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Вступ 

 

Інфекційний папіломатоз розвивається у тварин, у яких він зустрічаєть-

ся у природі. Ці ушкодження можуть розглядатися, як доброякісна гіперпла-

зія, оскільки вони не метастазують і не вбивають господаря. Однак, по край-

ній мірі, у трьох видів тварин папіломи можуть піддаватися злоякісній тран-

сформації в карциному. У деяких випадках вірус може викликати ракові пух-

лини у чужорідних господарів при експериментальному і природному інфі-

куванні. Цей онкогенний потенціал робить папіломавіруси важливою групою 

пухлинних вірусів.  

Бородавки виявляли у тварин впродовж багатьох століть. Кінські папі-

ломи описав іще в 9 столітті Халіф Багдадський. Експериментальна передача 

бородавок була виконана в кінці 19-го і на початку 20-го століття, собачі ора-

льні папіломи передані в 1898 році та кінські бородавки шкіри в 1901 році [1]. 

Про вірусну природу бородавок був зроблений висновок у результаті ек-

спериментів по передачі стерильних фільтратів бородавок людини в 1907 році, 

потім це було продемонстровано для тваринних папілом. Хоча кролячі папіло-

ми вивчені вже давно, перетворення папілом у плоскоклітинний рак, встанов-

лено більше 85 років тому –  вони залишаються іще не досить дослідженими. 

Тривалий час література про папіломи не стосувалася експериментів з 

передачі вірусів і опису патологічних уражень. Це зрозуміло тому, що голов-

ною перешкодою для аналізу цих вірусів була відсутність відтворювальної си-

стеми клітинної культури, яка дозволяє їх реплікацію. Однак, папіломи викли-

кають до себе зацікавлення через досягнення у галузі методів молекулярної 

біології, особливо молекулярного клонування, які зробили ці віруси більш 

сприйнятливими до експериментів. Хоча, молекулярні аспекти дослідження 

папіломавірусів продовжуються, велика частина отриманої інформації має 

значний науковий інтерес. Доведено, що ці віруси мають незвичайні біологічні 

властивості, які, роблять їх унікальними в галузі пухлинної вірусології[2]. 

Папіломатоз – це хвороба, яка набула значного поширення в нашій кра-
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їні. Щороку вона вражає в межах держави велике поголів’я тварин. За дани-

ми Черняк С.В. та ін. (2002), папіломатоз виявили у 43% молодняку великої 

рогатої худоби у 10 – 21-місячному віці [3]. 

У результаті, наше сільське господарство несе значні втрати. Перш за 

все, внаслідок захворювання  істотно зменшується продуктивність хворої 

тварини, а це означає, що погіршуються прирости, падає оплата корму, зни-

жуються надої. Як наслідок, страждає економіка країни, бо недоотримуються 

колосальні кошти, які можна було б задіяти на вирішення інших, важливих 

народногосподарських проблем.  

У деяких випадках дана хвороба призводить не лише до зниження про-

дуктивності тварини, чи утруднює її використання в технологічному процесі 

ферми, але й, нерідко, до її вимушеного забою [4]. 

Виходячи з важливості вивчення папіломатозу, як поширеної хвороби, 

що призводить до значних економічних збитків, метою наших досліджень 

було: встановити ступінь розповсюдження та частоту локалізації папілом у 

різних ділянках тіла великої рогатої худоби та дати порівняльну оцінку ефек-

тивності двох методів лікування корів на папіломатоз. 

Для реалізації вказаної мети були поставлені завдання: 

- провести аналіз літератури, що стосується папіломатозу у великої ро-

гатої худоби; 

- дослідити поширення папіломатозу у великої рогатої худоби; 

- вивчити частоту локалізації папілом на тілі хворих тварин; 

- визначити клінічні форми папіломатозу; 

- встановити вплив двох методів лікування папіломатозу у корів на 

морфологічні та біохімічні показники їх крові; 

- визначити лікувальну ефективність двох методів лікування папілома-

тозу у корів; 

-  провести аналіз економічної ефективності виконаної роботи. 
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1. Огляд літератури 

1.1. Класифікація папіломавірусів та види папілом 

 

У папіломи є рід А таВ сімейства Papovaviridae [5]. Ці роди відрізня-

ються за розміром капсиди і геному. Роди також відрізняються за своїми біо-

логічними властивостями. Загалом, папіломавіруси неактивні in vitro і про-

дукують доброякісні пухлини шкіри та слизової оболонки у їх господарів у 

результаті природної інфекції. Папіломавіруси, з іншого боку, не є онкоген-

ними в умовах природного інфікування і здатні проявляти широкий спектр 

властивостей у культивованих клітинах. 

Номенклатура папілом була переглянута після виявлення кількох, мі-

німально споріднених вірусів. Найбільш вивченими є людські папіломавіру-

си (HPVs), для яких було визначено вісім типів. Запропоновані номенклатури 

передбачають класифікацію вірусів на типи або підтипи на основі полінукле-

отидної послідовності. Для того, щоб бути розцінені як новий тип вірусу, при 

серологічних аналізах повинні проявитися максимум 50% полінуклеотидної 

послідовності, подібної до інших класифікованих вірусів. Ці віруси міс-

тять>50%, але <100% послідовностей дезоксирибонуклеїнової кислоти 

(ДНК) [6]. 

Віруси були виявлені в папіломах у багатьох видів ссавців, у тому чис-

лі шкірних утворень опосуму, собаки і свині, пошкоджень у ротовій порож-

нині койоту і кролика і папілом на вимені кіз [7]. 

Вірус, виділений з хом'яків також класифікований член роду папіломи 

[5]. Проте, цей вірус, хоча він дозріває в епітеліальних клітинах, як папіломи, 

має меншу капсиду (45 нм) і менший дволанцюговий, ковалентно замкнутий 

кільцевий геном ДНК (3 х 106 Дальтона) і не може бути класифікований, як 

папілома, а член роду поліомавірусів. 

Капсида папіломавірусів має розмір від 50 до 55 нм в діаметрі. У лю-

дини і американського кролика папіломи мають 72 капсомерів [8]. Трубчасті 

варіанти вірусу папіломи були виявлені в деяких препаратах. Папіломи дво-
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ланцюгового геному, ковалентно закриті круглою ДНК молекулою з молеку-

лярною масою в діапазоні від 4,5 х 106 для великої рогатої худоби типів 3 і 4 

до 5,5 х 106 для орального собачого вірусу [9]. 

Вірусний геном достатній для кодування близько 300000 дальтонів біл-

ка. Вміст гуанін-цитозину папіломавірусної ДНК складає від 41% для HPV 50 

мкл%. ДНК типу ВПЛ 1 має значний вміст аденін-тиміну [10]. Віріон-білки, 

які складають 88% від маси і до 10 поліпептидів, були виявлені за допомогою 

гель-електрофорезу з додецилсульфатом сульфату поліакріламіду [11]. 

Основні структурні поліпептиди мають молекулярну масу в діапазоні 

від 50 000 до 60 000. Незначні поліпептиди з високою молекулярною масою 

спостерігалися в деяких препаратах, але їх виявлення є непостійними і мо-

жуть бути артефактами очищення або агрегатами. Поліпептиди в діапазоні 

молекулярних мас 30000 до 40000 послідовно визначені в багатьох вірусних 

дослідженнях. Чотири з низькою молекулярною масою поліпептиди тісно 

пов'язані з вірусною ДНК, були встановлені, як схожі на клітинні гістони. В 

ході проведених стандартних аналізів не було виявлено серологічної перех-

ресної реактивності серед основних білків капсиду різних видів папіломаві-

русу [12] і не виявлено ніякої гомології послідовності ДНК між членами цієї 

групи. 

Папіломи можуть бути поділені залежно від живлення тканин і гістоло-

гії уражень. Одна група, виділена у коней, зяблика, великої рогатої худоби 

типу 3 і 5, а також вірус папіломи американського кролика, індукує неопла-

зію шкірного багатошарового епітелію. В той час, як тип 4 у ротовій порож-

нині собаки і великої рогатої худоби являє собою другу групу, що у першу 

чергу індукують гіперплазію нормального не розшарованого лускатого епі-

телію. Третя група включає папіломи типів великої рогатої худоби 1 і 2, 

овець і європейських лосів, які індукують не лише шкірну папілому, але, крім 

того, глибше лежачу фіброму сполучної тканини (фіброма Лома). Вірус фіб-

роми оленів являє четверту групу, з продукуванням фіброми з мінімально гі-

перплазованим шкірним епітелієм. У всіх гістологічних типах, у тому числі 
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фіброми оленів, неушкоджений вірус може бути продемонстрований лише у 

зовнішніх шарах ороговіваючих клітин епітелію [13]. 

Продуктивна папіломавірусна інфекція епітеліальних клітин призво-

дить до гіперплазії клітин в остистому шарі (акантоз). Ці клітини показують 

збільшення розміру і кількості десмосом і тонофібрил, у той час, як інші епі-

теліальні клітини показують дегенеративні зміни з втратою тонофібрил, дес-

мосом, фокусною ядерною атипією і цитоплазматичною вакуолізацією. У 

верхніх шарах епітелію, ці зміни більш виражені. У зернистому шарі, ядерні 

дегенерації проявляються недостатньо мірою конденсації хроматину. Елект-

ронно-мікроскопічний аналіз показує віріони кристалічної решітки в ядрах 

ушкоджених клітин в ороговіваючому шарі. На відміну від цього, у білохвос-

тих оленів виділені фіброми, утворені фіброма-вірусом [14]. Ці фіброми по-

казують велику проліферацію фібробластів, з клітинами, розташованими між 

ними. Поверхневий епітелій має м'який покрив. 

Фібропапіломи демонструють поєднання цих ефектів. На початку ін-

фекційного процесу, першою реакцією шкіри є стимуляція фібробластів в 

дермі, яка супроводжується запальною реакцією, набряком і інфільтрацією 

лейкоцитів. Приблизно через тиждень після інфекції, запальна реакція сти-

хає, але фібробластна стимуляція триває з подальшим проникненням фіброб-

ластів з сосочкового шару дерми. Епітелій, який перекриває ділянку шкірної 

гіперплазії починає розмножуватися і показує акантоз і гіперкератоз. 

 

 

1.2. Лікування папіломатозу 

 

Лікування великої рогатої худоби від папіломатозу вакцинами з боро-

давок важко оцінити, оскільки хвороба самообмежується і її тривалість інди-

відуальна у тварин. У дослідженні, в якому враховували деякі показники (на-

приклад, час інфікування), вакцинація не впливає на темпи регресії борода-

вок. Значна частина тварин не змогла відмовитися від своїх бородавок, не-
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зважаючи на вакцинацію з аутологічними пухлинними препаратами [15]. У 

досить рідкісних випадках, природно набутого папіломатозу пухлини можуть 

стати досить великі. Ці ушкодження зберігаються і не показують жодних 

ознак регресії. В одному такому випадку, в якому імунні параметри були час-

тково змінені, теля з великими бородавками не змогло відповісти на туберку-

лін-тести шкіри після ад'ювантної вакцинації. Його гуморальна відповідь бу-

ла нормальною  і титри антитіл проти BPV виросли після вакцинації вакци-

ною з бородавки[16]. 

Meischke B.R.[17] повідомив, що телята вакциновані BPV-

трансформованою фетальною бичачою шкірою або менінгеальними клітина-

ми були стійкі до зараження BPV, тоді як нетрансформовані тварини не змо-

гли забезпечити стійкість. Автор також спостерігав, що адсорбція від інфіко-

ваної корови з цих трансформованих вірусом клітин значно зменшила його 

нейтралізуючий титр проти BPV. Цей ефект також був відзначений з фрагме-

нтами тканини, отриманої з фібропапіломи і фіброми, але не від вірусу, що 

містить папіломи BPV-1 або -2 походження. Так само, CsCl-смугасті VIMS 

від шкірної фібропапіломи також знизили нейтралізуючий титр Semm [18]. 

Hiddit, J.U. і ін. [5], досліджували tumor-специфічні антигени шляхом 

імунофлуоресценції на поверхні мембран клітин експлантованих з BPV-

індукованих фібром великої рогатої худоби і коней, використовуючи сирова-

тки пухлиноносіїв великої рогатої худоби і коней. Сироватки були перехрес-

но-реактивними і не повністю пригнічували реакції в сироватці крові, що 

блокують дослідження, що вказує на наявність між- і трансспецифічних ан-

тигенів. Клітини, отримані з BPV- індукованих пухлин хом’яка були інертні 

до сироватки коня і бугая і сироватки від пухлин хом'яків і не реагували з 

клітинами конячої і бичачої фіброми. Проте, Geraldes, А.[19] вдалося виявити 

нові антигени в зародкових клітинах миші і хом’яка, змінених в пробірці 

BPV. Тест-сироватки отримували з заражених пухлинами хом'яків і піддава-

ли взаємодії в цитоплазмі клітин, а не на поверхні мембрани. Не відомо, чи ці 

антигени індукують або кодуються BPV. 
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В даний час відомий ряд методів для лікування папіломатозу великої 

рогатої худоби. Їх вибір залежить від форми, види і кількості новоутворень, а 

також від стадії бластоматозного процесу [3]. 

За літературними даними, для руйнування папілом були випробувані 

різні кислоти (азотна, сірчана, миш’яковиста, льодяно-оцтова, трихлороцто-

ва, саліцилова), солі металів (азотнокисле срібло, азотнокислий свинець, пе-

рманганат калію та інші), лікарські рослини (сік і відвар чистотілу, туї, відвар 

лушпайок картоплі, шкірки бананів) [20]. 

Для інфільтрації папілом і оточуючих тканин застосовували 50% роз-

чин сечовини, очищений сірковий ефірі інші речовини [21]. 

Слід зазначити, що методи лікування папіломатозу великої рогатої ху-

доби з використанням аплікацій різних лікарських речовин (сік чистотілу, 

саліциловий колодій, колхамінова мазь і ін.) трудомісткі у виконанні і вима-

гають тривалого лікування. Крім того, часті рецидиви захворювання, оскіль-

ки виявляється тільки місцеве лікування. У деяких випадках, під час лікуван-

ня, молоко використовувати в їжу не можна [22]. 

З метою дії на весь організм per os використовували палену магнезію, 

метіонін. Владутау і співавтори [21], рекомендують внутрішньошкірно вво-

дити 0,25% розчин сульфату магнію. 

Необхідно підкреслити, що самовільне зникнення папілом утруднює 

визначення лікувальної ефективності лікарських засобів, які використову-

ються. 

У початковій стадії захворювання на папіломатоз пропонується всі бо-

родавки змащувати саліциловим колодієм. Обробка проводиться щодня, піс-

ля ранкового доїння до повного зникнення бородавок. У весняно-літній пері-

од бородавки лікують свіжим соком чистотілу. Втирається сік чистотілу один 

раз на добу, протягом 7 - 8 днів. Якщо бородавки не зникають, то після 5-

денної перерви втирання знову повторюють. Якщо бородавка значної вели-

чини і покрита розпалася тканиною, то обережно видаляють її і на поверхню 

рани наносять 0,5% колхамінова мазь [22]. 
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При папіломатозі широко були випробувані новокаїнова блокада і тка-

нинна терапія [23– 30]. 

Хороший ефект при лікуванні папіломатозу вимені і дійок дає новокаї-

нова блокада біля основи вимені 1% розчином новокаїну. Відзначено позити-

вний ефект після ін'єкції під основу папіломи 3 - 5 мл 3% розчину новокаїну 

на 30º спирту. Рекомендується також внутрішньовенне введення 1% розчину 

новокаїну (40 - 80 мл для великих тварин і 5 - 8 мл для дрібних) 3 - 5 разів з 

інтервалом 4 - 5 днів [22]. 

Олівков Б.М. [21], при папіломатозі у великої рогатої худоби рекомен-

дує внутрішньовенне введення 1% розчину новокаїну в кількості 30-40 мл. 

Розчин рекомендується вводити щоденно на протязі трьох днів. 

Нікітін П.Г. [29], при розповсюдженні шкірного папіломатозу застосо-

вував триразову внутрішньовенну ін’єкцію 1% новокаїну в наростаючих до-

зах. При цьому дорослим тваринам вводили 75, 100 і 125 мл; молодим твари-

нам – 50, 75 і 100 мл; молодняку до 1 року – 20, 40 і 60 мл. 

Позитивні результати лікування папіломатозу були отримані при вико-

ристанні тканинної навіски і екстракту печінки, селезінки, сім’яників і інших 

органів великої рогатої худоби [31 - 34]. 

Багато авторів випробовували лікувальну дію ін’єкції тканинної су-

спензії, виготовленої із папілом. Матеріал для щеплення готували шляхом 

подрібнення папіломатозної тканини з послідуючим розведенням фізрозчи-

ном у співвідношенні 1:5; 1:10; 1:20 з додаванням 0,5% карболової кислоти 

(Біберстейн і Сюсенбах), 0,4% формаліну (Розенберх, Олсон) на 50% гліце-

рині [21]. 

Відзначено позитивні результати від підшкірного введення тканинних 

суспензій аутогенних бородавок в 15 - 20 мл фізрозчину. Папіломи очищають 

від бруду і волосся, подрібнюють на шматочки завбільшки до 5 мм. Потім 

тканину підсушують при температурі 30 - 40Сº протягом трьох днів і розти-

рають у дрібний порошок. Суху тканину змішують з фізіологічним розчином 

натрію хлориду в співвідношенні 1:20 і фільтрують через марлю. Фільтрат 
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стерилізують кип'ятінням протягом 10 хв. Потім препарат вводять під шкіру 

в ділянці шиї в дозі 3 - 5 мл [35]. 

Нечаєв П.А. [35], подрібнену папіломатозну тканину попередньо вису-

шував при температурі 30 - 40°С на протязі 3-5 діб, потім розтирав її в поро-

шок і розводив фізіологічним розчином у співвідношенні 1:20. Суспензію фі-

льтрували через шар марлі і стерилізували кип’ятінням у водяній бані на 

протязі 10 хвилин, або консервували гіпозолом у співвідношенні 1:1000. 

Препарат вводили шістьом тваринам підшкірно по 3-5 мл в ділянці шиї і 

отримали добрий лікувальний ефект. 

Необхідно відмітити, що використання вакцин дає не постійний ліку-

вальний ефект [36]. 

Застосуванням тканинних суспензій аутогенних бородавок не завжди 

вдається досягти позитивного ефекту. Слід зазначити, що використання вак-

цини, приготовленої з бородавок на ранній стадії зростання, навпаки стиму-

лює бластоматозний процес. Крім того, приготування цих тканинних препа-

ратів в умовах господарств досить складно.  

При неефективності медикаментозного лікування іноді проводять кріо-

деструкцію. Тампоном або розпилювачем протягом 30 секунд наносять рід-

кий азот на папілом, захоплюючи по краях 1 - 2 мм навколишніх тканин. Крі-

одеструкцію повторюють кілька разів з інтервалом в 4 тижні до повного 

одужання. Істотний недолік методу - болючість [22]. 

Приймаючи до уваги сумнівну лікувальну ефективність лікарської і па-

тогенетичної терапії, а також щеплень, багато авторів вважають, що хірургі-

чне видалення пухлин найбільш ефективний метод лікування [21].  

Техніка оперативного втручання залежить від локалізації пухлин і сту-

пеня ураження.  

При наявності бородавок в невеликій кількості, але значної величини, 

пропонується видаляти їх хірургічним шляхом. Під бородавку вводять 4 - 5 

мл новокаїну і відсікають її разом з шкірою. Після цього на шкіру наклада-

ють 1 - 2 стібка. При незначному ураженні і невеликій кількості хворих тва-



12 
 

 

рин папіломи зазвичай видаляють ножицями, припікаючи рани 10% розчи-

ном ляпісу або 5% спиртовим розчином йоду. Знеболення досягається нейро-

лептанелгезією або місцевою анестезією [22]. 

Екстирпацію здійснюють ножицями або скальпелем. Кровотечу зупи-

няють тампонадою, торзуванням або лігуванням кровоточивих судин. Після 

видалення пухлин, рани присипають антисептичними порошками, такі рани, 

як правило, загоюються під струпом через 10-15 діб. Після операції тварині 

створюють задовільні умови утримання в зоогігієнічному відношенні, особ-

ливо позитивний вплив при цьому дає пасовищне утримання [37]. 

Видалення папілом хірургічним методом дає хороший ефект, але за-

надто багато роботи у виконанні і в деяких випадках не прийнятно (множин-

ні папіломи вимені і сосків). Крім того, видалення великих бородавок на ран-

ній стадії папіломатозу в деяких випадках стимулює зростання зберігшихся 

папілом і веде до рецидиву. Крім цього, потрібна надійна фіксація тварини, 

місцеве, а часто і загальне знеболювання [22]. 

У зв’язку з тим, що екстирповані папіломи можуть бути джерелом роз-

повсюдження захворювання, всі новоутворення повинні бути знезаражені і 

знищені [21]. 

Боротьбу з папіломатозом здійснюють методом виключення джерела 

інфекції. З цією метою необхідно проводити систематичний огляд поголів’я, 

хворих тварин ізолюють і піддають лікуванню. Щомісячна дезінфекція тва-

ринницьких приміщень і предметів догляду 1% розчином їдкого натрію 

сприяє припиненню розповсюдження захворювання. 

У неблагополучних господарствах рекомендується проводити щеплен-

ня молодняка до двохрічного віку формолвакциною. Препарат вводять підш-

кірно в дозі 3-5 мл [36]. 

Отже, огляд літератури дає можливість зрозуміти етіологію, патогенез і 

розповсюдженість папіломатозу серед великої рогатої худоби, а також зна-

йомить з деякими методами лікування цього захворювання. 
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2. Матеріал та методика виконання роботи 

 

Дослідження з наукової роботи проводилися в Кам’янець-Подільській ра-

йонній державній лікарні ветеринарної медицини Хмельницької області. Мате-

ріалом для виконання роботи була велика рогата худоба а також взята від тва-

рин кров. 

Основними методами досліджень були клінічні, а також гематологічні 

та біохімічні дослідження.  

У своїй роботі ми провели аналіз розповсюдження папіломатозу серед 

великої рогатої худоби. Для цього користувались первинними документами 

ветеринарної звітності (акти про проведення диспансеризації та лікування, 

акти вибраковки тварин, журнали реєстрації хворих тварин), а також на ос-

нові власного клінічного обстеження тварин, які лікувалися в Кам’янець-

Подільській районній державній лікарні ветеринарної медицини. Поряд з цим 

проводився аналіз умов утримання та годівлі тварин, ветеринарно-

санітарного стану тваринницьких приміщень. 

Друга частина роботи була пов’язана з клінічною оцінкою та визначен-

ням лікувальної ефективності двох методів лікування папіломатозу у корів 

(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1.  

Схема досліду 

№ 

п/п 

Дослідні 

групи 

Кількість 

тварин 

Спосіб лікування 

1 ІІ 5 

Внутрішньодійкове введення 2%-ного розчину 

новокаїну в дозі 15-20 мл. Повторне введення – 

через 7 днів. 

2 І 5 
На папіломи двічі на день наносили лікарський 

засіб «Антибородавка» до їх руйнування.  
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За результатами клінічного обстеження поголів’я великої рогатої худо-

би хворої на папіломатоз, були відібрані дві дослідні групи корів (І і ІІ) по 5 

голів у кожній. До піддослідних груп відбирали тварин віком 3 – 7 років у 

яких була виражена шкірна форма папіломатозу (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Папіломи на дійках у корови 

 

Відібрані для експерименту тварини знаходилися в однакових умовах і 

отримували однакову годівлю. 

Для лікування корів І-ї групи застосовували новокаїнотерапію. При 

цьому після доїння дійки обробляли розчином риванолу (етакридину лакта-

ту) в концентрації 1: 1000 і за допомогою шприца (без голки) через дійковий 

канал в кожну чверть вимені вводили 15-20 мл 2% розчину новокаїну. По-

вторне введення препарату ─ через 7 днів. 

З метою лікування корів ІІ-ї групи застосовували лікарський засіб «Ан-

тибородавка», який наносили на папіломи двічі на день до їх руйнування 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Внутрішньодійкове вливання 2%-ного розчину новокаїну корові 

 

Слід відмітити, що в обох групах поряд із застосованими методами, 

проводили хірургічне лікування, особливо в тих випадках, коли новоутво-

рення були масивними або папіломи були на ниткоподібній ніжці. 

Масивні пухлини видаляли хірургічним методом. Для цього після під-

готовки операційного поля, під новоутворення вводили 0,5% розчин новокаї-

ну і за допомогою скальпеля видаляли пухлину, дефект тканин закривали 

глухим швом і обробляли 5% спиртовим розчином йоду. 

Одиничні пухлини невеликого розміру, як і папіломи на ниткоподібній 

ніжці, видаляли безкровним методом – ніжку перев’язували тонкою лігатурою. 

Починаючи з першого дня досліду за тваринами обох груп велося ува-

жне спостереження. Щоденно визначали зміни, які відбувалися з неоплазіями 

та фіксували всі зміни загального стану підданих лікуванню корів. 

У всіх піддослідних корів в 1-й день досліду, через 14 діб після його 

початку і в останній день спостережень (30 доба) брали кров для морфологі-

чних та біохімічних досліджень. В цільній крові визначали вміст гемоглобіну 
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гемометром Салі, кількість еритроцитів та лейкоцитів шляхом підрахунку в 

камері Горяєва. Вміст загального білка рефрактометрично, білкових фракцій 

– методом електрофорезу на плівці із ацетату целюлози [37]. 

Отримані цифрові дані обробляли статистично, визначаючи середню 

арифметичну величину (М), середню квадратичну помилку (m) і вірогідність 

різниці (p) між порівнюваними показниками.  
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3. Результати досліджень 

 

3.1. Розповсюдження папіломатозу серед великої рогатої худоби  

Нами були проведені дослідження розповсюдження папіломатозу серед 

великої рогатої худоби за останні три роки. При цьому ми враховували вік 

хворих тварин (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1. 

Розповсюдження папіломатозу серед великої рогатої худоби 

Рік 
Уражено 

Нетелі та те-

лята 

Корови 

гол. гол. % 1 – 2 лакт. 3 – 9 лакт. 10 лакт. 

гол. % гол. % гол. % 

2015 27 9 33,3 10 37 7 25,9 1 3,7 

2016 33 10 30,3 13 39,4 9 27,3 1 3 

2017 29 9 31 11 37,9 8 27,6 1 3,5 

 

Аналізуючи показники таблиці 3.1, ми можемо сказати, що в 2015 році 

на папіломатоз хворіло 27 тварин. В 2016 році кількість хворих зросла на 6 го-

лів. У подальшому відбулося деяке зменшення випадків захворювання. 

Зменшення кількості хворих тварин, очевидно, пов’язано з цілеспрямо-

ваною боротьбою з папіломатозом великої рогатої худоби, яка ведеться в 

Кам’янець-Подільській районній державній лікарні ветеринарної медицини. 

Ця боротьба включає, перш за все, лікувальні міроприємства. Оскільки єдино-

го загальноприйнятого способу лікування папіломатозу, який би гарантував 

стовідсоткове виздоровлення немає, ветеринарні працівники Кам’янець-

Подільської  районної державної лікарні ветеринарної медицини випробову-

ють різні терапевтичні методи і схеми. Як показує досвід, найбільш ефектив-

ним способом лікування папіломатозу є застосування новокоїнотерапії, проте і 

вона не завжди ефективна [29, 31]. 
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Слід відмітити, що, як свідчать середні дані за три роки, із усіх вікових 

груп до папіломатозу найбільш сприятливі корови 1 – 2 лактації (38%), теля-

та і нетелі (32%), найменше хворіють корови після 9-ї лактації (3,5%) (табл. 

3.1.). 

Більшу захворюваність на папіломатоз молодняка і корів перших лак-

тацій, очевидно можна пояснити тим, що їх резистентність нижча, ніж у до-

рослих тварин. А тому, вони більше піддаються впливу вірусу папіломатозу. 

Про подібні результати щодо вікового складу хворих на папіломатоз тварин 

повідомляють також інші дослідники [3, 27]. 

 

3.2. Вивчення частоти локалізації папілом на тілі хворих тварин 

Аналізуючи записи клінічних обстежень і надання лікарської допомоги 

хворим на папіломатоз тваринам починаючи з 2015 року та проводячи власне 

обстеження  хворих тварин, ми звертали увагу на місця локалізації папілом у 

тварин різного віку (табл.3.2). 

Таблиця 3.2 

Частота локалізації папілом на різних ділянках тіла у великої ро-

гатої худоби у віковому аспекті 
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Телята і нетелі 28 –  9 12 4 – 1 2 

Корови 1-2-ї 

лактації 

34 19 – – – 11 1 3 

Корови 3-9-ї 

лактації 

24 12 – – – 9 1 2 

Корови після 10-ї 
лактації 

3 2 – – – 1 – – 

 

Аналіз отриманих результатів у повній мірі дозволяє не лише виявити 

переважання тієї чи іншої форми папіломатозу, а й звернути увагу на групу 
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причин та факторів, що сприяють виникненню захворювання.  

Так, стосовно телят і нетелів, то тут, в першу чергу привертає увагу на 

себе локалізація папілом у ділянці шиї, плечей, вушної раковини, на нижній 

ділянці черевної стінки та на зовнішніх статевих органах. 

Такий характер поширення папілом у молодняка великої рогатої       

худоби відповідає місцям найбільшого травмування тварин цієї вікової    

групи. Як правило, молоді тварини отримують різноманітні ушкодження         

в  ділянці шиї та плечей  при їх фіксації за допомогою ланцюгів.                    

Травмування вушних раковин відбувається при нумерації тварин шляхом 

вищипів. 

Травмування зовнішніх статевих органів відбувається при появах ознак 

статевої охоти. При цьому тварини завдають одна одній травми рогами або 

травмуються об предмети зовнішнього середовища. Можливе також пошко-

дження слизової оболонки зовнішніх статевих органів під час парування те-

лиць бугаями-плідниками. Нижня черевна стінка ушкоджується під час без-

прив’язного утримання тварин на вигульних майданчиках де вони можуть 

бути травмовані предметами зовнішнього середовища, або від ударів рогами 

інших тварин. 

Стосовно корів 1–2 лактації, локалізація папілом зустрічається на зов-

нішніх статевих органах, черевній стінці, на дійках та шкірі вимені . 

У молодих тварин тканини вим’я не підготовлені до таких сильних 

подразників, як доїння, тому і відбувається його ураження і травмування. На 

цьому фоні і виникає захворювання.  

Більш резистентними є корови 3 – 9 лактації, у них локалізація папілом 

на дійках вимені спостерігалася лише у 9 тварин, на шкірі вимені у 12, на 

нижній черевній стінці у 1 і на зовнішніх статевих органах – у 2 корів. 

У корів старших (більше 10 лактацій) папіломи також переважно вра-

жають дійки, та шкіру вим’я. У більшості випадків ці тварини, особливо при 

змішаній формі папіломатозу в господарстві вибраковуються. 

Подібні дані наводять також інші дослідники [34, 35]. 
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3.3. Вивчення клінічних форм папіломатозу у великої рогатої худоби 

Нами було проведене дослідження клінічних форм папіломатозу. Дані, 

які ми отримали показані в таблиці 3.3 

Таблиця 3.3 

Клінічні форми папіломатозу у великої рогатої худоби 

Роки 

Клінічні форми 

шкірна генітальна змішана 

гол. % гол. % гол. % 

2015 19 70,4 5 18,5 3 11,1 

2016 24 74 4 12,1 5 15,2 

2017 21 72,4 5 17,2 3 10,4 

 

Дослідивши показники таблиці 3.3 за 2015 – 2017 роки, ми бачимо, що 

у великої рогатої худоби найпоширенішою клінічною формою папіломатозу 

є шкірна форма. Так, у всі роки вона була переважаючою з локалізацією па-

пілом на дійках вим’я, про це свідчить те, що з усіх хворих на папіломатоз 

тварин від 70,4 % до 74 % були уражені саме шкірною формою. 

Дані, наведені в таблиці 3.3 свідчать про те, що важливою клінічною 

формою папіломатозу у великої рогатої худоби є генітальна форма, на яку в 

2015 році хворіло 18,5 % від загальної кількості всіх хворих тварин.  

У деяких тварин, крім зовнішніх статевих органів уражується шкіра 

шиї, ділянка плечового поясу. Таким чином проявляється змішана форма па-

піломатозу, при цьому папіломи локалізуються не лише на шкірі, але й на ге-

ніталіях. Як видно з даних таблиці 3.3, ця форма захворювання спостеріга-

ється у 11,1 – 15,2% хворих. 

 

3.4. Гемограма крові корів, яким застосовували різні методи ліку-

вання. 
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Виходячи з важливості досліджень показників крові, ми вважали за не-

обхідне визначити, яким чином різні методи лікування папіломатозу у корів 

впливають на деякі структурні елементи їх червоної і білої крові. Дані, які 

були нами отримані наведені в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4.  

Показники крові піддослідних корів 

Показники Групи тварин 
Період досліду (дні) 

1 14 30 

Гемоглобін 

(г/л) 

І 78,5 ± 4,6 89,5 ± 5,1 93,7 ± 5,5 

ІІ 79,1 ± 5,3 80,5 ± 4,4 81,3 ± 5,8 

p   < 0,05 

Еритроцити 

(Т/л) 

І 5,11 ± 0,51 7,33± 0,49 7,62 ± 0,41 

ІІ 5,39 ± 0,47 5,85 ± 0,52 6,05 ± 0,38 

p   < 0,05 

Лейкоцити  

(Ґ/л) 

І 7,29 ± 0,4 8,74 ± 0,4 8,85 ± 0,3 

ІІ 7,14 ± 0,3 10,21 ± 0,4 9,12 ± 0,4 

p  < 0,05  
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Як свідчать дані наведені в таблиці 3.4, гемограма крові корів, яких лі-

кували використовуючи різні схеми, мала деякі відмінності. 

Вміст гемоглобіну в крові піддослідних тварин при постановці на дос-

лід був не високим. У процесі лікування він зростав у крові корів І групи, що, 

очевидно пов’язано з покращенням їх загального стану. Так, за місяць спо-

стережень кількість гемоглобіну в крові цих тварин зросла з 78,5 ± 4,6 г/л до 

93,7 ± 5,5 г/л. У крові корів ІІ групи вміст гемоглобіну зріс всередньому лише 

на 2 г/л. В результаті, в кінці дослідного періоду кров корів І групи містила 

вірогідно більше гемоглобіну, ніж у тварин ІІ групи. Така велика різниця в 

інтенсивності збільшення гемоглобіну в крові між групами тварин, очевидно 

пов’язана з позитивним впливом новокаїнотерапії. 

Дані таблиці 3.4 показують, що подібно до вмісту гемоглобіну  в крові 

у піддослідних тварин змінювалась і кількість еритроцитів. Найменша кіль-

кість червоних клітин у хворих корів була на початку лікування. В процесі 

курації рівень еритроцитів в їх крові зростав і досяг свого максимуму на 30-

ту добу. Це зростання було особливо вираженим у тварин І групи, для ліку-

вання яких застосовували новокаїнотерапію. 

Починаючи з двох тижнів досліду і до його закінчення, кількість ерит-

роцитів у корів  І групи була вищою ніж у їх аналогів з ІІ групи, хоча вірогід-

ною різниця між групами тварин була лише в кінці досліду (p<0,05). Вищу 

інтенсивність росту кількості еритроцитів у тварин, для яких застосовували 

новокаїнотерапію також можна пояснити позитивною дією цього препарату 

на процеси кровотворення. 

З наведених у таблиці 3.4 даних видно, що кількість лейкоцитів у крові 

тварин була також різною. Проте, на відміну від показників червоної крові 

більше білих клітин у своїй крові мали корови ІІ групи. Якщо  в І групі кіль-

кість лейкоцитів у крові за весь період досліджень зросла всередньому на 1,5 

Ґ/л, то в ІІ за цей самий час відбулося збільшення з 7,14 ± 0,3 Ґ/л до 9,12 ± 0,4 
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Ґ/л. Найбільшою різниця між групами тварин за даним показником була че-

рез 14 діб від початку досліджень (р<0,05). Така перевага обумовлена перш 

за все більш швидшим покращенням загального стану корів І дослідної гру-

пи, що ми пов’язуємо з імуностимулюючою дією новокаїнотерапії. 

 

3.5. Вплив різних способів лікування папіломатозу у корів на рі-

вень загального білка та гамма-глобулінів в їх крові 

У зв’язку з важливістю біохімічних досліджень нами було прийняте 

рішення про проведення визначення вмісту загального білка і гамма-

глобулінів у сироватці крові тварин піддослідних груп. Отримані дані наве-

дені в таблиці 3.5. 

Як свідчать отримані результати, різні методи лікування хворих на па-

піломатоз корів, які були використані в наших дослідженнях, значно позна-

чилися не лише на кількісному вмісті білків в їх крові, але і на динаміці цих 

біохімічних показників. 

Таблиця 3.5. 

Динаміка вмісту загального білка та гамма-глобулінів у сироватці 

крові піддослідних корів 

Показники Групи тварин 
Період досліду (дні) 

1 14 30 

Загальний 

білок            

(г/л) 

І 63,32 ± 1,68 68,15 ± 1,42 70,51 ± 1,54 

ІІ 63,57 ± 1,49 67,79 ± 1,54 65,34 ± 1,28 

p   < 0,05 

Гамма-

глобуліни    

(г/л) 

І 14,27 ± 0,69 18,21 ± 0,93 17,33 ± 0,86 

ІІ 14,36 ± 0,80 15,63 ± 0,76 16,95 ± 0,74 

p  < 0,05  

 

Як свідчать отримані результати, різні методи лікування хворих на па-

піломатоз корів, які були використані в наших дослідженнях, значно позна-
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чилися не лише на кількісному вмісті білків в їх крові, але і на динаміці цих 

біохімічних показників. 

З даних, наведених у таблиці 3.5 видно, що в перший день досліду вміст 

загального білка в сироватці крові корів І і ІІ групи був відповідно 63,32 ± 1,68 

г/л та 63,57 ± 1,49 г/л. Через два тижні відбулося зростання кількості загально-

го білка в крові тварин І групи всередньому на 4,8 г/л, цей процес продовжу-

вався і в кінці досліду цей показник у них складав 70,51 ± 1,54 г/л. 

У корів ІІ групи рівень загального білка в сироватці крові через 14 днів 

досліду зріс до 67,79 ± 1,54 г/л. Після цього відбулося його зменшення у цих 

тварин на 2,45 г/л в кінці дослідного періоду. 

Як показали дослідження, корови І групи протягом всього досліду мали 

дещо вищий вміст загального білка в своїй сироватці крові, ніж ІІ групи. 

Найбільшою ця різниця була в кінці дослідного періоду (р<0,05).  

Згідно даних таблиці 3.5, лікування піддослідних тварин від папілома-

тозу позначилося на вмісті гамма-глобулінів в їх сироватці крові. В обох гру-

пах встановлено збільшення вмісту цих імунних білків у крові корів. Проте, 

якщо в ІІ групі кількість гамма-глобулінів у сироватці крові корів поступово 

зростала з 14,36 ± 0,80 г/л на початку досліду до 16,95 ± 0,74 г/л у кінці дос-

ліджень, то у корів І групи спостерігався період зростання і зменшення вміс-

ту білків цієї фракції. 

Вже через 14 днів після початку лікування вміст гамма-глобулінів у си-

роватці крові цих тварин зріс з 14,27 ± 0,69 г/л до 18,21 ± 0,93 г/л, проте в на-

ступному він зменшився до 17,33 ± 0,86 г/л. 

Через 14 днів досліду корови І групи мали в своїй сироватці крові віро-

гідно вищий вміст гамма-глобулінів, ніж тварини ІІ групи (р<0,05). 

Таким чином, проведені дослідження показали, що вміст білків в сиро-

ватці крові обох груп у процесі лікування поступово збільшувався і набув 

максимальних значень в другій половині досліду.  Причому, за всіма дослі-

джуваними показниками корови, яким застосовували внутрішньодійкові вли-

вання 2%-ного розчину новокаїну значно переважали своїх аналогів з ІІ гру-
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пи, яких лікували засобом «Антибородавка». Це, очевидно, можна пояснити 

покращенням білкового обміну під впливом ін’єкцій новокаїну. 

 

3.6.Лікувальна оцінка двох методів терапії папіломатозу у корів 

Була проведена клінічна оцінка двох методів терапії, які ми використо-

вували в своєму досліді (табл. 3.6). 

Як видно з даних, наведених у таблиці 3.6, корови, яких лікували внут-

рішньодійковим вливанням 2%-ного  розчину новокаїну хворіли всередньому 

14 діб, причому видужали всі тварини. В той самий час, дослідні тварини, 

яких лікували з використанням лікарського засобу «Антибородавка» хворіли 

всередньому 12 діб, проте, ефективність лікування склала 80 %. У однієї тва-

рини внаслідок застосування «Антибородавки» розвинулася сильна алергічна 

реакція і лікування було неефективним. Крім цього, дві тварини з корів ІІ 

групи протягом 1 місяця захворіли знову а з корів І групи протягом 2-х міся-

ців після лікування захворіла одна корова.  

Таблиця 3.6. 

Ефективність різних методів лікування папіломатозу у корів 

Метод 

лікування 

Кількість, 

тварин 

Термін 

видужування 

(днів) 

Виду-

жало 

(%) 

Період 

рецидивування 

тер-

мін 
голів % 

Новокаїнотера-

пія 
5 13 – 15 100 2 міс. 1 20 

Антибородавка 5 11 – 13 80 1 міс. 2 40 

 

Кращу ефективність лікування і менше число рецидивів у корів, які 

отримували новокаїнотерапію можна пояснити саме позитивною дією ново-

каїну. Подібні результати були отримані також іншими вченими [29]. 

З повідомлень деяких вчених відомо, що новокаїн у сполучнотканинних 
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структурах змінює нейродистрофічні процеси, які призводять до суттєвого пі-

двищення імунобіологічних механізмів протипухлинного захисту [28-29]. 

Для новокаїнотерапії були характерні регресивні процеси після 2-х  

внутрішньодійкових вливань 2 %-ного розчину новокаїну, при цьому у папі-

ломи відбувалося зморщення ніжки, з послідуючим зморщенням і самої бо-

родавки. 

А виліковування тварин ІІ групи, відбувалося завдяки речовинам, які 

входять до складу лікарського засобу «Антибородавка». В 100 г цього препа-

рату міститься: саліцилова кислота – 10; екстракт чистотілу – 2,5; екстракт 

тютюну – 2,5; азотна кислота – 10; колодій – 20. 

«Антибородавка» - це комбінований антипапіломний засіб для зовніш-

нього застосування. Має виражену кератолітичну й антисептичну дію. Ком-

бінація саліцилової та азотної кислот сприяє відторгненню ороговілих клі-

тин, затримці росту мікроорганізмів і грибків і знищенню міцелію останніх. 

Після нанесення на ушкоджену ділянку препарат проникає в тканини і ви-

кликає прижиттєву фіксацію тканин. Надалі відбувається муміфікація пато-

логічних клітин, струп темніє і, згодом, самостійно відпадає. 
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4. Економічна ефективність  

 

При визначенні економічної ефективності лікування будемо порівню-

вати два методи лікування папіломатозу у корів. 

1. Розраховуємо витрати на проведення ветеринарних заходів. 

Лікування хворих на папіломатоз корів проводилось лікарем ветерина-

рної медицини і практикантом на посаді фельдшера ветеринарної медицини. 

Хвилинна оплата праці ветеринарних спеціалістів становила:у лікаря 

ветеринарної медицини 28,2 : 60 = 0,47 грн, у фельдшера ветеринарної меди-

цини 19,0 : 60 = 0,32 грн. 

Для лікування хворих на папіломатоз тварин використовували новокаї-

нотерапію і лікарський засіб «Антибородавка». Розчин риванолу готували 

самостійно. 

Вартість 1 мл препаратів, що використовувалась становила: 2%-ний  

розчин новокаїну –  0,5 грн;  0,1 %-ний розчин риванолу – 0,003 грн;  пре-

парат „Антибородавка” – 2,63 грн. Окрім того, для лікування корів І-ї дослід-

ної групи використовували шприці на 10 мл, вартістю 3,82 грн. 

При лікуванні хворих тварин новокаїном, на обробку однієї корови бу-

ло витрачено 6 хв., робочого часу, 2 шприца, 40 мл 2%-ного розчину новока-

їну та 100 мл 0,1%-ного розчину риванолу. Було оброблено 5 тварин. Повне 

видужування тварин наступало всередньому через 14 діб.  

Визначаємо ветеринарні витрати часу, лікарських засобів у грошовому 

відношенні: ВЗ = (5 гол  6 хв.)  (0,47 грн. +  0,32 грн.) + (3,82 5 гол) + (40 мл  

0,5 грн.  5 гол) + (100 мл  0,03  5 гол.)= 23,7 грн + 10 + 70 грн + 15 грн = 157,8 

грн. 

Економічні збитки при лікуванні цим методом становлять: 

          З 1  = 5 гол  (18 кг – 12 кг)  14 дн  6,8 грн. = 2856 грн. 
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Питома величина економічного збитку на одну хвору тварину стано-

вить: К  = 2856 грн. : 5 гол = 572,2 грн. 

При лікуванні за допомогою лікарського засобу «Антибородавка» на 

обробку однієї тварини було витрачено 40 хв. робочого часу. Лікування про-

водили всередньому 5 днів.  Папіломи обробляли один раз на день до почат-

ку руйнування поверхневого шару папілом, або ж припиняли лікування в 

зв’язку з подразненням шкіри і неефективністю. Всього на кожну тварину 

було витрачено 8 мл засобу „Антибородавка». 

Витрати на ветеринарні заходи в грошовому виразі становлять: 

ВЗ  = (5 гол  40 хв.)  (0,47 грн. + 0,32 грн.) + (8 мл  2,63 грн.  5 гол.) 

= 158 грн + 105,2 грн = 263,2 грн. 

При даному методі лікування економічні збитки за період лікування до 

повного видужання тварин становлять: 

З2  = 4 гол  (18 кг – 12 кг)  12 днів  6,8 грн.  = 1958,4 грн. 

З22 = 1 гол  (18 кг – 12 кг)  30 днів  6,8 грн.  = 1224 грн. 

З2 = 1958,4 грн. + 1224 грн. = 3182,4 грн. 

Питома величина економічного збитку на одну хвору тварину стано-

вить: К   = 3182,4 грн. : 5 гол = 636,48 грн. 

Економічний збиток попереджений внаслідок проведення ветеринарних 

заходів у І-й дослідній групі:ПЗ2=5×0,07×400×33 грн–2856 грн = 1764 грн. 

Економічний збиток попереджений в ІІ-й дослідній групі: 

ПЗ2=5×0,07×400×33 грн–3182,4 грн = 1437,6 грн. 

Економічний ефект, одержаний внаслідок здійснення лікувальних за-

ходів для І-ї дослідної групи: ЕЕ= 1764 грн - 157,8 грн = 1606,2 грн. 

Для другої дослідної групи: ЕЕ= 1437,6 грн - 263,2 грн = 1174,4 грн. 

Економічний ефект від проведення лікувальних заходів на одну гривню 
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витрат в І-й дослідній групі складає:ЕГРН=1606,2: 157,8 грн = 10,18 грн. 

В ІІ-й дослідній групі складає:ЕГРН=1174,4: 263,2 грн=4,46 грн. 

Дані, які показують переваги запропонованих способів лікування папі-

ломатозу наведені в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1.  

Економічна ефективність різних методів лікування папіломатозу  у 

корів. 

Показники 
Дослідні групи 

І ІІ 

 Збитки від зниження продуктивності тварин, грн. 2856 3182,4 

Питома величина економічних збитків, грн. 572,2 636,5 

Витрати на ветеринарні заходи, грн. 157,8 263,2 

Економічний збиток попереджений в господарстві 

внаслідок проведення лікувальних заходів, грн. 
1764 1437,6 

Економічний ефект, одержаний внаслідок здійс-

нення лікувальних заходів, грн. 
1606,2 1174,4 

Економічний ефект від проведення лікувальних 

заходів на одну гривню витрат, грн. 
10,18 4,46 

 

Як видно з даних таблиці 4.1, економічний збиток, попереджений вна-

слідок проведення лікувальних заходів у І-й дослідній групі був на 326,4 грн 

більшим а економічний ефект, одержаний внаслідок здійснення лікуваль-

них заходів на 431,8 грн більший, ніж у ІІ-й дослідній групі. 

Разом з тим, у зв’язку з меншими витратами на лікування у тварин І-ї 

дослідної групи виявився більшим на 5,72 грн  економічний ефект від прове-

дення лікувальних заходів на одну гривню витрат.  
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Висновки 

 

1. Серед обстеженого поголів’я великої рогатої худоби на папіломатоз 

найчастіше хворіють корови 1 – 2 лактації (38%), телята і нетелі (32%), най-

менше хворіють корови після 9-ї лактації (3,5%). 

2. У великої рогатої худоби найпоширенішою клінічною формою папі-

ломатозу є шкірна форма – близько 72% всіх хворих страждають саме від цієї 

форми папіломатозу. Значно рідше зустрічається генітальна (16 %)  і змішана 

форма захворювання (12%).  

3. Застосування  з метою лікування папіломатозу у корів внутрішньо-

дійкового вливання 2%-ного розчину новокаїну позитивно впливає на їх кро-

вотворення та білковий обмін, свідченням чому є підвищення вмісту гемо-

глобіну, кількості еритроцитів та загального білка в сироватці крові хворих у 

порівнянні з лікуванням за допомогою лікарського засобу «Антибородавка». 

 4. Застосування  з метою лікування папіломатозу у корів лікарського 

засобу «Антибородавка» призводить до нетривалого підвищення вмісту гам-

ма-глобулінів в їх сироватці крові в порівнянні з тваринами, яких лікують 

внутрішньодійковим вливанням2%-ного розчину новокаїну. 

5. При лікуванні папіломатозу у корів внутрішньодійковим вливанням 

2%-ного розчину новокаїну лікувальна ефективність вища на 20 %, ніж при 

застосуванні лікарського засобу «Антибородавка». 

6. При використанні з метою лікування папіломатозу у корів новокаї-

нотерапії економічний збиток, попереджений внаслідок проведення лікува-

льних заходів та економічний ефект від них вищий, ніж при застосуванні лі-

карського засобу «Антибородавка». 
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Анотація 

Тема: Порівняння ефективності різних методів лікування папіло-

матозу у корів 

 

Актуальність: Папіломатоз – це хвороба, яка набула значного поши-

рення в нашій країні. У результаті, наше сільське господарство несе значні 

втрати. Перш за все, внаслідок захворювання  істотно зменшується продук-

тивність хворої тварини, а це означає, що погіршуються прирости, падає 

оплата корму, знижуються надої. Як наслідок, страждає економіка країни, бо 

недоотримуються колосальні кошти, які можна було б задіяти на вирішення 

інших, важливих народногосподарських проблем. У деяких випадках дана 

хвороба призводить не лише до зниження продуктивності тварини, чи утруд-

нює її використання в технологічному процесі ферми, але й, нерідко, до її 

вимушеного забою. 

Мета: встановити ступінь розповсюдження та частоту локалізації папі-

лом у різних ділянках тіла великої рогатої худоби та дати порівняльну оцінку 

ефективності двох методів лікування корів на папіломатоз. 

Завдання: 

- провести аналіз літератури, що стосується папіломатозу у великої ро-

гатої худоби; 

- дослідити поширення папіломатозу у великої рогатої худоби; 

- вивчити частоту локалізації папілом на тілі хворих тварин; 

- визначити клінічні форми папіломатозу; 

- встановити вплив двох методів лікування папіломатозу у корів на 

морфологічні та біохімічні показники їх крові; 

- визначитилікувальну ефективність двох методів лікування папілома-

тозу у корів; 

-  провести аналіз економічної ефективності виконаної роботи. 

Матеріал та методика виконання роботи: Матеріалом для виконання 

роботи була велика рогата худоба а також взята від тварин кров. 
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Основними методами досліджень були клінічні, а також гематологічні 

та біохімічні дослідження.  

Проведений аналіз розповсюдження папіломатозу серед великої рога-

тої худоби, місць локалізації папілом у хворих тварин та клінічних форм хво-

роби. Для цього користувались первинними документами ветеринарної звіт-

ності а також на основі власного клінічного обстеження тварин. 

За результатами клінічного обстеження поголів’я великої рогатої худо-

би хворої на папіломатоз, були відібрані дві дослідні групи корів.Для ліку-

вання корів І-ї групи застосовували внутрішньодійкові вливання 2%-ного ро-

зчину новокаїну.З метою лікування корів ІІ-ї групи застосовували лікарський 

засіб «Антибородавка».  

У всіх піддослідних корів брали кров для морфологічних та біохіміч-

них досліджень. В цільній крові визначали вміст гемоглобіну гемометром 

Салі, кількість еритроцитів та лейкоцитів шляхом підрахунку в камері Горяє-

ва. В сироватці крові визначали вміст загального білка рефрактометрично а 

білкові фракції електрофорезом на плівках із ацетату целюлози. 

Отримані цифрові дані обробляли статистично, визначаючи середню 

арифметичну величину (М), середню квадратичну помилку (m) і вірогідність 

різниці (p) між порівнюваними показниками. 

Загальна характеристика роботи 

У науковій роботі встановлено, що серед обстеженого поголів’я вели-

кої рогатої худоби на папіломатоз найчастіше хворіють корови 1 – 2 лактації 

(38%), телята і нетелі (32%), найменше хворіють корови після 9-ї лактації 

(3,5%). 

Також доведено, що у великої рогатої худоби найпоширенішою клініч-

ною формою папіломатозу є шкірна форма (72%), значно рідше зустрічається 

генітальна (16 %)  і змішана форма захворювання (12%).  

Результати експериментальних досліджень засвідчили, що застосуван-

ня  з метою лікування папіломатозу у корів 2%-ного розчину новокаїну пози-

тивно впливає на їх кровотворення, про що свідчить збільшення кількості 
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еритроцитів та вмісту гемоглобіну в їх крові. Також застосування 2%-ного 

розчину новокаїну покращує білковий обмін, що проявляється зростанням 

вмісту гамма-глобулінів та загального білка в сироватці крові. 

 У процесі наукового досліду встановлено, що  використання при папі-

ломатозі у корів лікарського засобу «Антибородавка» призводить до нетри-

валого підвищення вмісту гамма-глобулінів в їх сироватці крові у порівнянні 

з тваринами, яких лікують  внутрішньодійковими вливаннями2%-ного роз-

чину новокаїну. 

Крім того, згідно отриманих даних при лікуванні папіломатозу у корів 

внутрішньодійковими вливаннями2%-ного розчину новокаїну лікувальна 

ефективність вища на 20 %ніж при застосуванні лікарського засобу «Анти-

бородавка». 

Визначення економічної ефективності застосованих методів лікування 

папіломатозу показало, що при використанні з метою лікування папіломатозу 

у корів новокаїнотерапії економічний збиток, попереджений внаслідок про-

ведення лікувальних заходів та економічний ефект від них вищий, ніж при 

застосуванні лікарського засобу «Антибородавка». 
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