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АНОТАЦІЯ 

Прус В. М.  Обґрунтування засобів і методів корекції статевого циклу у 

корів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 16.00.07 – «Ветеринарне акушерство» (21 – 

Ветеринарна медицина) – Поліський національний університет; Львівський 

національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені                        

С.З. Гжицького, Львів, 2021. 

Дисертація присвячена дослідженню причин розладу фізіологічних функцій 

репродуктивних органів у корів. Обґрунтовано сумісну патологію внутрішніх 

статевих органів як одну з причин симптоматичної неплідності. Доведено 

діагностичну доцільність визначення стадій статевого циклу у корів за 

цитологічним складом мазків-відбитків із слизової оболонки краніальної стінки 

піхви. Запропоновані засоби нормалізації і корекції перебігу естрального статевого 

циклу шляхом триразового введення тканинних препаратів. За результатами 

аналізу перебігу отелення та післяотельного періоду, цитологічних змін слизової 

оболонки піхви доповнено клініко-симптоматичне та патогенетичне обґрунтування 

неплідності корів.   

Шляхом проведення акушерсько-гінекологічної диспансеризації корів, в 

господарствах Житомирської області встановлено наступні патології серед яких 

персистентне жовте тіло становить 39,0 %, гіпофункція яєчників – 16,8 %, 

ендометрит – 4,6 %, субінволюція матки – 1,4 %, фолікулярна та лютеїнові  кісти – 

1,3 %, склероз яєчників – 0,6 %, сальпінгіти - 0,6 %, метроррагії – 0,4 %, інфекційна 

неплідність – 0,3 %.  

При аналізі результатів біохімічного дослідження крові (табл. 3.4) нами у всіх 

корів з персистентним жовтим тілом, кістою яєчників а також з гіпофункцією 

яєчників виявлено зменшення рівня каротину відповідно на 46,0 % (р ≤ 0,001), 46,68 

(р ≤ 0,001), 48,32 (р ≤ 0,001). У корів з кістою яєчника та персистентним жовтим 
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тілом діагностували підвищення активності AcAT відповідно на 35 % (р ≤ 0,05) і 

на 28,0 % (р ≤ 0,01) проти контролю. 

При дослідженні мінерального обмін у корів, нами встановлено, що у корів з 

гіпофункцією яєчника та персистентним жовтим тілом вміст загального кальцію 

підвищується, відповідно на 19,0 % (р ≤ 0,05), і на 16,0 % (р ≤ 0,05) у порівнянні до 

корів контрольної групи. 

Запропоновано спосіб терапії за гінекологічної патології. 

Вивчені тканинні препарати з однаковими діючими речовинами але за різної 

концентрації і встановлено високу лікувальну і профілактичну ефективність 

препаратів Метрофет М та Фетоплацетат К. 

Коровам, яким застосовували тканинну терапію, кількість еритроцитів 

змінювалась в фізіологічних межах: до отелення в контрольній групі складала 

5,44±0,27 Т/л, в першій дослідній групі – 5,92±0,16 Т/л і в другій дослідній групі – 

5,52±0,26 Т/л, в крові корів контрольної групи кількість еритроцитів зменшилася 

до 5,28±0,16 Т/л, тоді як в першій дослідній групі збільшилася до 6,89±0,13 Т/л, а в 

другій дослідній – до 6,78±0,18 Т/л. Порівняно з контролем відмічали збільшення 

кількості еритроцитів в першій дослідній групі на 30,5 %,  у другій – на 28,4 %. 

Після введення тканинних препаратів  в крові корів другої дослідної групи в 

бік збільшення виразно змінилися: рівень альбумінів з 35,81±1,04 до 47,5±0,90 г/л, 

загального білірубіну з 5,38±0,75 до 6,98±0,53 мкмоль/л. Вміст  креатиніну та 

активність ЛФ навпаки зменшилися: з 115,44±8,75 до 97,38±6,19 мкмоль/л та з 

158,69±14,48 до 101,76±4,71 од/л відповідно. У крові корів першої дослідної групи 

також відбулися зміни в фізіологічних межах за введення їм фетоплацентату: 

збільшився рівень загального білірубіну (5,01±0,34 – 8,00±0,63 мкмоль/л), 

зменшився – креатиніну (114,02±8,73 – 102,66±3,84 од/л), до однакового рівня зріс 

вміст альбумінів (47,60±2,38 та 47,51±0,90 г/л), сечовини (4,29±0,31 та 4,12±0,25 

ммоль/л), та холестерину (3,54±0,22 та 3,54±0,22 ммоль/л). 

Також нами був проведений аналіз морфо-функціонального стану 

новонароджених телят за шкалою Б.В. Криштофорової. Найважливіші клінічні 
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показники народжених телят за шкалою APGAR  проявилися у першої дослідної 

групи протягом 17,8±7,89 хв. і 26,5±7,73 хв. відповідно, у другої – 16,8±8,89 хв. і 

27,5±9,72 хв., у контрольної – 17,0±9,16 хв. і 15,8±8,54 хв. відповідно. 

Було встановлено, що тривалість стадій отелення в групах була різною: 

підготовча стадія у корів першої дослідної групи тривала на – 13,5% менше ніж у 

контрольної групи тварин, в  другої на – 2,18 %. Стадія виведення плода у корів 

першої піддослідної групи тривала на 32,61 % менше в порівнянні з контрольною, 

та  другої на – 43,48 %, а відповідно. У корів першої дослідної групи послідова 

стадія закінчувалась на – 63,68 % швидше ніж у корів контрольної групи, другої 

групи на –  67,42 % відповідно.  

Встановлено, що  динаміка вмісту Феруму, Цинку і Купруму в лохіях корів 

після отелення була стабільно низхідною. Однак введення фетоплацентату К дещо 

стримувало темпи зниження цих мікроелементів в лохіях, найбільшого впливу 

зазнав Ферум, його вміст  протягом всього лохіального періоду в контрольній і 

дослідних групах також знижувався, на 28 % у контрольній, 38,43 % у першій 

дослідній та 42,48 % у другій відповідно. Дослідом доведено, що інтенсивність 

зниження концентрації досліджених мікроелементів в лохіях вище, порівняно з 

даними контрольної групи, що є показником інтенсивності перебігу інволюції 

матки. 

Для вірогідної діагностики акушерських і гінекологічних захворювань 

проведенно дослідження піхвового слизу, стан якого був непрямим показником 

функції яєчників. У тварин, яким застосовували тканинний препарат метрофет, в 

мазках-відбитках із дорсальної стінки слизової оболонки піхви на 4-ту добу 

з’являються потовщення, що за виглядом нагадують дрібні кристали, які нами 

оцінено, як негативні.  

На 9-ту добу статевого циклу у відбитках відмічаються початок росту 

кристалів. 

На 10-ту добу статевого циклу у відбитках відмічаються ріст стебла, 

появляються дрібні фігури кристалів, властиві для «листка папороті». Порівняно з 
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мазками від корів контрольної групи розгалудження були чіткі, малюнок 

оцінювали в один бал. Результати є підставою для ствердження що поступове 

наростання явища арборизації слизу до 19-ї доби статевого циклу та феномен 

«листка папороті» в мазках-відбитках з слизової оболонки краніальної ділянки 

дорсальної стінки піхви співпадає з фазою овуляції. Отримані дані погоджуються з 

дослідженнями щодо рівня гормонів в організмі в період статевого циклу. 

Коливання рівня гормонів в крові корів відповідають стадіям статевого циклу. 

Найвищим показником характеризувався слиз корів за водянистої 

консистенції, що забезпечувало високу проникність сперміїв за штучного їх 

введення в статеві шляхи. Майже в четвертої частини усіх корів контрольної групи 

діагностували незначну насиченість крові естрогенними  гормонами,  що  вказувало  

на  низьку готовність їх організму до запліднення. Натомість помірна насиченість 

крові естрогенами була властива всім коровам дослідної групи. 

В мазках з піхви виявляли велику кількість еритроцитів, нейтрофілів, 

епітеліальні клітини ендометрію та великі епітеліальні клітини з двома ядрам. У 

них переважали поверхневі (34 – 54 %) і проміжні (33 – 41 %) клітини. Кількість 

базальних клітин коливалась в межах 6–27 %, поодиноких –1–2 % та парабазальних 

ЕІ – 60–73 %, КПІ – 61–78 %.  

Отримані дані показують, що у неплідних корів з групи контролю з 

асинхронним статевим циклом середня кількість проміжних  клітин  у мазках 

відбитках зі слизової оболонки піхви становить на 9,93 % більше ніж першої 

дослідної групи, тоді як поверхневих на 57,63 % менше дослідної групи.  

Провівши цитологічний аналіз мазків-відбитків доведено, що за 

анестрального циклу в слизовій оболонці піхви з'являються  певні епітеліальні 

клітини: в більшості випадків це були проміжні та поодинокі поверхневі. 

Визначення стану статевої системи корів за допомогою цитологічної картини 

слизової оболонки піхви має наукове обґрунтування та підтвердження і може 

широко використовуватися для діагностики патології відтворювальної функції 

корів та корекції статевого циклу на будь–яких стадіях. 
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Встановлено, що фізіологічний перебіг післяотельного періоду у корів 

характеризується відповідними змінами рівня в крові статевих гормонів. 

На 19-24 добу у корів дослідних груп активізується фолікулогенез і за 

стабільного вмісту тестостерону (0,97±0,14 – 1,24±0,21 нМ/л) відзначається 

збільшення концентрації в крові естрадіолуβ (77,8±14, 9 пМ/л до 100,5±10,9 пМ/мл) 

і прогестерону (з 1,16±0,28 нМ/л до 2,13±0,28 нМ/л). У тварин контрольної групи в 

ці терміни активний ріст фолікулів не відбувався, про що свідчить низький вміст 

рівеня в крові естрадіолу–17β (59,4±8,22 пМ/л) і прогестерону (1,38±0,37 нМ/л). 

Нами встановлено, що використання тканинних препаратів фетопланцетат К 

та метрофет М стимулює ріст рівня естрогену в крові, тічку та статеве збудження у 

корів, а потім і статеву охоту. При ректальному дослідженні в яєчниках можна 

промацати один – два пружних флюктуючих фолікулів діаметром 1–1,5 см з 

невеликим випинанням в центрі та тонкою оболонкою. Матка в цей період в 

підвищеному тонусі і при її масажі вона швидко стискається в пружну грудку. 

Результати терапевтичної ефективності фетоплацентату К, естрофану, 

метрофету М та сурфагону свідчать про більшу доцільність і нешкідливість 

використання саме тканинних препаратів. Так, з 40 неплідних корів, яким 

застосовували тканині препарати, було вибракувано 6 голів (12,7 %), в той же час 

за використання естрофану та сурфагону було вибракувано 16 корів (24,7 %).  

Ключові слова: статевий цикл, корови, відтворення, гормони, арборизація, 

слиз, неплідність. 
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SUMMARY 

Prus V. Substantiation of means and methods of sexual cycle correction in cows. - 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Veterinary Science (Doctor of Philosophy), 

specialty 16.00.07 – "Veterinary Obstetrics" (21 – Veterinary Medicine) – Polissya 

National University; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology 

named after S.Z. Gzhytsky, Lviv, 2021. 

The dissertation is devoted to the study of the causes of disorders of the 

physiological functions of the reproductive organs in cows. Compatible pathology of 

internal genital organs is justified as one of the causes of symptomatic infertility. The 

diagnostic feasibility of determining the stages of the sexual cycle in cows according to 

the cytological composition of smears – prints from the mucous membrane of the cranial 

wall of the vagina is proved. Means of normalization and correction of the course of the 

estral sexual cycle by three-fold introduction of tissue preparations are offered. According 

to the results of the analysis of the course of calving and post-partum period, cytological 

changes of the vaginal mucosa, the clinical-symptomatic and pathogenetic substantiation 

of infertility of cows was supplemented. 

By carrying out obstetric and gynecological examination of cows, in the farms of 

Zhytomyr region, the following pathologies were established, among which persistent 

yellow body is 39,0 %, ovarian hypofunction – 16,8 %, endometritis – 4,6 %, uterine 

subinvolution – 1,4 %, follicular and luteal cysts – 1,3 %, ovarian sclerosis – 0,6 %, 

salpingitis – 0,6 %, metrorrhagia – 0,4 %, infectious infertility – 0,3 %. 

In the analysis of the results of the biochemical blood test (Table 3.4), in all cows 

with persistent yellow body, ovarian cyst, as well as with ovarian hypofunction, carotene 

levels were decreased by 46,0 % (p ≤ 0,001), 46,68 (p ≤ 0,001), 48,32 (p ≤ 0,001). Cows 

have ovarian cysts and persistent yellow bodies diagnosed increased ACAT activity by 

35 % (p ≤ 0,05) and 28,0 % (p ≤ 0,01), respectively, against control. 

In the study of mineral metabolism in cows, we found that in cows with ovarian 

hypofunction and persistent yellow body content of total calcium increases, respectively, 
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by 19,0 % (p ≤ 0,05), and by 16,0 % (p ≤ 0, 05) compared to the cows of the control 

group. 

The method of therapy for gynecological pathology is proposed. 

We studied tissue preparations with the same active substances but at different 

concentrations and found high therapeutic and prophylactic efficacy of the preparations 

Metrofet M and Fetoplptsetat K. 

To cows treated with tissue therapy, the number of red blood cells varied within 

physiological limits: before calving in the control group was 5,44±0,27 T / l, in the first 

experimental group – 5,92±0,16 T / l and in the second experimental group – 5,52±0,26        

T / l, in the blood of cows of the control group the number of erythrocytes decreased to 

5,28±0,16 T / l, whereas in the first experimental group it increased to 6,89±0,13 T / l, 

and in the second test - up to 6,78±0,18 T / l. Compared with the control, an increase in 

the number of erythrocytes in the first experimental group by 30,5 %, in the second - by 

28,4 % was noted. 

After the introduction of tissue preparations in the blood of the cows of the second 

experimental group in the direction of increase markedly changed: the level of albumin 

from 35,81±1,04 to 47,5±0,90 g / l, total bilirubin from 5,38±0,75 to 6,98±0,53   umol / 

l. In contrast, creatinine content and LF activity decreased from 115,44±8,75 to 

97,38±6,19   umol / l and from 158,69±14,48 to 101,76±4,71 u / l, respectively. In the 

blood of cows of the first experimental group there were also changes in the physiological 

limits with the introduction of fetoplacental: increased level of total bilirubin (5,01±0,34 

– 8,00±0,63      umol / l), decreased - creatinine (114,02±8,73 – 102,66±3,84 u / l), albumin 

content increased (47,60±2,38 and 47,51±0,90 g / l), urea (4,29±0,31 and 4,12±0,25 mmol 

/ l) and cholesterol (3,54±0,22 and 3,54±0,22 mmol / l). 

We also conducted an analysis of the morpho-functional status of newborn calves 

on the scale of BV Krishtoforova. The most important clinical indices of born calves on 

the ARGAR scale appeared in the first experimental group within 17,8±7,89 min and 

26,5±7,73 min accordingly, the second – 16,8±8,89 minutes and 27,5±9,72 min, in the 

control – 17,0±9,16 min and 15,8±8,54 min in accordance. 
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It was found that the duration of calving stages in the groups was different: the 

preparatory stage in the cows of the first experimental group lasted – 13,5 % less than in 

the control group of animals, in the second – 2,18 %. The stage of fetal excretion in cows 

of the first experimental group lasted by 32,61 % less than in the control group and the 

second by 43,48 %, respectively. In the cows of the first experimental group the 

successive stage ended by – 63,68 % faster than in the cows of the control group, the 

second group by – 67,42 %, respectively. 

The dynamics of the content of  Ferum, Zinc and Kuprum in cow lochs after calving 

was found to be steadily downward. However, the introduction of fetoplacental K slightly 

slowed the rate of reduction of these trace elements in lochia. The most significant effect 

was Ferum, its content throughout the lochial period in the control and experimental 

groups also decreased, by 28 % in the control, 38,43 % in the first experimental and 42,48 

% in the second respectively. The experiment proved that the intensity of decrease in the 

concentration of trace elements in the lochia is higher, compared with the data of the 

control group, which is an indicator of the intensity of the uterine involution. 

For the probable diagnosis of obstetric and gynecological diseases, a study of 

vaginal mucus was performed, the condition of which was an indirect indicator of ovarian 

function. Animals treated with metrofet tissue have thickenings in the smear imprints 

from the dorsal wall of the vaginal mucosa on day 4, which resemble small crystals, which 

we consider to be negative. 

On the 9th day of the sexual cycle in the prints mark the beginning of crystal 

growth. 

On the 10th day of the sexual cycle in the prints the growth of the stalk is noted, 

small figures of crystals characteristic of the "fern leaf" appear. Compared with the 

smears from the cows of the control group, the branches were clear, the picture was 

evaluated in one point. the results are the basis for the statement that the gradual increase 

in the phenomenon of mucus arborization to the 19th day of the sexual cycle and the 

phenomenon of "fern leaf" in smears - prints from the mucous membrane of the dorsal 

wall of the dorsal vaginal wall coincides with the ovulation phase. The findings are 
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consistent with studies on the level of hormones in the body during the sexual cycle. 

Fluctuations in the level of hormones in the blood of cows correspond to the stages of the 

sexual cycle. 

The highest index was characterized by the mucus of the cows with a watery 

consistency, which provided high permeability of sperm by artificial introduction into the 

genital tract. Almost a fourth of all cows in the control group were diagnosed with low 

blood saturation with estrogenic hormones, which indicated a low readiness of their body 

for fertilization. Instead, moderate blood saturation with estrogens was common to all 

cows in the study group. 

A large amount of red blood cells, neutrophils, endometrial epithelial cells, and 

large epithelial cells with two nuclei were found in vaginal smears. They were dominated 

by superficial (34–54 %) and intermediate (33–41 %) cells. The number of basal cells 

ranged from 6–27 %, single –1–2 % and parabasal EI – 60 –73 %, CPI – 61–78 %. 

Obtained data show that in infertile cows from the asynchronous sex cycle control 

group, the average number of intermediate cells in smears of the vaginal mucosa is 9.93% 

more than the first experimental group, whereas the surface cells are 57,63 % smaller than 

the experimental group. 

Having carried out cytological analysis of smears – prints it is proved that during 

the anestral cycle certain epithelial cells appear in the vaginal mucosa: in most cases these 

were intermediate and single superficial ones. 

Determination of the state of the reproductive system of cows by cytological 

picture of the vaginal mucosa is scientifically substantiated and confirmed and can widely 

used to diagnose the pathology of the reproductive function of cows and correct the sexual 

cycle at any stage. 

It is established that the physiological course of the post-otel period in cows is 

characterized by corresponding changes in blood hormone levels. 

Folliclogenesis is activated in experimental cow groups for 19-24 days, and at 

steady testosterone content (0,97±0,14 – 1,24±0,21 nm / l) there is an increase in the 

concentration of estradiol in the blood (77,8±14,9 PM / l to 100,5±10,9 PM / ml) and 
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progesterone (from 1,16±0,28 nm / l to 2,13±0,28 nm / l). In the animals of the control 

group, active growth of the follicles did not occur in these terms, as evidenced by the low 

blood levels of estradiol-17 (59,4±8,22 PM / l) and progesterone (1,38±0,37 nm / l). 

We have found that the use of tissue preparations of fetoplacetate K and metrophet 

M stimulates the increase of estrogen levels in the blood, flow and sexual arousal in cows, 

and then sexual hunting. In rectal examination, one or two elastic fluctuating follicles 

with a diameter of 1–1,5 cm with a small protuberance in the center and a thin sheath can 

be felt in the ovaries. The uterus during this period in high tone, and during her massage 

she quickly squeezes into the elastic lump. 

The results of the therapeutic efficacy of fetoplacental K, estrophane, metrophet M 

and surfagon indicate greater expediency and harmless use of tissue preparations. Thus, 

out of 40 infertile cows using tissue preparations, 6 heads (12,7 %) were culled, while at 

the same time 16 cows (24,7 %) were culled for the use of estrophane and surfactant. 

Keywords: sexual cycle, cows, reproduction, hormones, arborization, mucus, 

infertility. 
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ВСТУП 

Реформування аграрного сектору нашої країни неможливе без розв’язання 

актуальних питань відтворення поголів’я великої рогатої худоби та підвищення 

його продуктивності, збереження молодняку тощо. Значною перешкодою цьому 

в більшості господарств України є високий показник неплідності  корів, що 

стримує ріст виробництва молока і м’яса, наносить відчутні економічні збитки за 

рахунок недоотриманих телят, витрат на лікування та утримання хворих і 

неплідних корів, підвищення собівартості продукції та зниження рентабельності 

молочного тваринництва [63, 74, 88, 198]. 

В організмі тварин еволюційно склався міцний зв’язок між відтворною 

здатністю та молочною продуктивністю, завдяки якому самиця не лише народжує 

нащадка, а ще вигодовує його своїм молоком, підтримуючи чисельність 

екологічної популяції тварин. Проте селекція худоби ведеться  в основному у 

напрямку збільшення молочної продуктивності корів, відтіснивши на другу 

позицію відтворення нащадків, що незмінно залишається  базисом для розвитку 

молочного скотарства (Любецький В.Й., 2003; Валюшкін К.Д., 2002;        

Яблонський В.А., 2002; Калиновський Г.М., 1993). 

Однією з нагальних проблем, що гальмує відтворення молочного стада є 

гінекологічні хвороби. За даними літератури (Звєрєва Г.В., 1989; Хомин С.П., 

2002;  Яблонський В.А., Любецький В.Й., 2002), частота періодичних порушень 

ритму статевої циклічності та неповноцінного прояву феноменів стадії збудження 

у корів становить від 5 до 76 % [17, 63, 74, 88, 182, 201, 244, 252]. 

Серед всіх форм неплідності корів найбільш поширеними та 

взаємозв’язаними є аліментарна і симптоматична. У багатьох випадках аліментарні 

фактори сприяють або навіть лежать в основі виникнення симптоматичної 

неплідності (Багманов М.А., 2001; Гавриленко Н.Н., 2009; Грига Э.Н., 2003;    

Жаров А.В., Нежданов А.Г., 1990;  Niboyet J., 1963 та інші). 
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Збитки за неплідності корів інколи перевищують всі втрати від захворювань 

незаразної і заразної етіології [5, 6, 7, 26, 37, 50, 251]. 

Актуальність теми. Впродовж багатьох років однією з актуальних 

проблем практичної ветеринарної медицини у скотарстві залишається 

симптоматична неплідність корів [64, 66, 74, 200, 201 та ін.]. 

Нині гостро стоїть проблема поширення запальних процесів у статевих 

органах корів, незважаючи на ґрунтовне вивчення причин їхньої етіології, 

перебігу і розробку сучасних лікувально-профілактичних заходів.  

Статевий цикл як фізіологічний ланцюговий процес відображає стан 

морфологічної структури і фізіологічної функції органів нейрогуморальної 

регуляції в системі гіпоталамус-гіпофіз-яєчники-матка. Його клінічний прояв 

залежить від впливу на організм абіотичних, біотичних та антропогенних 

факторів. Перебіг отелення – одна з основних прогностичних ознак, яка дає 

можливість визначити характер та інтенсивність перебігу  інволюції статевих 

органів корів. 

Дослідження загального фізіологічного статусу організму корів протягом 

післяотельного періоду, визначення його параметрів і змін сумісно з перебігом 

інволюційних процесів у внутрішніх статевих органах з використанням 

цитологічних, фізико-хімічних і біохімічних методик, розробка способів їх  

корекції із застосуванням біологічно-активних речовин є засобами для 

об’єктивної оцінки готовності внутрішнього середовища матки і маткових труб 

та функціонального стану яєчників для плідного осіменіння. 

В середньому у 30 % корів під час стадії збудження статевого циклу 

реєструються морфофункціональні зміни у яєчниках і матці, а при стійловому 

утриманні їх кількість зростає до 60 % [5, 7]. 

Не дивлячись на проведені в останні роки дослідження (Баженова Н.Б., 

2001; Лободин К.А., 2006; Попова И.С., 2003; Ряпосова М.В., 2003;            

Мануйлов А.В., 2004; Сухов К.А., 2005; Івашків Р.М., 2005; Шурманова Е.И., 

2006; Ярошенко Е.В., 2006; Богданова Н.Е., 2007; Фокин А.В., 2008;          
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Кузнецова Н.М., 2008; Гончаренко В.В., 2011; Захарін В.В., 2009; Грищук Г.П., 

2014 та інші) контроль за перебігом інволюції статевих органів, розробка способів 

і засобів їх корекції та обґрунтування не втрачають актуальності [8, 101, 136, 151, 

107, 166, 13, 136, 206, 71, 172, 32, 61, 42]. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є частиною наукових досліджень кафедри акушерства і 

хірургії факультету ветеринарної медицини Житомирського національного 

агроекологічного університету (нині – Поліський національний університет) «Стан 

здоров’я і відтворювальної здатності свійських тварин та розробка методів їх 

корекції в умовах техногенного навантаження довкілля та біогеохімічних провінцій 

Полісся і Лісостепу України» (номер державної реєстрації 0115U006869, 2016-2020 

рр.). 

Мета і завдання дослідження – з'ясувати перебіг отелення та післяотельного 

періоду, визначити їх вплив на прояв статевого циклу у корів та дати фізіологічне 

обґрунтування засобів і методів корекції статевого циклу. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:  

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

- проаналізувати стан відтворення корів різних порід у господарствах 

зони Полісся Житомирщини; 

- дослідити перебіг отелення і післяотельного періоду корів із 

врахуванням інволюції статевих органів та виділення лохій; 

- з’ясувати вплив тканинних препаратів на перебіг отелення, 

післяотельного періоду та статевий цикл корів; 

- дослідити цитологічний склад мазків-відбитків з піхви в післяотельний 

період та за різних стадій статевого циклу корів; 

- визначити динаміку біохімічних, морфологічних та гормональних 

показників крові корів за застосування тканинних препаратів; 

- дослідити зміни в складі мазків-відбитків з піхви корів після 

застосування тканинних препаратів; 
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- обґрунтувати корекцію статевого циклу корів; 

- визначити економічну ефективність використання тканинних 

препаратів для корекції статевого циклу в корів. 

Об’єкт дослідження – динаміка перебігу отелення і післяотельного періоду 

та їх корекція за різного стану організму корів. 

Предмет досліджень – обґрунтування засобів і методів корекції перебігу 

статевого циклу корів на основі результатів дослідження крові, цитологічного 

складу мазків-відбитків із слизової оболонки піхви, піхвового слизу  та лохій. 

Методи дослідження: клінічні (огляд, пальпація, ректальне дослідження), 

гематологічні (визначення вмісту гемоглобіну, ШОЕ, підрахунок кількості 

еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів, лейкограма), біохімічні (визначення 

загального білку, холестеролу, активності АсАт, АлАт, лужної фосфатази, амілази, 

глюкози, креатиніну, сечовини, білірубіну), імуноферментні (рівень гормонів), 

цитологічні (визначення складу та виду клітин, дослідження слизу). 

Наукова новизна одержаних результатів. Експериментально обґрунтовані 

методи корекції статевого циклу корів шляхом біохімічного дослідження крові, 

цитологічного дослідження мазків-відбитків із слизової оболонки піхви, оцінки 

клітинного складу мазків-відбитків, ректального дослідження внутрішніх статевих 

органів. Обґрунтовано терапевтичну та економічну ефективність застосування 

тканинних та гормональних препаратів при симптоматичній формі неплідності 

корів. Визначено морфологічний, біохімічний, гормональний склад крові до і після 

застосування тканинних препаратів. Вперше проведена порівняльна  цитологічна 

оцінка стану слизової оболонки піхви корів протягом статевого циклу за 

застосування тканинних препаратів. 

Запропоновані способи стабілізації метаболічних показників організму корів 

та їх корекція за допомогою підшкірного введення тканинних препаратів. 

Проведено аналіз перебігу отелення та післяотельного періоду, патоморфологічних 

змін в статевих органах корів. Наведено нове теоретичне, клініко–симптоматичне 

та патогенетичне обґрунтування неплідності корів. 



22 

 

Вперше виявлено у мазках-відбитках з піхви двоядерні клітини, які свідчать 

про перебіг запалення в статевій системі корів. 

Запропоновано методи визначення стадій статевого циклу у корів шляхом 

дослідження піхвового слизу та виявлення у ньому феномену арборизації, що є 

важливим доповненням для визначення оптимального часу для осіменіння корів. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано визначення 

повноцінності стадій статевого циклу в корів шляхом цитологічного дослідження 

піхвового слизу та визначення арборизації слизу, що є важливим доповненням для 

визначення оптимального часу та осіменіння корів. 

Доведено ефективність використання тканинних препаратів Фетоплацентат 

К та Метрофет М для стимулювання репродуктивної функції та корекції статевого 

циклу у корів. Матеріали дисертації використовуються під час наукових 

досліджень, практичної діяльності та впроваджені в освітній процес закладів вищої 

освіти при викладанні навчальних курсів із дисциплін: «Ветеринарне акушерство 

та гінекологія», «Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія 

відтворення тварин з основами андрології» при підготовці фахівців зі спеціальності 

211 «Ветеринарна медицина» у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Білоцерківському 

національному аграрному університеті, Поліському національному університеті. 

 Особистий внесок здобувача.  

 Всі експерементальні дослідження проведені за безпосередньою участю 

здобувача. Дисертант освоїв клінічні методи акушерсько - гінекологічного 

дослідження. Особисто здобувачем проведено пошук та аналіз джерел наукової 

літератури за темою дисертації, виконані експериментальні дослідження, 

проведене біохімічне дослідження крові, цитологічне мазків–відбитків, реологічне 

дослідження піхвового слизу. Власноруч здійснена статистична обробка 

отриманих результатів. Проведений  аналіз та обговорення результатів досліджень, 

підготовку їх до друку та написання дисертації здійснено самостійно за допомогою 

наукового керівника. 
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  Разом з науковим керівником визначено мету, завдання роботи, сплановано 

експериментальні дослідження та сформульовано висновки і пропозиції. 

 

             Апробація результатів досліджень. Результати дисертаційної 

роботи доповідалися та отримали схвалення на щорічних звітах кафедри 

акушерства і хірургії факультету ветеринарної медицини Житомирського 

національного агроекологічного університету (2012–2020 рр.), наукових 

конференціях професорсько-викладацького складу Поліського національного 

університету (2014–2020 рр.). Основні положення дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України» (м. 

Житомир, 2015);  Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (м. Львів, 

2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми заразної та 

незаразної патології» (Житомир, 2016); Третій науково-практичній конференції 

«Молоді вчені у вирішені проблем тваринництва та ветеринарії» (Житомир, 2016); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології та 

інтенсифікація розвитку національного виробництва» (Тернопіль, 2017). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 13 наукових      

праць, серед них: 8 публікацій, які входять до переліку фахових видань ВАК МОН 

України, 2 публікації у іноземних виданнях, 2 патенти України на корисну модель, 

5 тез у матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 179 сторінках 

комп’ютерного тексту і складається з таких розділів: вступ, огляд літератури, вибір 

напрямів, матеріали та методи досліджень, результати власних досліджень, аналіз 

і узагальнення результатів досліджень, висновки і пропозиції, список використаних 

літературних джерел (286 найменувань), додатки.  Робота ілюстрована таблицями,  

рисунками, додатками. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1.  Сучасний стан вчення про статевий цикл 

Інтенсивний розвиток молочного скотарства в сучасних умовах на тлі 

зростаючої спеціалізації та концентрації сільськогосподарського виробництва 

потребує пошуку і розробки нових, більш ефективних підходів та методів 

вирішення проблем ритмічного відтворення високомолочних корів, прогнозування 

і попередження акушерської патології, неплідності, хвороб обміну речовин та 

збереження народженого приплоду (Левченко В.І., 1991; Харута Г.Г., 1998). 

Вчення про статевий цикл має свою історію. Воно дає можливість правильно 

зрозуміти як виникали та зникали ті чи інші положення, давали поштовх для 

обгрунтування нових закономірностей, під час їх застосування в практику 

відтворення тварин [100, 177, 270]. 

Вперше періодичне повторення статевих циклів у самок домашніх тварин, 

зокрема кобил, описане російським дослідником, професором ветеринарної 

медицини Дерптського ветеринарного інституту Ф. Унтербергером. Він відмітив 

не тільки періодичність змін в статевих органах, але й встановив залежність цих 

змін від умов навколишнього середовища. 

Морфофункціональні зміни, які відбуваються в статевих органах і в усьому 

організмі самки від попередньої до наступної стадії збудження, називають 

статевим циклом. Стадія збудження статевого циклу, яка проявляється такими 

феноменами як загальне збудження, тічка; охота і овуляція, поступово згасає, 

гальмується і настає стадія рівноваги [100, 120, 177, 270, 271]. 

За В.А. Яблонським статева функція у самок відзначається виразною 

циклічною періодичністю змін поведінки тварини, стану статевих органів та 

обміном речовин. Цей комплекс фізіологічних і морфологічних змін, що 

відбуваються у статевій системі та в організмі невагітної самки від однієї овуляції 
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до наступної називають статевим (естральним) циклом. Це складний 

нейрогуморальний ланцюговий процес, що розвивається поступово і скерований на 

створення в організмі самки сприятливих умов для запліднення та розвитку 

вагітності. Розпочинаються статеві цикли з настанням статевої зрілості самки і 

повторюються з певною періодичністю аж до старості. У тільних корів цикли 

припиняються і поновлюються лише після закінчення післяотельного періоду. 

Характерні для статевого циклу зміни, як чітко помітні, так і невловимі навіть 

найчутливішими методами дослідження, пов’язані з дозріванням у яєчниках 

фолікулів та овуляцією, утворенням та регресією жовтих тіл [187, 201, 202, 203, 

204, 205]. 

Циклічну природу змін статевої функції самки вперше відмітив на гризунах      

Ф. Латаст. У 1898 р. англійський біолог В. Хіп дав їй фізіологічне обґрунтування і 

запропонував першу класифікацію морфологічних змін, які відбуваються у 

статевих органах статево зрілої самки. Ці зміни стосуються в першу чергу статевих 

органів, тому згодом деякі автори стали описувати окремо зміни в яєчнику, як 

яєчниковий або оваріальний цикл, у матці – як матковий, піхві – як піхвовий цикл  

(Яблонський В.А., Хомин С.П., Калиновський Г.М., 2006). 

Згодом Х.У. Маршал деталізував ці зміни, а Асделл переніс їх на 

сільськогосподарських тварин. Вони назвали статевий цикл естральним (від 

латинського та англійського слів «еструс» – пристрасть, тічка, охота), тобто, 

об’єднали в цьому понятті морфологічні зміни у статевій системі із змінами 

поведінки тварин. Ця класифікація здобула значного поширення на Заході, де нею 

користуються практично у всіх країнах, розрізняючи в естральному циклі такі 

стадії або фази: 

1) стадія передтічки – проеструм (prooestrum), підготовка статевого 

дозрівання фолікулів, гіперемія статевих органів, наростання шарів епітелію 

слизової піхви та інші проліферативні процеси; 

2) стадія тічки – еструс (oestrus): період активного функціонування 

статевих органів – виділення слизу, овуляція, позитивна реакція самки на самця; 
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3) післятічкова стадія – метеструм (metoestrum) – заміщення порожнини 

фолікула, що овулював, клітинами жовтого тіла, припинення виділення слизу, 

«затухання» гіперемії, негативна реакція на самця; 

4) стадія спокою – діеструм (dioestrum), наявність жовтого тіла в яєчнику, 

відсутність зрілих фолікулів, сухість слизової оболонки піхви, негативна реакція на 

самця [202]. 

Передтічкова фаза – підготовча. У цей період відбувається дозрівання 

фолікулів, гіперемія статевих органів, розростання залоз слизової оболонки матки. 

В мазку із слизу піхви містяться епітеліальні клітини овальної форми з великим 

ядром. Лейкоцити відсутні. 

У фазі тічки самка стає збудливою, відмічається значне розширення 

кровоносних судин, виділення з піхви слизу, набрякання слизової оболонки піхви. 

В яєчниках фолікули великі, часто настає овуляція. У приготовленому мазку із 

слизу піхви багато без’ядерних клітин. Ядерні клітини та лейкоцити відсутні. Під 

час тічки у тварини настає статева охота, тобто готовність до статевого акту. Самка 

вільно допускає самця до себе. Апетит у самки зменшується. Корови стрибають на 

інших тварин. Всі ці ознаки краще виявляються у самки в присутності самців. 

У післятічковій фазі в яєчнику після овуляції утворюється жовте тіло, яке 

виділяє прогестерон. Цей гормон бере участь у підготовці тварини до вагітності. 

Гіперемія статевих органів зникає, виділення з них поступово припиняються. У 

приготовленому мазку із слизу піхви помітно багато лейкоцитів, а також ядерних 

клітин. 

Міжтічкова фаза – це період відносного спокою у функції статевих органів 

тварин. У яєчниках знаходяться дрібні фолікули й великі жовті тіла. В 

приготовленому мазку із слизу піхви міститься значна кількість лейкоцитів і слизу, 

але менше епітеліальних клітин з чітко вираженими ядрами [120]. 

Окремі автори [202] підкреслюють, що поряд з морфологічними змінами у 

статевих органах і змінами поведінки тварини статевий цикл справді 

супроводжується суттєвими змінами у центральній нервовій системі. Тут 



27 

 

формується статева домінанта, що обумовлює ці зміни, підсилює статеві рефлекси, 

а всі інші, в тому числі кормовий, гальмує. Також зростає ендокринна 

активність гіпоталамо–гіпофізарного комплексу, внаслідок чого пригнічується 

функція жовтого тіла і воно починає розсмоктуватися, стимулюється дозрівання 

фолікула (фолікулів). Відповідні зміни відбуваються і в інших ланках ендокринної 

системи та обміну речовин. 

Отже, статева функція досить складна і без чіткої діагностики її стану 

неможливо керувати процесом відтворення. Кожен має право користуватися тією 

чи іншою класифікацією, але головне об’єктивно оцінити фізіологічний стан самки 

[165]. У нас в Україні поширена класифікація А.П. Студєнцова [165]. У цій 

класифікації розрізняють три стадії: 

1. Стадія збудження, перш за все, проявляється такими характерними 

ознаками (феноменами) як тічка, загальне збудження, статева охота, овуляція, які 

виникають у наведеній послідовності.  

2. Стадія гальмування. Одразу після овуляції ознаки збудження у тварини 

поступово згасають. У статевих органах переважають ознаки інволюції – спочатку 

зникає охота, тоді – статеве збудження і, нарешті, тічка.  

3. Стадія зрівноваження зумовлена тим, що сформоване жовте тіло стає 

тимчасовою залозою внутрішньої секреції, виробляє гормон прогестерон, який 

проявляє домінуючий вплив на статеві органи і весь організм самки. 

Проліферативні зміни у слизовій оболонці матки згасають і зрівноважуються з 

дегенеративними змінами, окремі клітинні елементи відмирають, шийка матки 

закривається, стінка матки тоншає, а у відповідь на подразнення при ректальному 

дослідженні скорочується. 

Вивчення фізіології статевого циклу дозволяє зрозуміти суть фізіологічних 

процесів, що відбуваються в організмі самки, і дати їм своє пояснення. Так,                    

М.П. Прокопанова і А.В. Мінчев виділили у статевому циклі передовуляційну та 

постовуляційну стадії, А.І. Лопирін – передовуляційну, післяовуляційну та 

лютеїнову фази, а К. Братанов – фолікулінову (естрогенну) і лютеїнову 
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(прогестеронову) фази. Остання класифікація знайшла широку підтримку, оскільки 

в її основу закладено зміни гормонального статусу самки, без розуміння якого не 

можна вірно трактувати і керувати відтворною функцією [200]. 

У сільськогосподарських тварин статевий цикл характеризується появою 

таких взаємопов’язаних процесів, як тічка, статеве збудження, охота і овуляція. Всі 

ці реакції у тварин відбуваються у певній послідовності та мають видові й 

індивідуальні особливості. Тічка – це комплекс морфологічних і функціональних 

змін, які мають місце в статевих органах самки і організмі в цілому. Ці зміни 

сприяють кращому переміщенню сперміїв у статевих шляхах самки, заплідненню 

та імплантації зародка в розі матки [165]. 

Під впливом статевих гормонів (естрадіол, прогестерон, тестостерон) 

розширюються кровоносні судини статевих органів самки, розкривається шийка 

матки, посилюються секреція залоз статевих шляхів і перистальтика рогів матки. 

Тічка проявляється виділенням слизу із статевих органів. В цей період дозрівають 

фолікули в яєчнику, які можна прощупати пальцем у корови через стінку прямої 

кишки. Яєчники стають чутливими до гонадотропних гормонів [202]. 

Під впливом естрогенів змінюється функціональний стан статевого центру і 

центральної нервової системи, у самки настає загальне збудження та охота. При 

статевому збудженні у корів знижується апетит і удій, молоко стає солонуватим, а 

при кип’ятінні звурджується. При вільному утриманні самки стрибають одна на 

одну і не допускають стрибати на себе. У корів виявлений обіймальний рефлекс. 

При статевій охоті самки наближаються до самця, приймають позу для 

статевого акту, допускають садку самця. 

Під час тічки й охоти настає овуляція – розрив зрілого фолікула та вихід з 

нього яйцеклітини. Дозрівання фолікулів і овуляція відбуваються на всій поверхні 

яєчника.  

У корів овуляція настає незалежно від їх парування. У механізмі овуляції 

певну роль відіграють гормони. Фолікулостимулюючий гормон передньої долі 
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гіпофіза стимулює розвиток фолікулів у яєчнику, а лютеїнізуючий гормон викликає 

овуляцію та утворення жовтого тіла [120, 232]. 

Овуляція – загальноорганний процес, який забезпечується комплексом 

механічних і ферментативних складових, що регулюються нейрогуморальними 

механізмами. При овуляції яйцеклітина виходить з фолікула і потрапляє в 

яйцепровід. За допомогою миготливого епітелію і скорочення мускулатури стінки 

яйцепроводу яйцеклітина переміщається зі швидкістю до 1,4 см/год в напрямі рогу 

матки. Яйцеклітина у верхній третині яйцепроводу зустрічається з сперматозоїдом 

і запліднюється. Здатність яйцеклітини до запліднення зберігається не довше 20 

годин. 

Отже, з часу появи перших фолікулів у ранніх ембріонів і аж до настання 

статевої зрілості у самки, в її яєчниках, безперервно, то з більшою, то з меншою 

активністю, відбувається виникнення, ріст і відмирання фолікулів. Проте, лише з 

настанням у самки статевої зрілості ріст фолікулів досягає фізіологічного 

завершення – овуляції. 

 

1.2.  Фактори і причини, що впливають на формування та перебіг 

статевого циклу 

Виходячи із сказаного у розділі 1.1, статевий цикл у самки, його стадія 

збудження, проявляється чотирма феноменами – тічкою, загальним збудженням, 

охотою та овуляцією. Такий цикл є повноцінним. Оптимальним часом для 

осіменіння є фаза охоти. Проте іноді та чи інша ознака стадії збудження протягом 

статевого циклу може не проявлятися. У таких випадках говорять про 

неповноцінний статевий цикл, який буває анестральним (безтічковим), 

ареактивним (при відсутності загальної реакції), алібідним (без охоти) чи 

ановуляторним (без овуляції). При випадінні двох ознак неповноцінний цикл може 

бути ареактивно-алібідним, анестрально-ановуляторним і т. п. Слід мати на увазі 

і те, що охота у корів не завжди супроводжується тічковими змінами у зовнішніх 
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статевих органах. Окремі автори (Яблонська О. В., 2000) вважають, що перший 

цикл у корів після отелення часто також не супроводжується охотою [200]. 

Феномени статевого циклу звичайно проявляються у певній послідовності та 

синхронності. Якщо вони протягом певного часу, наприклад, 48 годин у корів, 

виникають практично одночасно, говорять про синхронний статевий цикл. У 

випадку коли феномен статевого циклу проявляється неодночасно, з інтервалом у 

декілька днів, говорять про асинхронний статевий цикл. Синхронність прояву 

ознак стадії збудження у тварин іноді затрудняє їх чітке розмежування, тому окремі 

спеціалісти, звичайно практики, об’єднують їх одним поняттям «тічка» чи «охота», 

що, безумовно, невірно. Кожен з феноменів має своє значення у підготовці статевих 

органів до запліднення та плодоношення. При наявності лише однієї тічки чи охоти 

статевий цикл буває неповноцінним і тварина не може запліднитися [202]. 

Після овуляції в яєчнику утворюється порожнина, яка заповнюється згустком 

крові, що витікає з судин внутрішнього шару сполучнотканинної оболонки. 

Фолікулярний епітелій і сполучна тканина проростають у згусток крові, 

утворюючи сітку, де відкладається жовтий пігмент – лютеїн. Це і буде жовте тіло 

яєчника, яке функціонує як залоза внутрішньої секреції. Вона затримує розвиток 

нових фолікулів у яєчниках, припиняє охоту і тічку, регулює перебіг тільності. 

Прогестерон, що утворюється у жовтому тілі, викликає гіпертрофію та гіперплазію 

матки під час вагітності. Найбільшого розвитку воно досягає у корів на 10–11-й 

день, зберігається протягом усього періоду вагітності як жовте тіло вагітності. У 

другій половині вагітності функція жовтого тіла знижується. Якщо видалити його 

у цей період, то аборту не буде, вагітність триватиме. Якщо запліднення не 

відбулося – циклічне жовте тіло розсмоктується протягом одного статевого циклу. 

При порушенні умов утримання та годівлі тварин жовте тіло не 

розсмоктується, а продовжує функціонувати і його називають персистентним 

жовтим тілом. Воно гальмує статевий цикл і призводить до неплідності     

(Науменко В.В., Дячинський А.С., Демченко В.Ю., Дерев’янко І.Д., 2009). 
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Стадії статевого циклу пов’язані не тільки зі змінами в яєчниках, а й з 

процесами, що відбуваються у центральній нервовій системі. Кожний період 

статевої активності тварини має свої особливості. На тривалість окремих фаз 

статевого циклу впливає вік тварини (у старих тварин охота виявляється слабше, 

ніж у молодих), пора року (взимку охота коротша, ніж улітку), годівля й утримання 

тварин [122]. 

З настанням вагітності статеві цикли у самки припиняються і поновлюються 

лише після родів у характерні для кожного виду терміни. У старих тварин, в зв’язку 

з розвитком регресивних дегенеративних процесів у статевих органах та цілому 

організмі самки, та змінами в обміні речовин статева функція гальмується і 

поступово згасає. Наступає клімакс чи клімактеричний період (climax – стареча 

неплідність). Термін настання старечої неплідності залежать від виду тварин, їх 

індивідуальних особливостей, умов годівлі, догляду, утримання та експлуатації, 

виникнення тих чи інших захворювань. Відповідним чином модулюючи ці умови 

та забезпечуючи належну профілактику захворювань, можна збільшити тривалість 

та інтенсивність репродуктивного використання тварин [122, 200, 202]. 

За даними Яблонського В.А., Хомина С.П., Калиновського Г.М., 2006, 

тривалість охоти у корів складає 13–17 годин: в середньому – 16 годин, у телиць – 

10 годин, у старих корів та влітку вона буває довшою, ніж у молодих корів і телиць 

та взимку. У м’ясних корів, підсисних, особливо у стійловий період, охота буває 

коротшою: до 7–10-ти годин [202]. 

У більшості випадків, при забезпечені тварин повноцінною годівлею, 

відповідним доглядом і утриманням ознаки статевого циклу проявляються 

синхронно. При недотриманні означених вимог така синхронність порушується, 

знижуючи ефективність штучного осіменіння тварин. 

Насибов Ф.Н. (2008) підкреслює, що органи розмноження 

сільськогосподарських тварин перебувають під постійним впливом нервової і 

гуморальної систем організму, взаємодія яких обумовлює прояви і повноцінність у 

них статевої функції. Нервова регуляція реалізується за загальними принципами 
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рефлекторної діяльності – через рецептори, аферентні шляхи, статеві центри та 

ефекторні провідники. Вся інформація врешті сумується, аналізується і 

реалізується через кору головного мозку [120]. 

Загальна регуляція статевої функції у тварин здійснюється центральною 

нервовою системою шляхом складних нейросекреторних процесів, що перебігають 

суворо ритмічно у гіпоталамо-гіпофізарній системі з виділенням гонадотропін-

рилізін фактора (гонадотропін-рилізінг гормону, Гн–РГ) у гіпоталамусі, 

гонадотропних гормонів у гіпофізі та статевих гормонів у гонадах. 

Також опосередковано у регуляції статевої функції беруть участь гормони 

наднирників, щитоподібної залози та тимусу. Останнім часом увагу дослідників 

привертає епіфіз-нейроендокринна залоза, що впливає на статеве дозрівання 

ссавців, але деталі цього процесу недостатньо вивчені. Відомо, що через нього 

реалізуються світлові впливи [202]. 

«Ініціатором» статевої циклічності у самок є гіпоталамус. 

Нарешті, істотна роль у забезпеченні нормального статевого циклу належить 

локальним клітинним та міжклітинним факторам взаємодії у яєчниках, зокрема у 

теці та гранульозі фолікула і криптах ендометрію. Детально вивченим серед них є 

простагландин типу F2α [122, 200, 202]. 

 

1.2.1. Прогностичне значення перебігу отелення і післяотельного періоду 

для оцінки прояву статевого циклу 

У проблемі збільшення виробництва продуктів тваринництва в 

сільськогосподарських підприємствах країни завданням першорядної важливості є 

підвищення відтворювальної здатності та плодючості корів. Серед багатьох 

причин, що знижують темпи відтворення тварин, значне місце займають 

пренатальні втрати (Милованов В.К., 1984) і захворювання органів репродуктивної 

системи, що розвиваються під час і після отелення. В роботах В.П. Радченкова 

(2000) та інших дослідників показано, що складні процеси запліднення і розвитку 
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тільності у тварин, взаємної адаптації матері, ембріона і плоду обумовлюються не 

тільки гормональними, але й імунними реакціями, які забезпечують антигенну 

стабільність внутрішнього середовища організму. В даний час вивчення 

фізіологічних механізмів, які забезпечують становлення тільності, підтримують 

життєздатність ембріона і плоду, регулюють родову діяльність, а також 

досліджених патогенетичних механізмів порушення ембріо– і фетогенезу, 

патології тільності, отелення та післяотельного періоду неможливе без аналізу 

імунологічного статусу тварин [113, 64, 126, 28, 68, 96-97, 144, 232].  

На думку Лободіна К.А. (2006), будь-яка імунна перебудова в організмі, 

супроводжується зрушеннями функціонального стану всіх основних фізіологічних 

систем, в тому числі змінами в стані кровообігу на рівні мікроциркуляції під 

антигенними впливом. Також ним установлено, що за впливу різних антигенів в 

організмі утворюються антитіла, які володіють агресивними властивостями, 

пригнічують дегідрогеназну активність, знижуючи дихання тканин. Крім цього, 

відкладення, що формуються на судинній стінці сприяють збільшенню її 

проникності, виділенню вазоактивних амінів і спазму судин, зменшенню 

швидкості кровотоку і тромбоутворення [101].  

Незважаючи на численні дослідження, присвячені вирішенню проблеми 

порушення репродуктивної функції у корів, багато питань етіології і патогенезу 

захворювань залишаються до кінця не вирішеними. Надаючи великого значення у 

виникненні післяотельної патології корів погрішностям в годівлі та утриманні, 

порушенню обміну речовин, зниженню загальної та місцевої резистентності, 

патогенною дією різних мікроорганізмів, вчені ще не досить повно розкрили 

значення ендокринного статусу. На думку Нежданова А.Г. (1991-2008), Власова 

С.А. (1999) та інших дослідників характер перебігу післяотельного періоду в 

значній мірі залежить від стану нейро-ендокринної системи і рівня метаболічних 

реакцій у корів під час тільності. Порушення в кортико-адреналіновій системі і 

фетоплацентарного комплексу призводять до виникнення патології розвитку 

плоду, перебігу отелення та післяотельного періоду [21, 123-127]. 
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Незважаючи на досягнуті успіхи в галузі репродуктивної ендокринології у 

корів, наявні відомості не дають цілісного уявлення про динаміку стероїдних 

гормонів в післяотельний період. Залишається недостатньо вивченим зв’язок 

інволюційних процесів в матці з функціональною активністю статевих залоз. 

Відсутні дані клініко–ендокринологічної оцінки післяотельного періоду у 

високопродуктивних молочних корів. Все це стримує розробку науково 

обґрунтованих і раціональних методів та засобів профілактики і коригуючої терапії 

при патологічному перебігу післяотельного періоду [21, 100, 123-127]. 

Відтворення тварин – складний біологічний процес, що можливий лише за 

нормального перебігу усіх його ланок, починаючи від гаметогенезу, запліднення, 

внутрішньоутробного розвитку зародка (плода), народження, вирощування, 

статевого та фізіологічного дозрівання і до включення сформованого організму в 

розмноження собі подібних, з подальшим продовженням цього біологічного 

ланцюга в нових поколіннях нащадків впродовж усього продуктивного життя [21, 

100, 123-127]. 

 

1.2.2. Інволюція репродуктивних органів корів, як показник 

формування статевого циклу 

 

Численні наукові дослідження і практичний досвід свідчить про те, що висока 

рентабельність молочного скотарства можлива тільки за умови високої 

продуктивності і плодючості тварин. При цьому, темпи відтворення стада 

безпосередньо пов'язані зі швидкістю відновлення репродуктивних органів корів 

після отелення.  

Нежданов А.Г. (1994-2008), Кузьміч Р.В. (2001-2002) одностайні в думці, що 

післяродова інволюція – це складний, багатогранний процес, який стосується 

всього організму тварини, а характер його перебігу обумовлюється комплексом 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Разом з тим за цілою низкою 

важливих питань у вчених немає одностайності [96-97, 123-127].  
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Дослідження показали, що у переважної більшості (74,1 %) 

високопродуктивних корів, при традиційно сформованих умовах утримання і 

силосно-концентратному типі годівлі, після отелення спостерігаються порушення 

інволюційних процесів в статевих органах. При цьому характер перебігу 

післяотельної інволюції знаходиться в тісному взаємозв'язку з функціональною 

активністю яєчників. Аналіз динаміки статевих гормонів прогестерону, естрадіолу 

17-β і клініко-морфологічних змін в гонадах свідчить про те, що відновлення 

овуляторної функції яєчників після отелення передують три хвилі росту і атрезії 

фолікулів. Третя хвиля зростання фолікулів завершується, як правило, овуляцією і 

формуванням гормонально активного жовтого тіла. Виділення лохій та інволюція 

статевого апарату після нормального отелення закінчуються впродовж 20–22 діб 

[96-97, 100, 123-127]. 

Інволюція матки – це процес її зворотного розвитку до стану, властивого 

невагітним тваринам. При фізіологічному перебігу післяотельного періоду 

інволюція статевих органів завершується до кінця першого місяця після отелення                        

[124]. 

Затримання інволюційних процесів в статевих органах або субінволюція, 

супроводжується розвитком глибоких гісто–морфологічних змін, які впливають на 

відтворювальну здатність і нерідко призводять до неплідності корів [28, 29, 96, 97, 

123-127]. 

Тривалість післяотельного періоду і зворотний розвиток змінених за час 

тільності органів залежить від багатьох причин. Головними природними 

факторами, які впливають на інтенсивність інволюційних змін в організмі корів 

після отелення, є годівля і утримання, вік тварин, сезон, експлуатація. 

За багаточисельними спостереженнями науковців і практиків–тваринників 

тривалість післяотельного періоду коливається в межах від 21 до 60 днів. У корів 

влітку інволюція статевих органів завершується протягом 23,80±0,53 днів, взимку 

– 25,20±0,42 днів (Хозей Е.В.). 
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Інволюційні процеси стосуються всього організму: зворотний розвиток 

м’язів живота і зменшення його об’єму наступає протягом 5–7 діб, зовнішніх 

статевих органів – 7–9 діб, матки – 18–60 діб, яєчників – 14–18 діб. Найвиразніше і 

найінтенсивніше вони проявляються в матці корів: епітелій слизової оболонки 

повністю руйнується, а гіпертрофовані м’язові волокна, клітинні елементи 

сполучної тканини і судини частково піддаються жировій дистрофії, зменшуються 

в розмірах. Материнські плаценти зазнають дистрофічних фізіологічних змін, з 

утворенням дрібних часток, що в складі лохій виділяються із порожнини матки [28, 

29, 96, 97, 123-127]. 

За даними Гольдиної А.А.  (2000), післяотельне очищення матки з 

виділенням лохій в корів закінчується протягом 14–16 діб [28, 29]. Одночасно 

відбувається інволюція ендометрію, яка завершується епітелізацією його поверхні 

і стінок залоз у корів впродовж 18–28 діб. Виділення лохій, їх колір, консистенція, 

запах і кількість можуть бути основними ознаками перебігу післяотельного 

періоду. Підвищення температури тіла у корів на 21–25 добу після отелення 

вважають ознакою початку стадії збудження статевого циклу. 

Через 24 години після вигнання посліду канал шийки матки розкривається на 

стільки, що можуть увійти два пальці. Майже у 76 % корів він заповнений густим 

в’язким, тягучим, матово-сірого кольору слизом, що звисає в піхву. Його об’єм 

становить 237±13 мл. Виділення лохій починається з 2–3 доби і може тривати до 

18–22 діб. На 6–7 добу після отелення їх виділення зменшується і вони набувають 

матово-склистого забарвлення [28, 29]. 

Лободін К.О. (2006) зазначає, що функціональна активність яєчників 

відновлюється у тварин і з незакінченою інволюцією матки. Однак, в цьому 

випадку, в динаміці оваріальних гормонів є істотні відмінності. Нормальний 

перебіг післяотельного періоду характеризується відновленням функціональної 

активності яєчників до 9–14 доби після отелення і максимальним підйомом 

концентрації прогестерону та естрадіолу на 25–30 добу після отелення (0,70 нг/мл 

і 31,4 нг/мл відповідно). При патологічному перебігу відновлення функції яєчників 
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відбувається на 10 діб пізніше (до 19–24 доби після отелення) і до часу закінчення 

післяотельного періоду зростання фолікулів завершується переважно не їхнім 

дозріванням і овуляцією, а кістозною атрезією. Аналогічні відомості про 

затримання відновлення овуляторної функції яєчників у корів з порушеною 

післяотельною інволюцією наводяться в роботах Нежданова А. Г. (1983-1985) [97, 

123-127]. 

При аналізі особливостей перебігу післяотельної інволюції у корів в 

сезонному аспекті виявлено, що восени гормоносинтезуюча функція гонад 

знаходиться на низькому рівні. Це ймовірно є наслідком розладу ендокринних 

механізмів регуляції статевої функції при тепловому стресі в літні місяці. У 

весняний сезон спостерігається більш потужна стероїдосинтезуюча відповідь гонад 

на імпульси від регулюючих систем для забезпечення необхідного гормонального 

фону під час післяотельних інволюційних процесів. Така реакція, може бути 

пов’язана з сезонним зниженням чутливості гіпоталамо-гіпофізарної системи до 

гальмівного впливу епіфізу.  

Сезонні особливості функціонування ендокринної системи знаходять своє 

відображення при аналізі клінічної картини післяотельного періоду. За даними 

Лободіна К.О. (2006), навесні через місяць після отелення інволюція статевих 

органів завершується у 35,7 % тварин, у той час як восени відновлення 

репродуктивного апарату в цей термін відбувається тільки у 15,4 % корів. Автор не 

погоджується з думкою Михалєва В.И. (2003), що сезон отелення не чинить 

істотного впливу на перебіг післяотельного періоду [93, 105]. 

Динаміка інволюційних процесів в статевих органах і характер 

стероїдосинтезуючої функції яєчників знаходяться в певній залежності від рівня 

молочної продуктивності за даними Лободіна К.О. (2006). Аналіз клінічних даних 

показав, що процеси післяотельної інволюції матки перебігають найбільш активно 

у тварин з продуктивністю 4000-6000 кг молока на рік. Разом з тим, клінічні дані і 

показники стероїдосинтезуючої функції яєчників вказують на високі потенційні 

можливості корів з більш високою молочною продуктивністю. Так, функціональна 
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активність яєчників у корів з молочною продуктивністю понад 6000 кг на рік 

відновлюється за 19–24 доби. Через місяць після отелення у 64,3 % тварин в 

яєчниках пальпуються фолікули та жовті тіла і реєструється максимальна 

концентрація в крові прогестерону й естрадіолу (0,72 і 30,6 нг/мл, відповідно). У 

тварин з продуктивністю менше 4000 кг фолікулогенез активізується раніше (на 9–

14 добу), однак інтенсивність його нижче ніж у високопродуктивних, і внаслідок 

чого активізація стероїдосинтезуючих структур в яєчнику до моменту закінчення 

післяотельного періоду відбувається тільки у 38,5 % тварин [100]. 

Отже, інволюція матки – це процес зворотного її розвитку, до стану, 

властивого невагітним тваринам. Встановлено, що за фізіологічного перебігу 

післяотельного періоду інволюція статевих органів завершується до кінця першого 

місяця після отелення, а динаміка інволюційних процесів і характер 

стероїдосинтезуючої функції яєчників знаходяться в певній залежності від рівня 

продуктивності [100]. 

 

1.2.3. Способи контролю перебігу статевого циклу впродовж 

післяотельного періоду корів 

Післяотельний період характеризується не тільки інволюцією статевих 

органів самки, але й початком лактації та годуванням приплоду. В цей час 

скорочуються і змінюються тканини статевих органів. Клітини слизової оболонки 

матки відмирають і розсмоктуються, зменшується їх маса, звужується канал шийки 

матки. Інтенсивність цих процесів залежить від загального стану самки, рівня її 

годівлі та умов утримання в післяотельний період. Під час інволюції не лише 

зменшується об’єм окремих тканин і клітин статевих органів до розмірів, які були 

до вагітності, а й гальмується ріст нових клітин й утворення нових 

нейрогуморальних зв’язків. Під час ссання або доїння подразнюються нервові 

закінчення молочної залози, що стимулює виділення гормону окситоцину, який 

викликає скорочення гладенької мускулатури молочної залози та матки. Це сприяє 

інволюції статевих органів. Уже в перші 4–6 діб після благополучного отелення 
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кров’яні виділення з матки припиняються, гіперемія зовнішніх статевих органів 

зникає. Якщо післяотельний період проходить без ускладнень, то охота настає на 

21-у добу після отелення. Годівля та утримання тварин, а також вік впливають на 

появу наступної охоти після отелення. У старих тварин часто відмічається 

затримання першої охоти. [54-55, 90, 127, 181]. 

Особливе значення в післяотельний період для тварин мають вітаміни А, D, 

Е, а також мінеральні речовини. 

Оскільки в основі гальмування скорочувальної функції матки та 

інволюційних процесів в статевих органах корів після отелення лежить зрушення 

метаболізму в їх організмі ще в період тільності, то заходи з профілактики 

акушерської патології повинні бути спрямовані на підвищення рівня обміну 

речовин і стимуляцію захисно-адаптаційних механізмів під час отелення і в ранній 

післяотельний період (Багманов М.А., 2001-2005; Жук Ю.В., 2007-2009;    

Краевский А.И., 1994; Нежданов А.Г., 1991). З цією метою успішно застосовують 

тканинні препарати (Беляев В.И., 2002, 2005; Голбан Д.М., 1990; Хомин С.П., 2006), 

в тому числі виготовлені з плаценти людини і тварин. Однак в науці немає єдиної 

думки щодо порівняльної ефективності різних засобів та методів та про оптимальні 

способи у використання тканинних препаратів [5, 54-55, 90, 127, 9, 10, 30, 46, 181]. 

Відновлення репродуктивної функції корів після отелення, а також 

підвищення їх молочної продуктивності значною мірою залежить від характеру 

перебігу післяотельного періоду. До теперішнього часу проблема післяотельної 

інволюції статевої системи у корів продовжує залишатися актуальною. 

Суперечливі відомості про характер перебігу інволюційних процесів, етіологію, 

патогенез і клінічний прояв функціональних розладів в статевих органах після 

отелення стримують розробку ефективних методів ранньої діагностики, лікування 

та профілактики патологій післяотельного періоду (Нежданов А.Г., Місайлов В.Д., 

1996). 

Найчастіше патологія післяотельного періоду у корів проявляється в формі 

субінволюції матки, яка реєструється у 20-90 % тварин, що отелились                  
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(Нежданов А.Г., 1999; Кузьмич Р.Г., 2001; Smith R.D., 1987; Sreenan J.M., 1987 та 

інші). 

Причини субінволюції матки у корів різноманітні. Багато авторів                    

(Бочаров И.А., 1967; Міхайлов Н.Н., 1990; Шипілов B.C., 1979; Нежданов А.Г., 

1999; Stewart H.M., 1977 і ін.) безпосередньою причиною даної патології вважають 

ослаблення скорочувальної функції матки, що супроводжується слабкою 

ретракцією її м'язів. 

Особлива небезпека субінволюції матки полягає в тому, що вона є 

патогенетичною основою розвитку запального процесу в статевих органах і 

функціональних порушень яєчників. При несвоєчасному та малоефективному її 

лікуванні субінволюція приймає підгострий, а в подальшому і хронічний перебіг, 

що призводить до тривалого (до 6-12 місяців і більше) непліддя. Тому питання, що 

стосуються клінічного прояву підгострої субінволюції матки у корів, а також 

методів її діагностики і терапії для ветеринарної науки залишаються актуальними 

і в даний час.  

Нормальне завершення післяотельного періоду створює сприятливі 

передумови для запліднення самок у фізіологічні терміни. При хворобах, що 

ускладнюють перебіг післяотельного періоду, відбувається значний зсув термінів 

осіменіння, а у частини самиць виникає постійна неплідність через незворотні 

структурні зміни в репродуктивних органах [52]. 

 

1.3. Засоби стимулювання і корекції післяотельного періоду у корів 

Стресові несприятливі умови зовнішнього і внутрішнього середовища при 

розведенні, вирощуванні та утриманні високопродуктивної молочної худоби 

приводять до патологічних змін фізіологічних процесів, які посилюються після 

отелення і проявляються післяотельним синдромом (Partus синдром), що каскадно 

деструктивно діє на живий організм. 

Нерозуміння і небажання рахуватися з вимогами фізіології розведення та 

запліднення у молочно-м'ясних корів в фермерському та індивідуальному 
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тваринництві, особливо в сучасних економічних умовах господарювання, а 

головне, погане утримання і похибки в годівлі, сприяють виникненню 

патологічних процесів, дуже важких для усунення та відновлення гомеостазу 

організму. 

Роди – основний критерій, за яким можна передбачити перебіг 

післяотельного періоду та інволюцію статевих органів корів (Шипілов В.С., 1983; 

Краєвський А.Й., 1994; Калиновський Г.М., 1993). 

Багато авторів в етіології «важких» отелень, затримання посліду і тривалої 

інволюції матки вказують на дію стресових факторів, а також порушення обміну 

речовин, які мали місце задовго до отелення [74, 90, 192]. 

Перебіг післяотельної  інволюції статевих органів корів в основному 

залежить від підготовки до отелення, годівлі та утримання тварин у період 

тільності, від перебігу отелення. 

Незбалансована годівля, неправильна експлуатація, стреси, несприятливі 

фактори зовнішнього середовища призводять до порушення інволюції матки в 

післяотельний період. Часто виникає субінволюція матки, що характеризується 

гальмуванням ретракції м'язів, регресію карункулів та дегенеративно-

регенеративних процесів в ендометрії [74, 194]. 

Швидкій інволюції статевих органів сприяють контакт корови з телям у 

перші 2–5 діб після отелення. Важливе значення для перебігу післяотельного 

періоду має активний моціон. 

З метою стимулювання перебігу інволюційних процесів в статевих органах 

застосовують багато засобів, зокрема масаж, електростимуляцію матки 

низькочастотними модульованими імпульсами. 

Клінічні методи диференціації фізіологічного перебігу післяотельного 

періоду від патологічного є досить ефективними. Інволюцію матки в післяотельний 

період оцінюють за 3 – бальною системою: нормальна інволюція матки 

завершується до     21-ї доби (1 бал); затримана інволюція – впродовж 22–28 діб     

(2 бали); тривала інволюція – 29–35 діб (3 бали). 
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Частою причиною змін перебігу післяотельного періоду є погані умови 

утримання, порушення відносин між тваринами і втручанням людини (маніпуляції, 

транспортування, поганий догляд) [74, 90, 192]. 

Патогенез акушерських хвороб у корів вивчали Логвинов Д.Д., 1964;       

Шипілов В.С., 1977; Звєрєва Г.В., 1981; Хомин С.П., 1995-2007; Нежданов А.Г., 

1991-2008;  Калиновський Г.М.,  1993; Харута Г.Г., 1995; Любецький В.Й.,  2003-

2007 та інші вчені. В їх роботах основна увага приділялась патогенетичній ролі 

гормонального статусу, обміну речовин та мікрофлори. Водночас Нежданов А.Г. 

(1991), Калиновський Г.М. (1993) вважають головними у розвитку акушерської 

патології порушення матково-плацентарного кровообігу і мікроциркуляції у 

материнській і плодовій частинах плаценти. Проте в роботах згаданих дослідників 

розглядалися лише кінцеві механізми формування патологічного процесу у 

плаценті, а фактори, які беруть безпосередню участь у його розвитку, залишилися 

поза увагою. Серед останніх важливе місце належить протеолізу, перекисному 

окисленню ліпідів, метаболізму фібриногену. Крім того, розлад кровообігу у 

плаценті супроводжується морфологічними змінами, які прижиттєво можна 

виявити за допомогою сонографії. Отже, вивчення цих систем у вагітних і отелених 

корів у нормі та при акушерських хворобах, розробка методів корекції виявлених 

порушень є актуальною проблемою, вирішення якої сприятиме розробці нових 

підходів щодо їх лікування і профілактики неплідності [192-194, 90, 73, 74, 102, 63-

67, 180-187]. 

Аналіз фізіологічних процесів відтворення тварин переконує в тому, що 

ключовим етапом репродуктивної функції, з якого починається повторюваність 

циклу розмноження, є післяотельне відновлення гаметогенної і гормональної 

функції яєчників. Клінічні спостереження, експериментальні, літературні дані 

свідчать, що неритмічність циклу відтворення тварин обумовлена неузгодженістю 

в часі процесів відновлення структурно-функціональної організації 

репродуктивної системи і, нерозривно пов'язаних з секреторною активністю 

ендокринних елементів гіпоталамо-гіпофізарно-гонадальної системи. Пошуки 
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методів діагностики, лікування і профілактики порушень післяотельного 

відновлення функціональної активності яєчників є однією з головних задач 

поліпшення відтворювальної здатності корів [192-194, 90, 73, 74, 102, 63-67, 180-

187, 173-177, 123-127, 96-97, 21, 71]. 

1.4. Способи і засоби виявлення феноменів стадії збудження статевого 

циклу 

Стадія збудження, як було зазначено вище, проявляється такими 

характерними ознаками як тічка, загальне збудження, статева охота, овуляція, які 

виникають у наведеній послідовності. Поява та прояв кожного з феноменів стадії 

збудження статевого циклу визначаються пороговою чутливістю до естрогенів 

рецепторних зон відповідних ефекторних органів. Спочатку з’являється тічка 

(найменший поріг чутливості у рецепторів геніталій), згодом до неї додається 

загальне статеве збудження і потім охота. 

Тічка (oestrus), що співпадає в часі з фазами проеструм+еструс (у 

класифікації Хіпа), характеризується вираженою гіперемією та підвищеною 

секрецією залоз усіх ділянок статевих органів самки з виділенням назовні великої 

кількості слизу. Внаслідок активних проліферативних процесів епітелій слизової 

оболонки сечостатевого пристінку та піхви замість 3–4-рядного стає 18–20-рядним. 

При цьому верхні шари епітелію роговіють, а окремі клітини відшаровуються. Їх 

можна виявити у вигляді суцільної маси без’ядерних клітин–лусок. При 

мікроскопічному дослідженні піхвового мазка спостерігається утворення, 

розростання та активна секреція залозистих структур. У окремих тварин при цьому 

навіть розриваються дрібні судини, внаслідок чого тічковий слиз стає 

кров’янистим. 

Шийка матки під час тічки розкривається і через неї вільно виділяється 

назовні яйцепровідний та матковий слиз, який спочатку буває чистим, прозорим, 

в’язким, а під кінець тічки мутніє, виділення його зменшується і нарешті цілком 

припиняється, рН слизу має слабколужну реакцію – від 7 до 8. Продукований слиз 

володіє високою абсорбційною здатністю. Разом з ним видаляються мікроби та їх 
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токсини, мертві лейкоцити, спермоантитіла, десквамований епітелій, що є 

своєрідною санацією геніталій. Поряд з цим на слизовій оболонці геніталій 

формується захисний бар’єр з ороговілих та відторгнутих клітин епітелію, що 

перешкоджає проникненню мікроорганізмів у матку. У просвіті маткових рогів 

зростає у десятки разів вміст фагоцитуючих лейкоцитів, цервікальний канал 

заповнюється в’язким слизом, в кінці тічки зростає моторика матки. Матка 

збільшується, тургор її зростає, вона починає скорочуватися. За ступенем 

розкриття шийки матки та кількістю виділюваного слизу можна розрізняти 

перший, другий та третій ступінь тічки [17]. 

Діагностують тічку оглядом зовнішніх статевих органів, піхви, шийки матки, 

дослідженням тічкового слизу, клінічними та лабораторними методами. 

Збудження – зміна поведінки тварини, що наступає слідом за появою тічки, 

дещо пізніше від її початку, і проявляється загальним занепокоєнням тварини, 

лякливістю, іноді злосливістю, зменшенням апетиту, а то й зниженням молочної 

продуктивності [1, 2, 5, 10, 14, 15, 32, 39]. 

Однією з головних рис цього феномену є потяг самки до самця – вона стрибає 

на нього чи інших самок, не забороняє іншим самкам плигати на себе, проте не 

дозволяє самцю робити на себе садку. В основі розвитку цієї ознаки лежить 

дозрівання у яєчнику фолікула і зростання секреції у ньому естрогенних гормонів. 

У міру збільшення концентрації останніх наростають ознаки тічки та статевого 

збудження, що врешті переходить у статеву охоту [194]. 

Статева охота це позитивна статева реакція самки на самця, яка 

намагається наблизитися до нього, приймає позу для статевого акту, часто здійснює 

акт сечовипускання з послідуючими ритмічними скороченнями статевих губ, 

допускає садку і статевий акт. 

Гістерографічні дослідження (Шипілов В.С., 1977) показали, що протягом 

статевого циклу змінюється характер маткових скорочень, найбільшої сили вони 

досягають на початку охоти. Разом із згасанням ознак охоти вони зменшуються, 

стають слабкими, коротшими [194]. 
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У корів охота супроводжується яскраво вираженим рефлексом нерухомості, 

при наближенні до самця, позою для статевого акту – корова підіймає хвіст, 

вигинає спину, ритмічно скорочуються м’язи стискача статевої щілини і пристінку, 

самка допускає садку та коїтус. 

На прояви ознак статевого циклу впливають умови існування тварин. Так, в 

осінньо–зимову, холодну пору року, при безвигульному стійловому утриманні, 

неповноцінній годівлі тривалість тічки, загального збудження та охоти буває 

коротшою, ніж у теплі весняні та літні місяці [1, 2, 5, 10, 14, 18, 32]. 

Овуляція у більшості корів буває спонтанною і наступає, як правило у тихій і 

спокійній обстановці вночі чи вдосвіта, хоча акт парування та інші нейросексуальні 

подразники її прискорюють.  

 

1.5. Заключення з огляду літератури 

 

З наведених літературних даних видно, що проблема неплідності корів 

багатогранна і широко висвітлена у науковій літературі. Однак перебіг 

післяотельного періоду вимагає подальших досліджень: необхідно вибрати точні 

орієнтири для оцінки фізіологічного стану статевих органів корів після отелення. 

Це, насамперед, стосується термінів початку і завершення інволюційних процесів 

в матці та яєчниках. Залишаються недостатньо з’ясованими терміни регресії і 

персистенції жовтих тіл, про роль яких у різні періоди репродуктивної функції 

немає єдиної думки. Також сучасним дослідникам необхідно уточнити час прояву 

першої стадії збудження статевого циклу і рівень ефективних осіменінь тварин з  

врахуванням умов утримання [1, 2, 17, 20, 96, 183, 203-204]. 

Очевидною є необхідність розробки комплексних заходів спостереження за 

перебігом інволюції статевих органів з врахуванням загального стану тварин, їх 

поведінки, змін у статевих органах, що дасть можливість обгрунтувати об'єктивні 

та оптимальні терміни осіменіння тварин.  
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Недостатньо даних про функціональний стан матки в післяотельний період 

при персистентному жовтому тілі вагітності. Залишаються відкритими деякі 

питання патогенезу функціональних розладів в статевих органах корів після 

отелення з врахуванням вмісту гормонів прогестерону, естрадіолу 17–β і 

тестостерону, які задіяні в регуляції статевого циклу при персистентних жовтих 

тілах вагітності та статевого циклу. Наведене спонукало нас до досліджень  і 

спроби вирішити окремі з наведених питань, які гальмують розробку системи 

контролю відтворювальної здатністю тварин [1, 2, 6, 14, 17, 20, 44, 96, 183, 203-

204]. 

Отже, розробка та удосконалення заходів ранньої діагностики та 

профілактики акушерсько-гінекологічних захворювань, оптимальних методів 

регуляції репродуктивної функції у корів є актуальними питаннями у 

ветеринарному акушерстві та гінекології. 
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РОЗДІЛ 2 

 ВИБІР НАПРЯМІВ, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Матеріал досліджень 

Досліди проведені у зимово–весняний та весняно–літній періоди протягом 

2012–2017 років в НДГ «Україна», смт. Черняхів, Черняхівського району,                 

ФГ «Щедре Полісся», с. Врублівка, Романівського району, ТОВ «Долинівське»,         

с. Долинівка, Брусилівського району, ФГ «Лука–Агро», с. Лука, Житомирського 

району, ФГ «Печанівське», с. Печанівка, Романівського району та в ТОВ «Агро Цвіт–

2012», с. Чудин, Радомишльського району, Житомирської області, які функціонують 

в умовах Полісся. Частина земельних угідь, що є в їх користуванні, належить до 

біогеохімічної провінції з дефіцитом Йоду, Цинку, Купруму та Феруму. 

 Дослідження проводили на  коровах української чорно–рябої, голштинської 

та поліської м’ясної порід, масою тіла 400-700 кг. Тварин утримували в типових 

цегляних приміщеннях на прив’язі з моціоном на вигульних майданчиках. Умови 

утримання та санітарний стан ферм задовільні. Профілактичні заходи проводились 

згідно з графіком. У всіх тварин піддослідних і контрольних груп перед постановкою 

експериментів визначали загальний стан з врахуванням показників температури тіла, 

частоти пульсу та дихальних рухів, терміну тільності за записами в журналах 

осіменіння корів та ректального дослідження. 

 

2.2. Методики досліджень 

Для вирішення визначених у меті завдань була розроблена наступна схема, 

що включала такі етапи дослідження: діагностичний, організаційно – виробничий, 

лабораторно – діагностичний, розробку засобів та методів корекції статевого циклу 

у корів; визначення економічної ефективності результатів дослідження; 

статистична обробка отриманих результатів дослідження (рис. 2.1). 
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Етап І. Діагностичний етап 

диспансеризації 

Акушерська  Гінекологічна 

Тільні            Післяотельний період  Неплідні 

Патологія матки  Патологія яєчників 

Гіпотонії   Гіпофункція  

Атонії  Склероз  

Субінволюція  Пжт  

метрити  Кісти  
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Тільні  Неплідні 

Застосування препаратів 

Фетопланцетат К I Фетопланцетат К 

Метрофет М II Метрофет М 

Контроль III Гормональні 

препарати 

                                VI Контроль 

 

 

Перебіг отелення    Стадія збудження 

 

 

I  II  III  I  II  III  VI 

 

 

    Післяотельний період        Стан телят APGAR 

 

 

I  II  III  I  II  III 

 

 

 

 

 

Етап ІІ. Організаційно - виробничий 

Формування груп 
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Дослідження 

 

Кров  Лохії  Мазки-відбитки з піхви 

 

біохімія  Вміст Fe, Cu, Zn  Цитологія  

 

морфологія  Дослід  Контроль  Дослід  Контроль 

 

Дослід  Контроль  Арборизація 

 

Дослід  Контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема етапів дослідження 

Етап ІІІ. Лабораторно - діагностичний 

Етап ІV. Розробка засобів та методів корекції статевого циклу у 

корів 

Розрахунок економічної ефективності результатів дослідження. 

Статистична обробка отриманих результатів дослідження. 

Схеми профілактики   Схеми лікування                 Схеми синхронізації 
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У всіх господарствах було створено по 7 груп корів (3 групи з тільних і 4 

неплідних тварин), у кожній групі було по 20 корів. Акушерську диспансеризацію 

проводили у період запуску і сухостою корів з наступним спостереженням за 

перебігом і врахуванням стадій отелення та тривалості післяотельного періоду. 

Тільним коровам три рази з проміжком 7 діб з розрахунку 7 см3 на 100 кг 

живої маси підшкірно, в середній третині трьохголового мяза плеча  вводили 

тканинні препарати: коровам першої групи – Фетоплацентат К, другої – Метрофет 

М, третя була контрольною. Введення препаратів закінчували за 13–15 діб до 

запланованого отелення. Отелення відбувалося в стійлах, корови мали вільний 

доступ до водопою.  

Неплідним коровам першої групи вводили фетоплацентат К, другої – 

метрофет М, третьої внутрішньом'язево, згідно розробленої в господарстві схеми, 

вводили сурфагон, естрофан, фолігон та прогестерон згідно інструкцій для 

застосування препарату. Четверта група була контрольною.  

Фетоплацентат К і метрофет М виготовляли за методикою Філатова В.П.  

[171] з матки та її вмістимого в модифікації кафедри акушерства і хірургії, 

факультету ветеринарної медицини ЖНАЕУ, клінічну апробацію проводили на 

тваринах клініки великих тварин ЖНАЕУ. В препараті «Метрофет», 

виготовленому з фетальної частини плаценти овець міститься: 10 мінеральних 

речовин таких, як Плюмбум, Цинк, Манган, Кадмій, Купрум, Кобальт, Фосфор, 

Калій, Кальцій, Ферум, амінокислоти , гормони та БАРи. 

Фетоплацентат-К виготовляли з матки кобил та її вмістимого. Після 

п’ятидобового витримування матеріалу при температурі 2–4 °С його промивали 

прокип’яченою водою, зважували, подрібнювали у м’ясорубці та додатково 

старанно розтирали у гомогенізаторі при поступовому додаванні фізіологічного 

розчину (на 1 г тканини 2–3 см3). Приготовлену таким способом масу залишали на 

1 годину при кімнатній температурі, а потім 30 хвилин підігрівали на водяній бані 

при температурі 60–80 0С. Після цього гомогенат фільтрували через 2–3 шари 

стерильної марлі і фільтрат розливали в флакони. Флакони закривали гумовими 
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корками і герметизували алюмінієвими покришками, автоклавували 1 годину при 

температурі 120 0С. Після автоклавування на флакони наклеювали етикетки з 

позначенням дати виготовлення.  

Тканинний препарат  метрофет М,   виготовляли  із фетальної  частини 

плаценти клінічно  здорових  ссавців, відібраної протягом  24  годин  після 

виведення плоду. Матеріал витримували протягом  2-8  діб  при  температурі           

+2-7 0С з  наступним промиванням  кип'яченою  водою, охолодженою до 

температури +30-50 0С,  подрібнювали,  зважували  та перемішували  зі  

стерильною  водою  для  ін'єкцій.  Виготовлення препарату метрофет М включає 

застосування додаткової  термічної  обробки  тканин  при  температурі  +70-99 0С  

на  водяній  бані протягом 12-48 годин  перед подрібненням.  

За загальноприйнятими методиками проводили дослідження крові, відбитків 

зі слизової  стінки піхви, мазків–відбитків з дорсальної стінки піхви, цервікального 

слизу та лохій, а також визначали стан новонароджених телят. Кров для 

біохімічного досліджень від корів відбирали з яремної вени до годівлі з 

дотриманням правил асептики і антисептики до початку досліду та кожні 7 днів під 

час досліду до отелення та в післяотельний період.  

Перебіг тільності, отелення та післяотельного періоду визначали шляхом  

спостереження та хронометрії. 

Концентрацію глюкози визначали – глюкозооксидазним методом; загального 

білка – біуретовим методом та рефрактометрично; альбумінів – за бромкрезоловим 

зеленим; активність індикаторних ферментів АЛаТ і АСаТ – за методом Райтмана-

Френкеля; ЛФ – кінетичною реакцією  утворення п-нітрофенолу – за методикою 

Вагнера В.К., Путіліна М.В., Харабуга Г.Г.; холестеролу – (за Ільком); ЛДГ – за 

реакцією з 2,4-динітрофенілгідразином (метод Савела-Товарека); сечовини – 

колірною реакцією з діацетилмонооксимом; креатиніну – за кольоровою реакцією 

Яффе; загального білірубіну – методом Ієндрашека і Гроффа у модифікації      

Левченка В.І., Влізла В.В. (1988), загального кальцію і неорганічного фосфору – за 

Пульсом у модифікації Коромислова В.Ф. і Кудрявцевої Л.А. 
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   Біохімічні дослідження крові і визначення вмісту гормонів та вміст Fe, Zn, 

Сu у лохіях корів проводили в Житомирській регіональній державній лабораторії 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів Дерпродспоживслужби Житомирської області [70, 77, 81, 99, 101, 110, 

111, 112]. 

        Цифрові дані оброблено біометричним методом на комп’ютері з 

використанням програми Microsoft Excel, з визначенням середньої арифметичної 

(М), статистичної похибки (m), вірогідності різниці (Р) між середніми 

арифметичними двох варіаційних рядів за довірчим коефіцієнтом для різниці 

середніх (t). Різницю між двома величинами вважали вірогідною за *− р ≤0,05; ** 

−р ≤0,01; *** − р ≤0,001 

        Дослідження мазків-відбитків піхви проводили від корів усіх груп у яких 

сервісний період становив понад 35 діб. Після висихання відбитків в умовах 

кімнатної температури їх фіксували сумішшю Нікіфорова і фарбували 

гематоксиліном та еозином. При досліджені мазків-відбитків звертали увагу на 

наявність арборизації – феномен «листка папороті».  

Оцінку виготовлених препаратів проводили за допомогою мікроскопу 

Біолам-Ломо при збільшенні (× 100) за 3-х бальною системою: 1 бал (+) – малі 

кристали у вигляді тонких гілок, що властиві для ранньої фолікулінової фази з 

незначною секрецією естрогенів; 2 бали (++) – чітко виражений листок з ясним 

малюнком, що характерний для середньої фолікулінової фази з помірною 

секрецією естрогенів; 3 бали (+++) – грубі кристали, у вигляді великих листків з 

товстими гілками, що означає овуляцію з максимальною продукцією естрогенів. За 

результатами цитологічного дослідженнями мазків-відбитків фіксували зміни в 

слизовій оболонці піхви, починаючи з першої доби після отелення до часу прояву 

у корів стадії збудження статевого циклу.  

Біометричну обробку проводили з використанням програмного забезпечення  

XnView версія 4,8 та ImageJ. Виготовлені препарати фотографували цифровим 

фотоапаратом Nikon S 3000. 
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Стан новонароджених телят визначали за шкалою АРGАR з додатками 

кафедри акушерства та хірургії та за методом Криштофорової Б.В., де А – 

загальний стан, Р – частота пульсу, G – рефлекси, А – м’язова активність, R – 

частота дихання, час першого підйому і пошуку вим'я, рефлексу ссання. 

   Дослідження виконували з дотриманням загальних правил і положень 

Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для 

дослідних та інших наукових цілей, загальних етичних принципів експериментів 

на тваринах.  

Розрахунок економічної ефективності від впровадження у виробництво 

комплексної схеми профілактики акушерської патології корів проведено за 

методикою, запропонованою Звєрєвою Г.В., Поповичем І.В. і Сергієнком О.І. 

(1989) [65]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1. Поширення і форми неплідності корів у господарствах 

Житомирської області та рівень їх продуктивності 

Найбільших економічних збитків зазнають молочні і молочно–товарні 

ферми від неплідності корів. Серед всіх форм неплідності корів 

найпоширенішими є аліментарна та симптоматична, що між собою тісно 

взаємозв’язані. У багатьох випадках аліментарні фактори є сприяючими або 

навіть основними у виникненні симптоматичної неплідності [5-7, 26, 32, 37-38, 

42, 63, 71, 79, 137, 157-161, 183, 258]. 

Проведений аналіз статистичної звітності установ державної ветеринарної 

медицини Житомирської області за останні 6 років показав, що в господарствах  

всіх форм власності найпоширенішими є симптоматична та аліментарна форми. 

Симптоматична неплідність, що становить 64,7 % від досліджених корів, 

реєструється в усіх природно–кліматичних зонах Житомирської області серед 

порід української чорно-рябої, голштинської та поліської м’ясної. Аліментарна  

неплідність була встановлена у 35 % тварин. Інфекційна неплідність (вібріоз, 

інфекційний ринотрахеїт, інфекційний фолікулярний вестибуловагініт, 

міхурцевий вестибуловагініт) зустрічалась у 0,3 % випадків (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Поширеність і причини неплідності серед окремих порід великої рогатої 

худоби 

 

Форми неплідності 

 

% 

Відсоток неплідних корів, n = 650 

чорно-ряба 

українська 

порода 

n =  247 

голштинська 

порода 

n = 338 

поліська 

м’ясна 

порода 

n = 65 Симптоматична неплідність 

Персистентне жовте 

тіло 

39,0  

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

10 

Гіпофункція яєчників 16,8 

Субінволюція матки  1,4 

Фолікулярна та 

лютеїнова кіста  

1,3 

Ендометрити 4,6 

Склероз яєчників 0,6 

Сальпінгіти 0,6 

Метроррагії 0,4 

Інфекційна 

неплідність 

0,3 

Аліментарна 

неплідність  

35 

 

Спектр акушерсько-гінекологічних захворювань корів представлений різною 

патологією, серед яких персистентне жовте тіло становить 39,0 %, гіпофункція 

яєчників – 16,8 %, ендометрит – 4,6 %, субінволюція матки – 1,4 %, фолікулярна та 

лютеїнові  кіста – 1,3 %, склероз яєчників – 0,6 %, сальпінгіти - 0,6 %, метроррагії 

– 0,4 %, інфекційна неплідність – 0,3 %. Рідше неплідність реєструється серед корів 

української чорно-рябої породи (38,5 %), частіше – серед корів голштинської 

породи (52,2 %). За тривалістю найкоротші терміни неплідності діагностовано у 

корів поліської м’ясної породи – 118,5 діб. 

Динаміку репродуктивного циклу у  корів з'ясували проводячи акушерську 

диспансеризацію, яку починали із аналізу перебігу тільності, отелення впродовж 



57 

 

року, поширення і видів акушерської патології та підсумкової оцінки стану 

відтворення корів у кожному господарстві (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Результати гінекологічної диспансеризації корів у дослідних господарствах 

 

 

Назва  

господарства 

 

Кількість 

досліджени

х корів, гол. 

в тому числі 

тільних, 

% 

після  

осіменіння, 

% 

неплідних, 

% 

тривалість 

сервіс-

періоду, діб 

НДГ «Україна» 132 50,76 12,12 37,12 
 

86-164 

ФГ «Щедре 

Полісся» 
84 20,24 25 54,76 

 

72-138 

ТОВ «Долинівське» 
345 49,24 9,79 40,98 

 

89-151 

ФГ «Лука-Агро» 
78 50 11,54 38,46 

 

58-122 

ФГ «Печанівське» 
164 44,51 17,68 37,80 

 

95-138 

ТОВ «Агро Цвіт – 

2012» 
814 48,40 12,16 39,43 

 

79-175 

Всього 1617 47,06 12,8 40,14 78-148 

           За результатами акушерської і гінекологічної диспансеризації, проведеної в 

дослідних господарствах, нами було виявлено всього 642 неплідних корови, що 

становить 40,2 % від загального досліджуваного поголів’я (табл. 3.2).  

 Було встановлено, що відсоток неплідних корів  в  господарствах варіює  від  

37,12 до 54,76 %,  при тривалості сервіс–періоду від 72 до 175 діб на одну неплідну 

корову.  Як показують дані, наведені в таблиці 3.2, неплідність корів у всіх 

господарствах досить висока і основним симптомом, за яким її можна визначати, є 

анафродизія. Її враховували, приймаючи за норму тривалість післяотельного 

періоду до 30 діб. При ректальному дослідженні неплідних корів за змінами в 

статевих органах, об’єктивно визначити форму неплідності було важко, особливо 

диференціювати симптоматичну і аліментарну неплідність. Візуально будь-яких 

змін в зовнішніх статевих органах ми не виявили. 

 При вагінальному дослідженні у більшості корів шийка матки знаходилась в 

тазовій порожнині, канал якої був закритий, нагадувала муфту, зібрану в дрібні 

поверхневі складки. При ректальному дослідженні у всіх корів матку виявляли в 
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каудальній частині тазової порожнини. Шийка тіло і роги матки мали щільну 

консистенцію, що погоджується з даними інших авторів [1, 2, 5, 6, 11, 17, 26, 27, 28, 

29, 34, 37, 40, 45, 56, 60, 79, 88, 108, 120, 121, 126, 146-147, 156, 187, 191, 209].  

З анамнезу і записів у журналах осіменіння було з’ясовано, що корів у 

дослідних господарствах осіменяють штучно. Перебіг отелення в більшості 

відбувався самостійно, а головною причиною патології другої стадії отелення були 

невідповідність родових шляхів до анатомічних параметрів телят. Патологія стадії 

вигнання посліду спостерігалася у всіх дослідних групах корів та у контрольній 

групі. Отелення корів у всіх господарствах починалось в грудні і закінчувалось в 

березні.  

Продуктивність корів в господарствах варіювала від 4800 до 7198 кг за 

лактацію (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 

Продуктивність корів у дослідних господарствах 

Назва господарства 
Середньодобовий 

надій, кг 

Середньорічний  

надій, кг 

НДГ «Україна» 15,8 4819,0 

ФГ «Наш Край» 16,0 4880,0 

ТОВ «Долинівське» 17,5 5337,5 

ФГ «Лука-Агро» 19,6 5978,0 

ФГ «Печанівське» 18,8 5734,0 

ТОВ «Агро Цвіт-2012» 23,6 7198,0 

  

З даних (табл. 3.3), видно, що найвищий середньодобовий та середньорічний  

надій молока в ТОВ «Агро Цвіт-2012», і відповідно, найнижчий – у НДГ «Україна» 

з розрахунку на дійну корову. 

Аналіз і порівняння продуктивності корів з перебігом тільності і 

післяотельного періоду та тривалості часу від отелення до першого осіменіння 
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може бути підставою стверджувати про їх взаємозв'язок  і певну залежність один 

від одного. Так, в ТОВ «Агро Цвіт–2012», де середній добовий надій на корову 

найвищий 23,6, тривалість сервіс-періоду коливався в межах  від 79 до 175 днів, а в 

ФГ «Лука–Агро» – 19,6 кг – найкоротший і коливається в межах від 58 до 122 днів. 

Кількість і відсоток тільних і неплідних корів в обох господарствах виразно не 

відрізнявся (табл. 3.2).  

Отже, вірогідної залежності між середньорічною продуктивністю корів і 

тривалістю сервіс–періоду нами не встановлено. Очевидно, що для з'ясування такої 

залежності потрібно враховувати ще й інші фактори, зокрема, якість і поживну 

цінність раціону, спосіб і час осіменіння, умови утримання. 

          3.2. Біохімічні аналізи крові корів  

При аналізі результатів біохімічного дослідження крові (табл. 3.4) нами у всіх 

корів з персистентним жовтим тілом, кістою яєчників а також з гіпофункцією 

яєчників виявлено зменшення рівня каротину відповідно на, 46,0 % (Р≤0,001), 46,68 

(Р≤0,001), 48,32 (Р≤0,001). У корів  кістою яєчника та персистентному жовтому тілі 

діагностували підвищення активності АсАт відповідно на 35 % (Р≤0,05), і на 28,0 

% (Р≤0,01), проти контролю  (табл. 3.4) [12, 15, 49, 70, 72, 77, 98, 99, 101, 159]. 

Щодо мінерального обміну, то нами встановлено, що у корів з гіпофункцією 

яєчника та персистентним жовтим тілом вміст загального кальцію підвищується, 

відповідно на 19,0 % (Р≤0,05), і на 16,0 % (Р≤0,05) у порівняні до корів контрольної 

групи. В цей же час у корів із кістою яєчника вміст загального кальцію був 

невірогідно нижчим проти корів контрольної групи. 

 Висока активність АсАТ в крові клінічно-здорових корів, відносно корів з 

акушерською патологією, є наслідком незбалансованого раціону та  показником 

патології печінки. Зниження активності АсАТ в організмі корів з функціональним 

порушенням яєчників є наслідком незбалансованого раціону. 
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Таблиця 3.4 

Результати біохімічних досліджень крові неплідних корів  

ТОВ «Долинівське», М±m 

Примітка: * Р < 0,05; * * Р < 0,005  в порівнянні до клінічно здорових тварин 

Провідним етіологічним фактором аліментарної форми неплідності є 

порушення обміну речовин в результаті незбалансованої годівлі, що 

супроводжується порушенням  кальцієво–фосфорного співвідношення [71]. 

Нами встановленно, що порушення забезпеченості раціонів необхідними 

поживними речовинами ведуть до зниження в організмі корів вмісту креатиніну 

(76,39±4,46 мкмоль/л), сечовини (3,39±0,09 ммоль/л), загального кальцію 

(2,71±0,04 ммоль/л), неорганічного фосфору (2,09±0,12 ммоль/л), загального білка 

(89,75±1,75 г/л), глюкози (3,53±0,16 ммоль/л). 

 

 

 

 

Досліджувані 

показники 

 

Фізіологі

чні межі 

Клінічно 

здорові тварини 

Стан яєчників 

гіпофункція, 

n=6 

персистентне 

жовте тіло, 

n=6 

кіста яєчників, 

n=6 

Глюкоза, ммоль/л 2,5-3,3 3,84 ± 0,23 3,53 ± 0,16 3,46 ± 0,15 3,45 ± 0,25 

Загальний білок, г/л 72-86 76,88 ± 1,46 89,75 ± 1,75 74,9 ± 2,58 82,50 ± 0,50 

Альбумін, % 40-49 48,79 ± 2,3 46,63 ± 3,39 42,13 ± 1,19 45,25 ± 0,25 

Білірубін, мкмоль/л 1,7-10 5,01 ± 0,34 6,48 ± 0,31 6,71 ± 0,12 4,10 ± 0,01 

Креатинін, мкмоль/л 65-130 114,02 ± 8,73 76,39 ± 4,46 74,34 ± 2,88 72,35 ± 2,50 

Сечовина, ммоль/л 3,3-6,7 3,97 ± 0,23 3,39 ± 0,09 3,65 ± 0,18 3,41 ± 0,21 

АлАТ, Од/л 10-30 19,18 ± 2,18 25,7 ± 5,48* 26,7 ± 5,23** 27,7 ± 5,12* 

АсАТ, Од/л 10-50 55,99 ± 4,97 41,97 ± 4,99 42,03 ± 3,13 60,50 ± 0,05 

Холестерол,мг/100мл до 80 3,08 ± 0,22 3,76 ± 0,19 3,14 ± 0,27 4,75 ± 0,25 

Загальний кальцій, 

ммоль/л 

2,2-3,2 2,28 ± 0,12 2,71 ± 0,04* 2,65 ± 0,03* 2,15 ± 0,25* 

Неорганічний 

фосфор, ммоль/л 

1,4-2,2 1,55 ± 0,03 2,09 ± 0,12 1,41 ± 0,03 1,35 ± 0,10 

Каротин, моль/л 9,3-18,6 9,30± 0,73 6,27 ± 0,02*** 6,37 ± 0,02*** 6,34 ± 0,01*** 

Са : Р  1,5 : 1 1 : 1 1,9 : 1 1,6 : 1 
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         3.3. Коригуюча дія тканинних препаратів на обмін речовин у корів за 

різного фізіологічного стану 

Протягом року організм корови залежно від її фізіологічного стану – 

сухостою, отелення, післяотельного періоду та лактації зазнає певних змін. 

Відповідно до того відрізняються підходи до утримання та годівлі тварин на певній 

стадії фізіологічного циклу [23, 28-29, 50, 53, 59, 161]. 

З метою корекції статевого циклу та нормалізації обмінних процесів в 

організмі корів нами було застосовано тканинну терапію. Біологічна активність 

тканинних препаратів виготовлених нами містить в складі мінеральні речовини, які 

належать до макро–і мікроелементів, що життєво важливих для організму тварин, 

а також певний склад амінокислот та гормонів. 

Морфологічний склад крові піддослідних корів характеризувався, як 

коливаннями в фізіологічних межах, так і незначним відхиленням від них. З даних, 

наведених в таблиці 3.5, видно, що у тварин піддослідних груп, яким застосовували 

тканинну терапію, кількість еритроцитів змінювалась.  Так, в організмі корів 

першої дослідної групи після отелення, кількість еритроцитів зросла на 30,5 % 

(Р≤0,001), а у другій дослідній групі на 25,0 % (Р≤0,001) у порівнянні із коровами 

контрольної групи до отелення. Застосування тканинних препаратів сприяло 

збільшенню в організмі корів і лейкоцитів. Так в організмі корів першої досліднї 

групи їх кількість збільшилась на 34,0 % (Р≤0,001), а у корів другої дослідної групи 

на 10 % (р≤0,05)  проти корів контрольної групи до отелення. 

З наведених даних (табл. 3.5) видно, що після отелення та застосування 

тканинних препаратів у тварин дослідних груп відбулась стимуляція еритропоезу 

та підвищилась резистентність організму. 
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Таблиця 3.5 

Морфологічний склад крові корів, n=30, М±m 

 

Показники 

крові 

Ф
із

іо
л

о
гі

ч
н

і 
м

еж
і 

 

 
 

До отелення 

 

Після отелення 

Зміни в крові до і 

після отелення 

Відносно 

контролю 

після 

отелення,% 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

а 

гр
у
п

а п
ер

ш
а 

 

д
о
сл

ід
н

а 

д
р
у
га

  

д
о
сл

ід
н

а 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

а 

гр
у
п

а 

п
ер

ш
а 

 

д
о
сл

ід
н

а 

д
р
у
га

  

д
о
сл

ід
н

а 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

а 

гр
у
п

а 

п
ер

ш
а 

 

д
о
сл
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н

а 

д
р
у
га

  

д
о
сл

ід
н

а 

п
ер

ш
а 

 

д
о
сл

ід
н

а 

д
р
у
га

  

д
о
сл

ід
н

а 

Еритроцити, Т/л 5,0-7,5 5,44± 0,27 5,92±0,1

6 

5,52±0,2

6 

5,28±0,1

6 

6,89±0,1

3*** 

6,78±0,1

8 
*** 

-3,03 +14,1 +18,6 +30,5 +28,4 

Лейкоцити, Г/л 6-12 6,9±0,2 6,7±0,4 6,6±0,3 6,6±0,3 8,0± 0,2 

*** 

7,6±0,3 

 

-4,5 + 16,3 + 13,2 +21,2 + 15,2 

Еозинофіли 3-8 6,0±1,0 5,0±1,0 5,0±1,0 5,0±1,0 5,0±1,0 5,0±1,0 -16,7 0 0 0 0 

Паличкоядерні 

нейтрофіли 

2-5 4,0±1,0 4,0±1,0 5,0±1,0 5,0±1,0 4,0±1,0 

 

4,0±1,0 

 

+25,0 0 -25,0 -20 -20 

Сегментно-ядерні 
нейтрофили 

20-35 21,0±1,1 23,0±1,6 22,0±2,5 24,0±2,0 24,0±2,0 
 

21,0±1,3 +12,5 +4,2 -4,8 0 -12,5 

Лімфоцити 40-75 67,0±2,0 67,0±3,0 64,0±4,0 65,0 

±2,0 

65,0±2,0 68,0±1,0 -1,5 -3,0 +5,9 0 +3,0 

Моноцити 2-7 3,0±1,0 2,0±0,1 3,0±1,0 2,0±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 -33,3      0 -33,3 0 0 

Примітка: * Р≤0,05; ** −Р≤0,01; *** − Р≤0,001 у порівнянні з контрольною групою. 

   

Аналіз біохімічних показників крові дослідних корів до початку досліду 

(табл. 3.6) не виявив будь–яких відхилень від фізіологічної межі, за винятком 

активності АсАТ. Так, у корів першої та другої дослідних груп активність 

індикаторного ферменту печінки АсАТ, відповідно зросла на 12,6 % (Р≤0,05) і на 

8,0 % (Р≤0,05) упорівнянні до введення.  

Після введення фетоплацентату К і метрофету М гіперферментемія 

посилилась. Припускаємо, що такий стан зумовлений реакцією печінки на склад 

введенних тканинних препаратів, що підтверджують інші автори [32]. 
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Таблиця 3.6 

Результати біохімічних показників крові корів після застосування 

тканинних препаратів фетопланцентат К та метрофет М, n = 20, М±m  

 

 

Показники 

 

Фізіологічні  

межі 

Перша група 

(фетопланцентат К) 

Друга група 

(метрофет М) 

Контрольна 

 

група 

 

до введення 

після введення до введення після введення  

Глюкоза, ммоль/л 2,2-2,3 2,84±0,23  2,90±0,8  2,75±0,13 2,79±0,12  2,71±0,22 

Заг. кальцій, ммоль/л 2,25-3,0 2,28±0,12 2,53±0,14 2,63±0,06 2,55±0,13 2,33±0,14 

Неорг. Фосфор, ммоль/л 1,45-2,1 1,55±0,03 1,48±0,03 1,53±0,03 1,47±+0,02 1,43±0,03 

Заг. білок, г/л 72-86 76,88±1,46 76,88±1,51 77,28±3,02 80,22±1,83* 73,42±1,78 

Альбуміни, %  38-50 37,51±1,89 47,60±2,38* 35,81±1,04 47,51±0,90* 33,83±1,14 

Заг. білірубін, мкмоль/л 1,7-10,3 5,01±0,34 8,00±0,63* 5,38±0,75 6,98+0,53** 5,99±0,36 

Креатинін, мкмоль/л 65-130 114,02±8,73 102,66±3,34 115,44±8,75 97,38±6,19 112,76±3,44 

Сечовина, ммоль/л 3,2-6,5 3,97±0,23 4,29±0,31 3,67±0,12 4,12±0,25 4,07±0,73 

Холестерин, ммоль/л  3,08±0,22 3,54±0,22 3,09±0,13 3,54±0,22 3,29±0,21 

АлАТ, од/л 10-30 19,18±2,18 21,6±6,62 * 17,8±1,12 20,61±3,59 * 19,11±2,15  

АсАТТ, од/л 10-50 60,99±4,97 67,60±7,95 * 54,0±4,82 66,21±4,86 * 57,71±4,87 

Лужна фосфатаза, од/л 66,3 129,56±7,42 129,25±8,63 158,69±14,48 101,76±4,71 104,72±4,71 

 
Примітка: * Р≤0,05; ** −Р≤0,01; *** − Р≤0,001 у порівнянні з контрольною групою. 

З таблиці 3.6 видно, що у крові корів першої та другої дослідних груп 

підвищився вміст АсАТ на 10,8 % і 22,6 % відповідно. Також змінився в сторону 

підвищення вміст загального білірубіну на 59,68 % у першій дослідній групі і на 

29,74 % у другій дослідній групі. Відмічали зміни і у вмісті альбуміну. У першій 

дослідній групі його вміст підвищився на 26,89 %, а у другій – на 35,81 %. У крові 

корів першої дослідної групи вміст загального білку залишався без змін, в той час 

як у крові другої дослідної групи вміст білку підвищився на 3,8 %.   

Після введення тканинних препаратів Метрофет М і Фетоплацентат К 

досліджувані показники крові не виходили за межі фізіологічної норми, то є 

підстава стверджувати, що дані препарати негативно не впливали на організм корів. 

В цей же час метрофет М і фетоплацентат К зумовлювали корегування обміну 

речовин. 
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          3.4. Морфо-функціональний стан організму новонароджених телят при 

застосуванні тільним коровам тканинних препаратів 

Фізіологічний статус організму тварин визначають за виявленими і 

доступними для досліджень показниками, що відображають його динамічну 

постійність. 

Найважливіші клінічні показники народжених телят за шкалою APGAR  

проявилися у першої дослідної групи протягом 17,8±7,89 хв. і 26,5±7,73 хв. 

відповідно, у другої – 16,8±8,89 хв. і 27,5±9,72хв., у контрольної – 17,0±9,16 хв. і 

15,8±8,54 хв. відповідно (табл. 3.7). 

Нами також установлено, що за введення сухостійним коровам тканинного 

препарату Метрофет М телята народжувались з меншою живою масою і основні 

клінічні рефлекси проявилися в них пізніше, ніж у телят від корів яким під час 

сухостою вводили Фетоплацентат К (табл. 3.7).  

Аналіз стану новонароджених телят показав, що для їх оцінки також важливо 

враховувати живу вагу кожного. За нашими даними, вона найбільша у телят, 

народжених від корів першої групи, яким вводили фетоплацентат К (32,4±4,42 кг), 

дещо нижча, але не суттєво (30,6±4,35 кг) у телят від корів за введення метрофету 

М. Найнижча жива вага була у телят контрольної групи – 28,6±4,13 кг. 

За шкалою APGAR телята другої групи були оцінені з загальною оцінкою 7 

балів, першої – 8 балів, що вважається нормою, і відповідає загальному стану – 

«нормотрофік». 

APGAR - А – загальний стан, Р- частота пульсу, G – рефлекси, А – м’язова 

активність, R – частота дихання, і у нашому доповненні з врахуванням першої 

спроби вставання і ссання, активності смоктання, кількості зубів і стану ясен. 

Морфо-функціональний стан неонатальних телят оцінювали за                                       

Б.В. Криштофоровою. 
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Таблиця 3.7 

Морфо-функціональний стан новонароджених телят за шкалою  

Б.В. Криштофорової, n = 30, М±m 

Показники 
Перша група Друга група  Контрольна група 

n =10 n =10 n =10 

Висота в холці, см 73,75± 11,25 74,85± 12,25 78,95±9,87 

Висота в крижах, см 77,4±12,49 76,4±12,79 72,2±11,91 

Ширина грудей, см 19,1±3,67 19,6±3,37 15,95±3,19 

Округлість грудей, см 80,3±11,12 80,3±12,42 79,6±11,59 

Округлість живота, см 77,2±12,77 73,2±10,97 69,82±10,69 

Коса довжина тулуба, см 72,2±8,10 74,2±8,50 71,33±8,88 

Довжина лопатки, см 19,7±4,05 18,7±3,05 16,3±3,55 

Довжина хвоста, см * 2,7±1,1 2,6±0,91 1,5±0,80 

Ширина в маклоках, см 15,26±2,74 16,66±2,34 14,63±2,56 

Довжина стегна, см 29,45±4,3 28,75±3,3 25,53±3,0 

Довжина стопи, см 27,9±3,06 28,7±3,06 25,66±3,08 

Довжина голови,см 21,25±3,26 20,85±3,36 20,70±3,07 

Ширина лоба, см 10,5±1,89 10,1±1,79 10,0±1,61 

Кількість різців, шт 4,4±2,40 4,0±1,40 2,4±1,28 

Час вставання, хв 17,8±7,89 16,8±8,89 17,0±9,16 

Рефлекс ссання, хв. 26,5±7,73 27,5±9,72 15,8±8,54 

Маса, кг 32,4±4,42 30,6±4,35 28,6±4,13 

* - довжина від кінчика хвоста до скакального суглоба 

При з’ясуванні причин народження мертвих телят нами встановлено, що 

частина територій піддослідних господарств належить до біогеохімічної провінції 

з дефіцитом Йоду. Щорічно реєструються періодичні випадки народження мертвих 

телят, ягнят та лошат на фермах цих господарств із симптомами «ендемічного 

зобу».  
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Виявлення і дослідження змін у корів в останні місяці тільності, з 

врахуванням умов утримання, має важливе значення і дає об’єктивну інформаційну 

оцінку про стан організму і можливість передбачити перебіг отелення та 

післяотельного періоду. 

Аналізуючи наведені дані (табл. 3.8), нами встановлено, що тривалість стадій 

отелення в групах була різною: підготовча стадія у корів першої дослідної групи 

тривала на 13,5 % менше ніж у контрольної, в  другої на 2,18 %. Стадія виведення 

плода у корів першої піддослідної групи тривала на  32,61 % менше ніж у корів 

контрольної групи, а другої – менше на 43,48 %. У корів першої дослідної групи 

послідова стадія закінчувалась швидше ніж у корів контрольної групи на 63,68 %, 

другої групи – на 67,42 %.  

Таблиця 3.8 

Перебіг стадій отелення і післяотельного періоду в корів української чорно-

рябої породи, М±m, n=30 

 

Групи 

Тривалість  

Примітка стадій отелення післяотель

ного  

періоду, 

діб 

перша 

год. 

друга,  

хв. 

третя, 

хв.  

 

Перша, n=10 

 

40,00± 

1,08* 

 

62,00± 

2,35** 

 

194,00± 

1,66 

 

52,00± 

1,48 

У 3 - х корів 

відділили послід 

оперативно 

через 12-18 год 

 

Друга, n=10 

 

45,00± 

1,67* 

 

52,00± 

2,58** 

 

174,00± 

3,07 

 

28,00± 

1,30*** 

У 2 - х корів 

відділили послід 

оперативно 

через 12-18 год 

 

Контрольна,  

n=10 

 

46,00± 

1,16 

 

92,00± 

2,25*** 

 

534,00± 

14,58*** 

 

75,00± 

2,69*** 

У 5 - ти корів 

відділили послід 

оперативно 

через 12-18 год 
          Примітка: * Р≤0,05; ** −Р≤0,01; *** − Р≤0,001 у порівнянні з коровами контрольної групи. 

У корів обох дослідних та контрольної груп перебіг третьої стадії проявлявся 

затриманням посліду. Тут мусимо зауважити, що фахівці господарств 
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дотримуються положення, що за нормального перебігу другої стадії отелення 

послід відділяється протягом 12 годин після народження теляти. Якщо цей термін 

перевищував 12 годин то послід зазвичай відділяють оперативно. 

Якщо стадія виведення плода в корів обох дослідних груп перебігала в 

фізіологічних межах (табл. 3.8), то третя стадія відрізнялася за часом виділення 

посліду. У трьох корів першої групи було часткове затримання посліду, його 

відділяли оперативним шляхом через 12–18 годин після народження телят.  

Більшість фахівців вважають, що до оперативного відділення посліду 

потрібно приступати не раніше 24 годин, якщо він самостійно не відділився [42, 

197, 206]. 

Самостійне відділення посліду у восьми  корів другої групи наступило 

протягом 8-ми годин, а в двох виділяли його оперативно через 12–18 годин після 

народження телят. У корів контрольної групи затримання посліду було у 5-ти корів,  

оперативне відділення його проводили теж через 12–18 годин. 

Необхідною і важливою умовою фізіологічного функціонування статевої 

системи у самиць є забезпечення організму макро- і мікроелементами в кількостях, 

які відповідають його потребам. У патогенезі післяотельних захворювань корів 

значну роль відіграє порушення гомеостазу мікроелементів Феруму, Купруму та 

Цинку, що приймають участь у реакціях нервово–м’язового збудження, 

підтриманні кислотно–основного балансу, осмотичного тиску, загального об’єму і 

показника рН рідин організму, активації ферментів [44, 50, 117].  

Згідно одержаних результатів, можемо стверджувати, що застосовані 

препарати не впливають на обмін Йоду в організмі корів в умовах йододефіцитної 

біогеохімічної провінції, бо клінічного прояву ендемічного зобу в новонароджених 

телят і затримання посліду у дослідних корів не виявили, що також погоджується з 

даними окремих авторів [30, 42]. 
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          3.5. Вплив тканинних препаратів на перебіг після отельного періоду та 

вміст мікроелементів у лохіях корів 

Основними клінічними показниками перебігу післяотельного періоду та 

інволюції статевих органів самок є виділення лохій – їх об'єм, інтенсивність, колір, 

консистенція, запах. 

Оскільки в складі лохій міститься найбільше продуктів розпаду карункулів, 

то є підстава припустити, що проникність досліджуваних мікроелементів із крові 

матері до них різна. За таких обставин вони поступово виділяються в лохії при 

розпаді карункулів вже в меншій концентрації. Окрім цього треба зважити на те, 

що всі речовини проникають із крові матері до плода, депонуючись в певних 

концентраціях  в обох частинах плаценти [110]. 

Нами встановлено, що динаміка вмісту Феруму, Цинку і Купруму в лохіях 

корів після отелення була стабільно низхідною. Однак введення фетоплацентату К 

дещо стримувало темпи зниження цих мікроелементів (табл. 3.9). 

Після третього введення вміст Цинку в лохіях дослідної групи знизився на          

17 % і становив 13,362±0,257 мкмоль/л, а контрольної на 13 % і становив 

11,302±0,269 мкмоль/л. 

Таблиця 3.9 

Вплив тканинного препарату фетоплацентат К на вміст Феруму,  Цинку, 

Купруму  у лохіях  корів (n=10), M±m 

Вміст мікроелементів в лохіях корів 

 

МЕ 

До введення Після першого 

введення 

Після другого 

введення 

Після третього 

введення 

К Д К Д К Д К Д 

Fe, 

мкмоль

/л 

23,62± 

0,845 

24,20± 

0,667 

16,63± 

0,951 

23,073

± 0,437 

13,332± 

0,597 

21,652± 

0,394 

12,447± 

0,598 

21,636± 

0,383 

* 

Zn, 

мкмоль

/л 

14,01± 

0,466 

16,02± 

0,426 

* 

12,95± 

0,409 

16,115

±0,443 

* 

12,464± 

0,402 

14,968± 

0,397 

** 

11,302 

±0,269 

13,362± 

0,257 

** 

Сu, 

мкмоль

/л 

14,35± 

0,487 

15,46± 

0,356 

12,60± 

0,367 

14,981

±0,237 

12,455± 

0,333 

13,567± 

0,349 

** 

11,455± 

0,287 

 

12,428± 

0,320 

** 

Примітка: * Р≤0,05; **−Р≤0,01; ***− Р≤0,001 у порівнянні з контрольною групою. 
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Вміст Купруму в лохіях дослідних груп протягом всього лохіального періоду 

знижувався  у першій групі до введення становив 15,46; на 7-му добу після 1-го 

введення знизився на 3,1 %; на 14-ту добу після введення ще на 9,5 % відповідно, 

але в дослідної групи був вищим після третього введення  у порівняні з 

контрольною групою на 8,49 %.  

Вміст Феруму протягом всього лохіального періоду в контрольній а 

дослідній групах також знижувався 16,63-23,073; 13,332-21,652; 12,447 і 21,636 

мкмоль/л відповідно, у відсотках відповідно до контролю 28 %, 38,43 %, 42,48 %. 

Вміст Цинку також знижувався в крові корів обох дослідних груп. 

Слід також зазначити, що Цинк є обов’язковим структурним компонентом 

клітин і нестача його в організмі супроводжується сповільненням росту і розвитку 

плодів, запізнілим статевим дозріванням, затриманням стадії збудження та 

атрофією яєчників [41].   

Раннє виявлення доклінічних патологічних змін в обміні речовин на рівні 

організму і його систем, є важливим етапом при формуванні профілактичних 

заходів щодо зменшення захворювань корів у післяотельному періоді [121, 126, 

137, 141, 142, 143, 145]. 

Встановлена нами динаміка мікро- та макроелементів в лохіях відображає 

ступінь розпаду карункулів. 

Таким чином проведенні дослідження показали, що за фізіологічного 

перебігу отелення в лохіях корів протягом післяотельного періоду рівень Феруму, 

Купруму та Цинку різний і поступово знижується. Під впливом введеного коровам 

тканинного препарату Фетоплацентат К, інтенсивність зниження концентрації 

досліджених мікроелементів в лохіях вища, порівняно з даними контрольної групи, 

що є показником інтенсивності перебігу інволюції матки.  
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3.6. Феномен арборизації слизу із краніальної ділянки піхви корів за 

різних фаз статевого циклу 

Визначення стадій статевого циклу у корів шляхом дослідження піхвового 

слизу та виявлення у ньому феномену арборизації є важливим доповненням для 

визначення оптимального часу осіменіння корів. 

Для вірогідної діагностики акушерських і гінекологічних захворювань 

необхідно мати чітку уяву про функціональний стан статевих органів тварин. 

Важливим у цьому плані є дослідження піхвового слизу, стан якого може бути 

непрямим показником функції яєчників.  

Розробці схеми профілактики акушерської патології корів у післяотельний 

період приділяється значна увага як вітчизняних, так і закордонних  дослідників. 

Запропоновані кількісні та реологічні характеристики піхвового слизу. Оскільки 

візуальні ознаки стадії збудження статевого циклу корів з порушеннями статевої 

функції не завжди проявляються [29, 110, 162]. 

Органолептична і лабораторна оцінка стану піхвового слизу є одним з 

доступних методів контролю функції яєчників. Естрогени продукуються 

фолікулами в стадії росту. Ці гормони стимулюють морфологічні зміни в 

ендометрії, що проявляється збільшенням виділень, прозорості та в’язкості 

тічкового слизу. Їх рівень досягає максимальних значень до моменту овуляції. 

Висушений в умовах кімнатної температури на предметному склі слиз, отриманий 

в передовуляторний період, набуває вигляду листя папороті. Феномен 

кристалізації слизу в мазках-відбитках із слизової оболонки краніальної ділянки 

дорсальної стінки піхви корів у вигляді «листка папороті» є клінічно орієнтовним 

показником перебігу фолікулярної і лютеїнової фаз статевого циклу [29, 110, 162]. 

У наших дослідженнях першим днем статевого циклу ми вважали стадію 

рівноваги. Було встановлено, що в мазках-відбитках із дорсальної стінки слизової 

оболонки піхви з 1-ї до 8-ї доби статевого циклу феномен «листка папороті» 

відсутній (рис. 3.1), а з 9-ї доби у відбитках з’являються кристали різної 
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конфігурації, не характерні для «листка папороті», але з помітним розгалуженням. 

Такий мазок-відбиток ми оцінювали в один бал (рис. 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Рис. 3.1. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної стінки 

піхви корови, 4-та доба статевого циклу, феномен «листка папороті» 

відсутній. Гематоксилін та еозин × 400 

 

Рис. 3.2. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної стінки 

піхви корови, 9-та доба статевого циклу: а – початок росту кристалів. 

Гематоксилін та еозин × 400 
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На 10-ту добу статевого циклу у відбитках відмічали дрібні фігури 

кристалів, властиві для ще несформованого листка папороті, який оцінили в два 

бали (рис. 3.3). 

                    

Рис. 3.3. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної стінки 

піхви корови, 10-тий день статевого циклу: а – ріст кристалів. Гематоксилін 

та еозин. × 400 

                 

Рис. 3.4. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної стінки 

піхви корови, 14-та доба статевого циклу: а – кристали утворюють гілки, б – 

ріст кристалів. Гематоксилін та еозин. ×400 
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З 10-ї до 17–19-ї доби статевого циклу кристалізація слизу стає чіткішою, 

рисунок і його відгалуження набувають характерних ознак «листка папороті», такі 

препарати ми оцінювали в три бали (рис. 3.4, 3.5, 3.6). Поява «листків» свідчить 

про наближення стадії збудження статевого циклу. 

                  

Рис. 3.5. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної стінки 

піхви корови, 17-та доба статевого циклу: а – кристали утворюють гілки, б –

феномен «листка папороті». Гематоксилін та еозин. × 400 

                      

Рис. 3.6. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної стінки 

піхви корови, 19-та доба статевого циклу: а – феномен «листка папороті», б – 

ріст кристала. Гематоксилін та еозин.  × 400 

З 21 – 23 - ї доби рисунок поступово втрачає властиву йому форму і утворення 

характерних кристалів згасає. Рисунок оцінювали в один бал (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної стінки 

піхви корови, 23–тя доба статевого циклу: а – феномен «листка папороті» 

втрачає рисунок, б – ріст кристалів припиняється. Гематоксилін та еозин. × 400 

 З 24–26-ї доби статевого циклу кристалізація слизу змінюється, одиничні 

кристалики набухають (рис. 3.8), рисунок втрачає чітку форму «листка папороті», 

Такий рисунок препарату ми оцінювали як негативний. 

                  

Рис. 3.8. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної стінки 

піхви корови, 25–та доба статевого циклу: а – феномен «листка папороті» 

зникає повністю, б – кристали не утворюються. Гематоксилін та еозин. × 400 

У мазках-відбитках від корів групи контролю спостерігали незначну 

кількість  піхвового слизу, що вказувало на досить низьку естрогенну активність 

крові та не готовність організму до запліднення.  
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Отже, проведеними дослідженнями встановлено, що висушений на 

предметному склі піхвовий слиз дослідних тварин кристалізується у вигляді 

«листка папороті». У тварин контрольної групи подібної арборизації не виявили.  

Таким чином, маємо підставу стверджувати, що з 1-ї по 8-му добу статевого 

циклу феномен «листка папороті» у відбитках із слизової оболонки краніальної 

ділянки дорсальної стінки піхви відсутній, а з 9-ї до 20–22-ї доби – має вигляд 

яскраво вираженого «листка папороті». Характерний рисунок кристалізації слизу з 

утворенням «листків папороті» свідчить про закінчення фолікулінової фази, яка 

триває не більше 3-х діб і відповідає стадії збудження статевого циклу, утворенням 

на місці фолікула, що лопнув, жовтого тіла. Відповідно до класифікації 

запропонованої Студенцовим А.А. такий стан співпадає зі стадією збудження 

статевого циклу [163-165]. 

У тварин, яким застосовували тканинний препарат метрофет, в мазках-

відбитках із дорсальної стінки слизової оболонки піхви на 4-ту добу з’являються 

потовщення, що за виглядом нагадують дрібні кристали, які нами оцінено, як 

негативні (рис. 3.9).  

На 9-ту добу статевого циклу у відбитках відмічається початок росту 

кристалів (рис. 3.10). 

На 10-ту добу статевого циклу у відбитках відмічаються ріст стебла, 

появляються дрібні фігури кристалів, властиві для «листка папороті». Порівняно з 

мазками від корів контрольної групи розгалуження були чіткі, малюнок оцінювали 

в один бал (рис. 3.11).  
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Рис. 3.9. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної стінки 

піхви корови, 4–та доба статевого циклу, феномен «листка папороті» 

відсутній: а – початок утворення кристалів. × 400 

                   

Рис. 3.10. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної 

стінки піхви корови, 9–та доба статевого циклу: а – початок росту кристалів. 

× 400 

Такий скелетизований «листок папороті» характеризує помірну естрогенну 

активність, що означає початок фолікулінової фази. 

Натомість, коли висушений слиз на предметному склі утворює типово 

виражений «листок папороті», на якому чітко можна побачити розгалуження 

кристалів, це  свідчить про настання кінця фолікулінової фази. 
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Рис. 3.11. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної 

стінки піхви корови, 10–та доба  статевого циклу: а – ріст стебла та 

відгалужень  кристалів. × 400 

З 10-ї до 17–19-ї доби статевого циклу кристалізація слизу стає чіткішою, 

рельєфною, рисунок і його відгалуження набувають характерних ознак «листка 

папороті» (рис. 3.12, 3.13, 3.14), а вже з 21–23 доби він поступово втрачає властиву 

йому форму і утворення кристалізації згасає (рис. 3.15). З 24–26-го дня статевого 

циклу кристалізація слизу змінюється, кристалики набрякають. 

                     

Рис. 3.12. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної 

стінки піхви корови, 14 – та доба статевого циклу: а – кристали утворюють 

хрестоподібну фігуру. × 400  
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Рис. 3.13. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної 

стінки піхви корови, 17–та доба статевого циклу: а – кристали утворюють 

феномен «листка папороті». × 400 

Типовий малюнок мазка-відбитка висушеного слизу на предметному склі, 

який відображував хрестоподібний вигляд «листка папороті» (рис. 3.13) вказував  

на  фазу утворення жовтого тіла у піддослідних корів, за якого кров насичувалася 

прогестероном. На місці фолікула, що лопнув, утворюється жовте тіло, в цей час 

рівень прогестерону в організмі збільшується. Малюнок оцінювали в три бали. 

Такий феномен був зареєстрований тільки у корів, яким застосовували тканині 

препарати. 

Відсутність на мазку слизу «листка папороті» вказує на закінчення фази 

жовтого тіла, а його скелетезація – на початок утворення фолікулів і формування 

та росту в них яйцеклітин, малюнок оцінювали в три бали (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної 

стінки піхви корови, 19–та доба статевого циклу: а – скелетизація кристалів. × 

400 

              

Рис. 3.15. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної 

стінки піхви корови, 23–тя доба статевого циклу: а – феномен «листка 

папороті» втрачає рисунок, б – ріст кристалів припиняється. × 400 
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Рис. 3.16. Відбиток зі слизової оболонки краніальної ділянки дорсальної 

стінки піхви корови, 25-й день статевого циклу: а – феномен «листка 

папороті» зникає повністю. × 400  

Як свідчать наші дані, цей досить простий за технікою виконання і доступний 

тест дозволяє визначити вміст в крові корів  естрогенів: при естрогенній 

насиченості феномен «листка папороті» позитивний, за відсутності естрогену – 

негативний Кристалізація слизу зі слизової оболонки краніальної ділянки 

дорсальної стінки піхви корови зумовлена взаємодією натрію хлориду та муцину, 

тобто вона залежить від щільності слизу (табл. 3.10). 

За літературними даними [102] оцінка стану піхвового слизу є одним з 

доступних методів контролю функції яєчників. Естрогени продукують ростучі 

фолікули і стимулюють морфологічні зміни в ендометрії, що характеризується 

збільшенням виділень, прозорості та в’язкості тічкового слизу, рівень яких досягає 

максимальних значень до моменту овуляції. Висушений в умовах кімнатної 

температури на предметному склі слиз, отриманий в передовуляторний період, 

набуває вигляду листя папороті. Відсутність рисунку свідчить про відносно 

низький рівень естрогенів і, в залежності від часових та інших параметрів, про 

ановуляцію ранньої фолікулярної або лютеїнової фаз циклу.  

Отримані нами результати є підставою для ствердження, що поступове 

наростання явища арборизації слизу до 19-ї доби статевого циклу та феномен 
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«листка папороті» в мазках-відбитках з слизової оболонки краніальної ділянки 

дорсальної стінки піхви співпадає з фазою овуляції. Отримані дані погоджуються з 

дослідженнями щодо рівня гормонів в організмі в період статевого циклу. 

Коливання рівня гормонів в крові корів відповідають стадіям статевого циклу 

[102]. 

Наші дослідження довели, що інтенсивне виділення піхвового слизу чітко 

вказує на овуляторний стан корів та готовність їх до запліднення.  

Отже, піхвовий слиз при висушуванні має здатність змінювати свої фізико-

хімічні властивості. Інтенсивність кристалізації залежить від фази статевого циклу, 

тобто від естрогенного впливу яєчників. 

 Оцінку слизу проводили за такими ознаками малюнка «папороті». 

а) невеликі окремі стебла: коли секреція естрогенів мізерна – 1 бал (+), рання 

фолікулінова фаза; 

б) чітко виражений малюнок листка – 2 бали (++), середня фолікулінова фаза 

з помірною секрецією естрогенів; 

в) товсті стебла, від яких відходять чіткі розгалужені листочки під кутом 90° 

у період овуляції, коли естрогенів утворюється більше – 3 бали (+++); 

г) симптом негативний. 

Таблиця 3.10 

Результати оцінки відбитків із слизової оболонки краніальної ділянки 

дорсальної стінки піхви корів контрольної та дослідної груп, n=30 

Стадії 

статевого 

циклу 

Кількість 

тварин 

 

Наявність арборизації, на добу (оцінка у балах -/+) 

7-10 17-19 23-25 

К Д К Д К Д 

Рівновага  5 + + - - - - 

Гальмування 5 - - - - - - 

Збудження : 20 - - - - - - 

- тічка 5 - - + +++ + ++ 

- збудження 5 - - + +++ + ++ 

- охота 5 + ++ + +++ + ++ 

- овуляція 5 + ++ + +++ + ++ 
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Для фолікулінової фази статевого циклу характерним було збільшення 

кількості слизу з паралельним зниженням його в’язкості, що сприяє підвищенню 

руху сперміїв. Феномен «листка папороті» обгрунтований на здатності слизу в 

мазках-відбитках при висушуванні утворювати кристали, які змінюються залежно 

від естрогенної насиченості організму. Це пов’язано з різним вмістом в секреті 

залоз хлориду натрію та його взаємодією з муцином, полісахаридами, іншими 

речовинами. При підвищеній функції жовтого тіла в лютеїнову фазу, що відповідає 

стадіям гальмування і рівноваги статевого циклу, феномен «листка папороті» 

поступово зникав.  

Збереження феномену протягом статевого циклу свідчило про високу 

секрецію естрогенів і відсутність лютеїнової фази, а негативний тест вказував про 

естрогену недостатність, що спостерігалося у тварин  контрольної групи [29, 110, 

162]. 

Отже, феномен кристалізації слизу в мазках із слизової оболонки краніальної 

ділянки дорсальної стінки піхви корів у вигляді «листка папороті» є клінічно 

орієнтовним показником перебігу фолікулярної і лютеїнової фаз статевого циклу. 

Разом із кількістю цервікального слизу важливого значення набуває його 

консистенція,  яка  сприяє  проникненню  сперміїв  в  статеві шляхи  самки.   

Активна  пенетрація  сперміїв  забезпечується  в  середині статевого циклу самки, 

коли в’язкість слизу мінімальна.  

У корів контрольної групи зберігалася водяниста консистенція  

цервікального слизу. Найвищим показником характеризувався слиз корів за 

водянистої консистенції, що забезпечувало високу проникність сперміїв за 

штучного їх введення в статеві шляхи. Майже в четвертої частини усіх корів 

контрольної групи діагностували незначну насиченість крові естрогенними  

гормонами, що вказувало на низьку готовність їх організму до запліднення. 

Натомість помірна насиченість крові естрогенами була властива всім коровам 

дослідної групи. 
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3.7. Результати цитологічного дослідження мазків – відбитків із слизової 

оболонки  піхви  

3.7.1. Дослідження мазків – відбитків  слизової оболонки  піхви в 

післяотельний період 

Дослідження проводили, починаючи з першої доби після отелення до часу 

прояву у корів першої стадії збудження статевого циклу. Цей період відображає 

гормональну перебудову в організмі, що певним чином впливає на гістоструктуру 

слизової оболонки піхви у корів в післяотельний період.  

Мазки фарбували за методом Романовського-Гімза. В одному мазку 

підраховують 100 епітеліальних клітин, по 25 клітин в 4-х полях зору– спосіб 

цитологічної діагностики післяродової патології у корів за методом           

Животягіної О.В. 

Таблиця 3.11. 

Дослідження мазків відбитків слизової оболонки піхви в післяотельний 

період у корів 

№ 

 

Клітини у мазку-

відбитку, % 

 

Доба після отелення 

1 2 6 14 16 19 

1. поверхневі 45 48 64 14 33 42 

2. проміжні 33 33 9 68 67 36 

3. базальні 18 14 20 17  22 

4. парабазальні 14 5 7 1   

В перші дві доби після отелення у мазках ми спостерігали велику кількість 

слизу, де превалювали поверхневі та проміжні клітини. Потім у мазках відсоток 

поверхневих клітин поступово знизився (30 %), а проміжних виріс (70 %).                       

До 14–16-ї доби в мазках переважали проміжні та поверхневі клітини, а пізніше, аж 

до 19–21 доби – поверхневі [29, 36, 110, 128, 177, 261, 263]. 
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Нами встановлено, що у першу добу післяотельного періоду, через одну-дві 

години після виведення плоду, слизова оболонка піхви набрякла, в мазках-

відбитках з'являються десквамовані епітеліальні клітини, які розташовані 

неупорядковано, іноді в один шар. В окремих ділянках, де яскраво був виражений 

набряк, виявляли одноядерні клітини, невелику кількість нейтрофілів і лімфоцитів 

(рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Відбиток слизової оболонки піхви корови через дві години після 

отелення: а – десквамація епітелію; б – поверхневі клітини; в – набряк і гіперемія 

клітин слизової. Гематоксилін та еозин. × 400 

В мазках з піхви виявляли велику кількість еритроцитів, нейтрофілів, 

епітеліальні клітини ендометрію та великі епітеліальні клітини з двома ядрам. У 

них переважали поверхневі (45 %) і проміжні (33 %) клітини. Кількість базальних 

клітин коливалась в межах 18  % та парабазальних 14 %.  

На другу добу після отелення в слизовій оболонці піхви набряк збережений. 

Клітини базального і частково проміжного шарів витягнуті та розташовані 

перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини поверхневого шару переважно 

округлі або овальні, ядра розташовані паралельно базальній мембрані. На окремих 

препаратах виявили десквамований епітелій, нашарування слизу, велику кількість 
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нейтрофілів, інфільтрацію ділянок, прилеглих до базальної мембрани, 

мононуклеарами і нейтрофілами. Поверхневі та проміжні клітини в більшості 

ділянок були відсутні, а базальні мали витягнуту форму і розташовувалися 

перпендикулярно мембрані. 

Одночасно в мазках виявляли нейтрофіли, еритроцити і мононуклеарні 

клітини. В препаратах переважали проміжні клітини (48 %), в меншій мірі 

ідентифікували поверхневі (35–38 %), базальні (14–27 %) і 6–8 % парабазальні 

клітини. Дослідники вказують, що в цей час ЕІ і КПІ знизилися до 32–43  і 56–72 % 

відповідно. 

На 6–7 добу післяотельного періоду в слизовій оболонці піхви ознаки 

вираженого набряку були відсутні. Базальні клітини дрібні, витягнуті, розташовані 

переважно перпендикулярно, проміжні й поверхневі клітини орієнтовані так само. 

Спостерігали велику кількість епітеліальних клітин з ексцентрично розташованими 

ядрами мононуклеарів (рис. 3.18, 3.19). 

 

 

Рис. 3.18. Відбиток слизової оболонки піхви корови на шосту добу після 

отелення:а – багатошаровий епітелій; б – базальні клітини; в – еритроцити.    

Гематоксилін та еозин. × 400 
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В мазках більшість становили проміжні клітини (64 %) і базальні клітини           

(20 %), які розташовувалися шарами. Поверхневих і парабазальних клітин було 

значно менше: 9 і 7 % відповідно. 

На 14-ту добу проміжні клітини становили 68 %, базальних клітин 

налічувалось 17 %, а поверхневих – 14 %. Кількість парабазальних клітин була 

незначною – 1 % (рис. 3.19). 

 

                    

 

Рис. 3.19. Відбиток слизової оболонки піхви корови на сьому добу після 

отелення. а – базальні клітини; б – парабазальні; в – проміжні клітини; 

Гематоксилін та еозин. × 400. 

На 16-ту добу після отелення в мазках-відбитках із слизової оболонки піхви 

переважав плоский багатошаровий епітелій. Клітини базального шару мали 

округлу, рідше витягнуту форму з гіперхромними ядрами. У проміжному шарі 

клітини мали світлі ядра, в поверхневому – більшість клітин не мала ядра, наявні 

ядра були дрібними, пікнотичними і витягнутими (рис. 3.20). 

Переважно проміжні (67 %) і поверхневі (33 %) клітини. 
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Рис. 3.20. Відбиток слизової оболонки піхви на 15 –ту добу після отелення:  

а – базальні клітини; б – проміжні клітини; в – поверхневі клітини.  

Гематоксилін та еозин. × 400. 

В результаті цитологічного дослідження встановлено, що на 19–21 добу після 

отелення в мазках з піхви поверхневі (42 %), проміжні (36 %) та базальні (22 %) 

клітини розташовувалися шарами. 

3.7.2. Результати  дослідження мазків–відбитків  слизової оболонки  

піхви корів з асинхроним статевим циклом при застосуванні тканинних 

препаратів 

Можливості гормонального контролю за відтворенням худоби особливо 

розширилися з відкриттям і розробкою технології хімічного синтезу 

простагландинів і гонадоліберину. Їх застосування разом з гонадотропінами 

забезпечує індукцію повноцінної стадії збудження статевого циклу, синхронізацію 

овуляції, своєчасне осіменіння та запліднення тварин, скорочення тривалості 

періоду неплідності. Тому у всіх країнах продовжується подальший хімічний 

синтез нових препаратів специфічної дії на гіпофіз-гонодальну систему і 

репродуктивний цикл тварин [29, 36, 110, 128, 177]. 
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Нами встановлено, що до введення коровам тканинних препаратів 

престатевого циклу (зокрема анестрального) відсоток проміжних клітин у мазках 

відбитках становив 90 %, а поверхневих клітин 10 %. З настанням стадії збудження 

у мазках-відбитках слизової оболонки піхви кількість проміжних клітин 

зменшувалась до 80 %.  

Як видно з таблиці (табл. 3.11) зміни кількості проміжних клітин в епітелії 

слизової оболонки піхви корів відмічали з початком стадії збудження. У стадію 

зрівноваження відмічали достовірні зміни кількості поверхневих епітеліальних 

клітин в порівнянні з тваринами контрольної групи. 

Таблиця 3.11 

Динаміка епітеліальних клітин слизової оболонки піхви впродовж 

статевого циклу, n=10,  М±m 

Стадії статевого 

циклу (за 

А.П.Студенцовим) 

Клітини  

проміжні, шт. поверхневі, шт. 

контроль дослід контроль дослід 

Збудження 53,12±1,23 47,85±1,75* 12,25±1,21 19,31±1,13** 

Гальмування 71,44±12,45 69,51±2,54 4,50±0,10 2,32±0,50** 

Зрівноваження 81,32±2,23 82,51±2,36 9,27±0,50 8,24±0,60* 
   Примітка:  * р≤0,05; ** −р≤0,01 у порівнянні з контрольною групою. 

Аналіз отриманих даних показує, що у неплідних корів з групи контролю з 

асинхронним статевим циклом середня кількість проміжних  клітин у стадії 

збудження у мазках-відбитках зі слизової оболонки піхви становить 53,12±1,23 шт., 

що на 9,93 % більше ніж у дослідній,  тоді як поверхневих 12,25±1,21 шт., що менше 

ніж у досліді на 57,63 %. Із настанням стадії зрівноваження  у мазках–відбитках 

дослідної групи  підвищувалась кількість проміжних клітин на 1,46 % в порівнянні 

з контрольною  групою, кількість поверхневих клітин у дослідній групі була на         

11,12 % нижчою за контроль. 

Провівши цитологічний аналіз мазків-відбитків, можемо сказати, що за 

анестрального циклу (рис. 3.21) в слизовій оболонці піхви з'являються  певні 
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епітеліальні клітини: в більшості випадків це були проміжні та поодинокі 

поверхневі. 

З наближенням стадії збудження статевого циклу у корів реєстрували 

збільшення кількості епітеліальних клітин проміжного шару епітелію слизової 

оболонки піхви. 

                 

Рис. 3.21. Відбиток слизової оболонки піхви корови у фазі анеструс: 

  а – поверхневі епітеліальні  клітини; б – проміжні епітеліальні клітини. 

Гематоксилін та еозин. × 400 

                 

Рис. 3.22. Відбиток слизової оболонки піхви корови (початкова стадія 

збудження): а – поверхневі епітеліальні  клітини; б – проміжні епітеліальні 

клітини. Гематоксилін та еозин. × 400 
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Фаза збудження характеризується скупченням кількості проміжних та 

поверхневих клітин, які в мазках-відбитках формують острівці (рис. 3.22), що 

мають округлу форму цитоплазми і ядра. 

Середня стадія збудження характеризується (рис. 3.23) появою епітеліальних 

клітин поверхневого шару. В перехідній фазі між стадіями проеструм – еструм = 

збудження, (рис. 3.23) з’являються поверхневі епітеліальні клітини з невеликими 

ядрами та об'ємною цитоплазмою. 

 

Рис. 3.23. Стадія збудження: а – поверхневі епітеліальні  клітини; 

                б – проміжні епітеліальні клітини. Гематоксилін та еозин. × 400 

         

Рис. 3.24. Мікроскопічна картина перехідної фази в стадії збудження: 

а – проміжна епітеліальна клітина; б – поверхнева епітеліальна клітина. 

Гематоксилін та еозин. ×400 
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У стадії збудження (рис. 3.25) в більшості випадків відмічається 

тенденція до зменшення кількості проміжних клітин та збільшення 

поверхневих, що не мають ядра. 

               

Рис. 3.25. Клітинний склад слизової оболонки піхви під час стадії збудження: 

а –поверхнева епітеліальна клітина з дегенерацією ядра; б – без'ядерні проміжні 

клітини. Гематоксилін та еозин. × 400 

В стадії рівноваги (рис. 3.26) відмічається тенденція до збільшення 

проміжних клітин із чітко вираженим ядром і з’являються  поверхневі епітеліальні 

клітини з невеликими ядрами та великою цитоплазмою. 

Отже, в динаміці змін цитологічної картини мазків-відбитків слизової 

оболонки піхви корів впродовж статевого циклу в основному перевагу має 

проміжний епітелій з поверхневими зроговілими та незроговілими клітинами. 
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Рис. 3.26. Стадія рівноваги: а – поверхневі епітеліальні клітини; 

б –  поверхневі клітини. Гематоксилін та еозин. × 400 

Нами також були виявлені двоядерні клітини, досить великі з темними 

ядрами, зі складчастим контуром і світлою зоною навколо ядра (рис. 3.27). 

Двоядерні клітини розташовані в поверхневому  багатошаровому плоскому 

епітелії, вони мали  різне місце розташування. Дані зміни прийнято відносити до 

легкої форми дисплазії або початкової форми ендометриту [75]. 

Причини, які визначають порушення в процесі розподілу і провокують 

утворення двоядерних клітин, можна пов’язати з факторами, що володіють 

статокінетичною дією: затримують і викликають порушення в фазах мітозу, 

пов'язаних з формуванням та розходженням хромосом. При нормальному мітозі 

сестринські хроматиди розходяться  до різних полюсів [110]. 

Процеси, що лежать в основі формування двох ядер, безсумнівно, свідчать 

про пониження життєздатності таких клітин і є маркером їх нестабільності  та  

активізації процесів запалення і апоптозу [110]. 
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Рис. 3.27. Відбиток слизової оболонки піхви через дві години після отелення:  

а – двоядерні клітини; Гематоксилін та еозин. × 400. 

Оскільки апоптоз відіграє важливу роль в запальному процесі, то формування 

двох ядер доцільно враховувати, як морфологічну ознаку при діагностиці 

захворювань, що супроводжуються запальними процесами, зокрема ендометриту. 

На підставі цього було запропоновано застосовувати показник чисельності клітин, 

які містять два ядра для ранньої діагностики запальних захворювань в якості 

додаткового критерію. 

Визначення стану статевої системи корів за допомогою цитологічної картини 

слизової оболонки піхви має наукове обґрунтування та підтвердження і може 

широко використовуватися для діагностики патології відтворювальної функції 

корів та корекції статевого циклу на будь–яких стадіях.   

Реєстрація структурно-функціональних змін, при яких в клітинах виявляють 

два ядра, є високоінформативним і разом з тим  простим в технічному відношенні 

методом оцінки впливу на організм різного роду факторів (рис. 3.28). 
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Рис. 3.28. Відбиток слизової оболонки піхви через дві доби після 

отелення: а – двоядерні клітини. Гематоксилін та еозин. × 400. 

 

Вважають, що розміри ядер залежать від причин, які лежать в основі їх 

утворення [75, 110]. Як правило, великі ядра будуть утворюватися при дії на 

організм різних мутагенів. Поява дрібних ядер вказує на зниження потенційної 

можливості клітин до регенерації і репарації. Не менш важливим слід вважати 

феномен формування ядер при малігнізації клітин, викликаної пошкодженням 

хромосом. Багато патологічних процесів, що лежать в основі досить великої 

кількості захворювань, супроводжуються формуванням багатоядерності (рис. 

3.29). 
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Рис. 3.29. Відбиток слизової оболонки піхви через чотири доби після 

отелення: а – триядерні клітини. Гематоксилін та еозин. × 400. 

 

Таким чином, двоядерні клітини виявлені при цитологічному дослідженні 

мазків-відбитків з піхви корів, свідчать про розвиток або перебіг запального 

процесу в статевих органах. 

3.8. Динаміка активності статевих гормонів в крові корів 

3.8.1. Динаміка статевих гормонів в крові корів за нормального перебігу 

післяотельного періоду 

У стратегії відтворення поголів'я великої рогатої худоби першочерговими 

завданнями залишаються профілактика патології родів, скорочення тривалості 

сервіс–періоду, прискорення інволюційних процесів та відновлення статевих 

органів корів, синхронізація і стимуляція родового процесу. Порушення балансу 

гормонів в організмі є причиною аритмії статевих циклів, відсутності овуляції, 

атрофії та гіпофункції яєчників, затримання посліду, сповільненої інволюції 

статевих органів, низької заплідненості самиць [125, 132-135, 144, 149].  
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Головну роль при цьому відіграє центральна нервова система, що реагує на 

всі процеси в організмі та фактори зовнішнього середовища. За участю 

ендокринної системи підтримуються нормальні функції організму. При порушенні 

хоча б однієї з функцій цієї системи неможливо планомірне відтворення стада. 

Стрес-фактори порушують гормональну регуляцію репродуктивної функції і 

призводять до дисфункції яєчників. Економічні втрати при цьому значні за рахунок 

збільшення витрат кормів, недоотримання молока і телят протягом року [132-134, 

149]. 

Нами та іншими науковцями встановлено, що фізіологічний перебіг 

післяотельного періоду у корів характеризується відповідними змінами рівня в 

крові статевих гормонів (табл. 3.12). 

 

Таблиця 3.12 

Рівень статевих гормонів в крові корів за нормального перебігу 

післяотельного періоду, n=10 

 

Показник 

Діб після отелення 

1 7 14 21 28 

Прогестерон, 

нМ/л 

1,54± 0,27 1,26±0,17* 1,87±0,15* 1,80±0,27* 1,70± 0,2 

Естрадіол 17, 

пМ/л 

85,15±6,50 76,75±6,90*

* 
104,60±3,90 
*** 

104,00±3,70 
*** 

104,50± 

3,22** 

Тестостерон, 

нМ/л 

1,50±0,30 1,50±0,10 1,60±0,20 1,60±0,30 1,60±0,22 

            Примітка:  * р≤0,05; ** −р≤0,01; *** −р≤0,001 у порівнянні з 1 добою після 

отелення.    

Так, концентрація прогестерону в крові корів у першу добу після отелення 

становить 1,54±0,27 нМ/л. До 7 доби його вміст зменшується на 18,2 % і дорівнює 

1,26±0,17 нМ/л, а на 14 добу зростає на 17,7 % і становить 1,87±0,15 нМ/л, що в 

1,48 рази вище, ніж в перший тиждень після отелення. В подальшому високий вміст 

прогестерону в крові зареєстровано на 21 добу коли він становив 1,80±0,27 нМ/л і 

на 28 добу – 1,7±0,2 нМ/л післяотельного періоду. 
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Концентрація в крові корів естрадіолу-17 β на 1 добу післяотельного періоду 

становила 85,15±6,5 пМ/л. В подальшому відзначено кілька періодів підвищення і 

зниження його вмісту в крові. Так, уже на 14-у добу після отелення його рівень 

підвищився на 22,84 % і дорівнювала 104,6±3,9 пМ/л і зберігався на такому рівні 

на 21 і 28-у добу після отелення. В цей час вміст гормону збільшувалася на 22,13 і       

22,72 % в порівнянні з базальним рівнем, що становив 85,15±6,5 пМ/л. 

Концентрація тестостерону в крові в першу добу після отелення знаходилась 

в межах 1,5±0,3 нМ/л і до 7 доби його рівень не знижується до 1,5±0,1, а на другу 

хвилю зростання фолікулів збільшується до 1,6±0,2 нМ/л і не змінюється перед 

третьою хвилею 1,6±0,3 нМ/л. Починаючи з 14-ї доби післяотельного періоду вміст 

тестостерону в крові стабілізується в межах 1,6±0,22 нМ/л. 

Аналіз динаміки вмісту в крові корів прогестерону, естрадіолу і тестостерону 

свідчить про те, що функціональна діяльність жовтого тіла вагітності з початком 

післяотельного періоду припиняється у 100 % корів. Активізація 

гормоносинтезуючої функції яєчників після отелення відзначається на 7, 21, 28 

добу. 

    З огляду  характеру змін концентрації оваріальних гормонів в крові корів в 

післяотельний період, можна припускати, що повноцінному відновленню 

овуляторної функції гонад після отелення передують три хвилі росту фолікулів. 

Четверта хвиля зростання фолікулів, яка спостерігається на 28 добу, у більшості 

корів завершується, як правило, овуляцією з формуванням функціонально 

активного жовтого тіла. У окремих корів овуляція відбувається під час третьої 

хвилі зростання фолікулів. 

 Синхронність в прояві функціональної активності яєчників і щитовидної 

залози після отелення обумовлена прямими та зворотними гормональними 

зв'язками цих ендокринних залоз аденогіпофізу і підкреслює пряму участь 

тиреоїдних гормонів в регуляції генеративної функції яєчників та репродуктивної 

функції вцілому [132-134]. 
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Таким чином, аналіз динаміки вмісту статевих гормонів в крові корів після 

отелення показав тісний взаємозв'язок їх метаболізму з функціональною 

активністю яєчників і характером перебігу післяотельного періоду.  

3.8.2. Гормональний  статус  корів за корекції статевого циклу 

тканинними препаратами 

Проведені дослідження показали, що порушення балансу статевих гормонів 

в організмі корів є причиною затримання посліду, сповільненої інволюції статевих 

органів, аритмії статевих циклів, відсутності овуляції, атрофії та гіпофункції 

яєчників, низької заплідненості самиць [9, 10, 13, 14, 21, 30, 33, 39, 46, 58, 68, 101, 

105, 125, 132-134, 135, 144, 149, 170, 171, 196, 217, 224, 230, 231]. 

Динаміка прогестерону в крові корів контрольної та дослідних групах 

показана в таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13 

Рівень прогестерону в крові контрольної та дослідних груп корів, n = 6, М±m 

Показник Перша дослідна 

група 

Друга дослідна  

Група 

Контрольна  

група 

Метрофет М 

в
в
ед

ен
н

я Фетоплацентат К 

в
в
ед

ен
н

я контроль 

До введення 1,47±0,28 1 1,50±0,25* 1 1,75±0,28 

На 7–му добу 2,04±0,72 2 1,75±0,53 2 1,38±0,34 

На 14–ту добу 1,16±0,28*× 3 1,17±0,28 3 1,31±0,18 

На 19–ту добу 1,69±0,43 - 2,13±0,28× - 1,38±0,37 

На 24–ту добу 1,44±0,25 - 2,19±0,59 - 1,47±0,25 

Примітка: * p < 0,05–значення достовірності до введення 

                  × p < 0,05–значення достовірності до введення  

Нами встановлено, що динаміка активності статевих гормонів корів 

контрольної групи (табл. 3.13) характеризувалася зниженням рівня прогестерону з     

7-ї по 14-ту добу в 2,3 рази, і зростанням з 14-ї по 24-ту добу. Такі зміни вказують 
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на розвиток лютеолітичних процесів в персистентному жовтому тілі яєчника. В 

дослідних групах тварин рівень прогестерону залишається без змін, а після 

введення метрофету М та фетоплацентату К, навпаки відбувається його збільшення 

в 6,2 рази. 

На тлі зниження прогестерону у крові корів після введення тканинних 

препаратів відмічено зростання естрадіолу в 1,5 рази. Одночасно в контрольній 

групі тварин відбувалося зниження рівня естрадіолу. 

Рівень тестостерону після введення тканинних препаратів збільшився в 1,4 

рази, а у контрольній групі навпаки, знизився в 1,9 рази. 

Нами встановлено (табл. 3.13), що вміст прогестерону в крові корів першої 

дослідної групи на 7 добу після першого введення тканинного препарату метрофет  

М був вищий на 47,8 %, ніж у тварин контрольної (1,38±0,3 нМ/л) та другої 

дослідної групи на 26,81 % (1,75±0,53 нМ/л) і складав 2,04±0,72 нМ/л. На 14 добу 

рівень прогестерону у тварин контрольної групи був вищий ніж у корів дослідних 

груп і становив 1,31±0,18 нМ/л, що на 11,5 % вище, ніж у першій, і на 10,7 % вище 

ніж у другій дослідній групі.  Рівень прогестерону у тварин першої та другої 

дослідних груп становив 1,16±0,28 нМ/л та 1,17±0,28 нМ/л відповідно. 

Після третього введення тканинного препарату метрофет М (рис. 3.27) на 19 

добу досліду, вміст прогестерону в крові корів був на рівні 1,69 ± 0,43 нМ/л, що на 

22,46 % вище контролю, а в другої дослідної групи тварин, де застосовували 

тканинний препарат фетоплацентат К, рівень прогестерону в крові становив 

2,13±0,28 нМ/л, що на 54,34 % вище контрольної групи (1,38±0,37 нМ/л). 
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Рис. 3.27. Рівень прогестерону в крові корів контрольної та дослідних груп 

                      Примітка: * Р < 0,05–значення достовірності до введення 

                                       ×Р < 0,05–значення достовірності до введення  

  

Слід зазначити, що на 7-му та 14-ту добу після застосування тканинних 

препаратів спостерігаються протилежні зміни рівня прогестерону у крові корів 

першої та другої дослідних груп. Якщо у контрольної групи корів він мінімальний 

і становить 1,31±0,18 нМ/л, то у першій дослідній групі корів – максимальний 

(2,04±0,72 нМ/л). 

Що ж стосується динаміки прогестерону в цілому, то для контрольної групи 

корів характерним є зменшення його концентрації в крові аж по 19–ту добу після 

початку досліду.  

У тварин першої та другої дослідних груп протягом досліду реєструються два 

піки концентрації гормону: в першій групі підйом відзначається на 7-му добу 

(2,04±0,72 нМ/л), а у другій на 24-ту добу (2,19±0,59 нМ/л) після першого введення 

тканиних препаратів. 

Після другого введення препаратів у корів дослідних груп, на тлі зниження 

активності прогестеронсинтезуючих структур, ендокринна активність яєчників 
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зростає. У період з 19 по 24 добу у всіх тварин відзначається зниження продукції 

прогестерону, тестостерону і естрадіолу 17–β (табл. 3.13-3.15). 

З наведених даних (табл. 3.14) видно, що у певні періоди досліду введення 

тканинних препаратів стимулює фолікулогенез. Так, у першій дослідній групі 

тварин рівень естрадіолу 17–β в крові зріс в перші два тижні після першого 

введення з 77,4 пМ/л±11,8 до 126,6±16,0 пМ/л (Р <0,05), а естрадіолу в 1,51–1,87 

рази.  

Динаміка естрадіолу 17–β в крові контрольної та дослідних групах корів 

показана в таблиці 3.14. 

Таблиця 3.14 

Рівень естрадіолу 17- β крові корів контрольної та дослідних груп, n = 6, М±m 

 

 

 

Показник 

Перша дослідна 

група 

Друга дослідна група Контрольна група 

Метрофет 

в
в
ед

ен
н

я Фетоплацентат 
в
в
ед

ен
н

я контроль 

До введення 121,1±25,5 1 115,2±28,9 1 133,9±37,1 

На 7–му добу 108,2±24,3* 2 99,8±17,5* 2 95,7±13,7 

На 14–ту добу 77,4±11,8 3 77,8±14,9 3 84,4±15,2 

На 19–ту добу 96,8±15,7 - 100,5±10,9 - 59,4±8,22 

На 24–ту добу 126,6±16,0 - 115,2±16,0 - 119,6±13,8 

Примітка: * p < 0,05– значення достовірності до введення 
 

При аналізі динаміки естрадіолу 17-β в крові корів контрольної групи нами 

встановлено, що його концентрація на 7-му добу після початку досліду була на 22,6 

% нижчою, ніж в дослідних групах корів, і склала 95,7±13,7 пМ/л, тоді як, до 

початку досліду вона становила 133,9±37,1 пМ/л. До 14-ї доби концентрація 

естрадіолу 17-β поступово знижується, але перевищувала на 19,8 %, показники 
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дослідних груп тварин. На 24 добу статевого циклу періоду концентрація гормону 

досягає максимального значення 119,6±13,8 пМ/л.     

Разом з тим, судячи з концентрації в крові контрольної групи корів 

прогестерону і естрадіолу 17-β, функціональна активність сполучнотканинних 

структур фолікулів та яєчників була знижена. Виходячи з цього можна припустити, 

що у тварин з порушеними інволюційними процесами в матці зростання фолікулів 

в яєчниках може завершитися не їх дозріванням і овуляцією, а кістозною атрезією 

[132, 133, 134]. 

Слід зазначити, що функціональна активність яєчників відновлюється у 

тварин і з незакінченою інволюцією матки. Однак, в цьому випадку, в динаміці 

оваріальних гормонів є істотні відмінності в порівнянні зі здоровими тваринами. За 

стимуляції тканинними препаратами відновлення функціональної активності 

яєчників до 7–му добу після першого введення проявляється максимальним 

підйомом концентрації прогестерону і естрадіолу 17–β на 14-ту добу після першого 

введення або на 7–8 добу після другого введення (0,70 нМ/л і 31,4 нМ/л відповідно). 

У контрольній групі відновлення функції яєчників відбувається на 35 – 45 добу 

післяотельного періоду, що на 20 діб пізніше в порівнянні з дослідними групами 

(табл. 3.13-3.15, рис. 3.27-3.29). У тварин контрольної групи відбувається 

затримання відновлення овуляторної функції яєчників з порушеною післяотельною 

інволюцією матки. Аналогічні відомості наводяться в роботах Нежданова А.Г. 

(1991-2008) [123-127]. 



103 

 

 
Рис. 3.28. Рівень естрадіолу 17-β у крові корів контрольної та дослідних груп  

                      Примітка: * Р < 0,05– значення достовірності до введення  

 

При аналізі динаміки вмісту тестостерону в крові контрольної групи тварин 

нами встановлено, що його концентрація на початку досліду становила 1,73±0,58 

нМ/л, надалі помірно знижувалась і на 24-ту добу підвищувалась до 1,24±0,2 (табл. 

3.15).  

Оскільки тестостерон у самиць домашніх тварин задіяний у стимуляції росту 

фолікулів та регуляції статевого циклу, його синтез в свою чергу регулюється 

лютеїнізуючим гормоном аденогіпофізу. Динаміка тестостерону протягом 

статевого циклу коливається в межах від 1,73±0,58 до 1,24±0,2. 

Протягом 19-ти діб ми фіксували стабільне зниження рівня тестостерону у 

корів обох дослідних груп. 

Таким чином зниження відсотку тестостерону з першої по 19-ту добу 

статевого циклу свідчить про зниження функції яєчників. 
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Таблиця 3.15 

Рівень тестостерону в крові контрольної та дослідних груп корів, n = 6, М±m 

 

 

 

Показник 

Перша дослідна група Друга дослідна група Контрольна  

група Метрофет 

в
в
ед

ен
н

я Фетоплацентат 

в
в
ед

ен
н

я 

До введення 1,41±0,04 1 1,59±0,02 1 1,73±0,08 

На 7 добу 1,45±0,04 

*× 

2 1,14±0,01 

*× 

2 1,00±0,01 

На 14 добу 1,14±0,01 

× 

3 1,00±0,01 3 0,93±0,07 

На 19 добу 1,10±0,07 

× 

- 0,93±0,04 - 0,97±0,04 

На 24 добу 1,28±0,07 

× 

- 1,00±0,01 - 1,24±0,01 

Примітка: * Р < 0,05 порівняно до введення 

                  × Р < 0,05 порівняно до введення 

Вміст в крові тварин тестостерону між двома дослідними групами протягом 

всього досліду мав мінімальну різницю, тоді як рівень тестостерону в крові 

контрольної групи був вищий на 11,4 %  (табл. 3.15, рис. 3.29). 

У першій дослідній групі протягом перших 7-ми діб після введення 

метрофету М відсоток гормону не зменшився (1,41-1,45), на 14-ту добу знизився на 

0,31, на 19-ту добу – на 0,30 і на 24-ту добу на 0,17 і майже прирівнявся до 

показника у корів контрольної групи. 

Порівняно з контрольною групою корів показники динаміки були в 2 і більше 

разів нижчими, ніж у контролі, що зумовлене дією введеного їм тканинного 

препарату метрофет М. 

За введення коровам фетоплацентату К, порівняно з вихідним показником, 

протягом перших 7-ми діб відсоток  тестостерону знизився на 0,45, протягом 14-ти 

діб – на 0,59, 19-ти діб – на 0,66, на 24-ту добу на 0,59. 

Отже, як і в першому випадку, введення коровам фетоплацентату К теж 

супроводжувалося зниженням кількості тестостерону. 
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Рис. 3.29. Рівень тестостерону в крові корів контрольної та дослідних 

груп  

На 19–24 добу у дослідних груп корів активізується фолікулогенез і при 

стабільному вмісті тестостерону (0,97±0,14 – 1,24±0,21 нМ/л) відзначається 

збільшення концентрації в крові естрадіолу (77,8±14, 9 пМ/л до 100,5±10,9 пМ/мл), 

і прогестерону (з 1,16±0,28 нМ/л до 2,13±0,28 нМ/л). У тварин контрольної групи в 

ці терміни активний ріст фолікулів не відбувався, про що свідчить низький рівень 

вмісту в крові естрадіолу–17 (59,4±8,22 пМ/л) і прогестерону (1,38±0,37 нМ/л). 

До 24 доби дослідного періоду інтенсивний ріст фолікулів і активна 

продукція статевих гормонів наступала у тварин обох дослідних груп, а у корів 

контрольної групи проявилась асинхронність статевого циклу, що веде до 

подовження термінів сервіс-періоду. 

 Таким чином, використання тканинних препаратів Фетопланцетат К та 

Метрофет М стимулює підвищення рівня естрогену в крові, тічку та статеве 

збудження у корів, а потім і статеву охоту. При ректальному дослідженні в 

яєчниках можна промацати один – два пружних флюктуючих фолікулів діаметром 

1–1,5 см з невеликим випинанням в центрі та тонкою оболонкою. Матка в цей 

період в підвищеному тонусі, і при її масажі вона швидко стискається в пружну 

грудку. 
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3.9. Засоби та методи корекції статевого циклу у корів  

Новітні технології відтворення продуктивних тварин зумовлюють 

характерні зміни в життєдіяльності організму корів  які впливають на  статеву 

циклічність. Одними з завдань лікарів  ветеринарної медицини є розробка засобів 

та методів корекції статевого циклу у корів, вдосконаленням їх шляхом регуляції 

репродуктивної функції. Для стимуляції та корекції статевої функції у корів, а 

також для підвищення продуктивності досить ефективно застосовують тканинні 

препарати, які є недостатньо вивченими за  змінами в організмі неплідних корів. 

Тому метою наших досліджень було вивчити дію  на організм корів тканинних 

препаратів Метрофет М та Фетоплацентат К для корекції статевого циклу 

неплідних корів в умовах Житомирщини. Було встановлено, що у корів при 

застосуванні тканинних препаратів, час сервісного періоду був мінімально 

коротким, спостерігали позитивний вплив тканинних препаратів на повноцінність 

перебігу статевого циклу.  

Корегували статевий цикл у 140 неплідних корів, виявлених у період 

дослідження при акушерській і гінекологічній диспансеризації в господарствах 

Житомирської області, незалежно від стану їх яєчників і матки проводили за 

різними схемами (табл. 3.16), які включали масаж матки і яєчників 3 рази через 4 

доби, підшкірне введення фетоплацентату К та метрофету М три рази через 7 діб з 

розрахунку 20 мл на голову. За контроль вважали схеми лікування, які практикують 

у господарствах: хворим тваринам зазвичай вводять прогестерон 0,1 г, сурфагон 1 

%, естрофан 500 мкг та фолімаг 1000 МО, згідно вкладок- інструкцій. 

Шляхом акушерської диспансеризації 1617 гол. корів нами було виявлено 

642 гол. неплідних, що становило 39,7 %. За даними гінекологічної диспансеризації 

на гіпофункцію яєчників припадає 16,8 % випадків неплідності, персистентне 

жовте тіло – 39,0 %, кісту яєчників – 1,3 %, склероз яєчників – 0,6 %, сальпінгіти - 

0,6 %, метроррагії – 0,4 %, ендометрити – 4,6 %,  інфекційну неплідність – 0,3 %, 

аліментарну неплідність – 35 % та субінволюцію матки – 1,4 %. 
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Комплексне лікування (табл. 3.16), яке включало масаж внутрішніх 

статевих органів і підшкірне введення тканинних препаратів  фетоплацентат К та 

метрофет М, обумовило прояв повноцінної стадії збудження статевого циклу, 

осіменіння і запліднення 33 корів (81,92 %) із 40 неплідних дослідних корів. 

Лікування корів, при застосуванні тканинного препарату Метрофет М із 20 

неплідних, які після трьох етапів лікування приходили в охоту, але не запліднилися, 

3 корови за наявності патології маткових труб, а при застосуванні тканинного 

препарату Фетоплацентат К завершилося виникненням повноцінної стадії 

збудження і запліднення 16 корів. Результати застосування тканинних препаратів, 

були найрезультативнішими, аналізуючи  результати досліджень, ми можемо 

рекомендувати застосовувати тканинний препаратів за розробленими нами 

схемами з метою корекції статевого циклу великої рогатої худоби та профілактики 

неплідності. 

Окрім консервативної терапії неплідних корів, за порушення функції і 

запальних процесів у внутрішніх статевих органах, окремі автори радять 

застосовувати інструментальні способи, суть яких полягає у продуванні маткових 

труб, або їх комбінацію з фармакотерапією [196, 198]. 
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Схеми лікування тварин наведені в таблиці 3.16. 

 

Таблиця 3.16 

Схеми лікування неплідних корів, n=140

№ 

Схеми 

Дні Статистичні данні 

1-день 6-7 день 8-10 день Неплідних корів за патології Запліднених корів 

І Прогестерон 0,1 г 

Сурфагон 1% - 

10  см3 

Естрофан 2  см3 (500 

мкг) 

Охота  

Осіменіння  

 

20 

гіпофункція яєчників 10 8  

16 персистентне жовте тіло 7 7 

кіста яєчників 3 1 

ІІ Сурфагон 1% - 

10  см3 

Естрофан 2 см3 (500 

мкг) 

Охота  

Осіменіння 

 

20 

гіпофункція яєчників 10 7 15 

 персистентне жовте тіло 7 7 

кіста яєчників 3 1 

ІІІ 

 

Прогестерон 0,1 г 

 

Естрофан 2  см3 (500 

мкг) 

Фолімаг 1000 МО 

Охота  

Осіменіння 

 

20 

гіпофункція яєчників 10 10  

12 персистентне жовте тіло 7 5 

кіста яєчників 3 1 

IV 

 

Прогестерон 0,1 г 

 

Сурфагон 1% -10  см3 Естрофан 5  см3 

Штучне осіменіння 

 

20 

гіпофункція яєчників 10 5  

13 персистентне жовте тіло 7 5 

кіста яєчників 3 3 

V Метрофет М 

20  см3 п/ш 

 

Метрофет М 

20  см3 п/ш 

 

Метрофет М 20 см3. п/ш 

Охота  

Штучне осіменіння 

 

 

20 

гіпофункція яєчників 10 9  

 

17 
персистентне жовте тіло 7 6 

кіста яєчників 3 2 

VI Фетоплацентат К  

20  см3 п/ш 

Фетоплацентат К 

20  см3 п/ш 

Фетоплацентат К 

 20 см3 п/ш. Охота  

Штучне осіменіння 

 

 

20 

гіпофункція яєчників 10 10  

 

16 
персистентне жовте тіло 7 6 

кісти яєчників 3 0 

VII Естрофан 2  см3 (500 

мкг) 

 

Тетравіт Естрофан 2  см3 (500 мкг) 

Штучне осіменіння через 

72 год. 

20 гіпофункція яєчників 10 9  

16 персистентне жовте тіло 7 6 

кіста яєчників 3 1 
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Отже, застосування тканинних препаратів Фетоплацентату К та Метрофету М 

в комплексі з масажем матки має виражену ефективність щодо відновлення 

відтворної функції корів. 

При з’ясуванні впливу тканинних препаратів Метрофет М та Фетоплацентат 

К на відтворювальну здатність корів встановлено, що після першого введення 

естрофану та фетоплацентату К прийшло в охоту 20 % та 10 % неплідних корів, тоді 

як при застосуванні метрофету та прогестерону з сурфагоном  - 30 % та 10 % корів 

але запліднилось 60 % та 90 % корів відповідно. 

Після другого введення фетоплацентату К та естрофану цей показник становив 

65 % і 75 % та 57,1 % і 69,2 % відповідно.  

З наведеного можна зробити висновок, що кількість корів, які приходять в 

охоту більша при застосуванні естрофану, але запліднююча здатність краща у тварин, 

яким застосовували фетоплацентат К. Також слід зазначити, що після трьохразового 

введення препарату метрофет М корови прийшли в охоту і запліднились 17 голів, що 

становить 75 %. При використанні сурфагону в комплексі з  прогестероном 

неплідними залишилися 4 голови або 40 %, а при застосуванні  фетоплацентату 

запліднились 16 голів або 65 %. При подальшому спостереженні за тваринами, яким 

вводили естрофан, було встановлено, що 4 корови прийшли в охоту і запліднились 

через 18-21 день після другого введення препарату, запліднились 16 голів або 65 % 

від загальної кількості контрольної групи тварин. Отже, неплідними з цієї дослідної 

групи залишилися 4 корови  (35 %), а у 3 корів статевий цикл повторився раніше, ніж 

за 16 днів і вони залишились неплідними, у двох корів зареєстрували явище 

німфоманії. 

Естрофан, згідно настанови з використання, вводиться дворазово з інтервалом 

у 10 діб, згідно схеми, яка є більш ефективною, ми застосовували на 6 добу 

тривітамін. Препарати прогестерон, сурфагон та фолімаг застосовували комплексно з 

повтором на 6 – 7 добу. Фетоплацентат К та метрофет М не мають обмежень щодо 

кратності застосування і ми, після другого введення, продовжили його введення. 
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Після третьої обробки неплідних корів дослідних груп в охоту прийшло ще       

20 % тварин і 75 % з них запліднилися. В подальшому коровам, які не прийшли в 

охоту, продовжили застосовувати тканинну терапію, яка досягла 5 разів, але прийшли 

в охоту з 7-ми корів 5 та запліднилась 4 голови. Три корови залишилась неплідними 

та були вибракувані, двом з них було поставлено діагноз – непрохідність маткових 

труб. 

Таким чином, нами встановлено, що застосування тканинних препаратів 

Фетоплацентату К та Метрофету М дає можливість стимулювати відтворну функцію 

неплідних корів. Поряд з цим необхідно відмітити, що відсоток заплідненості після 

першого осіменіння при використанні препаратів не задовольняє вимоги 

виробництва. Вважаємо, що це пов’язано з розвитком ановуляторних статевих циклів 

та неповноцінністю яйцеклітин за порушення гормонального балансу.  

Незважаючи на наведене, отримані результати доводять, що використані 

фетоплацентат К та метрофет М стимулюють репродуктивну функцію корів і мають 

беззаперечну перевагу порівняно з синтетичними замінниками гормонів (естрофан). 

Також окремими авторами доведено, що застосування синтетичних гормонів 

призводить до звикання тварини і в подальшому потребує повторного введення 

протягом репродуктивного віку [132, 135].  

З метою практичного доказу наведених переваг тканинних препаратів, ми 

провели ще один виробничий дослід для подальшого спостереження за дослідними 

тваринами. Два роки досліджень і визначення результатів терапевтичної 

ефективності фетоплацентату К, естрофану, метрофету М та сурфагону свідчать про 

більшу доцільність і нешкідливість використання саме тканинних препаратів. Так, з 

40 неплідних корів, яким застосовували тканині препарати, було вибракувано 6 голів 

(12,7 %), в той же час за використання естрофану та сурфагону було вибракувано 16 

корів (24,7 %).  

При цьому необхідно відзначити і те, що у групі тварин, яким застосовували 

естрофан та сурфагон реєстрували виникнення лютеїнових та фолікулярних кіст: 2015 

- 2016 рр. – 7,1 %; 2016-2017 рр. – 12,3 % від загальної кількості досліджених корів.  
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Кількість корів, у яких діагностували персистентні жовті тіла після 

застосування естрофану та сурфагону становила від 10 до 18,2 %, а при використанні 

фетоплацентату та метрофету - 5,3 до 8,3 % відповідно.  

 

3.10. Економічне обґрунтування ефективності лікування неплідності корів 

Визначення економічної ефективності нових ветеринарних заходів, як правило 

проходить у порівнянні з існуючими схемами. Зрозуміло, що запропоновані нові 

підходи профілактики акушерських захворювань у корів повинні бути спрямовані на 

підтримання здоров’я стада у межах фізіологічної норми або відновлення стану 

здоров’я субклінічно хворих тварин до норми. Такі підходи передбачають проведення 

комплексу діагностичних, лікувально-профілактичних ветеринарно-санітарних 

заходів у найбільш критичні періоди циклу утримання тварин (запуск, сухостій, 

отелення, післяотельний період). 

Нами вивчено в умовах виробництва вплив тканинних препаратів на організм 

тварини, шляхом біохімічного дослідження крові, дослідження вмісту мікроелементів 

у лохіях, цитологічних та реологічних результатів дослідження піхвового слизу, 

гормонального статусу корів.  

Розрахунок економічної ефективності від впровадження схем лікування корів 

проводили відповідно до методик визначення економічної ефективності від 

впровадження науково–дослідної роботи. 

При визначенні економічної ефективності проведених досліджень враховували 

наступні показники: 

1. Коефіцієнт захворюваності корів за формулою:  

К3 = М32 : Мсг, де: 

Мсг – кількість неплідних корів, поставлених на лікування 

М32 – загальне поголів’я корів 
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1) К3 = 1617: 642= 2,52 % 

Отже, при загальному поголів’ї 1617 корів і неплідних 640 – коефіцієнт 

захворюваності становить 2,52 %. 

2. Збиток від зниження продуктивності за час захворювання корів (З1) за 

формулою: 

З1 = М х (В3 – Вхв) х Т х Ц, де: 

М – кількість хворих корів, голів; 

В3 і Вхв – середньодобова продуктивність здорових і неплідних корів, кг (18,55 

і 16 кг), 

Т – тривалість спостереження за зміною продуктивності, 90 днів, 

Ц – закупівельна ціна 1 л молока, 3 грн 50 коп., 

З1 = 140 · 2,55 · 90 · 3,5  = 112455 (грн.) 

Таким чином, загальна сума збитків від втрати продуктивності становить 

112455 грн. 

Питому величину економічного збитку, спричиненого неплідністю однієї 

корови (Кзб), визначали шляхом ділення загального збитку (З1) на кількість хворих 

тварин (140) за формулою: 

Кзб = З1 : М3  

Кзб = 112455 : 140 = 803,25 (грн.) 

Отже, питома величина збитку на одну корову дорівнює 803,25 грн. 

3. Економічний збиток, попереджений лікуванням хворих корів, визначали за 

формулою: 

П31 = Мсх х К31 х Кзб,– З1, де: 
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Мсх – загальне поголів’я корів, гол. 

К31 – коефіцієнт можливого захворювання корів, 

Кзб – питома величина економічного збитку, грн. 

З1 – збитки від зниження продуктивності, грн. 

П31 = 1617 · 2,52 · 803,25 – 112455=  3160660,23 грн. 

Отже, економічний збиток, попереджений на фермі становить 3160660,23 грн. 

4. Економічний ефект, отриманий у результаті здійснення лікувальних 

заходів (Ее), визначали за формулою: 

Ее = П31 – ЗТ, де:  

П31 – економічний збиток, грн. 

ЗТ – затрати на ветеринарні заходи, грн. 

ЗТ – загальний збиток визначали сумою всіх витрат, грн. 

ЗТ = З1 + З2 + Зn .... 

З1 – загальна сума збитку від неплідності; 

З2 – вартість лікування за схемою I – 81,4×20=1628 грн.  

 З3 – вартість лікування за схемою II – 55×20=1100 грн.  

З4 – вартість лікування за схемою III – 237,4×20=4748 грн.  

           З5 – вартість лікування за схемою IV – 81,4×20=2528  грн. 

З6 – вартість лікування за схемою V – 30×20=600 грн. 

З7 – вартість лікування за схемою VI – 30×20=600 грн. 

З8 – вартість лікування за схемою VII – 69,2×20=1246 грн. 
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З9 – вартість виконання ін’єкцій– 2000 грн.  

З10 – вартість ректальної діагностики неплідності – 14000 грн. 

ЗТ = 1628+1100+4748+2528+600+600+1246+2000+14000=28450 (грн.) 

Таким чином, затрати на лікування дорівнюють 28450 грн, а збитки від 

неплідності – 3160660,23 грн. 

Ее  = 3160660,23  – 28450= 3132210,23 грн. 

Затрати на ветеринарні лікувальні заходи визначені із врахуванням вартості 

ліків. Вони включали: вартість тканинних препаратів фетоплацентату К та метрофету 

М, вартість естрофану, прогестерону, сурфагону, фолімагу, тетравіту, вартість 

ректального дослідження та ін’єкцій. 

Згідно з розцінками навчальної науково–виробничої клініки ЖНАЕУ вартість 

виконання однієї ін’єкції становить 5 грн, а 400 ін’єкцій – 2000 грн. 

Ректальна діагностика тільності і неплідності, масаж яєчників та матки однієї 

корови, згідно з цими розцінками, дорівнює 50 грн, а 140 корів двократно – 14000 грн. 

При лікуванні корів за схемою І (схеми лікування наведені в розділі 3.9, табл. 

3.16) групі корів вводили в перший день лікування прогестерон та сурфагон,  

прогестерон в кількості 4 мл на голову на групу з 20 голів використано 80 мл. Вартість 

10 мл складає 66 грн., а отже витрачено 528 грн. Сурфагон вводили в кількості 10 мл 

на голову, відповідно на 20 голів 200 мл. вартість 1 фл. (10 мл) – 25 грн., на 20 голів 

– 500 грн. На 6-й день вводили естрофан в дозі 2 мл на голову – на 20 голів відповідно 

40 мл. Ціна 1 флакон (2 мл) – 30 грн. – 600 грн. Ціна лікування 20 тварин за схемою І 

складає 1628 грн. 

При лікуванні корів за схемою ІІ групі корів вводили в перший день лікування 

сурфагон. Сурфагон вводили в кількості 10 мл на голову, відповідно на 20 голів 200 

мл. вартість 1 фл. (10 мл) – 25 грн., на 20 голів – 500 грн. На 6-й день вводили естрофан 

в дозі 2 мл на голову – на 20 голів відповідно 40 мл. Ціна 1 флакон (2 мл) – 30 грн. – 

600 грн. Ціна лікування 20 тварин за схемою ІІ складає 1100 грн. 
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При лікуванні корів за схемою ІІІ групі корів вводили в перший день лікування 

прогестерон в кількості 4 мл на голову на групу з 20 голів використано 80 мл. Вартість 

10 мл складає 66 грн., а отже витрачено 528 грн. На 6-й день вводили естрофан та 

фолімаг. Естрофан в дозі 2 мл на голову – на 20 голів відповідно 40 мл. Ціна 1 флакон 

(2 мл) – 30 грн. – 600 грн. Фолімаг вводили в кількості 1000 МО на голову. Ціна 1 

флакон (1000 МО) – 181 грн. відповідно на групу – 3620 грн. Ціна лікування 20 тварин 

за схемою ІІІ складає 4748 грн. 

При лікуванні корів за схемою IV  групі корів вводили в перший день лікування 

прогестерон в кількості 4 мл на голову на групу з 20 голів використано 80 мл. Вартість 

10 мл складає 66 грн., а отже витрачено 528 грн. На 6-й день Сурфагон вводили в 

кількості 10 мл на голову, відповідно на 20 голів 200 мл. вартість 1 фл. (10 мл) – 25 

грн., на 20 голів – 500 грн. На 10-й день вводили естрофан в дозі 5 мл на голову – на 

20 голів відповідно 100 мл. Ціна 1 флакон (2 мл) – 30 грн. – 1500 грн. Ціна лікування 

20 тварин за схемою IV складає 2528 грн. 

При лікуванні корів за схемою V  групі корів триразово вводили тканинний 

препарат метрофет М в кількості 20 мл на одне введення, на групу з 20 голів 

використано 1200 мл. Вартість 1 флакона препарату ємністю 200 мл дорівнює 100 грн, 

а 6 флаконів – 600 грн. 

При лікуванні корів за схемою VI 20 коровам було введено 1200 мл тканинного 

препарату фетоплацентат К, використано 6 флаконів по 200 мл, вартістю 600 грн.  

При лікуванні корів за схемою VII групі корів вводили в перший день лікування 

естрофан в дозі 2 мл на голову – на 20 голів відповідно 40 мл. Ціна 1 флакон (2 мл) – 

30 грн. – 600 грн. На 6-й день тетравіт вводили в кількості 5 мл на голову, відповідно 

на 20 голів - 100 мл. вартість 1 фл. (100 мл) – 46 грн.  На 10-й день вводили естрофан 

дозі 2 мл на голову – на 20 голів відповідно 40 мл. Ціна 1 флакон (2 мл) – 30 грн. – 

600 грн. Ціна лікування 20 тварин за схемою VІІ складає 1246 грн. 

5. Економічний ефект від лікувальних заходів на одну гривню затрат 

визначали за формулою:  
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Е грн. = Ее : ЗТ, де: 

Ее – економічний ефект; ЗТ – затрати на лікування. 

Егрн = 3160660,23  :  28450= 111,095 грн. 

Таким чином, економічний ефект від лікувальних заходів на одну гривню 

затрат становить 111,095 грн. 

Якщо порівнювати вплив зазначених схем, то тут найбільш ефективними є 

схеми V та VI. Крім біологічної оцінки зазначених схем на організм корів необхідно 

звернути увагу на їх економічну ефективність (вартість), оскільки вартість 

застосування тканинних препаратів є найнижчою і, водночас, дієвою.  

В цілому, запропоновані нами схеми профілактики акушерської патології корів 

є економічно обґрунтованими і можуть бути використані в господарствах різних 

форм власності.  
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Здатність до розмноження притаманна всім ссавцям за умов настання статевої 

зрілості. Здатність до відтворювання є однією з найважливіших функцій організму, 

яка протягом життя знаходиться під впливом різноманітних факторів, що можуть  її 

стимулювати або гальмувати, викликаючи коротку або тривалу неплідність [89, 161]. 

Стан обміну речовин, здоров’я тварин і профілактику неплідності та яловості у 

фермерських господарствах контролюють шляхом проведення диспансеризації, яка є 

доволі прогресивною формою ветеринарного обслуговування. 

Основними причинами тривалої неплідності корів-первісток є комплекс таких 

стрес-чинників як неповноцінна годівля, прив'язне утримання, відсутність інсоляції 

та контакту з тваринами протилежної статі, а також відбір неповноцінних теличок для 

відтворення стада та порушення технології їх осіменіння. 

Принцип безперервності відтворення досягається завдяки плановому 

проведенню диспансеризації. Для ранньої групової діагностики акушерських хвороб 

найбільш раціональним є метод диспансеризації тварин. Даний метод розроблений та 

значно розширений і поглиблений завдяки ветеринарним акушерам, зокрема 

професорові Звєрєвій Г.В. та її учням Яблонському В.А., Хомину С.П.,              

Косенкові М.В., Завірюсі В.І. Вони розробили методику акушерської та 

гінекологічної диспансеризації, яка знайшла визнання у всьому світі [65, 89, 181, 185]. 

Акушерська і гінекологічна диспансеризація складається із багатьох ланок, які 

за періодичністю виконання поділяються на три групи: ветеринарні заходи, які 

здійснюються постійно протягом року; щомісячна діагностика тільності, 

гінекологічне обстеження неплідних самок та стимуляція статевої охоти у самок; 

заходи які проводяться щоквартально:  клініко–гінекологічні обстеження неплідних 
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маток, вибракування непридатних для відтворення самок та біохімічний аналіз крові 

досліджуваних груп тварин [89, 63-67, 204, 185, 56]. 

Акушерська та гінекологічна диспансеризація не можуть бути тимчасовим 

заходом, який здійснюється час від часу, один раз на місяць чи рідше, їх слід 

розглядати як постійний обов’язок лікаря ветеринарної медицини, який відповідає за 

відтворення тварин у господарстві [3, 19, 47, 48, 57, 65, 89, 93, 100, 104, 106, 176, 177, 

181, 185, 197]. 

Ланки акушерської й гінекологічної диспансеризацій взаємопов’язані. Так, 

рання акушерська диспансеризація запобігає не лише розвитку акушерських 

захворювань (затримання посліду, субінволюція матки, післяродові ендометрити, 

тощо), а й хронічним ендометритам, персистентному жовтому тілу, гіпофункції 

яєчників та іншим  [197]. 

Завдяки своєчасному проведенню заходів з профілактики та лікування 

акушерських та гінекологічних захворювань не лише підвищується заплідненість 

самок, але й вдається запобігти виникненню прихованих абортів та інших 

патологічних процесів, що розвиваються у вагітних самок. 

Для того щоб проводити заходи з профілактики акушерської патології у корів 

необхідно володіти інформацією, щодо поширення зазначених захворювань. 

Провідним етіологічним фактором цієї неплідності є дисбаланс обміну речовин 

в результаті незбалансованої годівлі, що супроводжується порушенням в раціоні 

кальцієво-фосфорного і калієво-натрієвого співвідношення. 

Порушення в забезпеченості раціонів необхідними поживними речовинами 

ведуть до виявлення в крові низького вмісту креатиніну (76,397±4,4607 мкмоль/л), 

сечовини (3,393±0,093 ммоль/л), загального кальцію (2,711±0,0426 ммоль/л), 

неорганічного фосфору (2,09±0,1284 ммоль/л), загального білка (89,75±1,7549 г/л), 

глюкози (3,531±0,1691 ммоль/л). 

Необхідно мати на увазі й те, що основна мета господарств – надій молока.  В 

перші тижні годівля корів-первісток скерована в одному напрямку – шляхом роздою 
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добитися максимального добового надою і жирності молока. Продуктивність корів в 

господарствах була майже однаковою і варіювала від 4819 до 7198 кг за лактацію. 

Звєрєва Г.В. та ін. (1989), Калиновський Г.М. (2000) вказують на негативний 

зв'язок між продуктивністю і відтворювальною здатністю корів.  Однак Морозов Н.Л. 

(1978) вважав, що такої залежності не існує [63, 73, 118]. 

В своїх дослідженнях ми не ставили за мету виявити залежність між 

продуктивністю корів та їх відтворювальною здатністю. Нами лише враховано 

загальну продуктивність корів в сукупності причин, що обумовлюють їх неплідність.  

Післяотельний період – одна з найголовніших ланок відтворення, бо в цей час 

відбувається інволюція статевих органів і відновлюється статева циклічність. Під 

дією несприятливих чинників тривалість перебігу інволюції гальмується, що в 

багатьох випадках є причиною тимчасової або тривалої неплідності. 

Лікування хворих корів та профілактика патологій внутрішніх статевих органів, 

що обумовлюють неплідність, відображені в працях багатьох авторів [19, 26, 40 – 42, 

45, 57, 63, 65-67, 139, 146, 147, 150, 175, 205, 209, 247, 256, 257, 261]. 

Відхилення від оптимальних параметрів мікроклімату, порушення умов годівлі 

спричиняють відповідні зміни фізіологічного стану і тому дають змогу поставити не 

індивідуальний, а груповий діагноз [44, 45, 97, 126, 137, 143, 152, 157, 165, 169, 173]. 

За результатами акушерсько-гінекологічної диспансеризації проведеної в 

дослідних господарствах нами було виявлено 642 неплідні корови, що становить 39,7 

% від загального досліджуваного поголів’я. За її результатами симптоматична 

неплідність реєструється в усіх природно-кліматичних зонах Житомирської області в 

середньому у 65,3 % корів чорно-рябої, голштинської та поліської м'ясної порід. 

Спектр захворювань представлений різною патологією: персистентне жовте тіло – 

39,0 %, гіпофункція яєчників – 16,8 %), ендометрити – 4,6 %, субінволюція матки – 

1,4 %, фолікулярні кісти – 1,3 %, склероз яєчників – 0,6 %, сальпінгіти – 0,06 %, 

метроррагії – 0,04 %, інфекційна неплідність – 0,03 %. Рідше неплідність реєструється 

серед корів чорно-рябої породи (38,5 %), частіше – серед корів голштинської породи 
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(52,2 %). Найкоротший період днів неплідності відмічено у корів поліської м'ясної 

породи –118,5 днів. 

При аналізі результатів біохімічного дослідження крові у всіх корів з 

патологією яєчників виявлено зменшення рівня каротину, а при кісті яєчника, ще й 

збільшення активності АсАТ і вмісту холестеролу, при гіпофункції яєчників – 

порушення співвідношення Са:Р. 

 Після введення коровам тканинного препарату метрофет М  концентрація 

гемоглобіну після отелення збільшилася в другій дослідній групі до 115,0±3,27 г/л (р 

<0,001). У порівнянні з контрольною групою вміст гемоглобіну у другій дослідній 

групі збільшився  на 17,1 %. 

Як показав аналіз біохімічного складу крові, в обох групах корів до початку 

досліду всі досліджувані показники, за винятком АсАТ, коливались в фізіологічних 

межах. У корів першої групи активність індикаторного ферменту була нижчою 

(54,00±4,82 ОД та 60,99±4,97 ОД), ніж в другої, але в обох перевищувала верхню 

межу норми. 

За використання фетоплацентату К та метрофету М у неплідних корів 

прискорюється відновлення і нормалізація перебігу статевого циклу, покращується 

заплідненість і у внутрішньому середовищі матки створюються оптимальні умови для 

повноцінного бластогенезу, імплантації та плацентації ембріону. 

Застосування тканинних препаратів Фетоплацентат К та Метрофет М в 

організмі тварин не викликає будь-яких патологічних процесів, в тому числі алергії 

та подразнення у місці введення. 

Фетоплацентат К – це тканинний препарат, виготовлений з маток корів та їх 

вмісту, за різного терміну тільності, до складу якого входять одинадцять мінеральних 

елементів, в тому числі макро- та мікроелементи, що мають важливе значення в 

організмі тварин. Вони беруть участь у метаболічних процесах (Ca, Mn, Cu, Zn), 

утворенні крові (Сu), заплідненні тварин (Zn), входять до складу гемоглобіну (Fe) 

тощо.  
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Отже, тканинний препарат Фетоплацентат К, виготовлений з маток різного 

терміну тільності корів, є складною біологічно активною речовиною, у якій міститься 

багато мінеральних речовин. Його доцільно застосовувати для корекції обміну макро- 

та мікроелементів. 

Заслуговує уваги співвідношення наявних у ньому мінеральними 

компонентами. За даними Грищука Г.П. (2013), відношення між мінеральними 

компонентами препарату становить: Са : Р = 23,75; Сu : Ca : P = 1 : 0,2 : 0,001; Zn : 

Mn : Co = 1 : 0,2 : 0,05; Pb : Cd = 1 : 2. Таким чином, за вмістом мінеральних речовин 

тканинний препарат, виготовлений з маток різного терміну тільності корів, являє 

собою складну біологічно активну речовину, яку можна використовувати як джерело 

макро– та мікроелементів [42]. 

Біологічна активність тканинного препарату Метрофет М, виготовленого нами 

з фетальної частини плаценти вівцематок, корів і кобил, містить мінеральні речовини, 

що належать до макро–і мікроелементів, життєво важливих для організму тварин. 

Його мінеральний склад подібний до складу тканинного препарату фетоплацентат К, 

виготовленого з матки і її вмістимого клінічно здорових корів різного терміну 

тільності.  

Біологічну активність фетоплацентату К і метрофету М, введених тваринам за 

28-30 діб до отелення характеризують досліджувані складники крові, концентрація 

яких не ідентично, але суттєво не відрізняється.  

Перспектива подальших досліджень полягає у з’ясуванні дії тканинних 

препаратів на відтворювальну функцію корів при вивченні та пошуку схем корекції 

даної патології. 

Оскільки коливання досліджуваних показників крові після введення препаратів 

відбулось в фізіологічних межах, то є підстава стверджувати про корегувальний 

вплив фетоплацентату К і метрофету М на інтенсивність обміну речовин в організмі 

тільних корів. 
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Однак, аналіз перебігу отелення і стан новонароджених показав, що жива маса 

телят, які народилися від корів за введення їм метрофету М менша (30,6±4,35кг) від 

телят, які народжені коровами, після стимуляції фетоплацентатом К (32,4±4,42 кг). 

   Нами також установлено, що за введення сухостійним коровам тканинного 

препарату Метрофет М, телята народжувались кволими, мали меншу живу масу і 

основні клінічні рефлекси проявилися в них пізніше, ніж у телят при введенні 

сухостійним коровам Фетоплацентату К.  

За шкалою APGAR телята другої групи були оцінені з загальною оцінкою 7 

балів, першої - 8 балів, що вважається нормою, і відповідає загальному стану - 

«нормотрофік». 

Отже, враховуючи результати наших дослідження, вважаємо, що їх аналіз дає 

підстави стверджувати про те, що трикратне введення сухостійним коровам за 30 діб 

до отелення тканинних препаратів: Фетоплацентату К і Метрофету М позитивно 

впливає на обмін речовин в організмі і проявляється зміною біохімічного складу крові 

в бік підвищення або зниження в межах норми всіх показників, що визначалися, за 

винятком активності АсАТ. 

Визначення стадій статевого циклу у корів шляхом дослідження піхвового 

слизу та виявлення у ньому феномену арборизації є важливим доповненням для 

визначення оптимального часу для осіменіння корів. Запропоновані кількісні та 

реологічні характеристики піхвового слизу, адже візуальні ознаки стадії збудження 

статевого циклу тварин з порушеннями статевої функції не завжди проявляються. 

Феномен кристалізації слизу в мазках із слизової оболонки краніальної ділянки 

дорсальної стінки піхви корів у вигляді «листка папороті» є клінічно орієнтовним 

показником перебігу фолікулярної і лютеїнової фаз статевого циклу. 

Цитологічними дослідженнями встановлено, що у неплідних корів з 

асинхроним статевим циклом середня кількість проміжних клітин у мазках відбитках 

зі слизової оболонки піхви становить 53,12±6,23 шт., тоді як поверхневих 

12,25±8,21шт. У здорових тварин кількість проміжних становить 47,85±5,75 шт., і 

поверхневих – 19,31±6,13. Із настанням стадії зрівноваження  у мазках-відбитках 
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хворих корів підвищується кількість проміжних клітин і становить 82,51±7,36 шт. 

тоді як в групі контролю цей показник становив 81,32±7,23 шт. 

Нами встановлено, що концентрація феруму в лохіях корів дослідної групи була 

(23,073 мкмоль/л, 21,652 мкмоль/л, 21,636 мкмоль/л) вищою, в порівнянні з 

контрольною (16,63 мкмоль/л, 13,332 мкмоль/л, 12,447 мкмоль/л) лише в день 

першого введення препарату, а вміст цинку, у дослідної групи корів був вищим і 

становив 16,115 мкмоль/л, а в корів контрольної групи 12,9553 мкмоль/л. 

Не викликає сумнівів, що складні морфофункціональні, нейрогормональні та 

гуморальні зміни, які виникають в організмі самок під час статевого циклу і 

запліднення, впливають на весь період тільності. В останній місяць тільності 

одночасно з появою клінічних ознак провісників пологів в крові настає найвищий 

рівень біохімічних зрушень. 

Виявлення і дослідження цих змін у корів, з урахуванням умов утримання, має 

важливе значення і дає об'єктивну інформацію про стан їх організму і можливості 

передбачити перебіг отелів, післяотельного періоду та життєдіяльність приплоду. 

При нестачі Феруму, Купруму змінюється кислотно-основний баланс, 

осмотичний тиск, показники рН рідин організму, активації ферментів. 

Таким чином, отримані результати досліджень свідчать про те, що динаміка 

вмісту Цинку, Феруму, Купруму в лохіях корів відображає перебіг інволюції статевих 

органів.  

Підвищення рівня мікроелементів в лохіях корів дослідної групи, порівняно з 

контрольною, є підставою припустити, що тканинний препарат має корегувальний 

вплив на інволюцію матки. 

Введення фетоплацентату К триразово з проміжком 7 днів стимулювало перебіг 

інволюції статевих органів у 80 % корів. 

Протягом післяотельного періоду цитологічна картина слизової оболонки піхви 

у корів була неоднаковою. У першу добу після отелення були сильно виражені набряк 

і десквамація епітелію, у мазках-відбитках виявляли велику кількість макрофагів і 

лімфоцитів. До кінця першого тижня відзначали часткову регенерацію слизової, яка 
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в основному завершувалася до 14–16 діб. 

Під час першої стадії збудження статевого циклу (на 19–21 добу) епітелій 

ставав багатошаровим. При порівнянні результатів, отриманих при проведенні 

цитологічного аналізу та вивчення клітинного складу відбитків, можна виявити 

закономірність, яка полягає в тому, що у корів, до 14–16 діб, в мазках переважали 

проміжні і поверхневі клітини, до 19–21 – поверхневі (31–43 %). ЕІ і КПІ, що 

характеризують естрогенну насиченість організму, були високими у першу добу 

після отелення, а потім поступово знижувалися і знову зросли на 19–21 добу 

післяотельного періоду. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведені дані наукових досліджень, щодо розладів функцій 

репродуктивних органів у корів. Доведено, що патологія внутрішніх статевих органів 

є однією з причин симптоматичної неплідності. Обґрунтовано діагностичну 

доцільність визначення стадій статевого циклу в корів за цитологічним складом 

мазків-відбитків із слизової оболонки краніальної стінки піхви. Запропоновані засоби 

нормалізації та корекції перебігу статевого циклу шляхом триразового введення 

тканинних препаратів. За результатами аналізу перебігу отелення та післяотельного 

періоду, цитологічних змін слизової оболонки піхви доповнено клініко-

симптоматичне та патогенетичне обґрунтування неплідності корів. 

1. За результатами акушерсько-гінекологічної диспансеризації, проведеної 

в господарствах Житомирщини, було виявлено 40,2 % неплідних корів від загального 

досліджуваного поголів’я. Основними формами симптоматичної неплідності були: 

персистентне жовте тіло (39,0 %),   гіпофункція   яєчників (16,8 %), кіста яєчників (1,3 

%), метрити (4,6 %), аліментарний фактор (35 %). 

2. Встановлено, що у корів з кістами, персистентним жовтим тілом та 

гіпофункцією яєчників у сироватці крові зменшується рівень креатиніну на 13,1 %, а 

при кістах яєчників збільшується активність AсАT. За гіпофункції яєчників – 

порушується співвідношення Са:Р. 

3. За фізіологічного перебігу післяотельного періоду інволюція статевих 

органів та стадія виділення лохій закінчується до 14-ї доби. За патології стадія 

виділення лохій тривала до 21-ї доби, а інволюція статевих органів та відновлення 

статевої циклічності до 75-ї доби. 

4. Введення тканинних препаратів Метрофет М та Фетоплацентат К 

скорочує перебіг другої стадії отелення та тривалість післяотельного періоду Так 

стадія виведення плода у корів першої та другої дослідних груп скоротилася на 30 хв. 

порівняно з тваринами другої дослідної групи та контрольною групою. 
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5. Встановлено, що при застосуванні тканинних препаратів Метрофет М та 

Фетоплацентат К інтервал від отелення до прояву першого статевого циклу у корів 

першої дослідної групи становив 52,0±1,48 доби, другої дослідної групи 28,0±1,30 

діб, що на 35 % та на 70 % менше, ніж в контрольній групі. 

6. Доведено, що при застосуванні тканинних препаратів Метрофет М та 

Фетоплацентат К в дозі 20 мл змінюється динаміку рівня естрадіолу 17β у крові 

дослідних корів на 7-, 19- та 24 добу, що викликало тічку, статеве збудження та 

статеву охоту. 

7. Феномен «листка папороті» у мазку-відбитку із слизової оболонки 

краніальної ділянки дорсальної стінки піхви корів з 1-Ї по 8-у добу статевого циклу 

відсутній, а з 9-Ї до 22-ї доби – має вигляд яскраво вираженого «листка папороті», що 

свідчить про закінчення фолікулінової фази. 

8. Після введення тканинних препаратів Метрофет М та Фетоплацентат К в 

слизовій оболонці піхви корів спостерігали зменшення кількості проміжних клітин до 

60 % та збільшення поверхневих клітин відповідно до 40 %. З настанням стадії 

зрівноваження встановлено збільшення кількості проміжних клітин до 90 %, та 

зменшення поверхневих клітин на 10 %. 

9. Зростання вмісту Феруму на 57,5 % за використання фетоплацентату К та 

метрофету М в лохіях корів дослідних груп порівняно з контролем пов’язане з 

пришвидшенням інволюційних процесів, що в свою чергу веде до швидшого розпаду 

карункулів та скорочення лохіального періоду. 

10. Запропоновано схеми введення тканинних препаратів Метрофет М та 

Фетоплацентат К для корекції статевого циклу у корів в бік оптимізації його 

тривалості. Після триразової обробки неплідних корів дослідних груп в охоту 

прийшло 75 % тварин та 80 % з них запліднилися після першого осіменіння. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Для визначення оптимального часу осіменіння корів доцільним є 

використовувати дослідження піхвового слизу з виявленням у ньому здатності до 

арборизації. Феномен «листка папороті» кристалізації слизу в мазках із слизової 

оболонки краніальної ділянки дорсальної стінки піхви корів у вигляді «листка 

папороті» є клінічно орієнтовним показником перебігу фолікулярної і лютеїнової фаз 

статевого циклу. 

2. Для корекції статевого циклу та його синхронізації рекомендуємо 

використовувати підшкірні введення тканинних препаратів Метрофет М та 

Фетоплацентат К в дозі 20 см3 триразово через 7 діб, в будь-який період статевого 

циклу. 

3. Результати проведених науково-виробничих досліджень можуть бути 

використані у навчальній та науковій роботі профільних установ ветеринарної 

медицини, а також для використання матеріалу для написання підручників і 

навчальних посібників з ветеринарного акушерства, гінекології та біотехнології 

відтворення тварин. 
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