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ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ПІІСЛЯ 
ОТЕЛЕННЯ ЗА ВПЛИВУ ПРЕПАРАТУ «ГЕПАВЕКС-200»  

 
Представлено результати вивчення ефективності застосування препарату 

«Гепавекс-200» для відновлення  репродуктивної функції у корів. Встановлено позитивний 
вплив препарату на вміст окремих показників специфічного гуморального імунітету 
організму, корекцію амінокислотного балансу, відсутність патологій післяродового періоду, 
скорочення тривалості сервіс-періоду та індексу осіменіння. Після застосування коровам 
препарату «Гепавекс 200» зростає вміст імуноглобулінів класу А на 64,29% (р≤0,001), класу 
М зменшується на 74,55% (р≤0,001), імуноглобулінів класу G на 44,73% (р≤0,01) порівняно з 
початком досліджуваного періоду, знижується вміст сіалових кислот в сироватці крові на 
34,31% (р≤0,01). Застосування коровам препарату «Гепавекс 200» рівень циркулюючих 
імунних комплексів (ЦІК) в сироватці крові зменшується на 23,68% (р≤0,01). Препарат 
«Гепавекс 200» в рекомендованій дозі, сприяє відсутності патологій післяродового періоду, 
тривалість сервіс-періоду зменшилась на 72 доби (р≤0,01), індекс осіменіння – на 0,4 
одиниці. 

Ключові слова: корови, препарат «Гепавекс-200», дезінтоксикація, післяотельний 
період, відтворювальна функція. 

 
Вступ. Відтворення поголів’я великої рогатої худоби є основою розвитку 

галузі молочного скотарства в Україні. Вагомий вплив на відтворювальну 
здатність корів мають процеси інволюції матки у післяродовий період, від яких 
залежить швидкість відновлення повноцінних статевих циклів і запліднення. 
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Отелення та інтенсифікація лактаційних процесів сприяють функціональній 
напруженості різних систем організму корів, що є причиною багатьох 
метаболічних захворювань. Також згодовування значної кількості концентратів 
для підтримання високої молочної продуктивності корів негативно 
позначається на роботі рубця, що проявляється розвитком ацидозу у 
високопродуктивних тварин та сприяє зниженню споживання корму. При 
цьому інтенсивно витрачаються жирові запаси, оскільки корови не можуть 
покрити свої енергетичні потреби за рахунок раціону. Внаслідок напруженого 
ліпідного обміну в крові накопичуються кетонові тіла, а в печінці – 
мікровакуолі жиру. При цьому різко послаблюється синтетична функція 
печінки, пригнічується імунітет і погіршуються показники відтворення. У 
тварин розвиваються такі серйозні захворювання, як кетоз і стеатоз [1–3]. Саме 
тому в післяотельний період актуальним є використання препаратів-
гепатопротекторів, які підвищують стійкість печінки до впливу патологічних 
факторів та відновлюють її функції при різних пошкодженнях.  

Метою роботи було визначити вплив препарату «Гепавекс-200», 
заданого після отелення, на відновлення  репродуктивної функції та стан 
організму корів. 

Матеріали і методи дослідження. В господарстві «Агропродсервіс 
Інвест» (Козівський район, Тернопільська обл.) було відібрано клінічно 
здорових корів у післяотельний період, яким застосовано препарат «Гепавекс 
200» per os у 1–5-ту добу в дозі 10 мл на тварину протягом 5-ти діб. Контролем 
слугували корови (n=10), яким препарат не застосовували. 

На початку і після завершення досліджуваного періоду в корів 
контрольної і дослідної груп відібрано кров для біохімічних досліджень.  

Вміст сіалових кислот досліджено за Гессом [4], імуноглобулінів класів 
A, M, G – методом дискретного осадження за Baden et Ronsellet у модифікації 
Лоренко і Кравченко, циркулюючих імунних комплексів – в 4 % розчині 
поліетиленгліколю [5]. Рівень ендогенної інтоксикації оцінювали, вивчаючи 
неспецифічну токсичність сироватки крові за вмістом молекул пептидів 
середньої маси [6]. 

Статистичну обробку результатів проведено з використанням 
комп’ютерних програм. Різницю між двома величинами вважали  вірогідною за 
р≤0,05; р≤0,01; р≤0,001 [7]. 

Результати досліджень та їх обговорення. З даних, наведених у табл. 1, 
видно, що після застосування коровам препарату «Гепавекс 200» рівень 
циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) в сироватці крові зменшується на 
23,68% (р≤0,01) порівняно з початком досліду при невірогідній зміні 
зазначеного показника у сироватці крові корів контрольної групи. 

Вміст імуноглобулінів класу А після застосування коровам препарату 
«Гепавекс 200» зростає на 64,29% (р≤0,001), імуноглобулінів класу М 
зменшується на 74,55% (р≤0,001), імуноглобулінів класу G – на 44,73% (р≤0,01) 
порівняно з початком досліджуваного періоду. 
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Таблиця 1 
Вміст імуноглобулінів та циркулюючих імунних комплексів у крові корів у 
післяотельний період після застосування препарату «Гепавекс 200», M±m, 

n=10 

Показники 

Групи корів 
«Гепавекс 200» контроль 

початок 
досліду 

кінець 
досліду 

початок 
досліду кінець досліду 

10,62±1,3411,13±1,057,38±1,03**9,67±1,05ЦІК, у.о.
0,59±0,530,52±0,422,53±0,28***1,54±0,34Ig A, г/л
2,36±0,422,43±0,380,70±0,17***2,75±0,30Ig M, г/л
3,83±0,363,96±0,575,79±0,33**8,38±0,46Ig G, г/л

Сіалові кислоти, 
у.о. 225,0±16,41248,0±14,32162,0±15,72**246,6±13,05

МСМ 280/254 0,65±0,130,67±0,110,56±0,16*0,66±0,12
Примітка: * − р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 порівняно з початком досліду.

 
Застосування коровам препарату «Гепавекс 200» знижує вміст сіалових 

кислот у сироватці крові на 34,31% (р≤0,01), а коефіцієнт співвідношення 
МСМ280/254  знижується на 15,15% (р≤0,05) порівняно з початком досліду, в той 
же час зазначені показники в сироватці крові корів контрольної групи 
змінювались невірогідно. 

Отримані дані свідчать, що застосування препарату «Гепавекс 200» у 
післяотельний період сприяє елімінації токсичних метаболітів, нормалізує 
показники специфічного гуморального імунітету організму, корегує 
амінокислотний баланс за рахунок зниження високих концентрацій 
ароматичних амінокислот, що, в свою чергу, профілактує розвиток акушерської 
патології корів у післяотельний період. 

Наступним етапом було визначення впливу препарату «Гепавекс 200» на 
перебіг післяотельного періоду та відновлення відтворювальної функції корів. 
Дані щодо вивчення особливостей перебігу післяродового періоду та 
відновлення відтворювальної функції корів за умови використання препарату 
«Гепавекс 200» наведено у таблиці 2.  

Таблиця 2 
Показники перебігу післяродового періоду та відтворювальної функції 

корів після застосування у післяотельний період препарату 
«Гепавекс 200», M±m, n=10 

Групи корів 
Патологія 

післяродового 
періоду 

Захворювання 
корів на 
мастит 

Сервіс-період, 
діб 

Індекс 
осіменіння 

–«Гепавекс 200» – 1,846,0±2,0**

1Контрольна 2,2118, 0±6,02 «+ +»
Примітка: *р≤ 0,05, ** р≤ 0,01, порівняно з контрольною групою. 
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Як видно з наведених даних (табл. 2), застосування коровам у ранній 
післяотельний період препарату «Гепавекс 200» в рекомендованій дозі сприяло 
відсутності патологій післяродового періоду, тривалість сервіс-періоду 
зменшилась на 72 доби (р≤0,01), індекс осіменіння – на 0,4 одиниці порівняно з 
відповідними показниками корів контрольної групи, у яких  діагностовано один 
випадок патології післяродового періоду – затримання посліду та дві тварини із 
субклінічним маститом.  

Отже, композиція діючих речовин у препараті «Гепавекс 200», 
застосованому в рекомендованій дозі у післяотельний період, корегує 
показники обмінних процесів, сприяє активізації ферментів антиоксидантної 
системи та гальмуванню процесів пероксидного окиснення ліпідів, елімінації 
токсичних метаболітів і нормалізації показників специфічного гуморального 
імунітету організму, що позитивно впливає на процеси інволюції статевої 
системи та профілактує розвиток акушерської і гінекологічної патології у корів.  

Висновки та перспективи подальших досліджень: 
1. Застосування препарату «Гепавекс 200» у післяотельний період 

сприяє елімінації токсичних метаболітів, нормалізує показники специфічного 
гуморального імунітету організму, корегує амінокислотний баланс. 

2. Препарат «Гепавекс 200», заданий в рекомендованій дозі у ранній 
післяотельний період, профілактує патології післяродового періоду, скорочує 
тривалість сервіс-періоду на 72 доби (р≤0,01), знижує індекс осіменіння на 0,4 
одиниці порівняно з відповідними показниками корів контрольної групи. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ ПОСЛЕ 
ОТЕЛА ЗА ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА «ГЕПАВЕКС-200» / Шуманский Ю.И., Охрым С.А. 

 
Представлены результаты изучения эффективности применения препарата 

«Гепавекс-200» для восстановления репродуктивной функции у коров. Установлено 
положительное влияние препарата на содержание отдельных показателей специфического 
гуморального иммунитета организма, коррекцию аминокислотного баланса, отсутствии 
патологий послеродового периода, сокращению продолжительности сервис-периода и 
индекса осеменения. 

После применения каровам препарата «Гепавекс 200» увеличеваэтся количество 
имунноглобулина класа А на 64,29% (р≤0,001), класа М уменьшилось на 74,55% (р≤0,001), 
имунноглобулинов класа G на 44,73% (р≤0,01) в сравнении с началом експеримента, 
снижаэться количество  сиаловых кислот в сиворотке крови на 34,31% (р≤0,01). 
Применение каровам препарата «Гепавекс 200» уравень ЦИК в сыворотке крови 
уменьшился на 23,68% (р≤0,01). Препарат «Гепавекс 200» в рекомендуэмой дозе, сокращаэт 
сервис-период на 72 сутки (р≤0,01), индекс осеменения  – на 0,4 единицы. 

Ключевые слова: коровы, препарат «Гепавекс-200», дезинтоксикация, послеродовой 
период, репродуктивная функция. 

 
RECOVERY OF REPRODUCTIVE FUNCTION OF COWS AFTER CALVING 

UNDER THE INFLUENCE OF PREPARATION «GEPAVEKS-200» / Shumanskiy Yu. I., 
Ochrym S.A. 

 
Introduction. Reproduction of cattle is the basis for the development of dairy industry in 

Ukraine. A significant impact on the reproductive ability of cows have processes of uterine 
involution in postpartum period that depend on the rate of recovery of full sexual cycles and 
fertilization. Calving and intensification of lactation processes contribute to the functional strength 
of various body systems of cows that cause many metabolic diseases. 

The goal of the work was to determine the effect of the preparation “Gepaveks-200” 
applied after calving for recovery of cows’ reproductive function and organism condition. 

Materials and methods. At the farm “Agroprodservice Invest” in Kozova Raion of Ternopil 
oblast we selected clinically healthy cows in the period after calving to which preparation 
“Gepaveks-200” was applied per os in 1-5th day at 10.0 ml dose per animal during 5 days. Ten 
cows which preparation did not apply were control. At the beginning and after the end of the study 
period we took blood for biochemical research from the control and research groups of cows. 

The results of the research and discussion. The level of circulating immune complexes 
(CIC) in blood serum of cows after application of the preparation “Gepaveks-200” reduced by 
23.68% (p≤0.01) compared to the beginning of the experiment in the blood serum of cows in the 
control group. 

The content of immunoglobulin A in cows serum after application of the preparation 
“Gepaveks-200” increased by 64.29% (p≤0.001), immunoglobulin M decreased by 74.55% 
(p≤0.001), immunoglobulin G decreased by 44.73% (pr≤0.01) compared to the beginning of the 
study period. Application of the preparation to the cows reduced the content of sialic acids in serum 
by 34.31% (p≤0.01), and the ratio of AWM 280/254 by 15.15% (p≤0.05) compared to the beginning 
of the experiment, while these indicators in blood serum of cows in the control group changed 
significantly. 

Application of the preparation “Gepaveks-200” in the recommended dose in cows in the 
early after calving contributed to prevention of pathology during postpartum period, duration of 
service period decreased by 72 days (p≤0.01), insemination index decreased by 0.4 units, compared 
with those of the control group in which one case of postpartum pathology and two cases of 
subclinical mastitis were diagnosed 
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Conclusions and perspectives for further research: 
1. Application of the preparation “Gepaveks-200” in the postpartum period promotes 

elimination of toxic metabolites, normalizes indicators of specific humoral immunity, and adjusts 
the amino acid balance. 

2. Preparation “Gepaveks-200” applied in recommended dose in the early postpartum 
period, contributes prevention of pathology during postpartum period, reduces the length of service 
period of 72 days (p≤0.01), decreases nsemination index by 0.4 units, compared to corresponding 
indices in cows of the control group. 

Keywords: cows, preparation “Gepaveks-200”, detoxification, postpartum period, 
reproductive function. 
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