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Santrauka. Atliktas bandymas lyginant dvejopą gydymą Palygintas jo efektyvumas melžiamų karvių pogimdyvinio
metrito klinikiniams požymiams ir uždegimo rodikliams. Kliniškai sveikos karvės prieš veršiavimąsi buvo suskirstytos į
tris grupes (A, B ir C) (n=21), po septynias kiekvienoje grupėje. Norint nustatyti pogimdyvinio metrito tikimybę, buvo
skatinamas veršiavimasis. Gydyta 3 dienos po veršiavimosi. A grupės karvės buvo gydomos oksitocino analogo
karbetocino injekcijomis ir cefarinu į gimdą. B grupės karvės buvo gydomos intraraumeninėmis ceftiofuro injekcijomis
ir dviem PGF2α injekcijomis su 8 val. intervalu aštuonias dienas po veršiavimosi. C grupės karvės gydomos nebuvo
(kontrolė). Norint nustatyti uždegimo mastą, du kartus per savaitę imti kraujo mėginiai ir tirtas aštrios fazės baltymų
lygis. Be to, bandymo metu kasdien buvo stebima bendra gyvulių sveikatos būklė, matuojama kūno temperatūra,
tiriamos vaginalinės išskyros. Gimda buvo tiriama ultragarsu kartą per savaitę. Taip pat kartą per savaitę 7 savaites po
veršiavimosi bakteriologiškai buvo tiriami gimdos biopsijos mėginiai. Progesterono kiekiui ištirti du kartus per savaitę
buvo imami pieno mėginiai.
Nustatyta, kad kūno temperatūra greičiau atsistatė A ir B grupių karvių palyginti su kontrole (C grupė) (p = 0,014).
Be to, A ir B grupių karvių gimda atsigavo greičiau negu C grupės karvių (atitinkamai p = 0,012 ir p = 0,002,). Ženklių
skirtumų tarp bandomųjų ir kontrolinės grupės karvių tiriant vaginalines išskyras aštrios fazės baltymų kiekį, kiaušidžių
aktyvumą ir geltonojo kūno susidarymą nenustatyta. B grupės karvių gimdos biopsijos mėginiuose bakterijos augo
žymiai lėčiau negu C grupės. (p = 0,009). Ištirta, kad aštrios fazės baltymų kiekis buvo didelis visose grupėse ir iki
fiziologinės normos sumažėjo trečią savaitę po veršiavimosi.
Tyrimai parodė, kad skirtingas gydymas neturėjo ženklaus efekto melžiamų karvių pogimdyvinio metrito
klinikiniams požymiams ir uždegimo rodikliam.
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