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АНОТАЦІЯ 

Рошка Ф.Г. Кістозна патологія яєчників у корів (діагностика, лікування 

та профілактика). - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук 

за спеціальністю 16.00.07 «Ветеринарне акушерство». Львівський 

національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Гжицького, Львів, 2021 

Дисертація присвячена удосконаленню діагностичних, прогностичних, 

профілактичних та лікувальних заходів за кістозної патології яєчників через 

вивчення ролі ендо- та екзогенних факторів у корів. 

Встановлено, що частота діагностики кіст яєчників складала в 

середньому впродовж року 10,6 % від усього маточного поголів'я. Водночас 

частота їх діагностики не суттєво змінювалась залежно від пори року. Вона 

коливалась від 10,0 % в осінню пору року до 11,7 % влітку. У неплідних тварин 

від 2 до 4-х місяців після отелення у 25 %, у 9,2 % - через 4 - 6 місяців та 4,4 % 

- більше  6 місяців нами було діагностовано кісти яєчників. 

Отримано результати, що у корів-первісток кісти яєчників діагностували 

в середньому 4,0 %. У групі корів з тривалістю лактації менше 330 діб цей 

показник реєстрували тільки у 6,6 %, у тварин з тривалістю лактації понад 331 

добу, і до 360 діб частота виявлення кіст яєчників мала незначну тенденцію до 

зростання на 1,5 %, а у корів з тривалістю лактації більше 361 доби, і до 390 

діб тенденція до зростання підвищилась ще на 3,5 %, у корів з подовженою 

лактацією більше 391 доби, кісти яєчників діагностували у чотири рази 

частіше, ніж у корів-первісток і у два з половиною рази відносно корів 

наступних лактацій. 

За хронічного токсикозу відмічається підвищений уміст у молоці 

сечовини у 1,6 раза та зменшений – білку на 0,3 г/л, що призводить до 

зростання кількості тварин з акушерською та гінекологічною патологією на 

12,2 % і 10,9 % відповідно. У цих корів майже у два рази частіше діагностували 



3 

 

кісти яєчників на фоні гіпотонії матки, яка розвивалася внаслідок хронічного 

субклінічного запалення.  

Відновлення фолікулогенезу з ознаками самовиліковування та проявом 

еструсу відбувалося у 72,7 % тварин. У решти 27,3 % - другої, діагностували 

перетворення домінантного фолікула у нову кісту. 

У високопродуктивних неплідних корів упродовж двох місяців з 31 до 

90 доби після отелення відмічається підвищення частоти утворення кіст 

яєчників майже у два рази та зниження частоти втрати кістою функціональної 

активності, а також відновлення фолікулогенезу (самовиліковування) на 19,4 

%, порівняно з тваринами нижчої продуктивності. 

Отримано дані, що у корів упродовж всього року за кістозної патології 

яєчників молочна продуктивність була вірогідно вища на 2,2–6,1 кг порівняно 

з тваринами за відновлення статевої циклічності, тобто з функціонально 

активними яєчниками, що характеризувалося наявністю жовтого тіла та 

антральних фолікулів на різних стадіях розвитку. 

Дослідження вмісту прогестерону у крові корів через 6 діб після 

осіменіння за стимуляції та синхронізації статевої циклічності показало, що 

рівень прогестерону у тільних і неплідних корів був найвищий у тварин з 

діаметром фолікулів перед овуляцією 18 мм і більше та вірогідно відрізнявся 

від групи корів з діаметром домінантних фолікулів 13 мм і менше, відповідно 

у 3,6 раза (р<0,05) і тварин з домінантними фолікулами 14–17 мм в діаметрі у 

1,8 раза (р<0,05). Слід відмітити, що у тільних тварин другої групи рівень 

прогестерону був нижчий, ніж у корів третьої групи у 2,4 раза (р<0,05). В 

подальшому у крові тільних корів першої групи концентрація прогестерону 

мала тенденцію до підвищення до 21 доби вагітності та вірогідно зростала у 

2,24 раза (р<0,01) на 26 добу після осіменіння. Водночас у корів другої та 

третьої груп рівень прогестерону впродовж усього терміну дослідження мав 

лише тенденцію до підвищення. Проте, на 21 добу вагітності у цих групах 

корів уміст прогестерону був вірогідно вищий, ніж у корів з дрібними 

фолікулами 13 і менше мм на 75 % (р<0,05) і у 1,9 раза (р<0,01), відповідно.  
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Встановлено, що найвищою запліднюваність була у тварин з середніми 

розмірами домінантних фолікулів і становила 44,6 %, що на 5,6 % більше від 

середньої запліднюваності серед корів усіх груп. Водночас, кількість 

отриманих живих телят у цій групі тварин була більшою на 6,8 % від 

середнього показника по всіх групах корів. Від розмірів домінантних 

фолікулів перед овуляцією за стимуляції та синхронізації статевої циклічності 

залежить не тільки концентрація прогестерону у крові корів на 6 добу після 

осіменіння та впродовж 21 доби вагітності, але й їх запліднюваність та 

відсоток отримання живих телят і пізньої ембріональної загибелі. 

Запліднюваність корів і кількість живих народжених телят залежали від 

розмірів фолікулів перед овуляцією, найвищими ці показники були у корів з 

середніми розмірами домінантних фолікулів перед овуляцією 14–17 мм, 

найнижчими у тварин третьої групи з домінантними фолікулами 18 мм і 

більше. 

Під час аналізу стану відтворної функції у корів, які залишилися 

неплідними після синхронізації еструсу встановили, що у тварин усіх груп 

відбувся прояв статевої циклічності до терміну діагностики вагітності, який 

може свідчити про настання ранньої ембріональної смертності. Прояв статевої 

циклічності відмічали у корів кожної групи незалежно від розмірів 

домінантного фолікула перед осіменінням за стимуляції та синхронізації 

еструсу. Його частота коливалась в межах 24,1–29,6 % в кожній групі тварин.  

У корів, які залишилися неплідними після штучного осіменіння за  

синхронізації статевої циклічності можуть розвиватися фолікулярні кісти 

яєчників, особливо у групах тварин з дрібними (13 мм і менше) або великими 

(18 мм і більше) домінантними фолікулами, відповідно у 10,3 і 5,4 % корів, що 

характеризувалося наявністю в яєчниках порожнинних утворень діаметром 

більше 20 мм і низькою концентрацією у крові прогестерону менше 1 нг/мл 

впродовж 10 діб і більше.  

Визначено, що прогностичними ознаками розвитку фолікулярних кіст у 

корів після стимуляції та синхронізації статевої циклічності були дрібні або 
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великі передовуляторні фолікули та низький рівень прогестерону у крові 

тварин менше 1 нг/мл впродовж 10 діб і більше.  

При гематологічному дослідженні встановлено, що концентрація 

еритроцитів і лейкоцитів  у крові корів із проявом повноцінних статевих 

циклів вірогідно не відрізнялася від тварин, в яких діагностували лютеїнову 

кісту яєчників. Проте, під час аналізу лейкоцитарної формули було 

встановлено достовірне збільшення сегментоядерних у 1,15 раза (Р<0,001) та 

тенденцію до зменшення мононуклеарних нейтрофілів.  

Отримані дані про достовірне підвищення рівня глюкози, сечовини та 

азоту сечовини, у корів, які мають кісти яєчників, що може вказувати на 

токсичний їх вплив на паренхіматозні органи корів з кістами яєчників і 

призводити до порушення обмінних процесів. У цих тварин відмічали 

підвищення рівня аспартат-амінотрансферази до 128,0±18,46 мкмоль/л проти 

118,89±8,38 мкмоль/л у клінічно здорових корів. А відношення кальцію до 

фосфору у хворих корів практично наближується до одиниці, тоді як у 

здорових залишається в межах 1,56±0,2. Такий стан виник на фоні різкого 

зниження вмісту загального кальцію до 1,74 ммоль/л при недостовірному 

підвищенні рівня неорганічного фосфору до 1,8±0,19 ммоль/л. 

Визначено, що до 90-ї доби після отелення статеву циклічність проявили 

тільки 24,5 % тварин від загальної кількості досліджених корів  

Запліднюваність корів за спонтанного прояву стадії збудження статевого 

циклу в середньому склала 34,5 %.  

За спонтанного прояву статевої циклічності заплідненість корів була 

меншою на 3,8 % від середнього показника за стимуляції та синхронізації 

стадії збудження статевого циклу. Слід відмітити, що кількість тільних корів 

за синхронізації еструсу після спонтанного прояву статевої циклічності була 

вищою на 10,7 %, а за його стимуляції та синхронізації у корів з анафродизією 

та фолікулярними кістами запліднюваність була меншою на 12,3 %.  
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У корів після першого протоколу синхронізації еструсу за наявності 

жовтого тіла у яєчниках запліднюваність складала 45,2 %, що на 23,0 % вище 

(р≤0,001), ніж у тварин другої групи.  

Аналізуючи запліднюваність корів після другого протоколу 

синхронізації еструсу встановили, що вона зросла у першій групі корів на 23,7 

% (р≤0,001), а у другій групі на 13,7 % (р≤0,001) порівняно з її показником 

після першого протоколу.  

У підсумку запліднюваність корів після двох протоколів синхронізації 

еструсу у першій групі становила 83,0% і була вищою порівняно з другою 

групою тварин на 32,4 % (р≤0,001).  

Підсумовуючи результати синхронізації еструсу за двома протоколами 

у першій і другій групі корів можна зробити висновок, що заплідненість 

тварин залежить від функціонального стану матки та яєчників перед першою 

синхронізацією. 

Таким чином, результати досліджень вказують на значну поширеність 

неплідності у корів після проведення двох протоколів синхронізації еструсу. 

Так, серед корів першої групи після двохразової синхронізації 17,0 % тварин 

залишилося неплідними. У корів другої групи, цей показник становив 49,4 %. 

У корів першої дослідної, в яких не діагностували патології яєчників 

перед першою синхронізацією статевої циклічності запліднюваність вірогідно 

не відрізнялась від контрольної групи тварин та середнього показника по даній 

групі. Запліднюваність тварин другої дослідної групи, в яких перед першою 

синхронізацією статевої циклічності діагностували кісти була на 31,6 % вища, 

ніж у корів контрольної групи та на 15,8 % від середнього показника в даній 

групі.  

Після третьої синхронізації встановлено підвищення запліднюваності 

корів другої дослідної групи за санації матки метрикюром, так як у тварин 

другої контрольної групи, де вона не проводилась, запліднюваність корів 

практично залишалась на такому ж рівні як після другої синхронізації.  
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Загалом середня запліднюваність корів першої групи після третьої 

синхронізації знизилась на 20,5 % відносно її показника після другої 

синхронізації та знаходилась на рівні показника після першої синхронізації. У 

корів другої групи середня запліднюваність підвищилась на 6,2 % відносно її 

величини після другої синхронізації та на 19,6 % була вища, ніж після першої. 

Проте слід відмітити, що в першій і другій групах тварин після трьох 

синхронізацій залишились неплідними, відповідно 8,5 % і 27,2 % корів. 

За санації матки на 21–27 добу після отелення препаратом фатроксім у 

корів з загрозою трансформації клінічного ендометриту у субклінічний і 

розвитку фолікулярних кіст на цьому фоні після синхронізації еструсу 

запліднюваність була на 22,3 % вища, ніж у контрольній групі тварин і майже 

не відрізнялася від її показника за спонтанного прояву статевої циклічності. За 

наступної синхронізації еструсу запліднюваність корів зросла на 14,0 % 

відносно першої та на 32,3 % порівняно з контрольною групою тварин, 

показник якої у цих корів був на рівні його значення у тварин з спонтанним 

проявом статевої циклічності.  

Отже, впродовж двох синхронізацій статевої циклічності у корів з 

загрозою розвитку фолікулярних кіст на фоні субклінічного ендометриту за 

санації матки 73,0 % корів стали тільними порівняно з 36,4 % тварин 

контрольної групи, що вказує на доцільність проведення санації матки  на 21–

27 добу після отелення перед стимуляцією та синхронізацією статевої 

циклічності у корів.   

Згодовування адсорбентів коровам з початку сухостійного періоду 

сприяє зменшенню захворюваності тварин акушерськими та гінекологічними 

хворобами та підвищенню їх запліднюваності.  

Необхідно відмітити, що ендометрит у більшості тварин всіх груп 

розвивався на фоні затримання посліду та субінволюції матки, и як правило, 

супроводжувався цервіцитом. 
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Встановлено, що частота затримання посліду знизилася у дослідних груп 

корів на 4,4–5,1 %, субінволюції матки – 7,7–11,7 %, метриту – 4,5–5,3 %, 

ендометриту – 10,2–15,9 % щодо корів контрольних груп. 

Таким чином, введення в раціон корів адсорбентів у період сухостійного 

та післяродового періодів сприяє зменшенню частоти акушерської патології 

на 4,4–15,9 %. 

Слід відзначити, що функціональні розлади яєчників дуже часто 

відзначаються на фоні хронічних інфекційних процесів статевих органів. 

При аналізі результатів гінекологічного дослідження корів зазначено, 

що патологія яєчників на 19,5–23,2 % частіше зареєстрована у тварин 

контрольних груп. У цих корів майже в півтора рази частіше діагностуються 

кисті яєчників на фоні гіпотонії матки, яка була внаслідок субклінічного 

ендометриту. Результати дослідження щодо частоти розвитку кіст у корів 

можна пояснити неповноцінністю перших статевих циклів після родів 

внаслідок дисбалансу статевих та гонадотропних гормонів. 

Частота діагностики всіх інших патологій матки та яєчників, як 

функціонального так і, запального характеру, мала певні відхилення у бік 

зменшення відносно контрольних груп тварин, що вказує на різноманіття 

причин їх виникнення. 

Слід відмітити, що спонтанний прояв статевої циклічності у групах 

корів, яким згодовували адсорбенти реєстрували частіше. Зокрема, у тварин 

піддослідних груп еструс проявлявся в більшої кількості на 18,8–24,6 % 

порівняно з контрольними групами корів. Крім того, їх запліднюваність була 

вищою, відповідно на 7,4–13,6 %. Запліднюваність корів після першої 

синхронізації статевої циклічності також була вища у піддослідних групах на 

12,7–13,8 %. Подібний стан щодо запліднюваності корів відмічали після другої 

та третьої синхронізацій. Водночас неплідними залишилися у контрольних 

групах корів від 16,7 до 25,7 %, що на 8,2–14,8 % більше, ніж у групах тварин, 

яким згодовували адсорбенти. 
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Таким чином, за введення в раціони корів під час сухостійного та 

післяродового періодів адсорбентів зростає частота спонтанного прояву 

статевої циклічності у 1,4–1,7 раза, а їх запліднюваність підвищувалася 1,2–

1,5 раза. Після трьохразової стимуляції та синхронізації статевої циклічності 

запліднюваність піддослідних груп корів була вищою на 9,2–14,8 % порівняно 

з контрольними групами тварин. 

 

ANNOTATION 

Fedir Roshka. Cystic ovarian pathology in cows (diagnosis, treatment 

and prevention). - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript 

The dissertation on receiving of a scientific degree of the candidate of 

veterinary sciences on a specialty 16.00.07 "Veterinary obstetrics". Stepan 

Gzhytskyi  National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv, 

2021 

The dissertation is devoted to the improvement of diagnostic, prognostic, 

prophylactic and therapeutic measures for cystic ovarian pathology through the 

study of the role of endogenous and exogenous factors in cows. 

It was found that the frequency of diagnosis of ovarian cysts averaged 10,6% 

of the total uterine population during the year. At the same time, the frequency of 

their diagnosis did not change significantly depending on the season. It ranged from 

10,0% in autumn to 11,7% in summer. In infertile animals from 2 to 4 months after 

calving in 25%, in 9,2% - in 4 - 6 months and 4,4% - more than 6 months were 

diagnosed with ovarian cysts. 

The results showed that the first-born cows were diagnosed with ovarian cysts 

on average 4,0%. In the group of cows with a lactation duration of less than 330 

days, this figure was recorded only in 6,6%, in animals with a lactation duration of 

more than 331 days, and up to 360 days the incidence of ovarian cysts had a slight 

tendency to increase by 1,5%, and in cows with a lactation duration of more than 

361 days, and up to 390 days the tendency to increase increased by 3,5%, in cows 

with prolonged lactation for more than 391 days, ovarian cysts were diagnosed four 

times more often than in first-born cows and two and a half times relative to cows 

of subsequent lactations. 
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In chronic toxicosis there is an increased content of urea in milk by 1,6 times 

and a decrease in protein by 0,3 g/l, which leads to an increase in the number of 

animals with obstetric and gynecological pathology by 12,2% and 10,9%, 

respectively. These cows were almost twice as likely to be diagnosed with ovarian 

cysts on the background of uterine hypotension due to chronic subclinical 

inflammation. 

Restoration of folliculogenesis with signs of self-healing and estrus occurred 

in 72,7% of animals. The remaining 27,3% - the second, were diagnosed with the 

transformation of the dominant follicle into a new cyst. 

In high-yielding infertile cows for two months from 31 to 90 days after calving 

there is an increase in the incidence of ovarian cysts almost twice and a decrease in 

the incidence of functional cyst loss, as well as restoration of folliculogenesis (self-

healing) by 19,4%, compared with lower productivity animals . 

Data were obtained that in cows throughout the year with cystic ovarian 

pathology milk productivity was significantly higher by 2,2-6,1 kg compared with 

animals with the restoration of sexual cyclicity, ie with functionally active ovaries, 

which was characterized by the presence of corpus luteum and antral follicles on 

different stages of development. 

A study of progesterone in the blood of cows 6 days after insemination by 

stimulation and synchronization of sexual cycling showed that the level of 

progesterone in pregnant and infertile cows was highest in animals with follicle 

diameter before ovulation 18 mm or more and probably different from the group of 

cows with diameter up to 13 mm and less, respectively 3,6 times (p <0,05) and 

animals with dominant follicles 14–17 mm in diameter 1,8 times (p <0,05). It should 

be noted that in pregnant animals of the second group the level of progesterone was 

lower than in cows of the third group 2,4 times (p <0,05). Subsequently, the 

concentration of progesterone in the blood of pregnant cows of the first group tended 

to increase up to 21 days of pregnancy and probably increased 2,24 times (p <0,01) 

on the 26th day after insemination. At the same time, in the cows of the second and 

third groups, the level of progesterone throughout the study period had only a 

tendency to increase. However, on the 21st day of pregnancy in these groups of cows 

the progesterone content was probably higher than in cows with small follicles 13 

and less mm by 75% (p <0,05) and 1,9 times (p <0,01), in accordance. 



11 

 

It was found that the highest fertility was in animals with average size of 

dominant follicles and was 44,6%, which is 5,6% more than the average fertility 

among cows of all groups. At the same time, the number of live calves obtained in 

this group of animals was 6,8% higher than the average for all groups of cows. The 

size of dominant follicles before ovulation by stimulation and synchronization of 

sexual cyclicity depends not only on the concentration of progesterone in the blood 

of cows on day 6 after insemination and during 21 days of pregnancy, but also their 

fertility and the percentage of live calves and late embryonic death. Fertility of cows 

and the number of live born calves depended on the size of follicles before ovulation, 

the highest were in cows with average size of dominant follicles before ovulation 

14-17 mm, the lowest in animals of the third group with dominant follicles 18 mm 

and more. 

During the analysis of the state of reproductive function in cows that remained 

infertile after estrus synchronization, it was found that animals of all groups had a 

manifestation of sexual cycling before the diagnosis of pregnancy, which may 

indicate the onset of early embryonic mortality. Detection of sexual cyclicity was 

observed in cows of each group, regardless of the size of the dominant follicle before 

insemination by stimulation and synchronization of estrus. Its frequency ranged 

from 24,1 to 29,6% in each group of animals. 

In cows that remain infertile after artificial insemination during sexual cycling 

synchronization may develop ovarian follicular cysts, especially in groups of 

animals with small (13 mm or less) or large (18 mm or more) dominant follicles, 

respectively, in 10,3 and 5, 4% of cows, characterized by the presence in the ovaries 

of cavities with a diameter of more than 20 mm and a low concentration of 

progesterone in the blood less than 1 ng/ml for 10 days or more. 

It was determined that small or large preovulatory follicles and low levels of 

progesterone in the blood of animals less than 1 ng/ml for 10 days or more were 

found to be prognostic signs of the development of follicular cysts in cows after 

stimulation and synchronization of sexual cyclicity. 

Hematological examination revealed that the concentration of erythrocytes 

and leukocytes in the blood of cows with the manifestation of full sexual cycles 

probably did not differ from animals in which a luteal cyst of the ovaries was 

diagnosed. However, during the analysis of the leukocyte formula, a significant 
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increase in segmental nuclei by 1,15 times (P <0,001) and a tendency to decrease in 

mononuclear neutrophils were found. 

There is evidence of a significant increase in glucose, urea and urea nitrogen 

in cows with ovarian cysts, which may indicate their toxic effects on the 

parenchymal organs of cows with ovarian cysts and lead to metabolic disorders. In 

these animals, an increase in the level of aspartate aminotransferase to 128,0 ± 18,46 

μmol/l was observed against 118,89 ± 8,38 μmol/l in clinically healthy cows. And 

the ratio of calcium to phosphorus in sick cows is almost close to one, while in 

healthy cows remains within 1,56 ± 0,2. This condition arose against the background 

of a sharp decrease in total calcium to 1,74 mmol/l with an insignificant increase in 

the level of inorganic phosphorus to 1,8 ± 0,19 mmol/l. 

It was determined that by the 90th day after calving sexual cyclicity was 

shown only by 24,5% of animals from the total number of studied cows. Fertilization 

of cows with spontaneous manifestation of the stage of sexual arousal averaged 

34,5%. 

In the spontaneous manifestation of sexual cyclicity, the fertility of cows was 

lower by 3,8% of the average rate of stimulation and synchronization of the stage of 

sexual arousal. It should be noted that the number of pregnant cows with 

synchronization of estrus after spontaneous sexual cycling was higher by 10,7%, and 

with its stimulation and synchronization in cows with anaphrodisia and follicular 

cysts, fertility was lower by 12,3%. 

In cows after the first protocol of estrus synchronization in the presence of 

corpus luteum in the ovaries, fertility was 45,2%, which is 23,0% higher (p≤0,001) 

than in animals of the second group. 

Analyzing the fertility of cows after the second protocol of estrus 

synchronization, it was found that it increased in the first group of cows by 23,7% 

(p≤0,001), and in the second group by 13,7% (p≤0,001) compared to its rate after 

the first protocol. 

As a result, the fertility of cows after two estrous synchronization protocols in 

the first group was 83,0% and was higher compared to the second group of animals 

by 32,4% (p≤0,001). 

Summing up the results of synchronization of estrus according to two 

protocols in the first and second group of cows, we can conclude that the fertility of 



13 

 

animals depends on the functional state of the uterus and ovaries before the first 

synchronization. 

Thus, the results of studies indicate a significant prevalence of infertility in 

cows after two protocols of estrus synchronization. Thus, among the cows of the 

first group after double synchronization, 17,0% of animals remained infertile. In 

cows of the second group, this figure was 49,4%. 

In cows of the first experimental group, in which ovarian pathology was not 

diagnosed before the first synchronization of sexual cyclicity, fertility probably did 

not differ from the control group of animals and the average for this group. Fertility 

of animals of the second experimental group, in which cysts were diagnosed before 

the first synchronization of sexual cycling, was 31,6% higher than in cows of the 

control group and 15,8% higher than the average in this group. 

After the third synchronization, an increase in fertility of cows of the second 

experimental group with uterine remediation by metricuria was found, as in animals 

of the second control group, where it was not performed, fertility of cows remained 

almost at the same level as after the second synchronization. 

In general, the average fertility of cows of the first group after the third 

synchronization decreased by 20,5% compared to its indicator after the second 

synchronization and was at the level of the indicator after the first synchronization. 

In cows of the second group, the average fertility increased by 6,2% relative to its 

value after the second synchronization and was 19,6% higher than after the first. 

However, it should be noted that in the first and second groups of animals after three 

synchronizations remained infertile, respectively, 8,5% and 27,2% of cows. 

During uterine remediation on days 21–27 after calving with drug fatroxim in 

cows with the threat of transformation of clinical endometritis into subclinical and 

development of follicular cysts against this background after estrus synchronization, 

fertility was 22,3% higher than in the control group of animals and almost did not 

differ from its indicator at spontaneous display of sexual cyclicity. At the next 

synchronization of estrus, the fertility of cows increased by 14,0% compared to the 

first and by 32,3% compared with the control group of animals, the rate of which in 

these cows was at the level of its value in animals with spontaneous sexual cycling. 

Thus, during two synchronizations of sexual cyclicity in cows with the threat 

of follicular cysts on the background of subclinical endometritis with uterine 

remediation 73,0% of cows became pregnant compared to 36,4% of animals in the 
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control group, which indicates the feasibility of uterine remediation for 21-27 days 

after calving before stimulation and synchronization of sexual cycling in cows. 

Feeding adsorbents to cows from the beginning of the dry period helps to 

reduce the incidence of obstetric and gynecological diseases and increase their 

fertility. 

It should be noted that endometritis in most animals of all groups developed 

on the background of retention of placenta and subinvolution of the uterus, and was 

usually accompanied by cervicitis. 

It was found that the frequency of placenta retention decreased in the 

experimental groups of cows by 4,4–5,1%, uterine subinvolution – 7,7–11,7%, 

metritis – 4,5–5,3%, endometritis – 10,2– 15,9% for cows of control groups. 

Thus, the introduction of adsorbents in the diet of cows in the dry and 

postpartum periods reduces the incidence of obstetric pathology by 4,4-15,9%. 

It should be noted that functional disorders of the ovaries are often observed 

against the background of chronic infectious processes of the genitals. 

When analyzing the results of gynecological examination of cows, it was 

noted that ovarian pathology is 19,5–23,2% more often registered in animals of 

control groups. These cows are almost one and a half times more likely to be 

diagnosed with ovarian cysts on the background of uterine hypotension, which was 

due to subclinical endometritis. The results of a study on the incidence of cysts in 

cows can be explained by the inferiority of the first sexual cycles after birth due to 

an imbalance of sex and gonadotropic hormones. 

The frequency of diagnosis of all other pathologies of the uterus and ovaries, 

both functional and inflammatory, had some deviations in the direction of reduction 

relative to control groups of animals, which indicates the variety of causes. 

It should be noted that spontaneous sexual cycling in groups of cows fed 

adsorbents was recorded more often. In particular, in animals of the experimental 

groups, estrus was manifested in greater quantities by 18,8–24,6% compared with 

the control groups of cows. In addition, their fertility was higher, by 7,4–13,6%, 

respectively. Fertility of cows after the first synchronization of sexual cyclicity was 

also higher in the experimental groups by 12,7–13,8%. A similar condition regarding 

the fertility of cows was observed after the second and third synchronizations. At 

the same time, 16,7 to 25,7% remained infertile in the control groups of cows, which 

is 8,2–14,8% more than in the groups of animals fed adsorbents. 
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Thus, with the introduction of adsorbents into the diets of cows during the dry 

and postpartum periods, the frequency of spontaneous sexual cycling increases by 

1,4–1,7 times, and their fertility increased by 1,2–1,5 times. After three stimulations 

and synchronization of sexual cyclicity, the fertility of the experimental groups of 

cows was higher by 9,2–14,8% compared with the control groups of animals. 
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ЛГ – лютеїнізуючий гормон 

УЗД – ультразвукове дослідження 

ФСГ – фолікулостимулюючий гормон 

ХГЛ – хоріонічний гонадотропін людини 

PGF2α – простагландин групи еф два альфа 

CIDR – інтравагінальна прогестеронова вставка 
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ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Серед гінекологічних хвороб у корів, одними із 

найбільш поширених є кісти яєчників, які досить часто стають причиною 

тривалої неплідності та передчасного вибраковування молочних корів, що 

призводить до значних економічних втрат [1].  

За сучасними уявленнями кіста яєчників утворюється за порушення 

секреції лютеїнізуючого гормону під час еструсу внаслідок неадекватної 

реакції гіпоталамо-гіпофізарної системи на естрогенові стимуляції через 

механізми зворотного зв’язку. Ановуляція з трансформацією домінантного 

фолікула в кісту яєчника призводить до порушення статевої циклічності та 

тривалої неплідності [2]. Фактори, що сприяють утворенню кіст яєчника, 

найчастіше мають поліетіологічне походження [3]. Сучасне молочне 

скотарство передбачає використання високопродуктивних корів, у яких на 

початку лактації спостерігається дефіцит енергії внаслідок дисбалансу або 

нестачі поживних речовин корму [1, 2], що, у свою чергу, зумовлює 

порушення обміну речовин. Унаслідок цього в післяродовий період у корів 

значно зростає частота акушерської патології, яка у подальшому 

трансформується у гінекологічну [3, 4-7], і належить до комплексу 

поліетіологічних чинників розвитку кіст яєчників. Вивченню акушерської та 

гінекологічної патології у корів присвячені численні наукові праці 

вітчизняних [8-10] і зарубіжних дослідників [1, 2, 5-7, 11 - 16], проте кістозна 

патологія яєчників у корів вивчена недостатньо. Відомо, що заміна однієї кісти 

на іншу відбувається на фоні відсутності піка ЛГ [4]. і зростання базального 

рівня естрадіолу та ЛГ [14, 16] до більш як середніх величин. Частота 

спонтанного відновлення статевої циклічності за цієї патології становить 

21,7−78,6 % [12, 14, 15, 17 - 25]. У тварин з фолікулярними кістами 

спостерігається анафродизія упродовж більш як 90 діб після отелення, що 

спонукає тваринників застосовувати гормональну стимуляцію та 

синхронізацію статевої циклічності [23, 24]. 
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 Враховуючи значне поширення у багатьох господарствах України 

анафродизії у корів протягом тривалого періоду після отелення, зумовленої 

утворенням в яєчниках кіст, ця гінекологічна патологія потребує подальшого 

глибокого вивчення.  

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

виконана згідно з науковою тематикою кафедри акушерства та хірургії 

факультету ветеринарної медицини Сумського національного аграрного 

університету та є складовою держбюджетних тем "Система комплексних 

заходів по профілактиці і ліквідації неплідності та яловості корів і свиней та 

безпліддя дрібних тварин" (номер державної реєстрації U0114001902 

(0116U004301), "Вивчення клітинних, біохімічних і молекулярно-генетичних 

механізмів розвитку інфекційних захворювань, метаболічних порушень та 

імунокомпенсаторних процесів протидії біотичних і абіотичних факторів за 

акушерсько-гінекологічної, андрологічної та хірургічної патології в тварин" 

(номер державної реєстрації 0116U005121). 

Мета і завдання дослідження. Метою нашої роботи було визначити 

роль ендо- та екзогенних факторів в етіопатогенезі кістозної патології у корів 

та удосконалити прогностично-діагностичні критерії та лікувально-

профілактичні заходи. 

Для досягнення мети були окреслені наступні завдання: 

• провести аналіз поширеності кіст яєчників у корів залежно від пори 

року, терміну після отелення, тривалості попередньої лактації та 

кількості лактацій;  

• встановити вплив високої продуктивності корів як підвищеного ризику 

кістоутворення в яєчниках; 

• визначити патогенетичні механізми утворення кіст яєчників та їх 

діагностичні критерії:  

– за розмірами фолікулів після синхронізації еструсу та рівнем 

прогестерону у тільних і неплідних корів;  
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– за гематологічними та біохімічними показниками крові корів за 

наявності кіст яєчників; 

• розробити комплексні лікувально-профілактичні заходи за кіст яєчників 

у корів. 

 Об'єкт дослідження – кісти яєчників у корів. 

  Предмет дослідження – етіологія, патогенез, прогнозування, 

діагностика, лікування та профілактика кістозної патології яєчників у корів. 

    Методи дослідження: статистичний, клінічний, гематологічний, 

біохімічний, сонографічний, гормональний. 

Наукова новизна одержаних результатів. На основі комплексних 

статистичних, клінічних, сонографічних, біохімічних і гормональних 

досліджень науково обґрунтовано поліетіологічну природу розвитку кіст 

яєчників у корів.  

Визначено частоту утворення кіст яєчників у корів залежно від пори 

року, тривалості періоду після отелення, терміну попередньої лактації та  

кількості лактацій. Встановлено, що на фоні підвищеного рівня сечовини та 

зниження вмісту білка відбувається зростання частоти акушерської та 

гінекологічної патології запального характеру, що призводить до утворення 

кіст яєчників. Виявлено вірогідне зростання кількості випадків розвитку кіст 

яєчників у корів за високої молочної продуктивності. Визначено  найвищу 

запліднюваність корів за середніх розмірів домінантних фолікулів у діаметрі 

–17 мм перед осіменінням за індукції та синхронізації статевої циклічності.  

Показано, що за стимуляції та синхронізації еструсу розміри 

домінантних фолікулів перед осіменінням у кожної окремої корови різні. Від 

розмірів цих фолікулів залежить динаміка концентрації прогестерону у крові 

тільних і неплідних корів після осіменіння. За динамікою вмісту прогестерону 

у корів, що залишилися неплідними після індукції та синхронізації еструсу, 

можна відстежувати трансформацію домінантних фолікулів у кісти яєчників, 

залежно від їхніх розмірів перед осіменінням. 
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Доведена доцільність сонографічної оцінки стану матки та проведення її 

санації через 21–27 діб після отелення за виявлення загрози трансформації 

клінічного післяродового ендометриту в субклінічний та запобігання 

порушенню фолікулярної і лютеїнової стадій статевого циклу перед індукцією 

та синхронізацією еструсу у корів.  

Обґрунтовано та доведено необхідність використання адсорбентів 

«Кормосан» (Бровафарма, Україна) та «Мікосорб» (Alltech, США) упродовж 

сухостійного та післяродового періодів для профілактики акушерської та 

гінекологічної патології, у тому числі розвитку кіст яєчників у корів, що 

забезпечує зниження рівня сечовини і підвищення вмісту білка в молоці. 

Практичне значення одержаних результатів. Показано вплив 

підвищеного рівня сечовини та зниженого вмісту білка у молоці корів під час 

перехідного періоду на частоту виникнення акушерської та гінекологічної 

патології запального характеру, що спричиняє дисбаланс рівня прогестерону 

під час фолікулярної й лютеїнової стадій статевого циклу та призводить до 

утворення кіст в яєчниках тварин. 

Визначено найвищу запліднюваність корів за середніх розмірів 

домінантних фолікулів перед осіменінням після стимуляції та синхронізації 

статевої циклічності. Встановлена можливість трансформації 

передовуляторних фолікулів у кісти яєчників залежно від їхніх розмірів і рівня 

прогестерону після стимуляції та синхронізації статевої циклічності у корів.  

Доведена доцільність визначення рівня сечовини та вмісту білка у 

молоці корів, а також їх гінекологічного дослідження з використанням 

сонографії перед стимуляцією та синхронізацією статевої циклічності за 

протоколом "оvsynch". З метою визначення морфофункціонального стану 

статевих органів і застосування методів підвищення запліднюваності корів, 

запропоновано проведення санації матки через 21–27 діб після отелення 

препаратом Фатроксимін з метою запобігання трансфомації клінічного 

ендометриту у субклінічний та порушенню фолікулярної і лютеїнової стадій 
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статевого циклу перед індукцією та синхронізацією статевої циклічності у 

корів.  

Запропоновано та обґрунтовано необхідність використання адсорбентів 

«Кормосан» та «Мікосорб» для профілактики розвитку кіст яєчників у корів 

за підвищення рівня сечовини та зниження вмісту білка у молоці.  

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у навчальному 

процесі на факультетах ветеринарної медицини під час вивчення дисципліни 

"Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами 

андрології" за спеціальністю "Ветеринарна медицина" в аграрних ВНЗ ІІІ–ІV 

рівнів акредитації (Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Полтавська державна 

аграрна академія, Подільський державний аграрно-технічний університет, 

Житомирський національний агроекологічний університет, Харківська 

державна зооветеринарна академія та Сумський національний аграрний 

університет), а також впроваджені у науковий процес Дослідної станції 

епізоотології ІВМ НААН (додатки В, Д, Е, Ж, З, К).  

Результати досліджень впроваджені та ефективно використовуються на 

племінних і молочнотоварних фермах (додаток Л). 

Обґрунтованість і вірогідність наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Сформульовані наукові положення, висновки і рекомендації 

вірогідні, оскільки під час проведення досліджень використано достатню 

кількість клінічного матеріалу, який досліджено за загальноприйнятими 

методиками з урахуванням окреслених наукових завдань. Результати 

досліджень статистично оброблені й документально підтверджені. 

Особистий внесок здобувача. Полягає в самостійно проведеному 

пошуку та аналізі даних літератури. Всі клінічні та лабораторні дослідження 

проведені за безпосередньої участі дисертанта. Автор визначив причини 

кістозної патології яєчників у корів, виконав експериментальні дослідження 

щодо запропонованих методів діагностики та лікування, провів статистичний 

аналіз отриманих даних. 
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 Аналіз та інтерпретацію одержаних результатів досліджень, підготовку 

їх до друку та оформлення дисертації й автореферату здійснено з допомогою 

наукового керівника. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідалися та отримали схвалення на щорічних звітах кафедри акушерства 

та хірургії факультету ветеринарної медицини Сумського національного 

аграрного університету (2014–2019 рр.). Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на трьох наукових конференціях і 

одному конгресі: на ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

професорсько-викладацького складу та аспірантів «Проблеми ветеринарної 

медицини та якості і безпеки продукції тваринництва». (м. Київ, 2014 р.); XV 

Конгресі Польського товариства ветеринарної науки (м. Люблін, Республіка 

Польща, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Репродуктологія тварин – виклик сьогодення», присвяченій 70-річчю від дня 

народження доктора ветеринарних наук, професора В.Й. Любецького (м. Київ, 

19–20 вересня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

"Репродуктивна патологія тварин: сучасні методи діагностики, лікування та 

профілактики»  (м. Харків, 9–10 жовтня 2019 р.).  

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені у 9-ти 

наукових працях, з яких 6 статей у фахових виданнях, 1 публікація в 

іноземному виданні, 2 – матеріали апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація включає вступ, огляд 

літератури, вибір напрямів досліджень, матеріали та методи досліджень, 

розділ власних досліджень, їх аналіз та узагальнення, висновки та пропозиції 

виробництву, список використаних джерел, що включає 254 найменування, з 

них – 36 кирилицею, 218 – латиницею. Дисертаційна робота викладена на 163 

сторінках комп’ютерного тексту, проілюстрована 15 таблицями та 21 

рисунком. 

.  
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Поняття про кістозну патологію яєчників корів 

 

Кіста яєчника є одним з основних факторів, що впливають на показники 

відтворення та економіку молочної худоби. Кістозна патологія яєчників 

досить поширена серед корів з високою молочною продуктивністю [1, 3–26]. 

Вона досить часто виступає однією із основних причин зниження молочної 

продуктивності внаслідок тривалої неплідності та передчасного 

вибраковування корів, що завдає господарствам значних економічних 

збитків. Економічні збитки зумовлюються продовженням інтервалу між 

отеленнями та зниженням молочної продуктивності, затратами на лікування 

[3]. У декількох роботах вивчали клінічну характеристику [26–42], 

етіопатогенез [43], методи діагностики та лікування [29] корів при кістах 

яєчників.  

Сприяючі фактори утворення та розвитку фолікулярних і лютеїнових 

кіст яєчника частіше всього мають поліетіологічне походження. Вони 

включають вплив багатьох екологічних факторів: згодовування неякісного 

корму, дефіцит енергії, білку, мінеральних речовин, вітамінів різних груп; 

переважання концентратного типу годівлі; відсутність активного моціону; 

висока молочна продуктивність при незбалансованому раціоні за 

вуглеводами та білками; функціональні порушення яєчників, запальні 

процеси різні за перебігом у матці, яйцепроводах, піхві; різноманітні схеми 

синхронізації статевих циклів, застосовувані для активізації функції яєчників 

[1–7, 25].  

Сучасне високорентабельне молочне скотарство передбачає 

використання корів з високою молочною продуктивністю, у яких на початку 

лактації відмічається дефіцит енергії внаслідок дисбалансу або нестачі 

поживних речовин корму, а також через порушення його перетравлювання. 

Тому організм тварини вимушений використовувати власні запаси поживних 
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речовин для синтезу молока [12, 13], що зумовлює порушення енергетичного, 

білкового, мінерального та вітамінного обмінів речовин у корів, особливо 

після отелення. Внаслідок цього в післяродовий період у корів значно зростає 

частота акушерської, незаразної та хірургічної патології, яка в подальшому 

дуже часто стає хронічною та трансформується у гінекологічну [15]. Отже, у 

високопродуктивних корів зниження відтворної функції зумовлюється 

багатьма факторами, серед яких порушення технології управління стадом; а 

саме утримання, годівлі, осіменіння, експлуатації призводять до розладу 

гормонального гомеостазу і виникнення акушерсько-гінекологічних 

захворювань [16, 17].  

За тривалої неплідності та передчасного вибраковування корів 

основними причинами є функціональні розлади яєчників і матки, серед яких 

ведучу позицію займає кістозна патологія яєчників [1], а також диструктивні 

морфологічні зміни в матці внаслідок хронічних запальних процесів. 

Найбільш часто у високопродуктивних корів реєструються фолікулярні та 

лютеїнові кісти, які спричиняють значні економічні збитки господарствам 

через затрати на діагностику та лікування, зниження продуктивності, 

подовження тривалості неплідності, передчасне вибраковування тварин і 

інше [2]. 

Багато дослідників кісту яєчника традиційно визначають як 

ановуляторну фолікулярну структуру діаметр, якої перевищує 20 мм [30] або 

25 мм, з тривалістю збереження щонайменше 10 діб за відсутності 

функціонального жовтого тіла в яєчнику [26]. За даними ряду авторів [18, 21] 

середня тривалість існування кісти, від утворення до її регресії складає 32–

36 діб. 

Кіста яєчників досить часто відмічається в інших видів тварин 

(вівцематок, кіз, свиноматок, гризунів) і людей [32]. Захворюваність корів за 

діагностики кіст шляхом трансректальної пальпації, становила приблизно 6–

20 % до 30 % [31, 42], із середньою частотою 10–15 %. В інших дослідженнях 

виявлена частота захворюваності корів за допомогою гормонального аналізу 
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та/або під час ультрасонографічного обстеження 18–29 % [34]. Проте, цей 

показник може бути вищим враховуючи той факт, що більше, ніж у 60 % 

корів кісти яєчників розвиваються до першої овуляції після отелення і 

спонтанно одужують [26]. 

За сучасними уявленнями основною етіопатогенетичних механізмів 

розвитку фолікулярних кіст яєчника у корів найбільш прийнятна гіпотеза 

полягає в тому, що виділення ЛГ (лютеїнізуючого гормону) гіпоталамо-

гіпофізарною віссю порушується [35]. Викид лютеїнізуючого гормону може 

бути недостатній, несвоєчасний або взагалі не відбуватися в потрібний 

момент дозрівання фолікулів під час статевої охоти внаслідок 

неспроможності гіпоталамо-гіпофізарної системи адекватно реагувати на 

естрогенові стимуляції через механізми позитивного зворотного зв’язку. 

Проте, такі зміни відбуваються не внаслідок зниження концентрації GnRH в 

межах гіпоталамуса або кількості його рецепторів і відповідного зниження 

концентрації ЛГ у гіпофізі [41]. Порушення позитивного зв'язку впливу 

естрогенів на гіпоталамо-гіпофізарну вісь пригнічує викид 

передовуляторного піку ЛГ, хоча домінантний фолікул виділяє естрадіол у 

високій концентрації [40]. Цей зворотний зв'язок забезпечує вивільнення 

GnRH, гормону, відповідального за передовуляторний викид ЛГ. Однак така 

висока концентрація естрогенів може бути наслідком, а не причиною 

утворення кіст. Такий стан яєчника відновлює зворотний зв'язок і здатність 

естрадіолу викликати виділення ЛГ, хоча основний механізм невідомий [42]. 

Дисонанс механізму зворотного зв'язку призводить до розладу гіпоталамо-

гіпофізарної вісі. За концентрації прогестерон (Р4) (0,5-1 нг / мл) блокується 

виділення ЛГ і гальмується овуляція, але збільшується частоту імпульсів ЛГ, 

що призводить до надмірного росту і тривалого зберігання домінантного 

ановуляторного фолікула та відповідного збільшення в периферичній крові 

концентрації естрогенів [38]. Більше того, було запропоновано гіпотезу [39], 

яка пояснює етіологію кісти, через невисоку концентрацію прогестерону в 

периферичному кровотоці може виникнути гіпоталамічна нечутливість по 
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відношенню до естрадіолу і призвезти до порушення вивільнення GnRH, 

який спричиняє виділення гонадотропінів. Крім того, феномен «заміни» або 

«самовиліковування» корів з кістами яєчників відбувається тому, що 

наступні хвилі нормальних антральних фолікулів можуть виникати рости і 

досягати передовуляторного стану за наявності кіст, які виділяють невелику 

кількість прогестерону. На думку закордонних авторів [31] саме за таким 

механізмом відбувається заміна одних кіст іншими. Ці дослідники вказують, 

що за концентрації прогестерону від 0,1 до 1 нг / мл у 76,0 % корів з кістами 

яєчників у 66,0 % утворилися нові кісти. Отже, концентрація прогестерону 1 

і менше нг/мл не забезпечує утворення достатньої кількості рецепторів до 

естрадіолу, навіть за наявності нормальної його концентрації у периферичній 

крові, тому домінантні фолікули не можуть овулювати та перетворюються у 

кісти. 

Ановуляція з трансформацією передовуляторного фолікула в кісту 

яєчника призводить до порушення статевої циклічності та відтворної функції 

взагалі, як наслідок подовжується тривалість неплідності, а окремі тварини 

передчасно вибраковуються, що наносить значних економічних збитків 

господарствам [3–26]. 

Утворення кіст яєчників супроводжується випаданням лютеїнової фази 

статевого циклу [25]. Регресія функціональної активності кісти 

супроводжується появою наступної фолікулярної хвилі з утворенням нового 

домінантного фолікула, який або піддається оволяції (феномен 

самоодужання), або трансформується у нову кісту. Заміна однієї кісти іншою 

відбувається на фоні випадіння піку ЛГ [14, 22] і підвищення більше середньо 

базального рівня естрадіолу і ЛГ [14], що призводить до порушення 

прогестероново-естрадіолового співвідношення. Частота спонтанного 

відновлення статевої циклічності за розвитку кіст яєчників у корів складає 

21,7–78,6 % [21, 25, 41–50].  

Досить часто у тварин з фолікулярними кістами не відмічається прояв 

статевої циклічності більше 90 діб після отелення, що спонукає 
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зооветеринарних спеціалістів застосовувати різні лікувально-профілактичні 

заходи, а також протоколи стимуляції та синхронізації статевої циклічності 

[14, 18]. 

Таким чином, отримані дані пояснюють застосування GnRH та 

гестагенів як засобів під час лікування корів за фолікулярних кіст. GnRH 

викликає негайне збільшення вивільнення ЛГ відбувається лютеїнізація 

кісти. Водночас овуляція кісти не відбувається, проте антральні фолікули 

присутні на той момент, можуть овулювати. Після лютеїнізації високий 

рівень Р4 відновлює реакцію гіпоталамуса на позитивний зв'язок до 

естрадіолу. Після вивільнення ендогенного PGF2α та регресії кісти яєчника 

відновлюється нормальна статева циклічна активність яєчників [2]. 

Під час лікування гестагенами (інтравагінальні імплантати) 

зменшується частота імпульсів лютеїнізуючого гормону, а високий рівень 

прогестерону зменшує ризик розвитку персистуючих кіст яєчника, оскільки 

ЛГ зберігається в гіпофізі. Отже, при видаленні імплантату GnRH стимулює 

виділення пікового значення ЛГ, що спричиняє овуляцію. Більше того, 

прогестерон відновлює реакцію гіпоталамуса на позитивний зворотній 

зв'язок до естрадіолу і дозволяє появі нової фолікулярної хвилі [39]. 

Нормальний перебіг інволюційних процесів статевих органів корів 

характеризується відновленням статевої циклічності впродовж 30–45 днів 

після отелення, що свідчить про їх гінекологічне здоров’я [51–53, 78]. Проте 

внаслідок розвитку патологічних процесів в організмі тварин, пов’язаних з 

порушенням умов утримання, годівлі та експлуатації гальмується інволюція 

статевих органів і виникають гінекологічні хвороби, які супроводжуються 

тривалою відсутністю статевої циклічності [79, 80]. Серед багатьох причин, 

що сприяють розвитку анеструсу, великий відсоток припадає на патологію 

яєчників і матки [14, 81–88].  

Впродовж останніх трьох десятиліть серед дослідників різних наукових 

шкіл акушерів ведеться суперечка відносно оптимальних термінів осіменіння 

корів після отелення, підходящих для осіменіння та запліднення корів. За 
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результатами досліджень [43] найкращу якість жовтих тіл та запліднюваність 

корови мають у терміни з 46 по 90 діб після родів. Інші дослідники 

дотримуються подібної думки і рекомендують осіменяти корів або проводити 

стимуляцію та синхронізацію статевої циклічності через 45–50 діб після 

отелення [45]. 

Враховуючи вищеподані літературні дані та значне поширення 

анеструсу у корів впродовж тривалого періоду після отелення, в умовах 

багатьох господарств України, визначення гінекологічної патології, яка 

призводить до її виникнення є актуальною проблемою. 

 

1.2. Етіологія та патогенетичні механізми утворення фолікулярних 

кіст яєчників у корів 

 

У багатьох дослідженнях утворення кіст яєчників у корів пов'язана з їх 

високою продуктивністю [45]. У декількох дослідженнях показано, що 

захворюваність корів збільшується в тричі за підвищення продуктивності 

вдвічі. Захворюваність збільшилась з 9 % до 27 % за зростання 

продуктивності корів від 6000 до 12000 кг молока відповідно [47]. У іншому 

дослідженні показано, що частота утворення кіст у яєчниках корів зростала 

1,5 % за збільшення продуктивності на 500 кг [42]. Багато дослідників 

навпаки, не виявили зв'язку між утворенням кіст у яєчниках корів і їх 

продуктивністю [48]. Насьогодні не зрозуміло, чи збільшення виробництва 

молока є причиною або наслідком цієї патології [43]. Негативний 

енергетичнний баланс під час післяпологового періоду у 

високопродуктивних корів супроводжується різними метаболічними та 

гормональними змінами, які впливають на репродуктивна функція, 

гіпоталамо-гіпофізарну вісь та ріст і розвиток фолікулів у яєчниках [51–56]. 

Впродовж післяотельного періоду відбуваються інволюційні процеси у 

статевих органах корів, які забезпечують зворотній розвиток (повернення 

розмірів) статевих органів до стану характерного невагітній тварині та 
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відновлення статевої циклічності. Згідно з даними багатьох дослідників [43] 

інволюція матки корів складається з трьох процесів і характеризується 

скороченням (ретракцією та контракцією) міометрію стінки матки, 

розплавленням тканин поверхневого шару карункулів і десквамацією з 

одночасною регенерацією епітелію ендометрію. 

Тривалість інволюційних процесів у матці впродовж 20–30 днів після 

отелення вважається фізіологічною [57–59]. Серед основних показників 

фізіологічного перебігу післяотельного періоду та інволюції матки у корів є 

тривалість виділення лохій впродовж 14 днів після отелення. Вони мають 

змінювати свій колір від розовуватого до бурого, коричневого та соломино 

жовтого і в кінці лохіального періоду ставати безколірними прозорими, мати 

слизисту консистенцію та бути без запаху.  

За фізіологічного перебігу післяродового періоду перша стадія 

збудження статевого циклу з добре вираженою тічкою настає протягом 

чотирьох тижнів після отелення з подальшим її проявом через кожні три 

тижні з виділенням прозорого естрального слизу без запаху і сторонніх 

домішок [60–62].  

Проте, як показує практика в стадах з високим рівнем молочної 

продуктивності корів прояв стадії збудження статевого циклу з добре 

вираженою тічкою впродовж 40–100 діб після отелення, часто гальмується, 

що є проблемою тривалої неплідності тварин, яка пов'язана з акушерською 

патологією та її трансформацією у гінекологічну, що часто проявляється у 

вигляді фолікулярних кіст (6–30 %) [2]. У 80 % корів з фолікулярними 

кістами стадія збудження статевого циклу (тічка) взагалі не проявляється, а у 

20 % тварин вона може бути надмірно інтенсивною та занадто тривалою [22, 

63]. 

Фолікулярні кісти у яєчниках корів розвиваються внаслідок гіпертрофії 

фолікулів, які не піддалися овуляції в період тічки [2, 23, 64, 65].  

За фолікулярних кіст корови тривалий час залишаються неплідними 

вони стають збитковими для господарів і неефективними у селекційній 
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роботі. Величина збитку по стаду залежить від частоти виникнення кіст у 

корів. Точна причина виникнення фолікулярних кіст яєчників невідома, але 

дефіцит гонадотропін-рилізинг гормону (ГнРГ) в період тічки відіграє 

важливу роль в патогенезі [43, 66–68]. 

Низький рівень ГнРГ і недосягнення його максимального піку перед 

овуляцією може мати різноманітні етіологічні та патогенетичні механізми, 

від генетичної схильності до аліментарних і різних технологічних стресових 

факторів. Вони можуть виникати внаслідок передродових і післяродових 

розладів, молочної лихоманки, затримання посліду, ендометриту, високого 

вміст фітоестрогенів у кормах і т. д. На низький рівень ендогенного ГнРГ 

вказує позитивна реакція на застосування екзогенного ГнРГ для корів з 

фолікулярними кістами, яка проявляється індукцією овуляції домінантного 

фолікула наступної хвилі дозрівання фолікулів або лютеїнізацію кісти 

яєчника [63–70, 87, 88–90]. Його застосування у корів без кісти яєчника через 

виникнення нових хвиль дозрівання фолікулів може викликати збільшення 

кількості їх атрезії [91].  

У високопродуктивних корів під час лактації більш високі показники 

кровообігу печінки і обміну речовин, що призводить до зниження 

концентрації стероїдів у крові [92]. Ряд дослідників відмічали низькі 

концентрації прогестерону і естрадіолу у молочних корів під час лактації 

порівняно з нелактуючими тваринами [18, 91, 92–116], очевидно впливають 

на динаміку розвитку фолікулів. Крім того, ці гормони виділяються з 

молоком, що призводить до зниження їх концентрації у сироватці крові та 

збільшення концентрації ЛГ [93]. Дані цих досліджень вказують, що у дійних 

корів більша кількість великих фолікулів і нижча концентрація естрадіолу та 

триваліший інтервал до овуляції. Важливе значення має подальша здатність 

овоцитів, таких фолікулів утворювати нормальні ембріони.  

Зменшення вмісту естрадіолу у високопродуктивних дійних корів 

внаслідок його виділення з молоком може призвести до появи двох 

домінантних фолікулів і подвійних овуляцій. Крім того, низька концентрація 
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прогестерону може впливати на пульсації ЛГ і призвести до збільшення 

стійкості домінантного фолікула [91]. 

Отже, у високопродуктивних корів з підвищеним рівнем метаболізму 

репродуктивних стероїдних гормонів відбувається порушення 

фолікулогенезу, що призводить до утворення кіст у яєчниках. 

 

1.3. Відновлення статевої циклічної та активності яєчників після 

отелення 

 

Після отелення відбувається інволюція матки, що характеризується 

виділенням лохій з мікрофлорою, яка потрапила в матку та одночасною 

регенерацією ендометрію, відновленням статевої циклічності та 

фолікулогенезу в яєчниках. Однак різні чинники можуть спричинити 

порушення та гальмування цих процесів, що призводить до зниження 

молочної продуктивності та порушення відтворної функції у молочних корів 

[117–120]. 

Час настання першої після отелення овуляції має важливе значення для 

подальшого стану відтворної функції молочних корів. Відомо, що перша 

після отелення овуляція часто гальмується у корів з високою молочною 

продуктивністю та з інтенсивним негативним енергетичним балансом. На 

сьогодні добре відомо, що кількість антральних фолікулів і концентрація 

антимюллеровських гормонів у сироватці крові є показником яєчникового 

резерву, тобто кількості та якості фолікулів, що залишилися в обох яєчниках. 

Доведено, що корови з великою кількістю антральних фолікулів у яєчниках 

мають високі показники запліднюваності швидко після отелення.  

Роль зростання секреції ФСГ у появі фолікулярної хвилі статевого 

циклу  корів добре відома [121–123], перший сплеск секреції ФСГ 

відбувається через 4–5 діб після отелення а потім з’являється перша 

фолікулярна хвиля. Домінантний фолікул першої фолікулярної хвилі може 

оволювати, піддаватися атрезії, або відбувається утворення фолікулярної 
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кісти [2]. Якщо відбувається овуляція першого домінантного фолікула, що 

супроводжується утворенням жовтого тіла, таким чином відновлюється 

статева циклічність і фолікулярна активність яєчників. У випадках, коли 

перший домінантний фолікул піддається атрезії, появляється друга та 

наступна фолікулярні хвилі, під час яких повторюється поява нової когорти 

фолікулів, їх ріст і розвиток з подальшою регресією до настання першої 

овуляції [124]. Оскільки під час першої овуляції більшість корів не 

проявляють феноменів стадії збудження статевого циклу, їх можна визначити 

приблизно лише у 8–11 % корів, які проявляють симптомокомплекс 

характерний для еструсу [125]. Однак за другої овуляції після першого 

статевого циклу, який визначається як період від першої до другої овуляції 

після отелення, що супроводжується утворенням ЖТ [133], частка корів, що 

проявляють симптомокомплекс еструсу, зростає до 34–49 % [125]. У 

молочних високопродуктивних корів одним із головних факторів, що 

впливають на відновлення статевої циклічності та фолікулогенез яєчників, 

вважається негативний енергетичний баланс [126]. У корів з негативним 

енергетичним балансом (НЕБ) спостерігається пригнічена частота імпульсів 

гонадотропін-рилізинг-гормону (GnRH), дефіцит і зменшення частоти 

імпульсів лютеїнізуючого гормону (ЛГ) та зниження продукування 

естрадіолу  призводить до ановуляторних статевих циклів внаслідок чого 

домінантні фолікули персистують [127, 128]. На відміну від тварин з 

вираженим НЕБ у корів з меншим НЕБ домінантний фолікул може овулювати 

впродовж ранніх термінів після отелення. Витрати поживних речовин і 

енергії для виробництва молока впливають на розвиток НЕБ у корів, що 

спричиняє зниження вгодованості корів і зменшення маси тіла, за якими 

можна прогнозувати час відновлення статевої циклічності після отелення. За 

даними проведених досліджень рядом авторів повідомляється, що перша 

стадія збудження статевого циклу після отелення відбувається значно 

пізніше у корів, які швидко худли [129] та втрачали масу тіла [130]. Значне 

підвищення молочної продуктивності корів упродовж останніх десятиліть 
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спричинило зростання кількості тварин з негативним енергетичним балансом 

після отелення [131, 132], що в свою чергу зумовлює тривалий анеструс або 

ановуляторні статеві цикли у значної кількості корів після отелення [133, 134, 

135] 

Впродовж перших днів після отелення концентрація стероїдних 

гормонів у плазмі крові корів знижується до базального рівня, водночас 

відбувається збільшення ФСГ з подальшими рецидивами збільшення його 

концентрації кожні 7–10 діб [62]. Перший домінантний фолікул після 

отелення, діаметром більше 8 мм, зазвичай розвивається приблизно через 10 

діб. В одному випадку цей домінантний фолікул може овулювати і на його 

місці утворюється жовте тіло, в іншому випадку він може піддатись атрезії з 

подальшим розвитком наступного домінантного фолікула, а за персистенції 

може трансформуватись у кісту яєчника [62, 95]. Відомо, що доля першого 

після отелення домінантного фолікула залежить від частоти пульсації ЛГ. 

Ановуляція зазвичай є наслідком недостатньої частоти пульсації ЛГ та 

порушення співвідношення між естрадіолом і прогестероном у периферичній 

крові [62, 94, 136, 137]. У високопродуктивних молочних корів метаболічний 

стрес найчастіше стає основною причиною зменшення частоти пульсації ЛГ, 

хоча цілий ряд інших факторів може впливати на циклічну активність 

яєчників [62, 137] зокрема, мікроби, що викликають запалення матки [79, 96–

99, 101, 138]. 

 

1.4. Частота утворення кіст у корів та сучасне уявлення про 

кістозну патологію 

 

За останні кілька десятиліть молочна продуктивність корів значно 

зросла, цьому сприяє генетико-селекційна робота та покращення управління 

годівлею тварин. Одночасно з цим фертильність молочних корів значно 

знизилася [101, 103, 139].  
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З економічної точки зору найбільш вигідно, якщо кожна корова 

народжує одне теля щороку [103, 104, 140]. 

Однією з найбільш поширених дисфункцій яєчників у неплідних корів 

є утворення кіст яєчників через гальмування овуляції передовуляторного 

фолікула [105- 107]. 

У молочних корів функціональні розлади яєчників призводять до 

тривалої неплідності, що спричиняє зниження молочної продуктивності і 

завдає значних економічних збитків господарствам. Однією з найбільш 

поширених дисфункцій яєчників у неплідних корів є утворення кіст яєчників 

через гальмування овуляції передовуляторного фолікула [135, 141, 142, 143] 

Захворюваність корів кістами яєчників в умовах окремих молочних 

ферм може становити від 5 до 25 %, що пов'язано з різними стратегіями та 

методами управління стадом. Фактори, що сприяють розвитку кіст – це 

спадковість, висока молочна продуктивність, вік, період лактації, 

вгодованість, сезонність та фітоестрогени. Водночас кісти яєчників часто 

утворюються у корів після затримання посліду, молочної лихоманки, 

метриту та різних стресових факторів [108, 144].  

Кіста яєчників розвивається внаслідок загальної патології організму 

тварин, особливо за значного зниження вгодованості корів після отелення та 

втрати маси тіла [108, 145], що впливає на фертильність і її економічні 

показники. Кістозний стан яєчників вперше було описано на початку 1900-х 

років і було визнано важливою причиною неплідності та нею зумовлених 

економічних збитків при розведені великої рогатої худоби. Ймовірно він був, 

одним з перших хто використовував термін «кістозного» переродження 

яєчника, посилаючись на збільшені розміри фолікулів більше 20 мм в 

діаметрі [109]. 

У минулому кісти яєчників були визначені як заповнені рідиною 

порожнини або жорсткі структури 2,5 см і більше в діаметрі, що знаходяться 

на поверхні яєчників впродовж 10 і більше днів [65, 110, 146]. 
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У минулому столітті таке визначення включало різні поняття 

наднирковий вірилізм, німфоманію, кістозну оваріальну дегенерацію, 

кістозні яєчники, і кісти яєчників [2]. Згодом були запропоновані нові 

визначення, однак, до сих пір відсутня єдина думка щодо цього. Умовою 

виникнення кісти є наявність зрілого фолікула, який не овулює протягом 

естрального циклу [49].  

Дослідження яєчників за допомогою сонографії вказує на те, що 

фолікули зазвичай овулюють за досягнення ними розмірів 13-17 мм у 

діаметрі [12], так що фолікули, які зберігаються в такому діаметрі або 

більшому, тривалий термін можуть розглядатися як кістозні [113]. Ряд 

дослідників [115] дають визначення кісти яєчників як фолікулярної 

структури, з мінімальним діаметром 17 мм, що зберігаються протягом 6 і 

більше днів за відсутності з жовтого тіла в яєчнику і при порушенні прояву 

статевої циклічності. Зрілий фолікул зазвичай овулює за досягнення діаметра 

13–17 мм [126, 147, 148]. Лютеїнові кісти розвиваються за відсутності 

овуляції та коли тека піддається лютеїнізації [116]. У більшості випадків (62–

85 %) корови з лютеїновими кістами не проявляють статевої циклічності 

[117, 118]. Діаметр кіст може змінюватися і доходити до 25 мм або більше 

[107, 112, 115, 119, 149–150, 151]. 

Зовсім недавно, кісти яєчників були визначені як ановуляторні 

фолікули (більше 2 см) на одному або обох яєчниках, що не піддаються 

регресії, а ростуть і спричиняють підвищення стероїдогенезу та порушення 

статевої циклічності [159–164]. Відсутність жовтого тіла є істотним 

критерієм кісти яєчника. Кіста може існувати менше, ніж 10 діб [14]. В 

середньому, кісти зберігаються впродовж 13 діб [165, 151].  

Фолікулярні хвилі у корів з кістами яєчників тривають від 13 [166] до 

19 [58, 167] діб, водночас, у клінічно здорових корів, вони тривали 8,5 діб 

[168]. Кісти яєчників часто діагностуються за відсутності чітких клінічних 

ознак, тому термін "кістозного яєчника" більше не представляється 
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доцільним і має бути замінюється терміном "кістозний фолікул яєчників" 

який не обов'язково втягують стану патології [164].  

Кісти яєчників, в яких не синтезуються естрогени стають гормонально 

неактивними і не впливають на динаміку розвитку фолікулярних хвиль 

статевої циклічності, вони можуть відмічатися разом з утворенням жовтого 

тіла. Тому ряд наукових статей визначають кістозний фолікул яєчника як 

більш логічний науковий термін щодо патології яєчника [113, 165, 168–170]. 

У більшості випадків (62–85 %), корів з лютеїновими кістами відмічається 

анафродизія [118, 171] в результаті синтезу прогестерону лютеїновими 

кістами. Окремі дослідники [173] відносять до цих кіст лютеїнізацію 

кістозних фолікулів, описуючи їх як кісти з більш товстими стінками, які 

виробляють високий рівень прогестерону. Багато дослідників показують, що 

фолікулярні кісти динамічні структури, які можуть регресувати і бути 

замінені новими кістами [41, 151-155, 165, 172–177]. Чинники, за якими 

можна визначити, чи буде відбуватись регресія кісти або вона залишиться не 

достатньо вивчені [48, 164]. Одним із критеріїв диференціації фолікулярних 

кіст від лютеїнових товщина її стінки, що зумовлена розвитком лютеїнової 

тканини. За утворення фолікулярної кісти лютеїнова тканина майже відсутня, 

а її стінка менше 3 мм за лютеїнової вона тавща 3 мм [178–180].  

Відомо, що під час сонографічного дослідження фолікулярні структури 

яєчників корів з діаметром більше 2 см [13] за гіпотонії матки та відсутності 

жовтого тіла відносяться до кіст яєчників [164, 181]. Кісти з товщиною стінки 

більше 3 мм, які під час сонографічного дослідження мають сірий ехогенний 

вигляд відносять до лютеїнових, тоді як кісти, товщина стінки яких не 

перевищує або дорівнює 3 мм, і мають рівномірно анехогенну порожнину 

(антрум) відносять до фолікулярних [164, 182]. 

 

1.5. Діагностика кіст яєчників у корів 

Діагностичні підходи до виявлення кісти яєчників у корів включають 

збір анамнезу і клінічні ознаки, трансректальну пальпацію та ультразвукове 
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дослідження яєчників, а також визначення вмісту прогестерону у біологічних 

рідинах (сироватка, плазма крові, молоко). У 1940-х роках, наявність 

кістозних фолікулів у яєчниках в основному було пов'язано з німфоманіями, 

корови набували вигляду бика [181, 182]. Автори вказують, що клінічні 

ознаки за кіст яєчників характеризуються втратою тонусу статевих органів, 

релаксацією або розтягненням крижово-сідничних зв'язок, внаслідок цього 

підвищується розміщення крижової кістки та основи хвоста, змінюється 

поведінка корови, з'являються ознаки німфоманії (тварини більше стоять, 

ревуть як бугаї) та відбувається зниження молочної продуктивності. Клінічні 

ознаки, які супроводжують кісти яєчників можуть змінюватись. Відсутність 

статевої циклічності є найбільш поширеною ознакою, особливо після 

отелення впродовж 60–90 днів [119]. В більш пізній період лактації можуть 

бути виявлені нерегулярні статеві цикли і розвиток статевих ознак 

характерних для самців [105].  

Крім того, було встановлено, що за фолікулярної кісти, статеві цикли 

ановуляторні, поки відбувається заміщення однієї кісти іншою, відповідно до 

тих пір, корови залишаться безплідними [105], а також в них відмічають 

німфоманії та нерегулярні статеві цикли [156]. Більшість авторів [118] 

виявляли фолікулярні кісти яєчників під час досліджень корів за анеструсу 

(58 %) за нерегулярних статевих циклів (12 %), за не підтвердження 

вагітності (12 %), а в заздалегідь селекційної експертизи (17 %). Частина 

корів з фолікулярними кістами може проявляти регулярні статеві цикли, але 

не запліднюватись. За тривалої персистенції фолікулярної кісти у молочних 

корів відбувається гіпертрофія залоз ендометрію і розвиток патології в матці, 

що багатьох випадках завершуються клінічним проявом міксометри за 

нормальної тривалості естрального циклу [182]. Наявність таких кіст 

спричиняє збільшення інтервалів між отеленнями, що призводить до значних 

економічних втрат молочної галузі [115]. За багатьох екзогенних та 

ендогенних факторів, відбувається порушення гіпоталамо-гіпофізарно-

яєчникової осі, що призводить до ановуляції [47]. У порівнянні з 
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фолікулярними кістами, лютеїнові – зберігаються протягом більш тривалого 

періоду часу і можуть призводити до німфоманії у деяких тварин [173]. 

Кісти яєчників, які діагностуються після закінчення післяотельного 

періоду негативно впливають на фертильність корів, водночас, коли кісти 

діагностуються в післяотельному періоді вони не впливають відтворення 

[183–185]. 

Тому найбільш ймовірний час для постановки діагнозу становить 30–

60 днів після отелення у високопродуктивних молочних корів [87, 184], але 

виявлення ановуляторних фолікулів в перші тижні після отелення, не слід 

розглядати як дисфункцію яєчників. З практичної точки зору, порушення 

функції яєчників може бути запідозрене при виявлені ановуляторних 

фолікулів не раніше, ніж через 7 тижнів після отелення, час, коли 

репродуктивна функція повинна повністю відновитись [61,157, 185]. 

Кісти яєчників і нормальні передовуляторні фолікули 

диференціюються на основі їх кількості і розмірів, але головною ознакою є 

тонус матки [183–188]. Під час трансректальної пальпації, кіст яєчників, 

ідентифікованих як декілька фолікулів, які як правило, більші, ніж нормальні 

овуляторні фолікули з збільшеним загальним діаметром яєчників [182], а 

також з атонічною маткою та відсутністю жовтого тіла, водночас у корів у 

проеструсі матка ригідна [183, 184]. Диференціювати кісти яєчників у корів 

з післяотельним аліментарним анеструсом не важко, тому що у корів з цим 

анеструсом низька секреція ФСГ, яєчники зменшених розмірів з невеликими 

фолікулами [185]. 

Фолікулярні кісти яєчників диференціюються від лютеїнових за 

відсутністю статевої циклічності (анеструсом) або її порушенням на основі 

визначення кількості і розміру фолікулів у поверхневому шарі яєчників корів, 

наявністю або відсутністю фолікулярних хвиль, оцінкою кількості та стану 

лютеїнової тканини і стадії лактації [186]. Хоча трансректальна пальпація 

яєчників вже дуже давно використовується для діагностики фолікулярних і 
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лютеїнових кіст, але вони не можуть бути диференційовані одна від одної 

виключно шляхом пальпації [61]. 

Складно виявити відмінність між фолікулярними і лютеїновими 

кістами без використання ультразвукової діагностики (УЗД) у корів з 

анафродизією [173]. Точність діагностики кіст яєчників і диференціації 

фолікулярної і лютеїнової кіст може бути підвищена шляхом поєднання 

трансректальної пальпації статевих органів, щоб визначити, що жовте тіло 

відсутнє і матка не в тонусі; ультразвукового дослідження, щоб підтвердити, 

що жовте тіло відсутнє, визначити розмір фолікулів, і для перевірки 

наявності їх лютеїнізації; і визначають концентрацію прогестерону в плазмі 

крові, щоб визначити ступінь лютеїнізації [186]. Точність діагностики може 

бути підвищена шляхом збору анамнезу про репродуктивну історію тварини, 

проведення експертизи вагінального мазка і визначення рівня прогестерону 

[187]. Хоча ультрасонографія не є надійним методом диференціювання кіст 

яєчників у корів але дозволяє диференціювати з точністю 75–95 % [188, 187, 

189].  

Деякі корови за нормального статевого циклу, можуть мати одну або 

кілька кіст в одному або обох яєчниках. Було описано [190] лютеїнову кісту, 

яка характеризувалася збільшеними яєчниками з одним або декількома 

кістами з більш товстими стінками, ніж за фолікулярних кіст через 

збільшення шару лютеїнової тканини. Слід звернути увагу, що 

ультрасонографія більш ефективна при виявленні фолікулярних і лютеїнових 

кіст і дає можливість їх диференціювати з високою точністю [191].  

Кольоровий допплер сонографа перевершує сонограф з B-режимом для 

диференціації фолікулярних і лютеїнових кіст і допомагає у виборі лікування 

[192]. Проте, точне передбачення подальшої поведінки кіст, тих яким 

судилося регресувати або зберігатися і навіть у відповідь на лікування за 

протоколом індукції та синхронізації статевої циклічності аналогом ГнРГ не 

можливо навіть з допомогою кольорового доплера сонографа [192]. Згідно з 

даними [186], два підходи можуть бути розглянуті при діагностиці кіст. По-
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перше, виявлення множинних фолікулів приблизно 18 до 20 мм в діаметрі і 

по-друге, фолікулярні хвилів протягом 7 до 10 діб за відсутності овуляція та 

жовтого тіла, а також гіпотонія матки. Визначення наявності фолікулярної 

хвилі протягом 7 до 10 діб з фолікулами, які досягають розміру овуляторного 

тестового показника доцільно використовувати концентрацію в плазмі крові 

прогестерону, мінімальна концентрація якої становить більше, ніж 1 нг/мл 

[193–195]. Разом з тим, рівень прогестерону вище 0,1 нг/мл (плазми), і до 10 

нг/мл (молока) використовували ряд дослідників [189, 191,] за лютеїнових 

кіст яєчників. Лютеїнові кісти необхідно диференціювати від порожнистого 

жовтого тіла, яке не має патологічного значення взагалі [9].  

Таким чином, точний діагноз типу кісти яєчника вимагає поєднання 

діагностичних підходів, таких як трансректальна пальпація, трансректальне 

ультразвукове дослідження і визначення рівня прогестерону в біологічних 

рідинах (сироватка, плазма крові або молоко). 

 

1.6. Терапія та профілактика кіст яєчників у корів 

 

В першу чергу коровам і телицям створюють комфортні умови 

утримання, годівлі та доїння. Оскільки кісти яєчників частіше всього 

розвиваються на фоні запальних процесів статевих органах, особливо за 

клінічного або субклінічного перебігу ендометриту, останній має найбільше 

поширення, тому в першу чергу проводять діагностику та лікування корів з 

даною патологією. 

Для тварин необхідно забезпечити збалансовану та якісну годівлю, 

активний моціон, достатню інсоляцію та можливість контакту корів і телиць 

з биками-пробниками [1]. 

За кісти яєчника терапія не складна, проте, відновлення фертильності, 

відбувається поступово внаслідок порушення ендокринної системи та 

патології матки [182], що має більш важливе значення, ніж кіста яєчників. 

Методи лікування значно змінилися впродовж багатьох років [182]. 
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Із економічної точки зору лікування тварини залежить від витрат на 

його проведення і економічного ефекту від самого лікування, порівняно з 

витратами на заміну тварини та її значення у селекційно-племенній роботі 

[103, 164, 194].  

Методи лікування корів з кістами були розроблені і оцінені за 

використання стероїдів [195–201], гонадотропінів [202, 204, 205] і ГнРГ [205–

209]. Деякі з найбільш ранніх методик лікування включали в себе: 

роздавлювання кісти, проведення оваріектомії, ін'єкції екстракту яєчників, 

ін'єкції екстракту жовтих тіл, маткові настої антибіотиків або антисептиків, 

іін'єкції хлориду адреналіну і пітуїтрину [30]. 

Науковцями [189] було спростовано, що проведення оваріектомії з 

метою лікування корів з кістами забезпечить лікувальний ефект. Хоча 

стерилізація сприяє зникненню німфоманії, проте видалення тільки одиного 

яєчника призводить до стрімкого розвитку кісти у другому яєчнику. 

Згідно з даними деяких авторів [186] диференціація кіст яєчників не 

завжди необхідна для розуміння її типу, тому що лікування за обох умов 

аналогічне. Успіх терапії з точки зору зникнення кіст яєчників з різними 

гормональними розладами добре забезпечується, але здатність корів до 

запліднення відновлюється поступово через утворення нової кісти і 

патологічних змін, які відбуваються в матці за довгострокового збереження 

кісти [182]. Багато факторів, такі як період діагностики кісти, частота 

повторних кіст, наявність міксометри і молочна продуктивність визначають 

доцільність і результат терапії [182, 201]. 

Спонтанне одужання або самовиліковування корів за кіст яєчників 

після родів становить 60–65 % [106,119]. Ряд авторів [149, 201] виявили 

спонтанну регресію кіст і відновлення статевої циклічності у 27,17 і 24 % 

корів, відповідно. А інші дослідники [30] рекомендують проводити лікування 

корів через 50 діб після отелення, тому що на більш ранніх термінах можлива 

спонтанна регресія кісти. 
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Дякі автори [105] заявляють, що спонтанне відновлення може досягати 

60 %, якщо кісти з’являються до закінчення (30 діб) післясляотельного 

періоду. Доцільно лікувати повторнородящих корів, що мають кісти ще в 

післяотельний період, водночас лікування корів-первісток необхідно 

відкласти, принаймні до кінця післяродового періоду, щоб забезпечити 

можливість спонтанного відновлення еструсу [202, 203]. Проте, інші автори 

[194] не виявили суттєвих відмінностей між клінічною відповіддю на 

лікування до або через 35 діб після отелення. Фолікулярні кісти яєчника 

можуть зберігатися і пізніше перетворюватись в лютеїнові або регресувати 

після овуляції іншого фолікула, що вважається одним із видів спонтанного 

відновлення статевої циклічності [21]. Тому іноді розмежувати два типи кісти 

яєчника важко. У цих випадках лікування за допомогою GnRH агоніст більше 

підходить, пропонуючи порівнянні показники одужання тварин за обох типів 

кіст [205]. 

У минулому столітті, пропонувалось роздавлювання кіст яєчників у 

корів. Проте, в останній час цей метод не використовується, а замінюється 

гормональною терапією через порівняно менші затрати [206]. Разом з тим, 

більшість вчених [177] не рекомендують роздавлювання кіст, через 

можливість травмування і крововиливу в яєчник і виникнення спайок, що 

спричиняє неплідність корів. Такої ж думки дотримуються інші дослідники 

[182, 210–230].  

Трансвагінальна пункція фолікулярної кісти яєчника є простою 

методикою з хорошим лікувальним ефектом. Крім того, ця методика є 

безпечною і хорошою альтернативою роздавлюванню кіст під час 

трансректальної пальпації [231], але усунення кісти не завжди вирішує 

проблему запліднення та вагітності, що вкрай складно коли у корови 

розвивається гідрометра [182].  

Для профілактики гідрометри запропонувано перорально задавати (3-

10 г йодиду калію впродовж 5–10 днів; [201] або ін'єкції елементарного 

йодиду [202] або маткові лаваж [205].  
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Різниця між фолікулярною і лютеїновою кістами не має практичного 

значення, тому що реакція обох типів кіст за лікування ГнРГ аналогічна [111, 

118, 194] і, як правило, призводить до лютеїнізації кіст з подальшим проявом 

тічки впродовж 4-х тижнів після лікування [211]. Корови з оваріальними 

кістами здатні вивільняти ЛГ у відповідь на гонадотропін [207].  

ГнРГ є найбільш ефективним для відновлення повноцінного статевого 

циклу з овуляцією у корів з ановуляторними фолікулярними кістами [210].  

ГнРГ індукує вивільнення ЛГ, з максимальною концентрацією у плазмі 

крові, яка досягається від 90 до 150 хвилин після того, як ввели ГнРГ, що 

ініціює утворення активної лютеїнової тканини, яка забезпечує збільшення 

концентрації прогестерону на 7-у добу після лікування та в подальшому 

[211].  

У відповідь на дію ГнРГ, овуляція кісти не відбувається, але інші 

фолікули, присутні під час лікування можуть овулювати [212]. ГнРГ не 

впливає на інтервали від лікування до виявлення жовтого тіла або зникнення 

кіст, утворення ЖТ і зникнення кіст не корелюють; також немає ніякого 

зв'язку між реакцією гонадотропіну на ГнРГ і утворенням ЖТ[215]. 

Таким чином, про лікування ГнРГ можна сказати як стандартне для 

корів з кістами яєчників, на що вказують ряд дослідників [212, 214, 216, 217]. 

Проте, інші дослідники повідомляють, що велика частка тварин (25–39 %) з 

кістами яєчників не відповідає на ГнРГ [207], ймовірно, це відбувалося тому, 

що фолікули, які здатні відповідати на ГнРГ не розвивалися на даний час 

[218]. 

Ряд дослідників [205, 210, 211] прийшли до висновку, що обробка 

клінічно здорових корів ГнРГ в перші тижні (раннього) післяродового 

періоду може збільшити ризик розвитку пірометри і фолікулярних кіст 

внаслідок лютеїнізації фолікулів і вироблення недостатньої кількості 

прогестерону. Повідомляється, що за лікування корів ГнРГ з кістами яєчників 

може відбуватись їх лютеїнізація, але вони ніколи не овулюють [216]. 

Утворення жовтого тіла відбувається приблизно через 7 діб після лікування 
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корів з кістами яєчників гонадотропінами [208], що свідчить про формування 

жовтого тіла внаслідок овуляції з фолікула, а не з кісти яєчника.  

Після лікування тварин ГнРГ кіста лютеїнізується і стає чутливою до 

простагландин-F2α (PGF2α), тому що стероїдогенез переходить від синтезу 

естрадіолу до – прогестерону. Підвищений рівень прогестерону викликає 

відновлення здатності реагувати на позитивний вплив естрадіолу, в 

результаті чого відновлюється нормальна циклічна активність яєчників і 

вивільнення ендогенних PGF2α і регресії кіст [223]. 

За лікування корів з лютеїновими кістами, автор [190] рекомендував 

лютеолітичні дози простагландину F2α (PGF2α), яке спонукає виникнення 

еструсу протягом 3–5 діб. Однак, інші дослідники [186] рекомендує 

використовувати гонадотропін (GnRH) для лікування тварин як з 

лютеїновими, так і фолікулярними кістами.  

Епідуральне введення леціреліну (аналог ГнРГ) сприяє зникненю 

фолікулярної кісти і відновленю статевого циклу [209]. Одноразова 

внутрішньом’язова ін’єкція бусереліну в дозі 10 мкг або більше 

рекомендується для лікування корів за полікістозу яєчників [225]. Одноразові 

ін'єкції 20 мкг бусерелін і 200 мкг фертіріліну мають однакові терапевтичні 

ефекти у молочних корів, за кіст яєчників [217]. Бусерелін, нанопептид 

аналог ГнРГ від 10 до 20 разів переважає фертілінін ацетату в ідукуванні 

викиду ЛГ та ФСГ [225] подальшим відновленням репродуктивної функції 

досить добре відомі [226, 227, 228]. При дослідженні порівняльної 

ефективності бусереліну (ГнРГ аналог) і хоріонічного гонадотропіну людини 

(ХГЛ) отримані аналогічні результати [183]. Недавнє дослідження показало 

сприятливу дію одного введення 0,1 мг леціреліну ацетату за терапії корів з 

кістами яєчників [30]. 

У 70-і роки минулого століття були використані хоріонічний 

гонадотропін людини (ХГЛ) і аналоги ГнРГ для лікування корів з кістами 

яєчників, і показали майже однакові результати щодо одужання тварин і 
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відновлення фертильності [4], проте наступна тічка відбувалась через 5–

21 добу після обробки [190].  

Аналоги ГнРГ і ХГЛ викликають еквівалентну відповідь ендокринної 

системи та клінічного одужання тварин, однак GnRH має перевагу перед ХГЛ 

в його мінімальній антигенності [210]. 

Лікування корів з кістами яєчників з використанням ХГЛ виявилось 

більш ефективним, ніж лікування – з допомогою ХГЛ і прогестерону [205]. 

Простагландини (PGF2α) використовують для лікування корів з лютеїновими 

кістами через їх лютеолітичну активність. Після застосування неплідним 

тваринам PGF2α ознаки тічки можуть спостерігатися впродовж 2 або 3 діб 

після лікування [119].  

PGF2α є найбільш ефективним засобом для лікування лютеїнових кіст. 

В одному дослідженні показано, що 75 % корів проявили тічку впродовж 

7 діб після лікування, а вагітними стали 66 % тварин після першої тічки [180]. 

Автор [190] рекомендував лютеолітичні дози PGF2α в якості ідеального 

лікування лютеїнової кісти, в таких випадках тічка проявлялася протягом 3-

5 днів. Період від лікування до відновлення активності яєчників залежить від 

характеристики кіст яєчників, швидко відновлюється статева циклічність за 

лютеїнової кісти [205].  

Лікування корів з кістами прогестероном може порушити ендокринне 

середовище необхідне для підтримки фолікулярної кісти і, таким чином, 

призвести до їх регресії [211]. Його високі дози викликають сильний 

негативний зворотній зв'язок по частоті імпульсів ЛГ [212], що зменшує ЛГ 

у корів з кістами, і це спонукало подальший розвиток нормальних 

овуляторних фолікулів [213, 232–235].  

Лікування корів за гострих і хронічних (9–14 днів) кіст з використанням 

прогестерону викликало швидке зменшення розміру стійких фолікулів і 

відновлення статевої циклічної та активності яєчників [237].  

Корови з постійними фолікули в яєчниках можуть піддаватися 

синхронізації шляхом використання прогестерону, GnRH і PGF2α, одночасно 
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погано реагують на лікування з GnRH і PGF2α [145]. Лікування з допомогою 

пристрою CIDR довели свою ефективність у відновленні овуляції і 

нормальної статевої циклічності в корів донорів з стійкими кістами протягом 

тривалого періоду [200].  

Введення CIDR у піхву та ін’єкції GnRH коровам з фолікулярними 

кістами може викликати синхронізацію фолікулярної хвилі, як у корів з 

нормальним естральним циклом [215]. CIDR скорочує і підтримує секрецію 

ЛГ за рахунок нормалізації рівня прогестерону, тим самим, викликає атрезію 

естроген-активних кіст і запобігає утворенню нових фолікулярних кіст [216].  

Прогестерон відновлює позитивний зворотній зв'язок гіпоталамуса до 

естрадіолу, що призводить до нормальної тічки і овуляції в межах 7 діб після 

того, як імплантат видаляється [179].  

Хоча використання CIDR може усунути необхідність для оцінки 

наявності жовтого тіла під час лікування PGF2α [186], комбінація обох 

зводить до мінімуму ризик помилки лікування і забезпечує достатньо швидке 

відновлення репродуктивної функції та продуктивності [217].  

Прогестерон і естрадіолу бензоат використовують у PRID і мають 

високий рівень терапевтичної ефективності у корів з фолікулярними кістами 

[218]. До того ж, коли прогестерон використовується для синхронізації тічки 

після збору ембріонів замість PGF2α, частка корів, в яких розвиваються 

фолікулярні кісти знизилась з 25 % до меньше 3 % [65].  

Лікування корів з фолікулярними кістами яєчників шляхом 

внутрішньо-вагінального застосування пристрою CIDR, а також введення 

ГнРГ і через 7 діб PGF2α сприяє появі нових фолікулів і синхронізації овуляції 

та підвищенню запліднюваності [219]. Лікування корів прогестероном в 

поєднанні з естрадіолом бензоатом за допомогою інтравагінального 

пристрою (PRID) впродовж 12 діб забезпечує терапевтичну ефективність за 

фолікулярних кіст у післяотельний період [218].  
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Ефективність лікування корів прогестероном ґрунтується як 

опосередковане відновлення гіпоталамо-гіпофізарно осі генерувати викид ЛГ 

у відповідь на збільшення концентрації естрадіолу [220]. 

Лікування корів з кістами яєчників менше ефективне за використання 

тільки ГнРГ. Застосування ГнРГ і клопростенолу через 14 діб сприяють 

прояву тічки та овуляції у більшого відсотка корів і їх запліднюваності, а 

значно знижується рівень виникнення повторних кіст. Подальші дослідження 

були спрямовані на використання різних комбінацій ГнРГ і клопростинолу 

(CLP) для лікування корів з кістами яєчників з метою боротьби з цією 

проблемою в повному обсязі [203].  

В даний час після введення ГнРГ використовують простагландини на 

7–10 добу, така терапія зазвичай використовується за кіст яєчників у корів 

[182]. 

Відомо, що протоколи, які використовуються для синхронізації 

овуляції називають «оvsynch», при цьому штучне осіменіння проводиться 

через 16–20 год після 2-ї ін'єкції ГнРГ, вагітність настає до 25 % у корів, в 

яких виявляли фолікулярні кісти [221–224].  

Багато дослідників [221–225] використовували «ovsynch» протокол для 

лікування корів з кістами яєчників і встановили, що це сприяло їх 

одужуванню і настанню вагітності після штучного осіменіння. В літній 

період, частота настання вагітності у корів не залежала від того, чи лікували 

їх ГнРГ або ХГЛ, в холодний період виявився більш ефективним ХГЛ на день 

9 у протоколі ovsynchпорівнянно з ГнРГ [226]. 

Здається парадоксальним, те що висока продуктивність корів 

призводить до виникнення кіст яєчників, але вони краще реагують на 

лікування порівняно з тваринами з невисоким рівнем продуктивності. 

Водночас прогнозується, що рівень продуктивності корови за діагнозу кіста 

яєчників може бути прогностичним показником успішного лікування корів з 

кістами яєчників, за використання протоколу «оvsynch»,  [227].  
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Додавання CIDR до протоколу «оvsynch» не дає значного ефекту на 

циркулюючі в плазмі крові стероїдиі запліднюваність корів після штучного 

осіменіння [228].  

 

 

1.7. УЗАГАЛЬНЕННЯ З ОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Аналізуючи доступну нам літературу, необхідно вказати на наступне.  

Кістозна патологія яєчників є досить поширеною [38] і завдає значних 

економічних збитків господарствам з виробництва молока та яловичини [17]. 

Ці втрати складаються як із передчасного вибракування [3], тривалої 

неплідності, що тягне за собобю перевитрату кормів та затрат на 

обслуговування, так і перевитрати на багаторазові безрезультатні осіменіння 

та затрати на лікування [46]. 

Також заслуговує на увагу той факт, що в доступній нам літературі 

існує  інформація про те, що є ряд  сприяючих факторів таких як 

незбалансована та недоброякісна годівля, похибки в утриманні, відсутність 

або недостатність моціону [6]. Зважаючи на те, що при утриманні  

високопродуктивних тварин з неправильним менеджментом виникає 

ситуація, коли під час вагітності організм корів, недоотримавши  необхідні 

поживні речовини для формування плоду чи плодів, починає  

використовувати ресурси свого тіла. Це призводить до порушення 

білкогового, вітамінного, вуглеводного обмінів та порушення синтезу та 

біотрансформації гормонів, що в кінечному результаті призводить до  

виникнення або загострення патологій обміну речовин, а це, в свою чергу, 

сприяє виникненню чи хронізації гінекологічних патологій, особливо 

патологій яєчників і кіст яєчників, зокрема [16]. 

Етіопатогенез виникнення та розвитку кіст яєчників заснований на 

порушенні утворення та взаємодії статевих гормонів та релизінг-гормону, що 
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сворює умови до розвитку не тільки патологій яєчників зокрема, а і органів 

статевої системи загалом [37]. 

Також суттєвим фактором втрати коштів господарствами є ситуація, 

коли відбувається ановуляція з трансформацією передовуляторного фолікула 

в кісту яєчника, що подовжує термін неплідності, і нерідко призводить до 

вибракування молодих високопродуктивних тварин [34]. 

Говорячи безпосередньо про причини виникнення кіст яєчників слід 

вказати на бажання отримати велику кількість високоякісної продукції у 

короткі строки. Так є дані про те, що підвищення продуктивності тварин в 

два рази призводить до погіршення відтворної здатності в три рази [47]. У 

тварин із помірною продуктивністю інволюція органів статевої системи  

відбувається у строк від 21 до 35 діб. З цей час відбуваються фізіологічні 

процеси, які забезпечують відновлення всіх органів та тканин статевої 

системи самок. В той час як у високопродуктивних тварин часто  

післяродовий період подовжується до 100 діб, що сприяє порушенню 

фізіологічних процесів і призводить до виникнення патології післяродового 

періоду, які трансформуються у гінекологічну патологію, а частіше всього 

кісти яєчників [2].  

Також досить цікавим фактом є те, що знижений рівень релизінг-

гормону та естрадіолу не дає можливості овулювати доміантмому фолікулу, 

що і призводить до утворення кіст яєчника,зокрема лютеїнових [91]. 

Більшість авторів вказує на провідну роль в утворенні кіст належить 

негативному енергетичному балансу корів після родів. Вони вказують на те, 

що у високопродуктивних тварин після родів починається інтенсивне 

утворення молока, на продукування якого організм корови витрачає велику 

кількість як білкових сполук, мінеральних чеовин, так і значну кількість 

енергії. Крім того в цей час починаючи із 5–6 доби після родів починається 

перша хвиля викиду релізінг-гормону. Якщо його кількість недостатня 

домінантний фолікул піддається атерезії і персистується. При проходженні 
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декількох таких хвиль  створюється ситуація, що сприяє утворенню не тільки 

кіст яєчників, а в деяких випадках і полікістозу.  

Також інші автори вказують той факт, що кісти  розвиваються у корів, 

що маєть окремі загальні патології, особливо порушення  вуглеводного, 

білкового та мінерального обміну з подальним схудненням корів. Це 

призводить до переродження  тканин яєчника, що створює передумови до 

утворення різних видів кістозного переродження [110]. 

Одним із важливих питань, що стосується даної патології є діагностика 

кістозного фолікула яєчника. За даними доступної нам літератури вона є 

різносторонньою та комплексною. 

Так, діагностичні заходи влючають в себе збір анамнезу, клнічні 

ознаки, ректальне дослідження, ультразвукове та сонографічне дослідження 

та лабораторне дослідження сироватки та плазми крові і молока [181]. 

Основними клінічними ознаками за даними більшості авторів є 

відсутність або нерегулярність статевих циклів. Більшійсть із цих циклів є 

ановуляторними. Крім того, візуально можна встановити подовження та 

розслаблення крижових зв’язок. Тварина в більшій мірі проявляє пасивний 

стан, проте відмічається схуднення. В залежності від виду кісти, що 

утворилася також можна спостерігати ознаки німфоманії (при фолікулярних 

кістах) та анафродизії (при лютеїновій). Крім того більшість авторів вказує, 

що часто одна кіста змінюється іншою і цей процес може тривати досить 

тривалий час [182]. 

Також заслуговує уваги те, що діагностика кістозного переродження, 

як правило відбувається на 50-у і більше добу після родів, що створює 

передумови до подовження сервіс періоду та економічних втрат через 

неплідність.  

Під час ректального дослідженя лікарі встановлюють атонічну матку, 

збільшення загального діаметру яєчника і наявність у ньому великої кількості 

утворень, схожих на фолікули, проте їх розмір більший. Як правило, це і є 

кісти. Вони можуть бути різних розмірів. Як окремі утворення та поодинокі, 
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так і можинні, крім того кісти можуть бути простими, тобто складатися з 

однієї кістозної камери, так і складні, якщо мають дві і більше кістозних 

порожнини [190].  Також за допомогою ректального дослідження можна 

встановити тип кісти. Відомо, що лютеїнові кісти на дотик більш щільні за 

фолікулярні. 

Аналізучи методи лікування, можна вказати про те, що в доступній нам 

літературі в першу чергу автори звертають увагу на створення необхідних 

умов утримання, збалансування годівлі, надання моціону тваринам, 

створення природної чи штучної інсоляції і, особливо підкреслюється 

надання можливості контакту самок із пробниками [1, 3, 6, 11]. 

Далі автори зазначають вибір методів діагностики та лікування корів з 

порушенням фертильної функції, оскільки це залежить від рентабельності 

фінансових затрат на отримання економічного ефекту від лікування. Тобто 

доцільності проведення вартісного лікування чи заміни тварини здоровою 

[194]. 

Оскільки дана патологія діагностована дуже давно існує багато різних 

методик лікування корів. Так, деякі методики були відхилені через низьку 

ефективність – метод оваріоектомії хворого яєника [189]; інші – втратили 

широке використання через велеичезну кількість ускладнень – метод 

роздавлювання фолікулярних кіст [181]. Проте, інші автори [231] вказують 

на альтернативний метод, який полягає у трансвагінальній пункції 

фолікулярної кісти яєчника. 

Ряд авторів [202, 203] вказують на доцільність лікування корів, а 

особливо корів-первісток з кістами після 30 днів після родів, що пов’язано з 

самовиліковуванням. Цей показник за їхніми даними складає біля 60 %. 

Пізніше було запропоновано методику, що застована на застосуванні 

релізинг-гормону. При цьому  кіста лютеїнізується і стає чутливої до аналогів 

простагландину F2α. Крім того застосовується методика, що полягала у 

використанні  прогесторону у великих дозах, що сприяло лютеїнізації 

фолікулярної кісти, яку в подальшому лізували лютеолітичним 
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простагландином. Далі  відновлюється позитивний зв’язок гіпоталамуса до 

естрадіолу, що призводить  до нормалізації тічки і овуляції в межах 7 діб.  

Відомо, що протоколи, які використовуються для синхронізації 

овуляції називають «оvsynch», при цьому штучне осіменіння проводиться 

через 16–20 год після 2-ї ін'єкції ГнРГ, вагітність настає до 25 % у корів, в 

яких виявляли фолікулярні кісти [221–224].  

Проте, незважаючи на величезну кількість методик діагностики та 

лікування корів із даною патологією, залишається питання розроблення 

ефективного універсального протоку лікування корів при даній патології. 

Залишається питання лікування корів у ранньому післяродовому періоді, не 

розроблено недорогу, проте ефективну методику лікування корів-первісток, 

яких доволі часто доводиться замінювати іншими тваринами, що призводить 

до величезних економічних втрат для господарств з виробництва молока. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Матеріали досліджень 

Експериментальна робота за темою дисертації виконувалися впродовж 

2013-2018 років в умовах кафедри акушерства та хірургії Сумського 

національного аграрного університету. Дослідження проводились на базі 

молочно-товарних ферм ТОВ «Молоко Вітчизни» Конотопського району 

Сумської області у різні пори року. Середня молочна продуктивність корів 

становила від 6000 до 9000 кг за рік.  

Морфологічні, біохімічні та гормональні дослідження біологічних рідин 

(молока і крові) з визначення окремих показників стану гомеостазу корів 

виконувались на базі ТОВ «СмартБіоЛаб» м. Харків.  

На сьогодні розвиток молочного скотарства передбачає покращання 

існуючих вітчизняних високопродуктивних молочних порід корів, через їх 

голштинізацію. Водночас відомо, що у голштинської породи початок лактації 

характеризується дефіцитом енергії через дисбаланс або нестачу поживних 

речовин засвоєного корму для виробництва молока. Тому високопродуктивні 

тварини голштинської породи для забезпечення генетично зумовленої 

продуктивності вимушені використовувати поживні речовини з свого 

організму, що призводить до розвитку патології перехідного періоду,  

особливо після отелення [72]. В основному патологія перехідного періоду 

характеризується порушенням обміну речовин, акушерськими та 

хірургічними хворобами, які спричинять розвиток гінекологічної патології 

[74], що призводить до тривалої неплідності і передчасного вибраковування 

неплідних корів. Одними із основних причин тривалої неплідності у тварин 

виступають фолікулярні кісти, при яких відмічається анафродизія більше 90 

діб після отелення, що спонукає тваринників застосовувати протоколи 

стимуляції та синхронізації статевої циклічності.  
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Виходячи із вище викладеного про сучасний стан відтворної функції у 

корів, проводили діагностичний етап гінекологічної диспансеризації, під час 

якої визначали частоту розвитку кіст яєчників у неплідних корів залежно від 

пори року під час дослідження. В подальшому, аналізували поширеність кіст 

яєчників корів у порівняльному аспекті відносно тривалості періоду після 

отелення до діагностики кіст, продовження попередньої лактації, від віку 

корів, тобто кількості лактацій (рис. 2.1).  

 
Рис. 2.1. Схема проведення досліджень 

З метою визначення діагностичних критеріїв за розвитку кіст яєчників у 

корів досліджували їх статеві органи перед стимуляцією та синхронізацією 

статевої циклічності. Крім того, визначали розміри передовуляторних 

фолікулів перед осіменінням після стимуляції та синхронізації статевої 

циклічності за протоколом ovsynch. Залежно від розмірів домінантних 

фолікулів сформували три групи корів з дрібними, середніми та великими 

фолікулами після осіменіння визначали їх запліднюваність. Від цих корів 

1 етап. 

Аналіз поширеності 

кістозної патології 

яєчників у корів  

(n=2565) 

залежно від: 

 

2 етап 
Визначення етіологічних 

і патогенетичних 

механізмів утворення 

кіст яєчників та їх 

діагностика: 

3 етап 
Розроблення комплексних 

лікувально-

профілактичних заходів 

при загрозі утворення кіст 

яєчників у корів і способів 

підвищення їх 

заплідненості 

захворюваність корів 

кістозною патологією 

яєчників при взаємодії 

різних чинників (n=490) 

молочна продуктивність у 

корів з кістами яєчників 

(n=403) 

періоду 

після 

отелення  
кількості 

лактацій  

пори року  

тривалості 

попередньої 

лактації  
Взаємозв'язок між розмірами 

фолікулів перед осіменінням 

і рівнем прогестерону у 

тільних і неплідних корів 

(n=168) 

Гематологічні і біохімічні 

показники крові корів з 

лютеїновими кістами  

(n=30) 

запліднюваність корів 

залежно від стану 

яєчників і матки перед 

синхронізацією еструсу 

(n=269) та за санації 

матки препаратом 

метрикюр (n=69) 

профілактичної 

ефективності санації 

матки на 21-27 добу 

після отелення (n=74) 

профілактична 

ефективність 

згодовування 

адсорбентів при загрозі 

утворення кіст яєчників 

у корів  

(n=188) 



59 

 

відбирали кров для визначення рівня прогестерону в різні періоди після 

осіменіння у вагітних і неплідних корів.  

В іншому досліджені визначали зміни гематологічних і біохімічних 

показників периферичної крові у корів з функціонально активним станом 

яєчників і за розвитку лютеїнових кіст.  

На останньому етапі досліджень апробували застосування санації матки 

препаратом Фатроксимін на 21–27 добу після отелення з метою профілактики 

розвитку субклінічного ендометриту як чинника утворення фолікулярних кіст, 

а також для підвищення запліднюваності корів, за синхронізації еструсу на 50–

60 добу після отелення. Крім того, застосовували введення в раціон корів 

адсорбентів під час сухостійного та післяродового періодів з метою 

профілактики акушерської та гінекологічної патології, зокрема утворення кіст 

яєчників.  

На всіх етапах експериментальних досліджень визначали частоту 

розвитку кіст яєчників у неплідних корів залежно від пори року. Аналізували 

поширеність кіст яєчників корів у порівняльному аспекті відносно тривалості 

періоду після отелення до їх діагностики, тривалості попередньої лактації, від 

кількості лактацій (віку корів), молочної продуктивності (добового надою) під 

час проведення досліджень, стану статевих органів, рівня прогестерону, 

гематологічних і біохімічних показників крові у корів. Крім того, проводили 

апробацію протоколів лікувально-профілактичних заходів та визначення їх 

ефективності щодо підвищення запліднюваності високопродуктивних корів.  

 

2.2. Методи досліджень.  

Під час виконання експериментальних досліджень використовували 

клінічні та лабораторні методи. За клінічного дослідження визначали 

загальний стан організму корів в цілому і статевих органів зокрема. При цьому 

використовували зовнішнє дослідження огляд і пальпацію, а також внутрішнє 

вагінальне та трансректальне дослідження статевих органів в тому числі 

сонографічне. Лабораторні дослідження включали визначення окремих 
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біохімічних показників у біологічних рідинах (кров, молоко). За статистичних 

досліджень брали до уваги запліднюваність, кількість лактацій та їх 

тривалість, рівень молочної продуктивності, тривалість неплідності, а також 

проводили математичну обробку отриманих результатів досліджень.  

 

2.2.1 Визначення частоти утворення кіст яєчників корів залежно від 

зовнішніх і внутрішніх факторів 

На першому етапі досліджень визначали частоту утворення кіст у 

неплідних корів за методикою Г.П. Дюльгера (2010). З цією метою проводили 

діагностичний етап гінекологічної диспансеризації неплідних тварин. Під час 

гінекологічного дослідження корів визначали стан матки та яєчників. 

Водночас особливу увагу звертали на розміри і консистенцію яєчників і матки 

та реакцію матки на пальпацію, а також характеристику ехогенної картини 

структури матки та яєчників. У клінічно здорових корів яєчники були 

функціонально активними, вони характеризувалися наявністю 

функціональних утворень у вигляді антральних фолікулів і жовтого тіла. 

Матка була ригідною знаходилась на дні тазової порожнини та/або її роги 

трохи звисали в черевну порожнину. Цих корів відносили до тварин без 

гінекологічної патології, адже відомо, що жовте тіло утворюється після 

овуляції антрального фолікула, що свідчить про відновлення статевої 

циклічності після отелення.  

Діагностику кіст яєчників проводили, за характерними для їх розвитку 

клінічними ознаками під час їх трансректальної пальпації та/або 

сонографічного дослідження. За результатами ультразвукової діагностики всіх 

корів з фолікулоподібними утвореннями в яєчниках, діаметр яких становив 

більше 2–2,5 см і за відсутності жовтого тіла в яєчниках відносили в групу 

тварин з кістами яєчників (рис 2.2). Для подальшого аналізу результатів 

діагностичного етапу гінекологічної диспансеризації корів їх вносили в 

комп’ютерну програму забезпечення СУМС «Інтесел Орсек» кожної ферми з 

реєстрацією дати, коли проводилось дослідження корів. 
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Рис. 2.2 Ехограма яєчника корови за розвитку кісти 

1. Тканини яєчника; 2. Кіста; 3. Деформація фолікула 

Визначення частоти утворення кіст яєчників корів залежно від пори 

року проводили шляхом гінекологічного дослідження неплідних корів в різні 

пори року отримані дані вносили до комп’ютерної програми СУМС «Інтесел 

Орсек». В подальшому отримані результати досліджень піддавали аналізу 

щодо поширеності кіст яєчників у неплідних корів відносно певної пори року 

на час проведення досліджень. Визначали частоту виявлення кіст у тварин 

впродовж певної пори року від усіх неплідних корів, які піддавались 

дослідженню в дану пору року, а також визначали відсоток корів з кістами 

яєчників впродовж кожної пори року від загальної кількості тварин з даною 

патологією. 

Визначення частоти утворення кіст яєчників корів залежно від 

тривалості періоду після отелення. Загальновідомо, що у 

високопродуктивних корів перші статеві цикли після отелення в багатьох 

випадках неповноцінні через порушення гормонального фону організму під 

впливом багатьох внутрішніх чинників, а також факторів довкілля. Внаслідок 
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цього відбувається розвиток поліморбідної патології перехідного періоду 

корів. Одним із таких патологічних станів може бути дефіцит енергії, 

мінералів і інших поживних речовин, котрий виникає під час перехідного 

періоду, і його дуже важко усунути шляхом повноцінної збалансованої годівлі 

високопродуктивних корів, особливо у перші тижні після отелення, так як 

корова в цей період не з’їдає таку кількість корму щоб забезпечити організм 

усіма поживними речовинами необхідними для забезпечення генетично 

зумовленої високої молочної продуктивності [132], тому вона вимушена 

використовувати запаси поживних речовин із депо свого організму, що 

призводить до порушення багатьох біохімічних і фізіологічних процесів, в 

тому числі статевої функції у корів. Виходячи з цього проводили аналіз 

частоти діагностики кіст яєчників у корів залежно від тривалості періоду від 

отелення до моменту утворення  кісти. Отримані результати щодо 

поширеності кіст яєчників у корів під час їх гінекологічного дослідження 

аналізували залежно від тривалості неплідності. Усіх корів з кістами яєчників 

умовно розділили на групи залежно від тривалості цього періоду. Тривалість 

неплідності корів після отелення умовно розділили на наступні періоди до 60 

діб; від 61 до 120 діб; від 121 до 180 діб і 181 і більше діб. Залежно від терміну 

коли утворювалися кісти яєчників у корів, їх відносили до певного періоду 

неплідності і визначали поширеність кіст яєчників в той чи інший період 

неплідності. 

Визначення частоти утворення кіст яєчників корів залежно від 

тривалості попередньої лактації. Вважається, що збільшення тривалості 

періоду до запліднення сприяє продовженню лактації та підвищенню молочної 

продуктивності корів. Водночас ряд дослідників дотримуються думки, що 

молочна продуктивність не впливає на розвиток домінантних фолікулів, 

овуляцію і формування жовтих тіл, а заплідненість овоцитів і виживаність 

ембріонів статистично не відрізняється між коровами з продуктивністю від 5 

до 13 тис. кг [2]. Проте, багато дослідників вважають тривалу лактацію одним 

із чинників гальмування відтворної функції, що збільшує тривалість періоду 
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від отелення до запліднення, спричиняє продовження лактації та виснаження 

організму корів [206– 209, 222]. 

Враховуючи вище представлені дані літератури проводили аналіз щодо 

поширеності кіст яєчників у корів залежно від тривалості попередньої 

лактації. Під час гінекологічного дослідження були сформовані наступні 

групи тварин: корови-первістки, корови з тривалістю лактації близькою до 

фізіологічно обґрунтованих меж, яка становила 330 і менше діб, тварини з 

тривалістю лактації від 331 до 360 діб, від 361 до 390 діб і понад 391 добу. 

Залежно від тривалості попередньої лактації корів, у яких діагностували кісту 

яєчників відносили до однієї із вказаних груп і визначали поширеність кіст 

яєчників залежно від тривалості попередньої лактації. 

Визначення частоти утворення кіст яєчників у корів залежно від 

кількості лактацій. За даними багатьох дослідників кісти яєчників досить 

часто реєструються у корів старшої вікової групи після 5 і більше лактацій 

[235]. Більшість дослідників вважають, що зниження відтворної функції 

зумовлене порушенням гормонального балансу в організмі корів старшої 

вікової групи [234]. Виходячи з цього аналізували частоту виявлення кіст у 

різних вікових групах тварин. Усі корови були розподілені по групах залежно 

від кількості лактацій на час діагностики названої патології починаючи з 

першої і закінчуючи сьомою і більше лактацій.   

 

2.2.2. Визначення етіопатогенетичних механізмів розвитку кіст 

яєчників у корів і їх діагностика 

 

2.2.2.1. Визначення захворюваності корів кістозною патологією 

яєчників при взаємодії різних чинників 

Відомо, що утворення кіст у яєчниках корів відбувається внаслідок 

негативної дії багатьох негативних факторів довкілля в тому числі годівлі 

тварин за незбалансованими за основними поживними речовинами раціонами 

або неякісними кормами. 
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Дослідження проводили на високопродуктивних неплідних коровах, які 

не проявляли статеву циклічність з 31 до 90 доби після отелення з двох 

відділень господарства з однаковим рівнем годівлі та продуктивністю. Годівля 

тварин проводилась за раціонами в основному збалансованими за всіма 

поживними речовинами, вітамінами, макро- і мікроелементами. Крім того 

були проведені дослідження щодо визначення забруднення кормової суміші 

взятої з кормового столу мікотоксинами. Їх уміст досліджували за методом 

одночасного визначення мікотоксинів (афлатоксину В1, зеараленон, патулін, 

стеригматоцістін) способом тонкошарової рідинної хроматографії. 

Дослідження проводились на базі Національного наукового центру "Інститут 

експериментальної та клінічної ветеринарної медицини" НААН України, м. 

Харків. Крім того, з метою визначення впливу рівня сечовини на відтворну 

функцію у контрольних групах корів кожного відділення господарства, 

залежно від тривалості лактації, щомісячно визначали рівень сечовини та 

білку у молоці. Рівень білку у молоці визначали за допомогою приладу 

«Екомілк». Уміст сечовини за загальноприйнятою методикою [236]. У корів 

кожного відділення, що знаходились в післяотельному періоді проводили 

діагностичний етап акушерської диспансеризації з метою визначення 

поширеності акушерської патології. Результати реєстрували в комп’ютерній 

програмі СУМС «Інтесел Орсек» для подальшого аналізу.  

З 31 доби після отелення проводили гінекологічне дослідження з 

трансректальною пальпацією та сонографічною оцінкою стану яєчників і 

матки через кожні три доби з метою виявлення причин неплідності та 

анафродизії. За діагностики фолікулярних кіст, які визначали як 

фолікулоподібні утворення розміром більше 20,0 міліметрів в діаметрі, що 

зберігались 10 і більше діб. В подальшому у корів з фолікулярними кістами 

визначали частоту втрати їх функціональної активності і заміни домінантною 

фолікулярною структурою з овуляцією (феномен самоодужання) або з 

трансформацією в нову кісту. З цією метою також проводили трансректальну 

пальпацію та сонографічне дослідження корів з фолікулярними кістами знову 
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ж через кожні три доби. Під час трансректального дослідження статевих 

органів звертали увагу на стан матки і яєчників у кожної неплідної корови. За 

розвитку домінантного фолікула відслідковували його динаміку дозрівання та 

овуляцію з утворенням жовтого тіла, або перетворення його у наступну 

фолікулярну кісту. Одержані результати досліджень опрацьовували 

статистично в порівняльному аспекті залежно від показників вмісту білка та 

сечовини в молоці. 

 

2.2.2.2 Визначення молочної продуктивності корів з кістами 

яєчників.  

Загальновизнано, що стан відтворної функції та заплідненість молочних 

порід корів з високою продуктивністю залежить від багатьох внутрішніх і 

зовнішніх чинників, які можуть мати, як прямий так, і опосередкований вплив. 

Опосередковану дію, на відтворну функцію корів може чинити висока 

молочна продуктивність внаслідок проходження великої кількості крові через 

печінку, що зумовлює інтенсифікацію та активацію біохімічних процесів 

внаслідок чого, естрогени і прогестерон нейтралізуються клітинами печінки, а 

також відбувається виділення прогестерону та інших біологічно активних 

речовин з молоком [212]. Внаслідок цього знижується їх концентрація у інших 

біологічних рідинах організму корів, що викликає зниження інтенсивності і 

тривалості прояву феноменів стадії збудження статевого циклу та 

запліднюваності тварин. Крім того відомо, що у високопродуктивних тварин 

через значний рівень пролактину у крові замість статевої домінанти може 

формуватися – лактаційна [195–197].  

Виходячи з вищевикладеного аналізували рівень молочної 

продуктивності корів впродовж доби до проведення гінекологічного 

дослідження, під час якого діагностували кісту яєчників або виявляли 

функціонально активні яєчники, які визначали за наявністю функціональних 

утворень (жовтих тіл і порожнинних фолікулів у яєчниках). З цією метою 

визначали середню добову молочну продуктивність клінічно здорових корів – 
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перша група і з кістами яєчників – друга група. Аналіз молочної 

продуктивності проводили за показниками надоїв впродовж доби перед 

дослідженням залежно від пори року використовуючи дані комп’ютерної 

програми СУМС «Інтесел Орсек».  

 

2.2.2.3 Визначення взаємозв'язку між розмірами фолікулів перед 

осіменінням і рівнем прогестерону після нього у тільних і неплідних корів  

На наступному етапі досліджень відбирали корів для стимуляції та 

синхронізації статевої циклічності шляхом проведення діагностичного етапу 

гінекологічної диспансеризації корів з використанням трансректальної 

пальпації та сонографічного дослідження стану матки та яєчників за 

допомогою ультразвукового сканера «Easi Scan:Go» з метою визначення 

придатності тварин до синхронізації еструсу. Під час сонографічного 

дослідження знаходили матку та яєчники визначали їх ехогенну 

характеристику, і за нормального фізіологічного стану відбирали корову для 

подальшої індукції та синхронізації еструсу. Усім відібраним коровам 

проводили стимуляцію та синхронізацію статевої циклічності (еструсу) за 

протоколом оvsynch: нульова доба оварелін (тетрагідрат діацетату гонадорелін 

100 мкг); 7-а доба езапрост (динапростат 25 мг), 9-а доба оварелін (тетрагідрат 

діацетату гонадорелін 100 мкг); 10-а доба осіменіння. Усі препарати згідно 

протоколу вводили в один і той час ввечері, а вранці перед осіменінням корів 

проводили визначення розмірів передовуляторних фолікулів під час 

сонографічного дослідження яєчників за допомогою ультразвукового сканера 

«Easi Scan:Go». 

При цьому виявили, що їх розміри у різних корів значно відрізнялися. 

Залежно від розмірів фолікулів сформували три групи корів, до першої групи 

відносили тварин (51 гол.) за розміру передовуляторних фолікулів діаметром 

13 і менше міліметрів, до другої групи відносили корів (83 гол.) з діаметром 

передовуляторних домінантних фолікулів від 14 до 17 міліметрів, третю групу 

склали корови (147 гол.) з домінантними фолікулами – 18 і більше міліметрів. 
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Від корів усіх груп, залежно від розмірів передовуляторних фолікулів, 

відбирали кров для визначення рівня прогестерону на 6-у, 16-у, 21-у і 26-у 

добу після осіменіння для приготування сироватки. Крім того, через 30–35 діб 

після осіменіння шляхом діагностики тільності за допомогою УЗД визначали 

запліднюваність корів різних груп, залежно від розмірів домінантних 

фолікулів перед осіменінням. Після приготування сироватки її заморожували 

і зберігали у морозильній камері при температурі -20° С. Перед проведенням 

досліджень з визначення концентрації  прогестерону відбирали по 7 зразків 

сироватки у тільних і неплідних корів кожної групи залежно від розміру 

фолікулів (168 зразків). В подальшому її відтаювали і визначали рівень 

прогестерону. Дослідження проводились у відповідності до ДСТУ ISO 

9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» (проведення лабораторних 

досліджень у галузі ветеринарної медицини, надання результатів досліджень 

та їх інтерпретація, коди ДКПП 72.11, 72.19.3). Кількісне визначення 

прогестерону сироватці крові корів за допомогою імуноферментного 

аналізатора (ІФА, DRG, Німетчина) з використанням тест системи DRG 

progesterone ELISA kit, виробництво США. Отримані результати щодо 

концентрації прогестерону у крові тільних і неплідних корів аналізували в 

динаміці та в порівняльному аспекті. За рівнем прогестерону впродовж 

періоду після осіменіння до діагностики вагітності або неплідності у крові 

неплідних корів визначали діагностичні та прогнозтичні показники розвитку 

кіст яєчників залежно від розмірів фолікулів перед осіменінням. 

 

2.2.2.4 Визначення гематологічних і біохімічних показників крові 

корів за лютеїнових кіст яєчників 

Під час досліджень визначали відмінності гематологічних і біохімічних 

показників у корів з кістами яєчників через 100 і більше діб лактації та клінічно 

здорових тварин. Для цього нами було сформовано 2 групи корів за 

принципом аналогів (приблизно однаковою масою тіла – близько 550–650 кг, 

віком до 5 років та продуктивність 6000–9000 кг на рік) по 15 корів у кожній 



68 

 

групі. В одну групу входили корови з фізіологічним станом яєчників, у іншу з 

кістами яєчників. 

Проби крові для біохімічних і гематологічних досліджень відбирали до 

вранішньої годівлі через 100 і більше діб після отелення. Відбір крові 

здійснювали з підхвостової вени згідно з правилами забору біологічного 

матеріалу. Для біохімічних досліджень з відібраних зразків крові готували 

сироватку, яку заморожували за температури -20 °С та транспортували і 

зберігали в такому стані до моменту досліджень. Кров для гематологічного 

дослідження стабілізували за загальноприйнятими методиками. За 

гематологічного дослідження визначали концентрацію еритроцитів, 

лейкоцитів, відсоток сегментоядерних нейтрофілів, мононуклеарних 

нейтрофілів, а також концентрацію гемоглобіну з допомогою гематологічного 

аналізатора Abacus junior 30. Під час біохімічного дослідження визначали 

вміст глюкози (ферментативним методом з глюкозооксидазою), сечовини (за 

реакцією Бертло), азот сечовини розрахунковим шляхом, креатиніну (за 

швидкістю утворення креатинін-пікратного комплексу в реакції Яффе), 

загального кальцію (арсеназним методом), неорганічного фосфору (за 

реакцією з молібдатом амонію). Для досліджень було використано готові 

комерційні набори реагентів Spinreakt (Іспанія), Cormay (Польща), Dialab 

(Австрія) та HTI (США). Ферментативну активність сироватки крові 

оцінювали за активністю трансаміназ (АлАТ та АсАТ), яку визначали 

кінетичним методом з реагентами виробництва Spinreakt (Іспанія). Для 

досліджень використовували біохімічний аналізатор Accent 200. 

 

2.2.2.5 Визначення запліднюваності корів залежно від стану 

яєчників і матки перед синхронізацією еструсу  

Відомо, що впродовж перших місяців після отелення невеликий відсоток 

високопродуктивних корів проявляє статеву циклічність і запліднюється, 

особливо впродовж перших 90 діб лактації, коли відмічається найвища 

молочна продуктивність через дисфункцію яєчників у вигляді утворення кіст. 
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Внаслідок цього виникає необхідність використання протоколів індукції та 

синхронізації статевої циклічності.  

На наступному етапі досліджень проводили аналіз відтворної функції 

корів залежно від стану матки та яєчників з 31 по 90 добу після отелення. 

Визначали частоту спонтанного прояву статевої циклічності у корів і їх 

запліднюваності. Під час гінекологічного дослідження з використанням 

приладу для ультразвукової діагностики визначали стан матки та яєчників. 

Перед стимуляцією та синхронізацією статевої циклічності формували групи 

корів для проведення наступної серії досліджень. Тварин з жовтим тілом у 

яєчнику та ригідною маткою, що свідчить про відновлення статевої 

циклічності відносили до першої групи корів (188 гол.) без гінекологічної 

патології. Тварин, в яких реєстрували утворення фолікулярних кіст і їх матка 

слабо реагувала на пальпацію відносили до другої групи (81 гол.). У тварин 

обох груп проводили стимуляцію та синхронізацію статевої циклічності за 

протоколом ovsynch: нульова доба оварелін (тетрагідрат діацетату гонадорелін 

100 мкг); 7-а доба езапрост (динапростат 25 мг), 9-а доба оварелін (тетрагідрат 

діацетату гонадорелін 100 мкг); 10-а доба осіменіння. Діагностику вагітності 

виконували за допомогою приладу ультразвукової діагностики на 30–35 добу 

після осіменіння. За її результатами визначали запліднюваність корів після 

синхронізації та стимуляції статевої циклічності у неплідних тварин і 

порівнювали з її показником за спонтанного прояву статевої циклічності. Під 

час аналізу відтворної функції корів визначали їх запліднюваність у першій і 

другій групах залежно від стану матки і яєчників перед проведенням 

протоколів синхронізації статевої циклічності, а також вираховували середній 

показник. 

Неплідним коровам після першого протоколу стимуляції та 

синхронізації статевої циклічності його повторювали. Визначали та 

аналізували запліднюваність корів після другого протоколу синхронізації та 

стимуляції статевої циклічності. Також порівнювали показники 
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запліднюваності тварин після першого та другого протоколів між собою. Крім 

того визначали загальну запліднюваність корів після двох протоколів разом. 

Враховуючи стан статевих органів, і особливо матки у неплідних корів 

після другого протоколу стимуляції та синхронізації статевої циклічності, а 

також враховуючи дані літератури щодо порушення функції яєчників за 

субклінічних хронічних запальних процесів статевих органів, а особливо за їх 

кістозної патології перед третьою синхронізацією неплідних тварин обох груп 

розділили на підгрупи, дослідну (16 гол.) першої групи і дослідну (19 гол.) 

другої групи. Відповідно, контрольні (15 гол.) перша і (19 гол.) друга групи. 

Коровам дослідних підгруп використовували наступний протокол: нульова 

доба – езапрост (динапростат 25 мг), санація матки Метрикюром 1 шприц-

туба; 7-а доба оварелін (тетрагідрат діацетату гонадорелін 100 мкг); 14-а доба 

езапрост (динапростат 25 мг), 16-а доба доба оварелін (тетрагідрат діацетату 

гонадорелін 100 мкг). Тваринам контрольних підгруп використовували 

протокол ovsynch: нульова доба оварелін (тетрагідрат діацетату гонадорелін 

100 мкг); 7-а доба езапрост (динапростат 25 мг), 9-а доба доба оварелін 

(тетрагідрат діацетату гонадорелін 100 мкг); 10-а доба осіменіння. Слід 

зауважити, що в першій і другій групах корів із-за низької молочної 

продуктивності було вибракувано, відповідно одну і дві тварини. Для 

визначення запліднюваності корів дослідних і контрольних підгруп за 

третього протоколу синхронізації статевої циклічності проводили УЗД 

діагностику тільності на 30–35 добу після осіменіння. Запліднюваність корів 

дослідних підгруп порівнювали з її показником контрольних підгруп. 

 

2.2.2.6 Визначення профілактичної ефективності санації матки на 

21-27 добу після отелення 

Враховуючи дані літературних джерел і результати власних досліджень 

щодо взаємозв'язку між захворюванням корів субклінічним ендометритом і 

розвитком фолікулярних кіст яєчників під час подальшої лактації, ми 

поставили перед собою за мету визначити ефективність санації матки 
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препаратом Фатроксимін через 21–27 діб після отелення за подальшої 

стимуляції та синхронізації еструсу на 50–60 добу після отелення. Тому 

провели додатковий експеримент з визначення доцільності санації матки в 

зазначений термін у корів схильних до розвитку субклінічного ендометриту та 

кіст яєчників на його фоні. Для проведення експерименту сформували дві 

групи корів, в яких була ймовірна загроза розвитку субклінічного 

ендометриту, а на його фоні утворення кіст яєчників. Дослідній групі корів (40 

гол.) проводили санацію матки препаратом Фатроксимін на 21–27 добу після 

отелення з метою профілактики субклінічного ендометриту та на його фоні 

утворення кіст яєчників. Контрольна група корів (34 гол.) не піддавалась 

лікуванню. Визначали частоту спонтанного прояву еструсу та запліднюваність 

корів після нього в обох групах тварин і поширеність гінекологічної патології. 

Для цього з 30 по 50–60 добу після отелення проводили трансректальне 

сонографічне дослідження матки і яєчників. Потім на 50–60 добу після 

отелення у неплідних корів обох груп проводили синхронізацію еструсу за 

протоколом ovsynch. Діагностику тільності у корів проводили за допомогою 

приладу ультразвукової діагностики на 30–35 добу після штучного осіменіння. 

За результатами діагностики визначали запліднюваність корів  при 

синхронізації статевої циклічності. Усіх неплідних корів знову піддавали 

синхронізації еструсу з подальшою діагностикою вагітності і визначення 

запліднюваності. Отримані результати обробляли статистично і аналізували, 

порівнювали між групами та між першою і другою синхронізацією, а також за 

спонтанного прояву еструсу. 

 

2.2.2.7 Визначення профілактичної ефективності згодовування 

адсорбентів при кістах яєчників у корів 

Під час подальших експериментальних досліджень визначали 

профілактичну ефективність згодовування коровам адсорбентів продовж 

сухостійного періоду та після отелення у корів. При цьому на кожній фермі за 

1,5–2 місяця до отелення нами було створено дві групи корів сухостійного 



72 

 

періоду: контрольна та дослідна. Піддослідним групам корів до раціонів 

додавали адсорбенти. Тваринам, першої ферми згодовували вітчизняний 

адсорбент «Кормосан» виробництва фірми «Бровафарма», а другий - 

«Мікосорб», Alltech, США з розрахунку, відповідно 2,5 та 2,0 кг на тонну 

корму.  

Діагностичний етап акушерської та гінекологічної диспансеризації 

проводився протягом трьох місяців після отелення. Під час родів і 

післяродового періоду реєстрували частоту акушерської патології та її 

трансформацію в гінекологічну. На початку досліджень перед згодовуванням 

адсорбентів у контрольних і дослідних групах корів кожного відділення 

господарства, залежно від тривалості лактації, щомісячно визначали рівень 

білку та сечовини у молоці. Рівень білку у молоці визначали за допомогою 

приладу «Екомілк». Уміст сечовини за загальноприйнятою методикою Влізло 

В.В. і співав. (2012). В подальшому такі ж показники визначали після 

згодовування адсорбентів впродовж сухостійного та післяродового періодів. 

Починаючи з 31-ї доби після отелення проводили гінекологічне дослідження 

корів через кожні три доби з метою виявлення причин неплідності. У 

подальшому в тварин з фолікулярними кістами визначалася частота втрати 

ними функціональної активності та їх заміщення домінантною фолікулярною 

структурою з наступною овуляцією (феномен самовідновлення) або з 

трансформацією в нову кісту. З цією метою проведено трансректальне 

дослідження корів з фолікулярними кістами також через кожні три доби. Під 

час трансректального дослідження статевих органів звернули увагу на стан 

матки та яєчників у кожній неплідної корови. За розвитку домінантного 

фолікула стежили за його динамікою. При цьому проводили трансректальне 

дослідження статевих органів шляхом їх пальпації та за допомогою 

портативного УЗИ-сканера «Easi Scan:Go». 
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2.2.3 Методи статистичної обробки результатів досліджень 

Цифрові дані обробляли методами варіаційної статистики з 

використанням комп’ютерної програми на основі MS Eсxel «Statystika» з 

визначенням середньої арифметичної (М) і статистичної похибки (m), 

вірогідності різниці (P) між середніми арифметичними двох варіаційних рядів 

за критерієм вірогідності (t) з використанням таблиці Стьюдента. Результати 

вважали статистично вірогідними при p˂ 0,05 – *, p˂ 0,01 – **, p˂ 0,001 – *** 

(Лакин Г. Ф., 1990). 

 Дослідження на тваринах проводили з дотриманням біоетичних вимог 

щодо дослідних тварин, згідно із законом України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження» від 28.03.2006 р. та правилами «Європейської 

конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються в 

експериментальних та інших наукових цілях» [198]. 
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РОЗДІЛ 3.  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Аналіз поширеності кіст яєчників у корів залежно від зовнішніх 

і внутрішніх факторів 

3.1.1. Частота розвитку кіст яєчників у корів залежно від пори року 

Аналізуючи результати отримані під час проведення діагностичного 

етапу гінекологічної диспансеризації високопродуктивних неплідних корів за 

відсутності статевої циклічності встановили, що частота утворення кіст 

яєчників складала в середньому впродовж року 10,6 % (табл. 3.1) від усього 

маточного поголів'я. Водночас частота їх діагностики не суттєво змінювалась 

залежно від пори року, в яку проводилось дослідження. Вона коливалась від 

10,0 % в осінню пору року до 11,7 % влітку, що узгоджується з результатами 

досліджень приведеними у багатьох літературних джерелах [1–3].  

 

Таблиця 3.1 

Частота діагностики кіст яєчників у корів впродовж року 

Пора року 
Досліджено, 

гол. 

Діагностовано 

кісти яєчників, 

гол. 

% 

Зима  651 67 10,3/24,6 

Весна  662 69 10,4/25,4 

Літо  631 74 11,7/27,2 

Осінь  621 62 10,0/22,8 

Всього   2565 272 10,6 

Примітки: чисельник – відсоток корів з кістами у певну пору року; знаменник – відсоток 

від загальної кількості корів з кістами яєчників 
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3.1.2. Частота утворення кіст яєчників у корів залежно від 

тривалості періоду після отелення 

Із усіх корів, в яких діагностували фолікулярні кісти яєчників більше 

половини 60,7 % були неплідні тварини, котрі знаходилися в цеху 

виробництва молока, і період лактації у них складав від 25-30 до 60 діб (табл. 

3.2.), тобто це були корови після отелення, які мали найвищу молочну 

продуктивність, що вказує на неповноцінність перших статевих циклів після 

отелення через дисбаланс статевих і гонадотропних гормонів під впливом 

багатьох ендо- та екзогенних чинників. Одним із таких чинників може бути 

дефіцит енергії, котрий виникає під час перехідного періоду, і його практично 

неможливо усунути шляхом повноцінної збалансованої годівлі 

високопродуктивних корів у перші тижні після отелення, так як корова в цей 

період не може спожити таку кількість корму щоб забезпечити організм 

енергією при генетично зумовленій високій молочній продуктивності [102] і 

вимушена використовувати запаси поживних речовин із депо свого організму.  

Таблиця 3.2   

Тривалість періоду від отелення до діагностики оваріальних кіст у корів 

Періоди виявлення 

кіст яєчників після 

родів, днів 

Досліджено, 

гол. 

Діагностовано 

кісти яєчників, 

гол. 

% 

60 і менше 1060 165 15,6/60,7 

61-120 703 70 10,0/25,7 

121-180 501 25 5,0/9,2 

181 і більше 301 12 4,0/4,4 

Всього 2565 272 10,6 

Примітки: чисельник – відсоток корів з кістами залежно від періоду після родів; знаменник 

– відсоток від загальної кількості корів з кістами яєчників 

 

Четверть групи корів, у яких діагностували кісти яєчників становили 

неплідні тварини з більш тривалим періодом неплідності від двох до чотирьох 
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місяців після отелення, тобто, в яких ще тривав або закінчувався період 

найвищої молочної продуктивності. У 9,2 % корів кістозну патологію яєчників 

діагностували через чотири – шість місяців після отелення, що може бути 

пов’язане з розладами гормонального фону внаслідок хронічного порушення 

обміну речовин і тривалої лактації. І решта 4,4 % тварин з кістами яєчників 

отелилися більше шести місяців назад. Слід відмітити, що лютеїнові кісти 

діагностували лише у 1,1 % корів після сотого дня лактації (рис. 3.1).  

 

 

Рис. 3.1. Лютеїнова кіста яєчника у корови 

1. Потовщена стінка кісти; 2. Порожнина кісти; 3. Дрібні фолікули 

 

Отже, із усіх корів з кістозною патологією яєчників найчастіше її 

діагностували у 86,4 % тварин впродовж перших чотирьох місяців 

неплідності, тобто протягом найближчого періоду після отелення і за 

максимальної молочної продуктивності, що може бути пов’язано з 

затягуванням інволюційних процесів у статевих органах, розвитком на його 

фоні гострих і хронічних запальних процесів з подальшим їх переходом у 

субклінічні. Усі ці процеси відбувалися на фоні молочної домінанти під 

впливом метаболічних і гормональних розладів. 
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3.1.3. Частота утворення кіст яєчників у корів залежно від 

тривалості попередньої лактації  

На наступному етапі аналізу результатів діагностичного етапу 

гінекологічної диспансеризації щодо частоти діагностики кістозної патології 

яєчників у корів залежно від тривалості попередньої лактації встановили їх 

прямий взаємозв’язок. У неплідних корів з подовженою попередньою 

лактацією відмічали зростання частоти діагностики кіст яєчників (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3  

Поширеність кіст яєчників у корів залежно від тривалості попередньої 

лактації. 

Тривалість лактації, 

діб 

Кількість 

досліджуваних 

корів 

З них з кістами яєчників 

голів % 

Корови-первістки 623 25 4,0/9,2 

330 і менше 183 12 6,6/4,4 

331–360 296 24 8,1*/8,8 

361–390 562 65 11,6***/23,9 

391 і більше 901 146 16,2***/53,7 

Всього / в середньому 2565 272 10,6 

Примітки: чисельник – відсоток корів з кістами залежно від тривалості лактації; знаменник 

– відсоток від загальної кількості корів з кістами яєчників 
 

За гінекологічного дослідження корів-первісток кісти яєчників 

діагностували у найменшої кількості тварин, що в середньому склало 4,0 %. У 

групі корів з тривалістю лактації близькою до фізіологічно обґрунтованих 

меж, яка становила менше 330 діб кістозну патологію яєчників реєстрували 

тільки у 6,6 %, але це було більше, ніж у корів-первісток на 2,6 % або у 1,65 

раза. У тварин наступної групи з тривалістю лактації понад 331 добу, і до 360 

діб частота виявлення кіст яєчників мала незначну тенденцію до зростання на 

1,5 %, що було більше порівняно з коровами-первістками у два рази. У групі 
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корів з тривалістю лактації більше 361 доби, і до 390 діб тенденція до 

зростання частоти розвитку кіст у яєчниках була вже більше виражена вона 

підвищилась ще на 3,5 % або майже у три рази відносно молодих тварин 

першої групи. У корів з подовженою лактацією більше 391 доби, кісти 

яєчників діагностували у чотири рази частіше, ніж у корів-первісток і у два з 

половиною рази відносно дорослих корів першої групи та у два рази порівняно 

з коровами з тривалістю лактації до року. 

Отже, частота розвитку кіст яєчників у корів залежить від тривалості 

попередньої лактації про що свідчить її зростання у 2–4 рази у тварин з 

подовженою лактацією відносно корів-первісток і тварин з її тривалістю в 

межах одного року. 

 

3.1.4. Частота утворення кіст яєчників у корів залежно від кількості 

лактацій  

Отримані результати щодо частоти кіст яєчників у корів за подовженої 

попередньої лактації спонукали нас до проведення аналізу поширеності 

кістозної патології яєчників у тварин різних вікових груп. 

Аналізуючи частоту розвитку кістозної патології яєчників у корів 

залежно від їх віку встановили підвищення поширеності цієї патології у тварин 

старших вікових груп порівняно з молодими коровами (табл. 3.4). 

Зокрема, кількість лактацій впливала на поширеність кістозної патології 

яєчників у корів різних вікових груп. Поширеність розвитку кіст у корів другої 

та третьої лактацій зростала відносно їх частоти у корів-первісток на 3,3–4,9 

% або у 1,8–2,2 рази. 

Крім того, встановили, що починаючи з четвертої лактації у корів 

відмічалося підвищення частоти патології яєчників у вигляді кіст яєчників, яка 

вірогідно зростала у 3,4–5,7 рази (Р˂0,001) відносно корів-первісток. 

Слід відмітити, що поширеність кіст яєчників у корів починаючи з 

четвертої лактації була на рівні від 13,7 до 22,8 % після сьомої лактації. 
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Таблиця 3.4 

Частота діагностики фолікулярних кіст у корів залежно від кількості 

лактацій 

Кількість 

лактацій 

Кількість 

досліджених 

корів 

З них з кістами яєчників 

голів % 

1 623 25 4,0/9,2 

2 532 39 7,3/14,3 

3 384 34 8,9/12,5 

4 322 44 13,7/16,2 

5 297 45 15,2/16,5 

6 196 37 18,9/13,6 

7 і більше 211 49 22,8/18,0 

Всього  2565 272 10,6 

Примітки: чисельник – відсоток корів з кістами залежно від кількості лактацій; знаменник 

– відсоток від загальної кількості корів з кістами яєчників 

 

Отже, узагальнюючи результати проведених досліджень можна зробити 

висновок про те, що у 86,4% неплідних корів з кістами яєчників – вони 

реєструються протягом перших чотирьох місяців після отелення, частота їх 

розвитку у 2,46 рази частіше відмічається у тварин з подовженою 

попередньою лактацією більше 391-ї доби, і підвищується у 3,4–5,7 рази 

починаючи з четвертої та подальших лактацій. 

Таким чином, поширеність розвитку кіст яєчників у корів в середньому 

склала 10,6 % від числа неплідних тварин маточного стада. Слід відмітити, що 

частота діагностики кіст змінювалась залежно від віку корів. Зокрема у корів-

первісток і тварин другої та третьої лактацій кісти яєчників реєстрували у 

межах 4,0–8,9 %, а у корів старшої вікової групи починаючи з четвертої та 

наступних лактацій цей показник становив 13,7 % до 23,2 % у тварин після 

сьомої лактації.   
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3.2. Етіопатогенетичні механізми розвитку кіст яєчників у корів і їх 

діагностика 

 

3.2.1. Захворюваність корів кістозною патологією яєчників при 

взаємодії різних чинників 

Метою досліджень було визначити та порівняти поширеність 

акушерської й гінекологічної патології, в тому числі утворення кіст яєчників у 

корів. Під час аналізу раціонів годівлі тварин виявлено, що вони в основному 

збалансовані за всіма поживними речовинами, вітамінами, макро- і 

мікроелементами. Проте слід звернути увагу, що в кормах першого відділення 

концентрація афлатоксину перевищувала максимально допустимий рівень 

(МДР) у 1,2 рази (0,07 мг/кг), тоді як у кормах другого відділення вміст 

афлатоксину не перевищував МДР. Відповідно у корів обох відділень 

досліджували уміст білка та сечовини у молоці. Під час дослідження було 

виявлено підвищений уміст сечовини та зниження рівня білка у корів першого 

відділення (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Уміст білка (г/л) і сечовини (ммоль/л) у молоці корів 

контрольних груп (n=20) 
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У тварин другого відділення ці показники не виходили за межі 

референтних значень фізіологічної норми. Зокрема, уміст сечовини у молоці 

корів першого відділення перевищував його показник тварин другого 

відділення у 1,6 раза, а рівень білка в молоці був менший на 0,3 г/л, що свідчить 

про токсичний вплив сечовини на організм тварин, в тому числі на статеві 

органи. Результати діагностичного етапу акушерської диспансеризації корів 

представлені у таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5  

Результати діагностичного етапу акушерської диспансеризації корів 

упродовж післяотельного періоду 

Діагноз 

Відділення  

перше друге 

n=248 n=242 

n % n % 

Затримання посліду 30 12,1 14 5,8* 

Метрит 51 20,6 31 12,8* 

Субінволюція матки 93 37,5 62 25,6** 

Цервіцит  49 19,8 28 11,6* 

Ендометрит  108 43,5 75 30,1** 

Всього  138 55,6 105 43,4** 

Примітки: *p<0,05; **p<0,01. 

Затримання посліду у корів першого відділення відмічалося у два рази 

частіше порівняно з тваринами другого відділення. Крім того, у корів першого 

відділення частіше реєстрували метрит на 7,8 %, субінволюцією матки на 11,9 

%, цервіцит на 8,2 %. Загалом акушерська патологія у корів першого 

відділення відмічалася на 12,2 % більшої кількості тварин порівняно з другим 

відділенням. В обох відділеннях господарства найбільш частою акушерською 

патологією був післяотельний ендометрит він реєструвався у 43,5 % корів 

першого відділення та 30,1 % тварин другого відділення. 
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Необхідно відмітити, що післяотельний ендометрит у більшості тварин 

обох відділень розвивався на фоні затримання посліду, метриту та 

субінволюції матки, і як правило, супроводжувався цервіцитом.  

Під час гінекологічного дослідження неплідних корів на обох фермах 

діагностували цілий ряд патологічних станів статевих органів, які 

характеризувалися клінічними ознаками розвитку функціональних розладів і 

запальних процесів. Серед функціональних розладів яєчників частіше всього 

діагностували їх гіпофункцію та утворення кіст на фоні гіпотонії матки, що в 

більшості випадків супроводжувалось субклінічним запальним процесом. 

Результати гінекологічного дослідження представлені у таблиці 3.6.  

Таблиця 3.6  

Результати гінекологічного дослідження неплідних корів протягом 90 діб 

після отелення 

Діагноз 
Перше відділення Друге відділення 

голів % голів % 

Гіпофункція яєчників 29 19,5/11,7 37 31,1/15,3 

Кісти яєчників на фоні 

атонії та гіпотонії матки 
45 30,2/18,1 22 18,5/9,1** 

Персистентне жовте тіло 5 3,4/2,0 4 3,4/1,7 

Оофорит 1 0,7/0,4 2 1,7/0,8 

Сальпінгіт 4 2,7/1,6 5 4,2/2,1 

Ендометрит 36 24,2/14,5 27 22,7/11,2 

Цервіцит 29 19,5/11,7 22 18,5/9,1 

Разом 149 60,1 119 49,2* 

Жовте тіло  99 39,9 123 50,8* 

Всього корів до 90 діб 

після родів 
248 – 242 – 

Примітки: *p<0,05; **p<0,01. 
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Аналізуючи результати гінекологічного дослідження неплідних корів 

встановили, що у тварин з підвищеним умістом у молоці сечовини і 

зменшеним – білку, загальна захворюваність гінекологічними хворобами була 

на 10,9 % більша, ніж у корів з цими показниками в референтних межах. 

У корів з високим умістом сечовини в молоці майже у два рази частіше 

діагностували кісти яєчників на фоні гіпотонії матки, яка розвивалася 

внаслідок хронічного субклінічного запалення. Отримані результати щодо 

поширеності кіст у корів можна пояснити неповноцінністю перших статевих 

циклів після отелення через дисбаланс статевих і гонадотропних гормонів під 

впливом вище названих чинників. Частота діагностики всіх інших патологій 

матки і яєчників, як функціонального так і, запального походження також мала 

певні межі відхилення у кожній групі тварин. Проте, слід звернути увагу на 

частоту патології статевих органів запального характеру у неплідних тварин. 

Так, у корів з підвищеним рівнем умістом у молоці сечовини і зменшеним – 

білку запальні процеси статевих органів у вигляді ендометриту, цервіциту, 

сальпінгіту, оофоріту діагностувались у 1,2 раза частіше, ніж у тварин без 

таких порушень, що вказує на стійкість організму до запальних станів і на 

поліетіологічний характер їх виникнення. 

Відомо, що за втрати функціональної активності кісти у яєчнику (рис 

3.3) може відновлюватися фолікулогенез з виникненням наступної 

фолікулярної хвилі та розвитком домінуючого фолікула з подальшою 

овуляцією, тобто відбувається регресія фолікулярної кісти, що спричиняє 

відновлення статевої циклічності та самовиліковування корови.  

Під час трансректальної пальпації та ультразвукового дослідження корів 

з кістами, які втрачали функціональну активність, виявляли спочатку 

зникнення флуктуації з наступним її ущільненням і зменшенням в розмірах. 

Під час сонографії, на ехограмі яєчника, в якому відбувається регресія 

фолікулярної кісти було видно зернисту нерівномірну ехогенність 

внутрішньої її стінки в середині гонади, що вказує на спадання кісти, а навколо 

неї в паренхімі яєчника можна розрізнити ехонегативні ділянки декілька 
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міліметрів в діаметрі, які забезпечують розвиток наступної фолікулярної 

хвилі. 

 

Рис. 3.3. Ехограма кісти яєчника під час регресії  

1. Яєчник, 2. Кіста під час регресії, 3. Спадання стінки кісти,                    4. 

Антральні фолікули наступної хвилі 

В подальшому із цих фолікулів виділиться домінантний фолікул (рис. 

3.4), який може перетворитися в нову кісту або піддатись овуляції. 

 

Рис. 3.4. Ехограма яєчника корови на початку нової хвилі розвитку антральних 

фолікулів 

1. Яєчник, 2. Домінантний фолікул, 3. Підлеглі фолікули  

1 2 

3 

4 



85 

 

Відновлення фолікулогенезу після втрати функціональної активності 

кісти, тобто її деградації прийнято називати самовиліковуванням корів, яке 

досить часто відмічається впродовж 60 – 90 діб після отелення.  

Після дегенерації кісти у паренхімі яєчника продовжували свій розвиток 

декілька (4–5) порожнинних фолікулів, тобто відбувалося формування 

фолікулярної фази статевого циклу через розвиток наступної фолікулярної 

хвилі. Серед цих антральних фолікулів виділявся домінуючий, який досягав 

величини передовуляторного фолікула та відбувалась його овуляція.  

Такий перебіг фолікулогенезу у яєчниках з ознаками самовиліковування 

та проявом феноменів стадії збудження статевого циклу реєстрували у 53,3 % 

корів з високим вмістом у молоці сечовини та низьким білка, а також у 72,7 % 

тварин без таких порушень (рис. 3.5) .  

 

 

Рис. 3.5. Частота відновлення фолікулогенезу та повторного 

утворення кіст у яєчниках корів після втрати активності фолікулярних 

кіст (n=67) 

У решти 46,7 % тварин першої популяції та 27,3 % – другої, 

діагностували перетворення домінантного фолікула у нову кісту. У цих корів 

відмічали згладжений, слабкий прояв тільки окремих феноменів (незначна 
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гіперемія слизової оболонки присінка піхви) статевого циклу, частіше 

анафродизію. 

Отже, у високопродуктивних неплідних корів впродовж двох місяців з 

31 до 90 доби після отелення за надмірного умісту у молоці сечовини і 

зменшеним – білку відмічається підвищення частоти кістозної патології 

яєчників майже у два рази та зниження частоти втрати кістою функціональної 

активності, а також відновлення фолікулогенезу (самовиліковування) на 

19,4%, порівняно з тваринами без такого порушення. 

 

3.2.2 Молочна продуктивність корів з кістами яєчників  

Під час діагностичного етапу гінекологічної диспансеризації маточного 

стада, який в умовах даного господарства проводили в усіх корів, що 

знаходилися з 31 по 60 добу після отелення та неплідних тварин на більш 

пізніх термінах лактації. При цьому враховували молочну продуктивність 

корів залежно від стану статевих органів і зокрема яєчників, наявність жовтого 

тіла, що свідчить про відновлення статевої циклічності після отелення або 

виявлення кістозного переродження яєчників. Аналізуючи отримані дані 

встановили, що у корів з кістами яєчників середня молочна продуктивність (за 

добу) перед проведенням діагностичного етапу гінекологічної диспансеризації 

була вищою майже на чотири кг порівняно з тваринами, в яких виявляли 

циклічне жовте тіло та різні за розмірами антральні фолікули, тобто у цих 

корів відновилась статева циклічність (табл. 3.7.). 

Залежно від пори року в яку проводили дослідження різниця молочної 

продуктивності між тваринами з відновленою статевою циклічністю та корів 

з кістами яєчників була неоднаковою. Відповідно весною була найвища 

молочна продуктивність у тварин з кістами яєчників і різниця  порівняно з 

коровами за відновлення статевої циклічності також була найвищою та склала 

більше 6 кг (Р˂0,001). За дослідження тварин зимою  різниця продуктивності 

корів між групами також була суттєвою на рівні 4,7 кг (Р˂0,001). Під час  

літнього та осіннього досліджень ця різниця щодо продуктивності корів з 
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кістами яєчників і клінічно здорових тварин з відновленою статевою 

циклічністю була набагато менша і становила відповідно 2,5 (Р˂0,01) і 2,2 кг 

(Р˂0,05). Таке явище щодо зменшення різниці молочної продуктивності у 

корів за різного стану статевих органів можна пояснити зниженням якості 

консервованих кормів у весняну та літню пори року, а також із негативним 

впливом температурного стресу на всіх тварин незалежно від стану статевих 

органів і зокрема за наявності кіст або відновлення статевої циклічності з 

утворенням жовтого тіла на місці зрілого фолікула після овуляції.  

Таблиця 3.7 

Молочна продуктивність корів з відновленою статевою циклічністю та з 

кістами яєчників, М±m кг 

Пора року Відновлена статева 

циклічність 

Кіста яєчників Різниця, 

кг  

n продуктивність n % продуктивність 

Зима   48 30,1±0,51 67 24,6 34,8±0,31*** 4,7 

Весна   43 30,3±0,53 69 25,4 36,4±0,36*** 6,1 

Літо   39 33,2±0,86 74 27,2 35,7±0,35** 2,5 

Осінь   41 33,9±0,85 62 22,8 36,1±0,34* 2,2 

Середня  131 31,8 272 100 35,7 3,9 

Примітки: *– Р˂0,05; **– Р˂0,01; ***– Р˂0,001, відносно корів з відновленою статевою 

циклічністю 

 

Підвищений рівень молочної продуктивності у корів з кістами яєчників 

перед їх діагностикою відносно клінічно здорових тварин з відновленою 

статевою циклічністю після отелення може бути викликаний високим рівнем 

пролактину в організмі корів з порушеним фолікулогенезом. Такий стан 

яєчників у корів, і зокрема фолікулогенезу викликаний розладом різних 

патогенетичних механізмів регуляції фолікуло- і лютеогенезу та лютеолізісу у 

тварин з кістами яєчників. 
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Виходячи із вищенаведених даних можна зробити висновок, що у корів 

у продовж всього року за кістозної патології яєчників молочна продуктивність 

перед проведенням діагностичного етапу диспансеризації була вірогідно вища 

на 2,2–6,1 кг порівняно з тваринами за відновлення статевої циклічності, тобто 

з функціонально активними яєчниками, що характеризувалося наявністю 

жовтого тіла та антральних фолікулів на різних стадіях розвитку. Це може 

бути непрямим доказом молочної домінанти у цих корів за рахунок 

підвищеного рівня пролактину, а також розладу гормональної та цитокінової 

регуляції репродуктивної функції у високопродуктивних молочних корів [90].  
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3.2.3 Діагностичні критерії за розвитку фолікулярних кіст у 

яєчниках корів 

 

 3.2.3.1 Взаємозв'язок між розміром фолікулів перед осіменінням і 

рівнем прогестерону після нього та запліднюваністю корів за стимуляції 

та синхронізації еструсу 

Відомо, що овуляція домінантних фолікулів у корів за спонтанного 

прояву еструсу відбувається в основному за досягнення ними розмірів 14-

17 мм в діаметрі [169]. Проте, застосування різних протоколів стимуляції та 

синхронізації статевої циклічності дозволяє збільшити кількість овуляцій у 

корів і телиць з меншими та більшими параметрами фолікулів. 

Розмір фолікулів перед овуляцією може бути важливим фактором, який 

впливає на рівень статевих гормонів, що зумовлює поведінку тварин під час 

еструсу та спонукає фолікулярні клітини до трансформації у великі і малі 

лютеоцити [147-151]. Подальше утворення і розміри жовтого тіла (ЖТ) 

впливають на рівень прогестерону у крові і пов'язані з розміром фолікула 

перед овуляцією, як відомо, вони впливають на виживання ембріонів [152], 

особливо у ранній ембріональний період.  

Отже, багато досліджень було зосереджено на визначенні розмірів 

фолікулів під час штучного осіменіння та вивченні їх впливу на гормональний 

профіль і запліднюваність корів.  

Попередні дослідження показали, що розмір фолікула перед овуляцією 

впливає на частоту настання вагітності, але результати суперечливі [147-157]. 

Деякі дослідники показали, що при збільшених фолікулах під час осіменіння 

частота настання тільності підвищувалася [29, 153, 158]. За їх  даними під час 

розвитку великих фолікулів вироблялося більше естрадіолу і прогестерону і 

утворювалось більше за розмірами жовте тіло. Крім того, велике жовте тіло, 

яке утворюється після овуляції на місці великих фолікулів, здатне виробляти 

більше прогестерону. Високий рівень прогестерону є важливим фактором 

раннього ембріонального розвитку у корів [64, 152].  Деякі дослідники 
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вказують, що показники вагітності вищі у корів після овуляції з меншими і 

молодими фолікулами [160]. Більш дрібні фолікули були також знайдені при 

високій виживаності ембріонів [43]. Тим не менше, ряд дослідників показали, 

що розмір фолікула не впливає на запліднюваність корів [157-168].  

Враховуючи вищезазначене, метою досліджень було визначити вплив 

розмірів фолікулів перед осіменінням корів, за стимуляції та синхронізації 

еструсу, на їх запліднюваність і прогестероновий профіль тільних і неплідних 

корів після осіменіння. 

Розмір фолікулів визначали перед осіменінням після проведення 

стимуляції та синхронізації статевої циклічності, а саме за використання 

протоколу ovsinch. Усі препарати згідно протоколу вводили в один і той час 

ввечері, а вранці перед осіменінням корів проводили заміри діаметру 

фолікулів за допомогою ультразвукового сканера «Easi Scan:Go». Під час 

дослідження знаходили матку визначали її ехогенну характеристику, і за 

нормального фізіологічного стану відбирали корову для подальших 

досліджень, а потім відшукували яєчник з домінантним фолікулом і визначали 

його розмір в діаметрі. Відповідно до розмірів фолікулів корів умовно 

розділили на три групи. до першої групи відносили тварин (51 гол.) за розміру 

фолікулів в діаметрі 13 і менше міліметрів, до другої групи відносили корів 

(83 гол.) з діаметром домінантного фолікула від 14 до 17 міліметрів, а корів із 

домінантним фолікулом 18 і більше міліметрів відносили до третьої групи 

тварин (147 гол.). У всіх групах корів відбирали кров для визначення 

концентрації  прогестерону на 6-у, 16-у, 21-у та 26-у добу після осіменіння. 

Перед визначенням вмісту прогестерону відбирали проби замороженої 

сироватки крові від 7 тільних і неплідних корів кожної групи залежно від 

величини фолікулів (168 зразків). 

На рис. 3.6 зображена ехограма яєчника корови перед осіменінням за 

стимуляції та синхронізації стадії збудження статевого циклу з домінантним 

фолікулом менше 13 мм і дрібними підлеглими антральними фолікулами та 

залишковим жовтим тілом.  
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Рис. 3.6. Ехограма яєчника корови з домінантним фолікулом перед 

овуляцією менше 13 мм в діаметрі 1. Яєчник, 2. Домінантний фолікул, 3. 

Підлеглі фолікули, 4. Жовте тіло 

 

На рис. 3.7 представлена ехограма яєчника корови з домінантним 

фолікулом 15 мм і дрібними підлеглими антральними фолікулами та 

залишковим жовтим тілом.  

 

Рис. 3.7. Ехограма яєчника корови з домінантним фолікулом перед 

овуляцією 15 мм в діаметрі 1. Межі яєчника, 2. Домінантний фолікул, 3. 

Підлеглі фолікули, 4. Жовте тіло 
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Рис. 3.8. Ехограма яєчника корови з домінантним фолікулом перед 

овуляцією більше 18 мм в діаметрі. 1.Межі яєчника; 2.Домінантний фолікул; 

3. Підлеглі фолікули; 4.Жовте тіло 

 

Визначення вмісту прогестерону у крові корів взятої через 6 діб після 

осіменіння за стимуляції та синхронізації статевої циклічності показало 

залежність його концентрації від величини фолікулів перед овуляцією (рис. 

3.9). Зокрема, в названий термін після осіменіння рівень прогестерону у 

тільних корів був найвищий у тварин з діаметром фолікулів перед овуляцією 

18 і більше мм і вірогідно відрізнявся від групи корів з діаметром домінантних 

фолікулів 13 і менше міліметрів, відповідно у 3,6 раза (р<0,05) і тварин з 

домінантними фолікулами 14–17 мм в діаметрі у 1,8 раза (р<0,05). Отже, 

можна припустити, що концентрація прогестерону у крові корів впродовж 6 

діб після осіменіння залежить від величини фолікулів перед ним. Водночас у 

тільних корів на 16 добу після оcіменіння концентрація  прогестерону була 

найменша у тварин із фолікулами 13 і менше міліметрів у діаметрі та вірогідно 

відрізнявся від корів з розмірами домінантних фолікулів від 14 до 17 мм 

(другої групи) на 25 % (р<0,05) і 18 і більше міліметрів (третьої групи) у 3 рази 

(р<0,01). Слід відмітити, що у тільних тварин другої групи рівень 
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прогестерону був нижчий, ніж у корів третьої групи у 2,4 раза (р<0,05), що 

підтверджує висловлене вище припущення та узгоджується з результатами 

отриманими рядом інших дослідників [161-163]. 

В подальшому у крові тільних корів першої групи концентрація 

прогестерону мала тенденцію до підвищення до 21 доби вагітності та вірогідно 

зростала у 2,24 раза (р<0,01)  на 26 добу після осіменіння. Водночас у корів 

другої та третьої груп рівень прогестерону впродовж усього терміну 

дослідження мав лише тенденцію до підвищення. Проте, на 21 добу вагітності 

у цих групах корів уміст прогестерону був вірогідно вищий, ніж у корів з 

дрібними фолікулами 13 і менше міліметрів на 75% (р<0,05) і у 1,9 раза 

(р<0,01), відповідно. 

 

Рис. 3.9. Рівень прогестерону у крові тільних корів після осіменіння 

залежно від розмірів домінантних фолікулів перед овуляцією за 

синхронізації еструсу (n=21) 

 

На 26 добу тільності концентрація прогестерону в усіх групах корів була 

на однаковому рівні вірогідно не відрізнялась між усіма групами тварин, що 

можна пояснити його утворенням у фетоплацентарному комплексі під час 

вагітності. 
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Таким чином, концентрація прогестерону у крові тільних корів вірогідно 

відрізнявся залежно від розмірів фолікулів перед овуляцією тільки на шосту 

добу після осіменіння, найвищою вона була у корів третьої групи з 

найбільшими за розмірами фолікулами перед овуляцією у 3,6 раза від першої 

та у 2,4 раза – другої груп тварин. На 21 добу після осіменіння рівень 

прогестерону у корів другої і третьої груп вірогідно не відрізнявся, але був 

вірогідно менший від них тільки у тільних корів першої групи відповідно у 

1,75 і 1,9 раза. 

Враховуючи вище викладене визначали запліднюваність корів залежно 

від розмірів домінантних фолікулів перед овуляцією за стимуляції та 

синхронізації статевої циклічності, яка відрізнялася в кожній групі тварин 

(рис. 3.10).  

 

 

Рис. 3.10. Заплідненість корів залежно від розмірів домінантних 

фолікулів перед овуляцією (n=281) 

 

Найвищою запліднюваність була у тварин з середніми розмірами 

домінантних фолікулів і становила 44,6 %, що на 5,6 % більше від середньої 

запліднюваності серед корів усіх груп. Водночас, кількість отриманих живих 

телят у цій групі тварин була більшою на 6,8 % від середнього показника по 

всіх групах корів.  
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У корів з розмірами діаметру домінантних фолікулів 13 мм і менше 

перед овуляцією, запліднюваність була меншою на 9,3 %, ніж у тварин з 

діаметром домінантних фолікулів 14–17 мм і майже однаковою вона була 

відносно корів з домінантними фолікулами в діаметрі 18 мм і більше. 

Отримано живих телят від корів першої та третьої груп менше на 10,1 і 12,8 % 

відповідно, ніж тварин другої групи.   

Отже, у другій групі корів із середніми розмірами домінантних 

фолікулів перед овуляцією вагітність переривалась у 1,2 % тварин, що у 1,7 і 

3,4 раза відповідно менше, ніж у групах корів з дрібними та великими 

домінантними фолікулами, що відбувалося в основному внаслідок пізньої 

ембріональної смертності. 

Таким чином, виходячи із результатів досліджень можна стверджувати, 

що від розмірів домінантних фолікулів перед овуляцією за стимуляції та 

синхронізації статевої циклічності залежить не тільки концентрація  

прогестерону у крові корів на 6 добу після осіменіння та впродовж 21 доби 

вагітності, але й їх  запліднюваність та відсоток отримання живих телят і 

пізньої ембріональної загибелі. 

Концентрація прогестерону у крові тільних і неплідних корів вірогідно 

відрізнявся залежно від розмірів домінантних фолікулів перед овуляцією. На 

шосту добу після осіменіння, найвищий рівень прогестерону був у корів з 

домінантними фолікулами перед овуляцією 18 мм і більше. На 21 добу після 

осіменіння рівень прогестерону у корів другої і третьої груп не відрізнявся і 

був вірогідно більший від тільних корів з фолікулами перед овуляцією 13 мм і 

менше. 

Запліднюваність корів і кількість живих народжених телят залежали від 

розмірів фолікулів перед овуляцією, найвищими ці показники були у корів з 

середніми розмірами домінантних фолікулів перед овуляцією 14–17 мм, 

найнижчими у тварин третьої групи з домінантними фолікулами 18 і більше 

міліметрів. 
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3.2.3.2 Розміри фолікулів перед осіменінням за стимуляції та 

синхронізації еструсу та зв'язок з рівнем прогестерону і розвитком 

фолікулярних кіст у неплідних корів  

Під час аналізу стану відтворної функції у корів, які залишилися 

неплідними після синхронізації еструсу встановили, що у тварин усіх груп 

відбувся прояв статевої циклічності до терміну діагностики вагітності, який 

може свідчити про настання ранньої ембріональної смертності. Прояв статевої 

циклічності відмічали у корів кожної групи незалежно від розмірів 

домінантного фолікула перед осіменінням за стимуляції та синхронізації 

еструсу. Його частота коливалась в межах 24,1–29,6 % в кожній групі тварин 

(рис. 3.11).  

 

Рис. 3.11. Частота розвитку фолікулярних кіст у корів, що 

залишилися неплідними після синхронізації еструсу (n=74) 

Так, збільшення рівня прогестерону у корів першої групи на 16 і 21 добу 

після осіменіння, що вказує на овуляцію та утворення жовтого тіла в цей 

період у певної кількості тварин цієї групи.  

У 65,6–70,4 % неплідних корів усіх груп можна було відслідкувати 

субклінічний прояв статевої циклічності за динамікою змін концентрації 

прогестерону у сироватці крові впродовж трьох тижнів (рис. 3.12). Зокрема, у 

групах корів, у яких після стимуляції та синхронізації еструсу перед 

осіменінням визначали середні (13–17 мм) та великі (18 і більше мм) за 
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розмірами фолікули, до 16 і 21 доби відбувалося зниження концентрації 

прогестерону після осіменіння, що свідчить про втрату функціональної 

активності жовтих тіл, а його зростання на 26 добу зумовлене наступною 

овуляцією та утворенням жовтих тіл у корів даних груп. 

 

Рис. 3.12. Рівень прогестерону у крові неплідних корів залежно від 

розмірів домінантних фолікулів перед осіменінням за синхронізації 

еструсу (n=21) 
 

Слід звернути увагу, що у решти неплідних корів (5,4–10,3 %) першої та 

третьої груп після стимуляції та синхронізації еструсу відбувався розвиток 

фолікулярних кіст, що підтверджує низький рівень прогестерону у сироватці 

крові впродовж тривалого періоду (більше 10 діб) на рівні до 1 нг/мл. Водночас 

необхідно відмітити, що у групі корів з діаметром фолікулів 14–17 міліметрів 

перед осіменінням після стимуляції та синхронізації еструсу розвиток 

фолікулярних кіст не реєстрували. У групі тварин з домінантними фолікулами 

в діаметрі 13 і менше міліметрів частота розвитку фолікулярних кіст складала 

10,3 % від усіх неплідних корів. Серед групи корів з фолікулами перед 

осіменінням 18 і більше  міліметрів фолікулярні кісти розвивались у 5,4 % 

тварин. 

Отже, у корів, які залишилися неплідними після штучного осіменіння за 

стимуляції та синхронізації статевої циклічності можуть розвиватися 

фолікулярні кісти яєчників, особливо у групах тварин з дрібними (13 мм і 
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менше) або великими (18 мм і більше) домінантними фолікулами, відповідно 

у 10,3 і 5,4 % корів, що характеризувалося наявністю в яєчниках порожнинних 

утворень діаметром більше 20 мм (рис. 3.13) і низькою концентрацією у крові 

прогестерону менше 1 нг/мл впродовж 10 діб і більше.  

 

Рис. 3.13. Ехограма яєчника корови за фолікулярної кісти. 1. Яєчник, 

2.Фолікулярна кіста, 3. Здавлений фолікул 

 

Таким чином, прогностичними ознаками розвитку фолікулярних кіст у 

корів після стимуляції та синхронізації статевої циклічності були дрібні або 

великі передовуляторні фолікули та низький рівень прогестерону у крові 

тварин менше 1 нг/мл впродовж 10 діб і більше.  

 

3.2.3.3 Гематологічні та біохімічні показники крові корів за кістозної 

патології яєчників 

На цьому етапі досліджень було проведено порівняльний аналіз 

біохімічних показників сироватки крові корів з метою виявлення 

патогномічних змін, що характеризують розвиток лютеїнових кіст як 

діагностично-прогнозтичні тести. 
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Для проведення експерименту було сформовано 2 групи корів за 

принципом аналогів. В одну групу входили корови з фізіологічним станом 

яєчників, у іншу з їх кістами. 

За гематологічного дослідження визначали концентрацію еритроцитів і 

лейкоцитів, відсоток сегментоядерних і мононуклеарних нейтрофілів, під час 

біохімічного дослідження визначали вміст гемоглобіну, глюкози, сечовини, 

азоту сечовини, креатиніну, АсАТ, АлАТ, кальцію, неорганічного фосфору. 

Результати досліджень гематологічних показників наведені в таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Гематологічні показники піддослідних корів, (M ± m) 

Показник Корови без кіст 

яєчників n=15 

Корови з кістами 

n=15 

Еритроцити, Т/л 7,22±0,17 7,15±0,21 

Лейкоцити, Г/л 7,47±0,46 7,31±0,52 

Сегментоядерні нейтрофіли, % 31,3±1,02 36,1±1,05 * 

Мононуклеарні нейтрофіли, % 5,1±0,61 4,0±0,21  

Гемоглобін, г/л 112,3±3,71 119,3±2,91 

Примітки: * – р <0,001 

Аналізуючи дані приведені у табл. 3.8 необхідно відзначити, що 

концентрація еритроцитів і лейкоцитів у крові корів із проявом повноцінних 

статевих циклів вірогідно не відрізнялася від тварин, в яких діагностували 

лютеїнову кісту яєчників.  

Проте, під час аналізу лейкоцитарної формули було встановлено 

достовірне збільшення сегментоядерних у 1,15 раза (р<0,001) та тенденцію до 

зменшення мононуклеарних нейтрофілів. Так, у клінічно здорових корів з 

проявом повноцінних статевих циклів сегментоядерні нейтрофіли складали 

31,3±1,02 %, тоді як у корів із кістами їх показник збільшився до 36,1±1,05 %, 

одночасно кількість мононуклеарних нейтрофілів у здорових корів була на 

рівні 5,1±0,61%, а у хворих лише 4,0±0,21%. 
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Рівень гемоглобіну у корів обох груп був у межах фізіологічних величин 

і достовірно не відрізнявся, хоча мав тенденцію до збільшення у корів, з 

розвитком кісти яєчників. 

В подальшому досліджували рівень біохімічних показників крові у корів 

залежно від фізіологічного та патологічного стану яєчників, за прояву статевої 

циклічності та при виникненні кіст яєчників. Результати наших досліджень 

наведено у таблиці 3.9.  

Таблиця 3.9 

Біохімічні показники корів з кісти яєчників у порівнянні із клінічно 

здоровими 

Показники Корови з 

кістами n=15 

Корови без кіст 

яєчників n=15 

Референтні 

показники 

Глюкоза г/л 3,46±0,027** 2,96±0,087 2,5–4,16 

Сечовина, ммоль/л 4,56±0,52 3,86±0,36 2,8–5,8 

Азот сечовини, мг% 8,72±1.0 7,37±0,68 7,1–9,2 

Креатинін, мкмоль/л 108±6,29 118,89±8,38 102,4–123,8 

АСТ, Од/л 128±18,46 118±33,05 117–132 

АЛТ, Од/л 16,8±1,88 17,56±1,75 15–19 

Кальцій, ммоль/л  1,74±0,08*** 2,1±0,03 1,63–2,13 

Неорганічний фосфор, ммоль/л 1,8±0,19 1,48±0,12 1,23–1,92 

Са/Р, од 1,02±0,15* 1,56±0,2 0,98–1,62 

Примітки: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 

 

Аналізуючи показники таблиці 3.9 слід звернути увагу на достовірне 

підвищення рівня глюкози у корів, які мають кісти яєчників, що може свідчити 

про порушення обмінних процесів в наслідок розвитку інсулінорезистентності 

клітин організму цих тварин, на що вказує вищесередня їх вгодованість більше 

4 балів рис 3.14.  
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Рис. 3.14. Корова з вгодованістю більше 4 балів 

 

Також нами виявлено недостовірне підвищення таких показників як 

сечовина, азот сечовини, що може вказувати на токсичний їх вплив на 

паренхіматозні органи корів з кістами яєчників і призводити до порушення 

обмінних процесів. 

На порушення обміну речовин та токсичного впливу їх продуктів  вказує 

стан ензимного обміну у корів з кістами в яєчниках. У цих тварин відмічали 

підвищення рівня аспартат-амінотрансферази до 128,0±18,46 мкмоль/л проти 

118,89±8,38 мкмоль/л у клінічно здорових корів. Аналізуючи кальцієво-

фософорний обмін слід вказати на той факт, що відношення кальцію до фосфору 

у хворих корів практично наближується до 1, тоді як у здорових залишається в 

межах 1,56±0,2. Такий стан виник на фоні різкого зниження вмісту кальцію до 

1,74 ммоль/л при підвищенні рівня фосфору до 1,8±0,19 ммоль/л. 

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що характерні зміни 

гематологічних показників, а саме підвищення відсотка сегментоядерних 

нейтрофілів у 1,15 раза та дисбаланс біохімічних показників крові порушення 

співвідношення між кальцієм та фосфором у на тлі підвищення рівня глюкози на 

16,9 % може слугувати додатковим діагностичним та прогностичним тестом при 

патології яєчників у корів.  
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3.3. Підвищення запліднюваності корів та профілактика утворення 

фолікулярних кіст яєчників 

 

3.3.1 Запліднюваність корів залежно від стану яєчників перед 

синхронізацією еструсу  

Перед синхронізацією еструсу формували групи корів для проведення 

наступної серії досліджень. Тварин з ЖТ у яєчнику та ригідною маткою, 

відносили до першої групи корів без гінекологічної патології. Тварин, в яких 

реєстрували утворення фолікулярних кіст і їх матка слабо реагувала на 

пальпацію відносили до другої групи. Тварин обох груп піддавали 

синхронізації за протоколом ovsynch. Ультразвукову діагностику вагітності 

проводили на 30-35 добу після осіменіння та визначали заплідненість корів і 

порівнювали з її показником за спонтанного прояву еструсу. Неплідним 

коровам після першого протоколу синхронізації еструсу його повторювали. 

Визначали та аналізували заплідненість корів після  другого протоколу 

синхронізації еструсу. Також порівнювали показники заплідненості тварин 

після першого та другого протоколів між собою. Крім того визначали загальну 

заплідненість корів після двох протоколів разом.  

Враховуючи невисокий відсоток тварин, які проявили статеву 

циклічність і запліднились впродовж 90 діб після отелення можна зробити 

висновок про необхідність використання протоколів індукції та синхронізації 

статевої циклічності. Тому на наступному етапі досліджень аналізували 

заплідненість корів у порівняльному аспекті за спонтанного прояву статевої 

циклічності та після її синхронізації та стимуляції у неплідних тварин. Під час 

аналізу відтворної функції корів визначали їх запліднюваність у першій і 

другій групах залежно від стану матки і яєчників перед проведенням 

протоколів синхронізації статевої циклічності, а також вираховували середній 

показник рис. 3.15. 

Слід відмітити, що до 90 доби після отелення у 69,9 % неплідних корів 

стан яєчників характеризувався відновленням їх функціональної активності. 
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Рис. 3.15. Запліднюваність корів за спонтанного прояву еструсу та 

після його синхронізації  

 

При цьому у яєчнику виявляли антральні фолікули на різних стадіях 

розвитку та / або жовте тіло. Водночас у 30,1 % діагностували розвиток кіст 

яєчників на фоні гіпотонії матки. 

За спонтанного прояву статевої циклічності запліднюваність корів була 

меншою на 3,8 % від середнього показника за стимуляції та синхронізації 

стадії збудження статевого циклу. Слід відмітити, що кількість тільних корів 

за синхронізації еструсу після спонтанного прояву статевої циклічності була 

вищою на 10,7 %, а за його стимуляції та синхронізації у корів з анафродизією 

та фолікулярними кістами заплідненість була меншою на 12,3 % (табл. 3.10).  

Після проведення першого протоколу синхронізації стадії збудження 

статевого циклу у корів з ЖТ у яєчниках запліднюваність складала 45,2 %, що 

на 23,0 % вище (р≤0,001), ніж у тварин другої групи.  

Аналізуючи заплідненість корів після другого протоколу синхронізації 

стадії збудження статевого циклу встановили, що вона зросла у першій групі 

корів на 23,7 % (р≤0,001), а у другій групі тварин на 13,7 % (р≤0,001) порівняно 

з її показником після першого протоколу.  
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Таблиця 3.10 

Запліднюваність корів після синхронізації еструсу  

залежно від стану статевих органів 

Синхронізація  Перша група Друга група 

корів запліднилось  корів запліднилось 

всього % всього % 

Перша   188 85 45,2 81 18 22,2 

Друга  103 71 68,9*** 63 23 35,9 

Разом  188 156 83,0*** 81 41 50,6*** 

Примітка: ***p<0,001 – порівняно з першою синхронізацією. 

 

У підсумку корів заплідненість після двох протоколів синхронізації 

еструсу у першій групі становила 83,0 % і була вищою порівняно з другою 

групою тварин на 32,4 % (р<0,001).  

Підсумовуючи результати синхронізації еструсу за двома протоколами 

у першій і другій групі корів можна зробити висновок, що заплідненість 

тварин залежить від функціонального стану матки та яєчників перед першою 

синхронізацією. 

Таким чином, результати досліджень вказують на значну поширеність 

неплідності у корів після проведення двох протоколів синхронізації еструсу. 

Так, серед корів першої групи після двохразової синхронізації 17,0 % тварин 

залишилося неплідними. У корів другої групи, цей показник становив 49,4%. 

Зважаючи на стан матки у неплідних корів перед першою індукцією та 

після другої синхронізацією статевої циклічності, а також враховуючи дані 

літератури щодо порушення функції яєчників за субклінічних хронічних 

запальних процесів статевих органів, а особливо за утворення кіст перед 

третьою синхронізацією тварин обох груп розділили на підгрупи. Коровам 

перших підгруп (дослідних) проводили санацію матки препаратом метрикюр 

перед синхронізацією еструсу (табл. 3.11). Слід зауважити, що в першій і 
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другій групах корів із-за низької молочної продуктивності було вибракувано, 

відповідно одну і дві тварини.   

Таблиця 3.11 

Запліднюваність корів після третього протоколу синхронізації еструсу  

залежно від стану статевих органів 

Група корів Перша група Друга група 

корів запліднилось корів запліднилось 

всього % всього % 

Дослідна 16 8 50,0 19 11 57,9* 

Контрольна 15 7 46,6 19 5 26,3 

Разом 31 15 48,4 38 16 42,1 

Примітка: *p<0,05 – порівняно з першою синхронізацією. 

 

У корів першої дослідної, в яких не діагностували патології яєчників 

перед першою синхронізацією статевої циклічності запліднюваність вірогідно 

не відрізнялась від контрольної групи та середнього показника по даній групі. 

Запліднюваність тварин другої дослідної групи, в яких перед першою 

синхронізацією статевої циклічності діагностували кісти була на 31,6 % вища, 

ніж у корів контрольної групи та на 15,8 % від середнього показника в даній 

групі. Порівняльний аналіз показників запліднюваності корів впродовж трьох 

протоколів синхронізації статевої циклічності представлений на рис. 3.16.  

Виходячи із приведених на рис. 3.16 даних слід звернути увагу на 

підвищення запліднюваності корів другої дослідної групи після санації матки, 

так як у тварин другої контрольної групи, де вона не проводилась, 

запліднюваність корів практично залишалась на такому ж рівні як після другої 

синхронізації. Загалом середня запліднюваність корів першої групи після 

третьої синхронізації знизилась на 20,5 % відносно її показника після другої 

синхронізації та знаходилась на рівні показника після першої синхронізації. У 

корів другої групи середня запліднюваність підвищилась на 6,2 % відносно її 

величини після другої синхронізації та на 19,9 % була вища, ніж після першої. 
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Рис. 3.16. Запліднюваність корів за синхронізації еструсу 

 

Проте слід відмітити, що в першій і другій групах тварин загалом 

залишились неплідними відповідно 8,5 % і 27,2 % корів. 

3.3.2 Профілактична ефективність санації матки на 21–27 добу після 

отелення щодо утворення кіст яєчників 

Враховуючи запліднюваність корів після санації матки препаратом 

Метрикюр другої підгрупи перед третьою синхронізацією статевої 

циклічності табл. 3.11 ми провели додатковий експеримент щодо ефективності 

проведення санації матки у тварин препаратом Фатроксимін на 21–27 добу 

після отелення з метою профілактики фолікулярних кіст і підвищення 

запліднюваності корів, за синхронізації еструсу на 50–60 добу після отелення 

(рис. 3.17). Перша група корів була дослідною (40 гол.) їм проводили санацію 

матки препаратом Фатроксимін на 21–27 добу після отелення, друга 

контрольною (34 гол.) їм препарат не використовували. Спонтанний еструс 

відмічали на 8,2 % у більшої кількості корів порівняно з контрольною групою. 

Водночас у цих корів була вища запліднюваність на 12,5 %. 
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Рис. 3.17. Запліднюваність корів дослідної і контрольної груп за 

спонтанного прояву еструсу (n=74) 

За санації матки у корів з загрозою трансформації клінічного 

ендометриту у субклінічний і розвиток фолікулярних кіст, на цьому фоні після 

стимуляції та синхронізації статевої циклічності запліднюваність була на 22,3 

% вища, ніж у контрольній групі тварин і майже не відрізнялася від її 

показника за спонтанного прояву статевої циклічності (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Заплідненість корів з дисфункцією яєчників після синхронізації еструсу 

на фоні санації матки 

Група корів Перша синхронізація Друга синхронізація 

корів запліднилось корів запліднилось 

всього % всього % 

Дослідна 37 15 40,5* 22 12 54,5* 

Контрольна 33 6 18,2 27 6 22,2 

Разом 70 21 30,0 48 18 37,5 

Примітка: *p≤0,05 – порівняно до контролю 

 

За наступної синхронізації еструсу запліднюваність корів зросла на 

14,0 % відносно першої та на 32,3 % порівняно з контрольною групою тварин, 

показник якої у цих корів був на рівні його значення у тварин з спонтанним 

проявом статевої циклічності.  

20

11,8

16,2

37,5

25

33,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

дослідна група контрольна група середнє значення

%

проявили еструс запліднились



108 

 

Отже, впродовж двох синхронізацій статевої циклічності у корів з 

загрозою трансформації клінічного ендометриту у субклінічний та розвитку 

фолікулярних кіст на його фоні за санації матки 73,0 % корів стали тільними 

порівняно з 36,4 % тварин контрольної групи, що вказує на доцільність 

проведення санації матки препаратом фатроксім на 21–27 добу після отелення 

перед стимуляцією та синхронізацією статевої циклічності у корів. 

 

3.3.3 Профілактична ефективність згодовування адсорбентів при 

кістах яєчників у корів 

Основними причинами частих випадків тривалої неплідності корів 

можуть бути функціональні порушення яєчників і матки. В багатьох молочних 

стадах досить значне поширення мають фолікулярні кісти яєчників. Вони 

можуть бути одними з основних причин виникнення тривалої неплідності, що 

вимагає значних витрат на діагностику і лікування хворих тварин. Водночас 

таких тварин дуже часто приходиться вибраковувати [2, 3]. 

Сприяючими факторами утворення фолікулярних кіст яєчників може 

бути згодовування неякісних кормів і переважання концентратного типу 

годівлі. Досить часто розвиток фолікулярних кіст супроводжується різними 

формами ендометриту, але частіше відмічають субклінічний його перебіг [14], 

тобто відбувається трансформація акушерської  патології в – гінекологічну 

[15, 16]. Основним сприяючим фактором утворення кіст яєчників у 

високопродуктивних корів є порушення технології годівлі, особливо 

надходження з кормом великої кількості фітоестрогенів, токсичних речовин 

[4, 13–17]. Вони сприяють ураженню внутрішніх органів, особливо 

паренхіматозних, а також органів відтворної системи [21, 25–28].  

Враховуючи результати досліджень висвітлені у підрозділі 3.2 про 

підвищення рівня сечовини і зниження вмісту білку в молоці, а також 

підвищену захворюваність корів акушерською та гінекологічною патологією 

на цьому фоні, поставили за мету визначити профілактичну ефективність 

згодовування адсорбційних препаратів щодо акушерської та гінекологічної 
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патології, в тому числі фолікулярних кіст яєчників, а також підвищення 

запліднюваності корів за стимуляції та синхронізації статевої циклічності.  

Підвищений рівень сечовини та знижений вміст білка у молоці 

контрольних груп корів в кінці першого місяця лактації може свідчить про 

порушення балансу травлення та розвитку запальних реакцій. Водночас у 

дослідних групах корів, яким додавали до раціону під час сухостійного та 

післяродового періодів адсорбційні препарати «Кормосан» виробництва 

фірми «Бровафарма» та «Мікосорб», Alltech, США з розрахунку, відповідно 

до настанови по їх використанню 2,5 та 2,0 кг на тонну корму 

характеризувалося зменшенням умісту сечовини на 2,5 – 2,6 ммоль/л і 

підвищенням рівня білка (0,3 г/л) у молоці контрольних груп корів на 25 – 30 

добу після отелення порівно з контрольними групами тварин без згодовування 

сорбентів (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18. Уміст білка (г/л) і сечовини (ммоль/л) у молоці корів 

контрольних і дослідних груп  

 

Таким чином, за згодовування сорбентів коровам починаючи з початку 

сухостійного періоду дозволило зменшити захворюваність тварин 
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акушерськими та гінекологічними хворобами та підвищити їх 

запліднюваність.  

Результати досліджень відносно профілактичного ефекту згодовування 

адсорбентів коровам, під час сухостійного і післяотельного періодів, з метою 

попередження розвитку акушерської патології представлені в таблиці 3.13.  

Необхідно відмітити, що ендометрит у більшості тварин всіх груп 

розвивався на фоні затримання посліду та субінволюції матки, и як правило, 

супроводжувався цервіцитом. 

Таблиця 3.13  

Вплив згодовування адсорбентів на частоту акушерської патології у 

корів 

Діагноз 

Групи корів 

контрольна дослідна контрольна дослідна 

n=47 n=49 n=44 n=48 

n % n % n % n % 

Затримання 

посліду 
4 8,5 2 4,1 5 11,4 3 6,3 

Субінволюція 

матки 
18 38,3 15 30,6 18 40,9 14 29,2 

Метрит 5 10,6 3 6,1 6 13,6 4 8,3 

Цервіцит  9 19,2 10 20,4 8 18,2 9 18,8 

Ендометрит   30 63,8 26 53,6 29 65,9 24 50,0 

 

Виходячи з представлених в таблиці 3.13 даних, слід зазначити, що 

згодовування коровам під час сухостійного та післяпологового періодів 

адсорбентів сприяє зниженню частоти акушерської патології. Зокрема, частота 

затримання посліду знизилася у дослідних груп корів на 4,4–5,1 %, 

субінволюції матки – 7,7–11,7 %, метриту – 4,5–5,3 %, ендометриту – 10,2–15,9 

% щодо корів контрольних груп. 
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Таким чином, введення в раціон корів адсорбентів у період сухостійного 

та післяродового періодів сприяє зменшенню частоти акушерської патології 

на 4,4–15,9 %. 

Під час гінекологічного дослідження безплідних корів встановлювали 

різні патології статевих органів, які представлені їх функціональними 

розладами та інфекційними процесами. Результати гінекологічного 

дослідження представлені в таблиці 3.14.  

Таблиця 3.14  

Результати гінекологічного дослідження корів до 90-ї доби після 

отелення 

Діагноз 

Групи корів 

контрольна дослідна контрольна дослідна 

n=47 n=49 n=44 n=48 

n % n % n % n % 

Гіпофункція яєчників 15 31,9 10 20,4 13 29,6 8 16,7 

Кісти яєчників 14 29,8 10 20,4 12 27,3 9 18,8 

Жовте тіло 15 31,9 27 55,1 18 40,9 29 60,4 

Оофорит 2 4,2 2 4,0 1 2,3 1 2,1 

Сальпінгіт 1 2,1 1 2,0 1 2,3 1 2,1 

Ендометрит 8 17,0 5 10,2 9 20,5 4 8,3 

Цервіцит 7 14,9 4 8,1 6 13,6 4 8,3 

Всього з патологією 

яєчників 
32 68,1 22 44,9* 26 59,1 19 39,6 

Примітка: *p≤0,05 – порівняно до контролю 

 

Слід відзначити, що функціональні розлади яєчників дуже часто 

відзначаються на фоні хронічних запальних процесів статевих органів. При 

аналізі результатів гінекологічного дослідження корів слід зазначити, що 

патологія яєчників на 19,5–23,2 % частіше зареєстрована у тварин 

контрольних груп. У цих корів майже в півтора рази частіше діагностуються 
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кисті яєчників на тлі гіпотонії матки, яка розвивається внаслідок хронічного 

субклінічного ендометриту. Результати дослідження щодо частоти розвитку 

кіст у корів можна пояснити неповноцінністю перших статевих циклів після 

родів внаслідок дисбалансу статевих та гонадотропних гормонів під впливом 

багатьох ендо- та екзогенних факторів. Частота діагностики всіх інших 

патологій матки та яєчників, як функціонального так і, запального характеру, 

мала певні відхилення у бік зменшення відносно контрольних груп тварин, що 

вказує на різноманіття причин їх виникнення. 

Водночас прояв спонтанної статевої циклічності в корів та їх 

запліднюваність підтверджують ефективність використання адсорбентів з 

метою підвищення відтворної функції корів табл. 3.15.  

Таблиця 3.15  

Відновлення статевої циклічності та заплідненість корів після 

стимуляції та синхронізації еструсу 

Показники 

Групи корів 

контрольна дослідна контрольна дослідна 

n=44 n=46 n=42 n=47 

n % n % n % n % 

Спонтанний еструс  15 34,1 27 58,7* 18 42,9 29 61,7 

Запліднилось 5 33,3 11 40,7 5 27,8 12 41,4 

І синхронізація, запл. 14 35,9 17 48,6 15 40,5 19 54,3 

ІІ синхронізація, запл. 8 32,0 7 38,9 8 36,4 7 43,8 

І+ІІ синхронізації, 

запл. 
22 56,4 24 68,6 23 62,2 26 74,3 

ІІІ синхронізація, запл. 8 47,1 6 54,5 7 50,0 5 55,6 

Всього запліднилось 35 74,3 41 89,1 35 82,3 43 91,5 

Примітка: *p≤0,05 – порівняно до контролю 

Слід відмітити, що спонтанний прояв статевої циклічності у групах 

корів, яким згодовували адсорбенти реєстрували частіше. Зокрема, у тварин 

дослідних груп еструс проявлявся в більшої їх кількості на 18,8–24,6 % 
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порівняно з контрольними групами корів. Крім того, запліднюваність цих 

тварин була вищою, відповідно на 7,4–13,6 %. Запліднюваність корів після 

першої стимуляції та синхронізації статевої циклічності також була вища у 

дослідних групах на 12,7–13,8 %. Подібний стан щодо запліднюваності корів 

відмічали після другої та третьої синхронізацій. Водночас неплідними 

залишилися у контрольних групах корів від 16,7 до 25,7 %, що на 8,2–14,8 % 

більше, ніж у групах тварин, яким згодовували адсорбенти. 

Таким чином, за введення в раціони корів під час сухостійного та 

післяродового періодів адсорбентів зростає частота спонтанного прояву 

статевої циклічності у 1,4–1,7 раза, а їх заплідненість підвищувалася 1,2–1,5 

раза. Після трьохразової стимуляції та синхронізації статевої циклічності 

заплідненість корів дослідних груп була вищою на 9,2–14,8 % порівняно з 

контрольними групами тварин. 

Дані досліджень проедставлені в публікації. 

Рошка Ф.Г., Краєвський А.Й., Чекан О.М. Вплив розміру фолікулів 

перед осіменінням на рівень прогестерону у крові та запліднюваність корів за 

синхронізації еструсу. Вісник Сумського національного аграрного 

університету. Серія «Ветеринарна медицина». 2017. Вип. 103. С. 375–378. 
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РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Результати гінекологічного дослідження неплідних корів за анафродизії 

вказують на значну частоту утворення кіст яєчників, яка складала 10,6 % від 

усього маточного поголів'я. Водночас частота їх діагностики не суттєво 

змінювалась залежно від пори року, в яку проводилось дослідження. Вона 

коливалась від 10,0 % в осінню пору року до 11,7 % влітку, що узгоджується з 

результатами досліджень приведеними у багатьох літературних джерелах [1–

3].  

Із усіх корів, в яких діагностували фолікулярні кісти яєчників більше 

половини 60,7 % були тварини з періодом лактації від 25–30 до 60 діб, тобто 

це були корови після отелення, які мали найвищу молочну продуктивність. 

Відомо початок лактації характеризується НЕБ [21]. Такий стан може 

призводити до дефіциту глюкози в гіпоталамусі та гіпофізі і призводити до 

порушення синтезу та виділення гонадотропінів, що спонукає утворення кіст 

яєчників [95]. Також встановлено, що близько 25 % корів мали кістозну 

патологію в період від 2-х до 4-х місяців лактації. Подібні дані були отримані 

рядом авторів [19, 20, 95]. У 9,2 % корів кісти яєчників діагностували через 

чотири – шість місяців після отелення. І решта 4,4 % тварин з кістами яєчників 

отелилися більше шести місяців назад. Слід відмітити, що лютеїнові кісти 

діагностували лише у 1,1 % корів після сотого дня лактації. Отримані дані 

узгоджуються із дослідженнями як вітчизняних, так і зарубіжних авторів [15, 

49, 149, 201, 203, 205]. 

За гінекологічного дослідження корів-первісток кісти яєчників 

діагностували у найменшої кількості тварин, що в середньому склало 4,0 %. У 

групі корів з тривалістю попередньої лактації менше 330 днів кісти яєчників 

реєстрували тільки у 6,6 %. У тварин наступної групи з тривалістю лактації 

понад 331 день, і до 360 днів частота виявлення кіст яєчників була більшою 

порівняно з коровами-первістками у два рази. У групі корів з тривалістю 
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лактації більше 361 дня, і до 390 днів зростання частоти розвитку кіст у 

яєчниках було більше виражене, підвищилась ще на 3,5 % або майже у три 

рази відносно первісток. У корів з подовженою лактацією більше 391 доби, 

кісти яєчників діагностували у чотири рази частіше, ніж у корів-первісток і у 

два з половиною рази відносно корів першої групи та у два рази порівняно з 

коровами з тривалістю лактації до року. На подібну тенденцію вказують інші 

дослідники [28, 31]. 

Отже, частота розвитку кіст яєчників у корів залежить від тривалості 

попередньої лактації про що свідчить її зростання у 2–4 рази у тварин з 

подовженою лактацією відносно корів-первісток і тварин з її тривалістю в 

межах одного року [28, 40–42]. 

Кількість лактацій впливала на поширеність кіст яєчників у корів різних 

вікових груп. Зокрема у корів другої та третьої лактацій частота утворення кіст 

зростала відносно корів-первісток у 1,8–2,2 рази. Крім того, встановили, що 

починаючи з четвертої лактації у корів відмічалося підвищення частоти 

діагностики кіст яєчників у 3,4–5,7 рази відносно корів-первісток. Слід 

відмітити, що поширеність кіст яєчників у корів починаючи з четвертої 

лактації була на рівні від 13,7 до 22,8 % після сьомої лактації. 

Отже, у 86,4 % неплідних корів кісти яєчників реєстрували впродовж 

перших чотирьох місяців після отелення, частота їх розвитку у 2,46 рази 

частіше відмічається у тварин з подовженою попередньою лактацією більше 

391-го дня, і підвищується у 3,4–5,7 рази починаючи з четвертої та подальших 

лактацій. Даною проблематикою займалися зарубіжні дослідники,  які 

висловлюють подібну думку [42, 43, 46]. 

Таким чином, поширеність розвитку кіст яєчників у корів склала 10,6 %. 

Слід відмітити, що частота діагностики кіст змінювалась залежно від віку 

корів. Зокрема у корів-первісток і тварин другої та третьої лактацій кісти 

яєчників реєстрували у межах 4,0–8,9 %, а у корів старшої вікової групи 

починаючи з четвертої та наступних лактацій цей показник становив 13,7 % 

до 23,2 % у тварин після сьомої лактації.  
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Аналізуючи результати гінекологічного дослідження неплідних корів з 

підвищеним умістом у молоці сечовини і зменшеним – білку встановили, що 

загальна кількість тварин з гінекологічною патологією була на 10,9 % більша, 

ніж у стаді корів з їх показниками в референтних межах. У цих корів майже у 

два рази частіше діагностували кісти яєчників на фоні гіпотонії матки, яка 

розвивалася внаслідок хронічного субклінічного запалення. Про значне 

поширення гінекологічної патології яєчників на фоні гіпотонії матки вказують 

ряд дослідників, що повязують з субклінічним перебігом ендометриту [99, 

138]. 

Відомо, що за втрати кістою функціональної активності у яєчнику може 

відновлюватися фолікулогенез з розвитком домінуючого фолікула та 

наступною овуляцією. Під час дослідження корів з кістами, які втрачали 

функціональну активність, виявляли спочатку зникнення флуктуації з 

наступним її ущільненням і зменшенням в розмірах. Водночас за сонографії у 

паренхімі яєчника відмічали розвиток декількох (4–5) порожнинних 

фолікулів, тобто виникала наступна фолікулярна хвиля. Серед антральних 

фолікулів виділявся домінуючий, який досягав величини передовуляторного 

фолікула та відбувалась його овуляція. Подібне явище виявляли інші 

дослідники [53].  

Відновлення фолікулогенезу після втрати функціональної активності 

кісти, тобто її регенерації прийнято називати самовиліковуванням корів, яке 

досить часто відмічається впродовж 60–90 діб після отелення [53]. Такий 

перебіг фолікулогенезу з ознаками самовиліковування та проявом еструс 

реєстрували у 53,3 % корів з високим вмістом у молоці сечовини та низьким – 

білка, а також у 72,7 % тварин без таких порушень. У решти 46,7 % тварин 

першої групи та 27,3 % – другої, діагностували перетворення домінантного 

фолікула у нову кісту.  

Отже, у високопродуктивних неплідних корів до 90 доби після отелення 

з підвищеним умістом у молоці сечовини і зменшеним – білку відмічається 

підвищення частоти кістозної патології яєчників майже у два рази та зниження 
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частоти втрати кістою функціональної активності, а також відновлення 

фолікулогенезу на 19,4 %, порівняно з тваринами без таких порушень. Про 

регресію фолікулярних кіст у корів і відновлення статевої циклічності у 

неплідних корів або трансформацію домінантних фолікулів у наступну кісту 

вказують результати досліджень інших авторів [91, 94].  

Молочна продуктивність корів з відновленою статевою циклічністю та з 

кістами яєчників була неоднаковою. Весною молочна продуктивність тварин 

з кістами яєчників була вища від корів за відновлення статевої циклічності на 

6 кг (Р˂0,001). Зимою різниця продуктивності корів склала 4,7 кг (Р˂0,001) на 

користь корів з кістами. Підібну ситуацію відмічали літню та осінню пори 

року проте з меншою різницею 2,5 (Р˂0,01) і 2,2 кг (Р˂0,05) відповідно. 

Підвищений рівень молочної продуктивності у корів з кістами яєчників 

відносно клінічно здорових тварин може бути викликаний високим рівнем 

пролактину в організмі корів з порушеним фолікулогенезом [9].  

Виходячи із вищенаведених даних можна зробити висновок, що у корів 

за кістозної патології яєчників молочна продуктивність упродовж року вища 

на 2,2–6,1 кг порівняно з тваринами за відновлення статевої циклічності. Це 

може бути непрямим доказом молочної домінанти у цих корів за рахунок 

підвищеного рівня пролактину, а також розладу гормональної та цитокінової 

регуляції репродуктивної функції у високопродуктивних молочних корів на 

що вказують ряд дослідників [59–65]. 

Відомо, що овуляція домінантних фолікулів у корів за спонтанного 

прояву еструсу відбувається за досягнення ними розмірів 14-17 мм в діаметрі 

[147]. Проте, застосування різних протоколів стимуляції та синхронізації 

статевої циклічності дозволяє збільшити кількість овуляцій у корів і телиць з 

меншими та більшими параметрами фолікулів. 

Розмір фолікулів перед овуляцією може бути важливим фактором, який 

впливає на рівень статевих гормонів, що зумовлює поведінку тварин під час 

еструсу та спонукає фолікулярні клітини до трансформації у великі і малі 

лютеоцити [147-150]. Подальше утворення і розміри жовтого тіла (ЖТ) 
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впливають на рівень прогестерону у крові і пов'язані з розміром фолікула 

перед овуляцією, як відомо, вони впливають на виживання ембріонів [150], 

особливо у ранній ембріональний період.  

Отже, багато досліджень було зосереджено на визначенні розмірів 

фолікулів під час штучного осіменіння та вивченні їх впливу на гормональний 

профіль і запліднюваність корів.  

Попередні дослідження показали, що розмір фолікула перед овуляцією 

впливає на частоту настання вагітності, але результати суперечливі [169-180]. 

Деякі дослідники показали, що при збільшених фолікулах під час осіменіння 

частота настання тільності підвищувалася [153, 156, 223]. За їх даними під час 

розвитку великих фолікулів вироблялося більше естрадіолу і прогестерону і 

утворювалось більше за розмірами жовте тіло. Крім того, велике жовте тіло, 

яке утворюється після овуляції на місці великих фолікулів, здатне виробляти 

більше прогестерону. Високий рівень прогестерону є важливим фактором 

раннього ембріонального розвитку у корів [21, 151]. Деякі дослідники 

вказують, що показники вагітності вищі у корів після овуляції з меншими і 

молодими фолікулами [157]. Більш дрібні фолікули були також знайдені при 

високій виживаності ембріонів [160]. Тим не менше, ряд дослідників показали, 

що розмір фолікула не впливає на запліднюваність корів [154–155].  

Враховуючи вищезазначене, визначалии вплив розмірів фолікулів перед 

осіменінням корів, за стимуляції та синхронізації еструсу, на їх 

запліднюваність і прогестероновий профіль тільних і неплідних корів після 

осіменіння. 

Розмір фолікулів визначали перед осіменінням після проведення 

стимуляції та синхронізації статевої циклічності за протоколом «ovsinch» за 

допомогою ультразвукового сканера «Easi Scan:Go». Відповідно до розмірів 

фолікулів корів умовно розділили на три групи. до першої групи відносили 

тварин за розміру фолікулів в діаметрі 13 і менше міліметрів, до другої групи 

відносили корів з діаметром домінантного фолікула від 14 до 17 міліметрів, а 

корів із домінантним фолікулом 18 і більше міліметрів відносили до третьої 
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групи тварин. У всіх групах корів визначали концентрацію прогестерону на 6-

у, 16-у, 21-у та 26-у добу після оіменіння. 

Вміст прогестерону у крові корів через 6 діб після осіменіння за 

стимуляції та синхронізації статевої циклічності залежав від величини 

фолікулів перед овуляцією. Рівень прогестерону у тільних корів був найвищий 

з діаметром фолікулів 18 і більше мм і відрізнявся від групи корів з діаметром 

домінантних фолікулів 13 і менше мм, відповідно у 3,6 раза (р<0,05) і тварин 

з домінантними фолікулами 14-17 мм в діаметрі у 1,8 раза (р<0,05). Слід 

відмітити, що у тільних тварин другої групи рівень прогестерону був нижчий, 

ніж у корів третьої групи у 2,4 раза (р<0,05), що підтверджує висловлене вище 

припущення та узгоджується з результатами отриманими рядом інших 

дослідників [22, 60, 87]. 

В подальшому у корів першої групи концентрація прогестерону мала 

тенденцію до підвищення до 21 доби вагітності та вірогідно зростала у 2,24 

раза (р<0,01) на 26 добу після осіменіння. Водночас у корів другої та третьої 

груп рівень прогестерону впродовж усього терміну дослідження мав лише 

тенденцію до підвищення. Проте, на 21 добу вагітності у цих групах корів 

уміст прогестерону був вірогідно вищий, ніж у корів з дрібними фолікулами 

13 і менше міліметрів на 75 % (р<0,05) і у 1,9 раза (р<0,01), відповідно. 

На 26 добу тільності концентрація прогестерону в усіх групах корів була 

на однаковому рівні вірогідно не відрізнялась між усіма групами тварин, що 

можна пояснити його утворенням у фетоплацентарному комплексі у цей 

період вагітності. 

Таким чином, концентрація прогестерону у крові тільних і неплідних 

корів вірогідно відрізнявся залежно від розмірів фолікулів перед овуляцією 

тільки на шосту добу після осіменіння, найвищою вона була у корів третьої 

групи з найбільшими за розмірами фолікулами перед овуляцією у 3,6 раза від 

першої та у 2,4 раза – другої груп тварин. На 21 добу після осіменіння рівень 

прогестерону у корів другої і третьої груп вірогідно не відрізнявся, але був 
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вірогідно більший від них тільки у тільних корів першої групи відповідно у 

1,75 і 1,9 раза. 

Водночас найвищою запліднюваність була у тварин з середніми 

розмірами домінантних фолікулів і становила 44,6 %.  

У корів з розмірами діаметру домінантних фолікулів 13 мм і менше 

перед овуляцією, запліднюваність була меншою на 9,3 %, ніж у тварин з 

діаметром домінантних фолікулів 14-17 мм і майже однаковою вона була 

відносно корів з домінантними фолікулами в діаметрі 18 мм і більше.  

У другій групі корів із середніми розмірами домінантних фолікулів 

перед овуляцією вагітність переривалась у 1,2 % тварин, що у 1,7 і 3,4 раза 

відповідно менше, ніж у групах корів з дрібними та великими домінантними 

фолікулами, що відбувалося в основному внаслідок пізньої ембріональної 

смертності. 

Таким чином, виходячи із результатів досліджень можна стверджувати, 

що від розмірів домінантних фолікулів перед овуляцією за стимуляції та 

синхронізації статевої циклічності залежить не тільки концентрація  

прогестерону у крові корів на 6 добу після осіменіння, але й їх запліднюваність 

та відсоток отримання живих телят і пізньої ембріональної загибелі [152, 162]. 

Концентрація прогестерону у крові неплідних корів вірогідно також 

залежала від розмірів домінантних фолікулів перед овуляцією. На шосту добу 

після осіменіння, найвищий рівень прогестерону був у корів з домінантними 

фолікулами перед овуляцією 18 мм і більше.  

Під час аналізу стану відтворної функції у корів, які залишилися 

неплідними після синхронізації еструсу встановили, що у тварин усіх груп 

відбувся прояв статевої циклічності до терміну діагностики вагітності, який 

може свідчити про настання ранньої ембріональної смертності. Прояв статевої 

циклічності відмічали у корів кожної групи незалежно від розмірів 

домінантного фолікула перед осіменінням за стимуляції та синхронізації 

еструсу [183, 223]. Його частота коливалась в межах 24,1–29,6 % в кожній 

групі тварин  
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Так, збільшення рівня прогестерону у корів першої групи на 16-у і 21-у 

добу після осіменіння, що вказує на овуляцію та утворення жовтого тіла в цей 

період у певної кількості тварин цієї групи.  

У 65,6–70,4 % неплідних корів усіх груп можна було відслідкувати 

субклінічний прояв статевої циклічності за динамікою змін концентрації 

прогестерону у сироватці крові впродовж трьох тижнів. Зокрема, у групах 

корів, у яких після стимуляції та синхронізації еструсу перед осіменінням 

визначали середні (13–17 мм) та великі (18 і більше мм) за розмірами фолікули, 

до 16 і 21 доби відбувалося зниження концентрації прогестерону після 

осіменіння, що свідчить про втрату функціональної активності жовтих тіл, а 

його зростання на 26 добу зумовлене наступною овуляцією та утворенням 

жовтих тіл у корів даних груп. 

Слід звернути увагу, що у решти неплідних корів (5,4–10,3 %) першої та 

третьої груп після стимуляції та синхронізації еструсу відбувався розвиток 

фолікулярних кіст, що підтверджує низький рівень прогестерону у сироватці 

крові впродовж тривалого періоду (більше 10 діб) на рівні до 1 нг/мл. Водночас 

необхідно відмітити, що у групі корів з діаметром фолікулів 14–17 мм перед 

осіменінням після синхронізації еструсу розвиток фолікулярних кіст не 

реєстрували. У групі тварин з домінантними фолікулами в діаметрі 13 і менше 

мм частота розвитку фолікулярних кіст складала 10,3 % від усіх неплідних 

корів. Серед групи корів з фолікулами перед осіменінням 18 і більше мм 

фолікулярні кісти розвивались у 5,4 % тварин. 

Отже, у корів, які залишилися неплідними після штучного осіменіння за 

стимуляції та синхронізації статевої циклічності можуть розвиватися 

фолікулярні кісти яєчників, особливо у групах тварин з дрібними (13 і менше 

мм) або великими (18 і більше мм) домінантними фолікулами, відповідно у 

10,3 і 5,4 % корів,  що характеризувалося наявністю в яєчниках порожнинних 

утворень діаметром більше 20 мм і низькою концентрацією у крові 

прогестерону менше 1 нг/мл впродовж 10 діб і більше.  
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Таким чином, прогностичними ознаками розвитку фолікулярних кіст у 

корів після стимуляції та синхронізації статевої циклічності були дрібні або 

великі передовуляторні фолікули та низький рівень прогестерону у крові 

тварин менше 1 нг/мл впродовж 10 діб і більше. На наявність подібних ознак 

вказують роботи інших авторів [24–36]. 

У корів з лютеїновими кістами яєчників було встановлено достовірне 

збільшення сегментоядерних у 1,15 раза (Р<0,001) та тенденцію до зменшення 

мононуклеарних нейтрофілів. Так, у клінічно здорових корів з проявом 

повноцінних статевих циклів сегментоядерні нейтрофіли складали 31,3±1,02 

%, тоді як у корів із кістами їх показник збільшився до 36,1±1,05 %, одночасно 

кількість мононуклеарних нейтрофілів у здорових корів була на рівні 5,1 ± 

0,61%, а у хворих лише 4,0 ± 0,21%. 

Крім того, у корів з лютеїновими кістами яєчників, було встановлено 

достовірне підвищення рівня глюкози що може свідчити про порушення 

обмінних процесів в наслідок розвитку інсулінорезистентності клітин [170, 

178] організму цих тварин, на що опосередковано вказує вищесередня їх 

вгодованість, більше 4 балів.  

Мінеральний обмін у корів з лютеїновими кістами характеризувався 

наближенням до одиниці співвідношення кальцію до фосфору, тоді як у 

здорових залишається в межах 1,56±0,2. Такий стан виник на фоні різкого 

зниження вмісту загального кальцію до 1,74 ммоль/л при недостовірному 

підвищенні рівня неорганічного фосфору до 1,8±0,19 ммоль/л. 

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що підвищення 

відсотка сегментоядерних нейтрофілів у 1,15 раза та порушення 

співвідношення між кальцієм і фосфором на фоні підвищення рівня глюкози 

на 16,9 % може слугувати додатковим діагностичним та прогностичним 

тестом при патології яєчників у корів. Ряд авторів також вказують на подібні 

зміни біохімічних показників крові корів за лютеїнових кіст [26, 90, 152].  

Найбільша кількість корів, що проявили статеву циклічність і стали 

тільними реєструвалась впродовж 61–90 доби лактації. Ці показники 
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становили відповідно 31,5 і 38,1 %. Водночас у корів з 31 по 60 добу 

спонтанний прояв статевої циклічності відмічали у 15,4 %, що у два раза 

менше, а їх запліднюваність була меншою на 13,1 % або у 1,5 раза.  

Отже, у високопродуктивних корів відновлення статевої циклічності 

відбувається на більш пізньому періоді лактації, що співпадає з результатами 

досліджень ряду авторів [12, 22, 90, 92, 93, 199, 203]. 

Враховуючи невисокий відсоток тварин, які проявили статеву 

циклічність і запліднились впродовж 90 діб після отелення можна зробити 

висновок про необхідність використання протоколів індукції та синхронізації 

еструсу. Тому на наступному етапі досліджень аналізували заплідненість корів 

у порівняльному аспекті за спонтанного прояву статевої циклічності та після 

її синхронізації у неплідних тварин. Під час аналізу відтворної функції корів 

визначали їх запліднюваність у тварин за функціональну активного стану 

яєчників і при кістах на фоні гіпотонії матки. 

За спонтанного прояву статевої циклічності запліднюваність корів була 

меншою на 3,8 % від середнього показника за синхронізації еструсу. Слід 

відмітити, що кількість тільних корів за синхронізації еструсу після 

спонтанного прояву статевої циклічності була вищою на 12,7 %, а за його 

індукції та синхронізації у корів з анафродизією та фолікулярними кістами 

заплідненість була меншою на 12,3 %.  

Після проведення першого протоколу синхронізації стадії збудження 

статевого циклу у корів з ЖТ у яєчниках заплідненість складала 45,2 %, що на 

23,0 % вище (р≤0,001), ніж у тварин другої групи.  

Аналізуючи заплідненість корів після другого протоколу синхронізації 

стадії збудження статевого циклу встановили, що вона зросла у першій групі 

корів на 23,7 % (р≤0,001), а у другій групі тварин на 13,7 % (р≤0,001) порівняно 

з її показником після першого протоколу.  

У підсумку корів заплідненість після двох протоколів синхронізації 

еструсу у першій групі становила 83,0 % і була вищою порівняно з другою 

групою тварин на 32,4 % (р≤0,001).  
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Підсумовуючи результати синхронізації еструсу за двома протоколами 

у першій і другій групі корів можна зробити висновок, що заплідненість 

тварин залежить від функціонального стану матки та яєчників перед першою 

синхронізацією. 

Таким чином, результати досліджень вказують на значну поширеність 

неплідності у корів після проведення двох протоколів синхронізації еструсу. 

Так, серед корів першої групи після двохразової синхронізації 17,0 % тварин 

залишилося неплідними. У корів другої групи, цей показник становив 49,4 %. 

Подібну думку висловлюють ряд дослідників [183-188]. 

Зважаючи на стан матки у неплідних корів після другої синхронізацією 

статевої циклічності та враховуючи дані літератури що до порушення функції 

яєчників за субклінічних хронічних запальних процесів статевих органів [199], 

а особливо за їх кістозної патології перед третьою синхронізацією тварин обох 

груп розділили на підгрупи. Коровам перших підгруп проводили санацію 

матки препаратом метрикюр перед синхронізацією еструсу. У корів першої 

дослідної, з ЖТ в яєчниках перед першою синхронізацією статевої циклічності 

запліднюваність не відрізнялась від контрольної групи. Запліднюваність 

тварин другої дослідної групи була на 31,6 % вища, ніж у корів контрольної 

групи. У першій і другій груп корів залишились неплідними відповідно 8,5 % 

і 27,2 % тварин. 

Враховуючи вище подані результати досліджень провели експеримент 

щодо ефективності санації матки на 21–27 добу після отелення з метою 

профілактики фолікулярних кіст і підвищення запліднюваності корів, за 

синхронізації еструсу на 50–60 добу лактації.  

Після проведення синхронізації статевої циклічності у корів з загрозою 

розвитку фолікулярних кіст, на фоні субклінічного ендометриту за санації 

матки запліднюваність була на 22,3 % вища, ніж у контрольній групі тварин. 

За наступної синхронізації еструсу запліднюваність корів зросла на 14,0 % 

відносно першої та на 32,3 % порівняно з контрольною групою тварин.  
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Отже, впродовж двох синхронізацій статевої циклічності у корів з 

загрозою розвитку фолікулярних кіст на фоні субклінічного ендометриту за 

санації матки 73,0 % корів стали тільними порівняно з 36,4 % тварин 

контрольної групи, що вказує на доцільність проведення санації матки на 21–

27 добу після отелення.  

Основними сприяючими факторами утворення кіст яєчників у корів є 

порушення технології годівлі, особливо надходження з кормом великої 

кількості фітоестрогенів, токсичних речовин [4, 13-17]. Вони спричиняють 

ураження внутрішніх органів, в тому числі репродуктивних [21, 25-28]. Досить 

часто розвиток фолікулярних кіст супроводжується різними формами 

ендометриту, але частіше відмічають субклінічний його перебіг [14], тобто 

відбувається трансформація акушерської патології в – гінекологічну [15, 16]. 

Враховуючи підвищений вміст афлатоксину у кормах і зростання рівня 

сечовини та зниження вмісту білку в молоці, а також підвищену 

захворюваність корів акушерськими та гінекологічними хворобами. На цьому 

фоні, визначали профілактичну ефективність згодовування адсорбентів щодо 

акушерської та гінекологічної патології, в тому числі фолікулярних кіст 

яєчників і підвищення запліднюваності корів за синхронізації еструсу.  

Підвищений рівень сечовини та знижений вміст білка у молоці 

контрольних груп корів в кінці першого місяця лактації може свідчить про 

інтоксикацію організму тварин і розвиток запальних реакцій. Водночас у 

дослідних групах корів, яким додавали до раціону під час сухостійного та 

післяродового періодів адсорбційні препарати «Кормосан» і «Мікосорб», у 

молоці відбувалося зменшення умісту сечовини на 2,5–2,6 ммоль/л і 

підвищенням рівня білка (0,3 г/л) на 25–30 добу після отелення порівно з 

групами тварин без згодовування сорбентів. Крім того, згодовування коровам 

під час сухостійного та післяпологового періодів адсорбентів сприяє 

зниженню частоти акушерської патології. Зокрема, частота затримання 

посліду знизилася у корів дослідних груп на 4,4–5,1 %, субінволюції матки – 
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7,7–11,7 %, метриту – 4,5–5,3 %, ендометриту – 10,2–15,9 % відносно корів 

контрольних груп.  

Необхідно відмітити, що ендометрит у більшості тварин всіх груп 

розвивався на фоні затримання посліду та субінволюції матки, и як правило, 

супроводжувався цервіцитом. 

Таким чином, введення в раціон корів адсорбентів у період сухостійного 

та післяродового періодів сприяє зменшенню частоти акушерської патології 

на 4,4-15,9 %. 

Під час гінекологічного дослідження неплідних корів встановлювали 

різні патології статевих органів, які представлені їх функціональними 

розладами та інфекційними процесами. Слід відзначити, що функціональні 

розлади яєчників дуже часто відзначалися на фоні хронічних запальних 

процесів статевих органів. 

При аналізі результатів гінекологічного дослідження корів слід 

зазначити, що патологію яєчників на 19,5–23,2 % частіше реєстрували у 

тварин контрольних груп. У цих корів майже в півтора рази частіше 

діагностували кисті яєчників на фоні гіпотонії матки, внаслідок хронічного 

субклінічного ендометриту.  

Водночас прояв спонтанної статевої циклічності в корів та їх 

заплідненість підтверджують ефективність використання адсорбентів з метою 

підвищення відтворної функції корів.  

У тварин дослідних груп еструс проявлявся в частіше на 18,8–24,6 % 

порівняно з контрольними групами корів, запліднюваність цих тварин була 

вищою на 7,4–13,6 %. Заплідненість корів після першої стимуляції та 

синхронізації статевої циклічності також була вища у дослідних групах на 12,7 

– 13,8 %. Подібний стан щодо заплідненості корів відмічали після другої та 

третьої синхронізацій. Водночас неплідними залишилися у контрольних 

групах корів від 16,7 до 25,7 %, що на 8,2–14,8 % більше, ніж у групах тварин, 

яким згодовували сорбенти. 
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Таким чином, за введення в раціони корів під час сухостійного та 

післяродового періодів адсорбентів зростала частота спонтанного прояву 

статевої циклічності у 1,4–1,7 раза, запліднюваність підвищувалася 1,2–1,5 

раза. Після трьохразової стимуляції та синхронізації статевої циклічності 

запліднюваність у корів дослідних груп була вищою на 9,2–14,8 % порівняно 

з контрольними групами тварин.  

Таким чином, за згодовування сорбентів коровам починаючи з початку 

сухостійного періоду дозволило зменшити захворюваність тварин 

акушерськими та гінекологічними хворобами та підвищити їх 

запліднюваність, що співпадає з результатами досліджень інших авторів [8, 

237]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації обґрунтовано провідні механізми патогенезу кіст яєчників 

корів на основі комплексного аналізу з урахуванням клінічних ознак і 

сонографічної характеристики статевих органів, результатів гематологічних, 

біохімічних і гормональних досліджень. На підставі отриманих результатів 

досліджень щодо порушень морфологічного і функціонального стану яєчників та 

біохімічного і гормонального профілю, з метою профілактики розвитку кіст 

запропоновано у сухостійний період і після родів уводити в раціон корів 

адсорбенти, а перед гормональною стимуляцією та синхронізацією статевої 

циклічності проводити санацію матки. 

1. У високопродуктивних неплідних корів частота виникнення кіст 

яєчників становить у середньому 10,6 % від усього маточного стада з незначними 

коливаннями від 10,0 до 11,7 % залежно від пори  року. Найчастіше вони 

діагностуються впродовж 60 діб після отелення – 60,7 % від усіх виявлених 

тварин з кістами яєчників; у період з 61 до 120-ї доби – 25,7 %; з 121–180-ї доби 

– 9,2 %; решта – 4,4 % корів з кістами яєчників отелилися більше шести місяців 

тому. 

2. За гінекологічної диспансеризації кісти яєчників установили у 4,0 % 

корів-первісток, у 6,6 % корів з тривалістю попередньої лактації менше 330 діб.  

За тривалості лактації від 331 до 360 діб частота розвитку кіст яєчників зростає 

до 8,1 %; від 361 до 390 діб – до 11,6 %; за подовженої лактації більше 391 доби 

кісти яєчників діагностуються у 16,2 % корів. Поширеність зазначеної 

гінекологічної патології у корів другої та третьої лактацій зростає у 1,8 – 2,2 раза 

порівняно з коровами-первістками, а починаючи з четвертої лактації, вона 

підвищується у 3,4–5,7 раза та досягає від 13,7 до 22,8 % після сьомої лактації. 

3. На фоні підвищеного у 1,6 раза вмісту у молоці сечовини, зниженого на 

9,7 % білка та гіпотонії матки частота утворення кіст яєчників зростала у 2 рази 

– від 9,1 до 18,1 % відносно тварин з референтними значеннями цих показників, 

а кількість випадків відновлення статевої циклічності після спонтанної втрати 

функціональної активності кіст – зменшувалася на 19,4 %. 
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4. Встановлено, що у корів із кістами яєчників середньодобова молочна 

продуктивність була більшою на 3,9 кг, ніж у тварин з відновленням статевої 

циклічності впродовж 90 діб після отелення. При цьому, найбільша різниця 6,1 

кг (Р˂0,001) спостерігалася весною. Взимку вона становила 4,7 кг (Р˂0,001), 

влітку і восени – 2,5 кг (Р˂0,01) та 2,2 кг (Р˂0,05), відповідно. 

5. На 6-у добу після осіменіння у тільних корів, які мали домінантні 

передовуляторні фолікули діаметром 13 мм і менше, концентрація прогестерону 

у крові була нижчою на 25 % (Р<0,05), ніж у корів з домінантними фолікулами 

від 14 до 17 мм, і у 3 рази (Р<0,01) – у корів з фолікулами 18 мм і більше. Водночас 

у тільних корів з середніми розмірами фолікулів рівень прогестерону був 

нижчий, ніж у тварин третьої групи у 2,4 раза (P<0,05). У крові тільних корів 

першої групи концентрація прогестерону на 26-у добу після осіменіння зростала 

у 2,2 раза (P<0,01) і вірогідно не відрізнялася від показників інших груп тварин. 

Найвища запліднюваність – 44,6 % – спостерігалася у тварин із середніми 

розмірами домінантних фолікулів, цей показник перевищував на 5,6 % середню 

запліднюваність корів у всіх групах. Водночас, і кількість отриманих живих 

телят у цій групі тварин була більшою на 6,8 % від середнього показника по всіх 

групах корів.  

6. Після гормональної стимуляції і синхронізації до 30-ї доби проявили 

стадію збудження статевого циклу 24,1–29,6 % корів, незалежно від розмірів 

домінантного фолікула перед осіменінням. Підвищення рівня прогестерону 

упродовж 16-ї, 21-ї і 26-ї діб після осіменіння крові неплідних корів з 

передовуляторними фолікулами розмірами 13 мм і менше та зміни вмісту 

прогестерону у крові тварин з фолікулами 14–17 мм та 18 мм і більше, вказують 

на овуляцію та утворення жовтого тіла у 65,6–70,4 % корів усіх груп, тобто на 

неповноцінний перебіг еструсу. Водночас у 10,3 % неплідних корів першої і 

5,4 % тварин третьої груп після гормональної стимуляції відбувався розвиток 

фолікулярних кіст, що підтверджується низьким рівнем прогестерону у 

сироватці крові впродовж тривалого періоду (більше 10 діб) – на рівні до 1 нг/мл.  
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7. За розвитку лютеїнових кіст яєчників у корів з тривалою лактацією 

спостерігаються клінічні прояви ожиріння (вгодованість досягає 4 і більше балів) 

та метаболічні розлади, що характеризуються підвищеним рівнем глюкози у 

сироватці крові на 16,9 %, зниженим умістом загального кальцію на 7,1 % і 

порушенням співвідношення Кальцію та Фосфору (1,02±0,15). 

8. До 90-ї доби після отелення у 30,1 % неплідних корів розвиваються 

фолікулярні кісти яєчників на фоні гіпотонії матки. За двох стимуляцій та 

синхронізацій еструсу у корів з фолікулярними кістами запліднюваність була 

нижчою у 1,6 раза, ніж у тварин за наявності жовтого тіла в яєчнику. Проведення 

санації матки препаратом Метрикюр перед наступною синхронізацією статевої 

циклічності у групі корів з фолікулярними кістами дозволило підвищити їх 

запліднюваність на 31,6 %, що вказує на доцільність проведення такої санації.  

9. Застосування препарату Фатроксимін для санації матки на 21–27-у добу 

після отелення у корів з ризиком розвитку субклінічного ендометриту та 

фолікулярних кіст у яєчниках забезпечувало зростання прояву спонтанної 

статевої циклічності до 50–60-ї доби лактації на 8,2 % та підвищення 

запліднюваності на 12,5 %, а сумарна результативність осіменінь після двох 

синхронізацій еструсу була вищою у два рази порівняно з показниками 

контрольної групи.  

10. Уведення до раціону високопродуктивних корів упродовж 

сухостійного та післяродового періодів сорбентів забезпечує зниження 

захворюваності тварин на ендометрит на 10,2–15,9 %, на гінекологічні хвороби 

на 19,5–23,2 %, у тому числі на кістозну патологію яєчників на 8,5–9,4 %; 

водночас спостерігається збільшення випадків спонтанного прояву еструсу на 

24,6–18,8 % і зростання запліднюваності на 7,4–13,6 %. Після триразової 

синхронізації статевої циклічності запліднюваність корів дослідних груп 

порівняно з контрольними групами тварин була вищою на 9,2–14,8 %. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

. Для підвищення заплідненості і профілактики утворення кіст у яєчниках 

корів з гіпотонією матки доцільно проводити її санацію препаратом 

Фатроксимін на 21–27-у добу після отелення або перед стимуляцією та 

синхронізацією статевої циклічності Метрикюром, згідно з настановами щодо 

використання зазначених препаратів.  

2. Для  профілактики акушерської та гінекологічної патології, у тому числі 

утворення кіст яєчників, доцільно уводити в раціон корів під час сухостійного 

і післяродового періодів сорбенти «Кормосан» або «Мікосорб» згідно з 

 

3. Матеріали дисертаційної роботи рекомендуємо використовувати у 

навчальному процесі під час викладання дисциплін з акушерства та 

біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин на факультетах 

ветеринарної медицини та біолого-технологічних факультетах вищих 

аграрних навчальних закладів України III–IV рівнів акредитації. 
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Додаток А 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Рошка Ф. Г., Краєвський А. Й. Частота кістозного переродження 

яєчників у високопродуктивних корів. Вісник Сумського національного 

аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина». 2014. Вип. 6 (35). С. 

185–187. (Здобувачем визначено поширеність кіст яєчників у 

високопродуктивних корів, підготовлено матеріали до друку).  

Статті у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних 

2. Краєвський А.Й., Захарченко В.А., Краєвський С.А., Рошка Ф.Г. 

Частота виникнення кіст та втрата ними функціональної активності за різного 

стану рубцевого травлення. Вісник Сумського національного аграрного 

університету. Серія «Ветеринарна медицина». 2016. Вип. 6 (38). С. 205–208 

(Здобувач вивчив частоту відновлення статевої циклічності у корів з 

кістами яєчників). 

3. Рошка Ф.Г., Краєвський А.Й., Захарченко В.А. Запліднюваність 

корів залежно від стану яєчників перед синхронізацією еструсу. Вісник 

Сумського національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна 

медицина». 2016. Вип. 11 (39). С. 206–210. (Здобувачем визначено 

запліднюваність корів залежно від стану яєчників і матки перед 

синхронізацією еструсу, підготовлено матеріали до друку). 

4. Рошка Ф.Г., Краєвський А.Й., Чекан О.М. Вплив розміру фолікулів 

перед осіменінням на рівень прогестерону у крові та запліднюваність корів 

за синхронізації еструсу. Вісник Сумського національного аграрного 

університету. Серія «Ветеринарна медицина». 2017. Вип. 103. С. 375–378. 

(Здобувачем проведено дослідження рівня прогестерону залежно від стану 

фолікулів перед осіменінням, підготовлено матеріали до друку). 

5. Краєвський А.Й., Травецький М.О., Осмола В.В., Рошка Ф.Г. 

Причини анафродизії у високопродуктивних корів. Вісник Сумського  

національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина». 2016. 

Вип. 6 (38). С. 208–213. (Здобувачем проведено аналіз причин анафродизії у 

корів і підготовлено матеріали до друку).  

6. Рошка Ф.Г., Краєвський А.Й. Біохімічні та морфологічні параметри 

обґрунтування діагностики кіст яєчників у корів. 2019. Т. 10, № 4 

https://doi.org/10.31548/ujvs2019.04.007). (Здобувачем проведено аналіз 

біохімічних та морфологічних параметрів діагностики кіст яєчників у корів і 

підготовлено матеріали до друку). 

Статті у наукових фахових виданнях інших держав 

7. Рошка Ф.Г., Краевский А.Й., Лазоренко А.Б., Краевский С.А. 

Профилактическая эффективность скармливания адсорбентов при кистах 

яичников вследствие микотоксикоза. Ученые записки Витебской ордена 

«Знак почета» Госуд. академии вет. медицины. 2016. Т. 52. Вып. 3. С. 77–80. 

(Здобувачем визначено ефективність згодовування адсорбентів з метою 

https://doi.org/10.31548/ujvs2019.04.007
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профілактики кіст яєчників у корів, здійснено аналіз результатів і 

підготовлено статтю до друку). 

Тези наукових доповідей 

8. Рошка Ф.Г. Краєвський А.Й. Поширеність кістозного переродження 

яєчників у високопродуктивних корів. Проблеми ветеринарної медицини та 

якості і безпеки продукції тваринництва: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. проф.-виклад. складу та аспірантів. Київ, 2014. С. 166–167. 

(Здобувачем визначено причини вибраковування корів, здійснено аналіз 

результатів і підготовлено статтю до друку). 

9. Travetskyy M.O., Osmola V.V., Roshka F.G. Fertility of estrus 

synchronized cows depending on season of calving: XV Kongres Polskiego 

Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Sekcja chorób zwierząt gospodarskich. 

Lublin, 22–24 September 2016. P. 364. (Здобувачем визначено заплідненість 

корів, за синхронізації еструсу та підготовлено матеріали до друку).  
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Додаток Б 

Акт впровадження 
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Додаток В 

Акт впровадження 
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Додаток Г 

Акт впровадження 
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Додаток Д 

Акт впровадження 
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Додаток Е 

Акт впровадження 
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Додаток Є 

Акт впровадження 
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Додаток Ж 

Раціон сухостійних корів 
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Додаток З 

Акт впровадження 

 


