial 

activity. That is why, to develop new anti-mastite means are justified, which would guarantee a high 

efficiency of their applications. 

Keywords: MASTITIS, MAMMARY GLAND, MICROORGANISMS, MICROFLORA, 

CULTURE, PATHOGENS, BACTERIOLOGICAL TESTS. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 

 

 В статье приведены результаты бактериологических исследований секрета молочной 

железы коров в хозяйствах различных форм собственности Львовской области. Доказано, что 
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молоко от коров, больных маститом, почти во всех случаях содержало значительное 

количество условно-патогенных микроорганизмов. Причем, доминирующую роль в спектре 

этих микроорганизмов играли: стрептококки и стафилококки, чаще всего выделялись 

культуры Staphylococcus аureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli. Болезни молочной 

железы коров наносят значительный экономический ущерб хозяйствам различных форм 

собственности, которые заключаются в недополучении молока, снижении его качества и 

выбраковке коров, в первую очередь высокопроизводительных. Кроме того, употребление 

молока от коров, больных маститом угрожает здоровью людей, что недопустимо. 

 Создание новых и усовершенствование существующих противомаститных средств 

осуществляется, как правило, путем разработки многокомпонентных препаратов, в состав 

которых входят несколько активно действующих веществ из разных классов химических 

соединений, которые должны дополнять друг друга в спектре противомикробной активности. 

Именно поэтому, оправдана разработка новых противомаститных средств, которые бы 

гарантировали высокую эффективность их применения. 

Ключевые слова: МАСТИТЫ, МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, МИКРООРГАНИЗМЫ, 

МИКРОФЛОРА, КУЛЬТУРА, ВОЗБУДИТЕЛЬ, БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ. 

 

Л І Т Е Р А Т У Р А  

 

1. Акушерська і гінекологічна диспансеризація у системі профілактики неплідності та 

маститів у корів / Г. В. Звєрєва, С. П. Хомин, В. І. Тирановець [та ін.] // Збірник наукових праць 

Національного аграрного ун-ту: «Проблеми фізіології і патології відтворення тварин». – К., 

2000. – Вип. 22. – С. 21–28. 

2. Методика визначення бактеріостатичної та бактерицидної концентрації 

антибактеріальних препаратів методом серійних розведень / М. В. Косенко [та ін.] // Київ, 

2003. – 6 с. 

3. Оксамитный Н. К. Биологическая диагностика мастита / Н. К. Оксамитный,  

Э. Т. Мохаммед // Ветеринария. – 1989. –  № 7. – С. 50–52. 

4. Яблонський В. А. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення 

тварин з основами андрології: підручник / В. А. Яблонський, С. П. Хомин, Г. М. Калиновський 

[та ін.] // За ред. В. А. Яблонського. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 608 [1] с. 

5. Авдеева А. В. Проблема резистентности микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам / А. В. Авдеева // Лабораторная диагностика. – 1998. – № 3(5). – С. 35–38. 

6. Ивашура А. И. Система мероприятий по борьбе с маститами коров / А. И. Ивашура. 

// Росагропромиздат, 1991. – 240 [1] с. 

7. Васильєв В. Г. Лікування корів, хворих на мастит // Ветеринарія. – 1984. – № 7. – С. 

52–53. 

8. Хількевич І. М. Профілактика і лікування маститу // Ветеринарія. – 1987. – № 4. – С. 

51–53. 

9. Париков В. А. Мастит у коров / В. А. Париков, Н. Т. Климов // Ветеринария. – 2000. – 

№ 11. – С. 34–37. 

10. Ивашура А. И. Использование антимикробных препаратов для лечения коров, 

больных маститом / А. И. Ивашура // Вопросы ветеринарной фармации и фармакотерапии. – 

Сигулда, 1990. – С. 39–41. 

11. Головко А. Н. Лечение коров больных маститами / А. Н. Головко, В. Я. Вечтомов, 

А А. Кузьмин [и др.] // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Вип. 77. – Харків, 2000. 

– С. 79–84. 

12. Мурська С. Д. Хвороби молочної залози. Доцільність наукових досліджень із 

створення нових лікувальних препаратів із використанням третинних амінів та четвертинних 



196 

амонієвих сполук /С. Д. Мурська, І. М. Кушнір // Науково-технічний бюлетень Інституту 

біології тварин і ДНДКІ  ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2014. – Вип. 15,  № 4. – С. 

271–275.  

13. Effect of enrofloxacin treatment on plasma endotoxin during bovine Escherichia coli 

mastitis / H. Dosogne, E. Meyer, A. Sturk [et al.] // Inflammation Research. – 2002. – Vol. 51. – Р. 

201–205. 

14. Kuzmich R. G. Problems of Mastitis in Cows on the Farms of the Resbublic of Belarus / 

R. G. Kuzmich // Animal farming in transition – the role of animal reproduction: Mastitis symposium. 

– 2007. – Report 19. – P. 17. 

15. Jemeljanovs A. Mastitis Pathogenegis Agents’ Spectrum in Cows Milk // Animal farming 

in transition – the role of animal reproduction: Mastitis symposium / A. Jemeljanovs, 

I. H. Konosonoka // J. Dulbinskis. – 2007. – Report 19. – P. 17. 

16. Хоулт Дж. Определитель бактерий Берджи / Хоулт Дж [и др.] // М.: Мир, 1997. 

17. Пяткін К. Л. Мікробіологія / К. Л. Пяткін, Ю. С. Кривошеш // К., 1992. – С. 115–

138, 187–196.  

 

Рецензент – В. О. Величко, д. вет. н., ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


