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У статті наведено результати досліджень заплідню-
ваності корів залежно від стану обміну речовин перед 
синхронізацією еструсу. Встановлено, що зниження 
вмісту загального білка, кальцію, неорганічного фос-
фору та каротину в сироватці крові, разом із розви-
тком компенсованого ацидозу, істотно зменшує рі-
вень заплідненості корів. 
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Постановка проблеми. В останні десятиліття 
у країнах з розвиненим молочним тваринницт-
вом спостерігається тенденція до розведення ко-
рів із високою продуктивністю. Селекція молоч-
ної худоби спрямована на підвищення надоїв 
призвела до виникнення дефіциту енергії на по-
чатку лактації через незмогу корови споживати 
достатню кількість корму для забезпечення гене-
тичної здатності продукувати молоко [3, 9]. Вна-
слідок цього протягом перших тижнів після оте-
лення у високопродуктивних корів розвивається 
негативний енергетичний баланс, що негативно 
відображається на стані статевих органів і заплід-
нюваності корів та потребує опрацювання ефек-
тивних методів корекції.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

в яких започатковано розв’язання проблеми. 
У післяотельний період висока молочна продук-
тивність забезпечується використанням енергії з 
жирового депо, що спричиняє розвиток ліпомо-
білізаційного синдрому, який проявляється кето-
зом і жировою дистрофією печінки [4, 8].  
Метаболічні хвороби у високопродуктивних 

молочних корів займають одне із домінуючих 
місць у структурі незаразної патології [1]. По-
рушення технології утримання і годівлі високо-
удійних корів, особливо перед отеленням і в  

перші тижні післяродового періоду, спричиня-
ють зниження продуктивності та призводять до 
розвитку кетозу, патології печінки, ацидозу руб-
ця, румініту, зміщення та виразки сичуга, затри-
мання посліду, післяродової гіпокальціємії,  
субінволюції матки, метриту, ендометриту, роз-
ладів функції матки і яєчників, вторинної остео-
дистрофії та гіповітамінозів [2–6].  
Отже, розлади обміну речовин після отелення 

відмічаються у багатьох корів з високими надо-
ями, а за порушення технології утримання і годі-
влі тварин вони усугубляються гальмуванням 
інволюційних процесів, відновлення прояву ста-
дії збудження статевого циклу внаслідок розвит-
ку акушерської та гінекологічної патології, та-
кож зниженням показників запліднюваності тва-
рин. 
Метою досліджень було провести аналіз ста-

ну статевих органів і запліднюваності корів у 
порівняльному аспекті з урахуванням стану об-
міну речовин перед синхронізацією стадії збу-
дження статевого циклу.  
Матеріал і методика дослідження. Прово-

дили аналіз стану відтворної функції корів за-
лежно від обміну речовин у контрольних гру-
пах корів перед синхронізацією еструсу та ви-
значали стан статевих органів. Тварини утри-
мувалися на двох молочних фермах госпо-
дарств, що належать компанії «Кернел». Серед-
ня молочна продуктивність корів становила 
6000–8000 кг за рік. На першому етапі у корів 
контрольних груп (n=10) відбирали кров для 
проведення біохімічних досліджень з метою 
визначення вмісту загального білку, кальцію, 
фосфору, каротину та кислотної ємності крові, 
за загальноприйнятими методиками. 
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Під час трансректального сонографічного та 
пальпаторного дослідження статевих органів 
корів звертали увагу на стан матки та яєчників. 
Тварин з функціонально активними яєчниками 
(наявність жовтих тіл, дозріваючих фолікулів) та 
маткою, розміщеною на лобкових кістках тазу 
та/або на межі тазової та черевної порожнин, 
відносили до першої групи клінічно здорових 
корів без гінекологічної патології. Під час соно-
графії стінка матки цих корів мала однорідну 
ехогенність без вмісту у її порожнині. В яєчни-
ках знаходили порожнинні фолікули у вигляді 
ехонегативних ділянок і однорідної ехогенності 
ділянки, які знаходились на переферії яєчників, 
що характеризували жовте тіло.  
Тварин з гіпотонічною маткою, яка слабо реа-

гувала на пальпацію та/або її роги опускалися в 
черевну порожнину відносили до другої групи 
тварин з гіпотонією матки. У окремих тварин в 
порожнині матки знаходили невеликі ехонега-
тивні ділянки, що свідчить про накопичення се-
крету. У цих корів відмічали функціональні роз-
лади яєчників, в них не знаходили жовтих тіл і 
антральних фолікулів, тобто відмічалась гіпо-
функція яєчників. Ехоструктура яєчників була 
майже однорідною. 
У всіх тварин без прояву естрального циклу 

проводили його синхронізацію за наступним 
протоколом: нульовий день –  «Сурфагон», 10 
мл; 7-й день –  «Естрофан», 2 мл, 9-й день –  
«Сурфагон», 5 мл; на 10-й день виконували осі-
меніння один раз вранці. Препарати вводили в 
один і той час ввечері.  
Після синхронізації еструсу в корів, їх осіме-

няли один раз у визначений термін. Діагностику 
вагітності проводили на 30–32-гу добу після осі-
меніння шляхом трансректального сонографіч-
ного дослідження матки та яєчників. За вагітнос-
ті у матці знаходили ембріональний міхур з емб-
ріоном у середині, в яєчнику добре розвинене 
жовте тіло однорідної ехогенності на його пери-
ферії.  
За результатами діагностики вагітності визна-

чали запліднюваність корів після проведення 
першого протоколу синхронізації еструсу у тва-
рин з анафродизією після отелення. Коровам, які 
залишилися неплідними після першого протоко-
лу синхронізації еструсу проводили його повто-
рення з послідуючим осіменінням і сонографіч-
ною діагностикою вагітності в ті ж терміни. На 
цьому етапі досліджень визначали та аналізува-
ли запліднюваність корів після проведення дру-
гого протоколу синхронізації еструсу в неплід-
них тварин. Також порівнювали показники за-
пліднюваності тварин після виконання першого 

та другого протоколів між собою. Крім того ви-
значали загальну запліднюваність корів після 
двох протоколів разом. Аналіз запліднюваності 
корів проводили залежно від стану статевих ор-
ганів перед першим протоколом синхронізації 
еструсу. Коровам, які залишилися неплідними 
після другого протоколу синхронізації еструсу, 
проводили його втретє з послідуючим осіменін-
ням і сонографічною діагностикою вагітності в 
ті ж терміни. Результати запліднюваності корів 
після першого, другого і третього протоколів 
синхронізації аналізували у порівняльному аспе-
кті. 
Результати досліджень опрацьовані статисти-

чно із врахуванням критерію Стьюдента.  
Результати власних досліджень. Перед син-

хронізацією стадії збудження статевого циклу 
біохімічні показники крові контрольних груп 
корів двох ферм, на перший погляд, майже не 
відрізнялися, за виключенням умісту загального 
білку. Так, у корів першої ферми його вміст був 
вищий на 9,7 % (р ≥ 0,01) порівняно з тваринами 
другої ферми. Слід зазначити, що у 50 % цих 
тварин, уміст загального білка у крові знаходив-
ся на рівні верхньої межі референтного значення 
або перевищував його (86,0 г/л). У 20 % тварин 
другої ферми його вміст був менший нижньої 
межі референтного значення (72,0 г/л), що може 
відбуватися внаслідок недостатнього його над-
ходження з кормом і внаслідок порушення біло-
ксинтезуючої функції печінки.  
Стан буферної системи крові характеризує її 

кислотна ємність. Середній показник кислотної 
ємності крові корів обох ферм вірогідно не відрі-
знявся і знаходився на рівні 228±14,8 у другій 
групі та  234±25,4 мг% – першій. Такий стан бу-
ферної системи крові зумовлений зменшеним 
рівнем її кислотної ємності у 50 % тварин у 1,1–
1,9 рази, що може відбуватися за згодовування 
коровам соковитих кормів з високим умістом 
органічних кислот, особливо масляної кислоти. 
У мінеральному обміні важливе значення ма-

ють уміст загального кальцію і неорганічного 
фосфору в крові. У тварин першої ферми вміст 
загального кальцію у крові в середньому стано-
вив 9,99±0,15 мг/100 мл. Водночас у 40 % корів 
відмічалось зниження його рівня на 5,2–9,8 %.  
У корів другої ферми уміст загального кальцію в се-
редньому знаходився на рівні 9,64±0,28 мг/100 мл, 
внаслідок меншого його рівня у 50 % на 2,6–
20,5 %, що може бути наслідком субклінічного 
перебігу післяродової гіпокальцемії не менше, 
ніж у 20 % тварин. 
Сприяючими факторами зниження рівня зага-

льного кальцію в крові може бути його 
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зв’язування з органічними кислотами корму в 
шлунково-кишковому тракті у вигляді нероз-
чинних солей та його транзитне виведення, а та-
кож компенсований ацидоз, внаслідок порушен-
ня ресорбції кальцію в нирках, про що свідчить 
низький рівень кислотної ємності крові.  
Уміст неорганічного фосфору в крові корів 

обох ферм знаходився в основному в межах ре-
ферентних показників і в середньому становив 
5,01±0,012 на другій фермі та 5,03±0,011 мг/100 мл 
– першій. Його рівень, менший за ці показники 
відмічали у 30 % корів кожної ферми. Проте у 
10 % корів другої ферми розвивалася гіпофосфа-
темія, що вказує на порушення фосфорного об-
міну в цих тварин. Каротин є попередником ві-
таміну А і природним антиоксидантом, який має 
важливе значення у фізіологічних процесах ре-
продуктивної функції корів. Його середній пока-
зник був менший нижньої межі референтного 
значення і становив 0,3±0,038 мг/100 мл у тва-
рин другої ферми. Слід зазначити, що у 70 % 
корів рівень каротину був менший середнього 
показника на 3,5–36,4 %. У корів першої ферми 
рівень каротину у крові наближався до нижньої 
межі референтних показників і становив 
0,37±0,019 мг/100 мл, але у 50 % тварин був ще 
менший на 23,3–48,0 %. 
Таким чином, за результатами біохімічних до-

сліджень у контрольних групах тварин обох 
ферм відмічали порушення білкового, мінераль-

ного і вітамінного обмінів та зниження кислот-
ної ємності сироватки крові, що свідчить про 
порушення загального обміну речовин у корів на 
фоні компенсованого ацидозу перед стимуляці-
єю та синхронізацією стадії збудження статевого 
циклу, яке більш суттєво виражене у корів дру-
гої ферми. Такий стан обміну речовин у корів 
перед стимуляцією та синхронізацією статевої 
циклічності не може не впливати на їх відтворну 
функцію. Зокрема, кількість корів з функціона-
льно активними яєчниками (наявність жовтого 
тіла і антральних фолікулів) перед синхронізаці-
єю стадії збудження статевого циклу становила 
57,1 % на першій фермі (перша група) і 52,7 % – 
на другій (друга група). Результати досліджень 
щодо заплідненості корів після синхронізації 
статевої циклічності представлені у таблиці 2.  
Заплідненість корів з функціонально активни-

ми яєчниками, які утримувались на першій фер-
мі під час першої, другої і третьої синхронізації 
стадії збудження статевого циклу вірогідно не 
відрізнялась від цих показників тварин другої 
ферми. Подібну тенденцію відмічали у корів за 
гіпофункції яєчників. 
Проте запліднюваність корів за три синхроні-

зації стадії збудження статевого циклу (еструсу) 
разом була вірогідно більшою на 8,9 % (р≥0,05) 
у корів першої ферми (рис. 1), що підтверджує 
вплив стану обміну речовин перед синхронізаці-
єю статевої циклічності на їх відтворну функцію. 

1. Біохімічні показники крові у контрольних групах тварин 

І група ІІ група p 
Показники 

M±m M±m  
Загальний білок, г/л 84,8±1,4 77,3±2,2 0,01 

Кислотна ємність, мг% 234±25,4 228±14,8 0,1 
Загальний кальцій, мг/100 мл 9,99±0,15 9,64±0,28 0,1 

Неорганічний фосфор, мг/100 мл 5,03±0,011 5,01±0,012 0,1 
Каротин, мг/100 мл 0,37±0,019 0,3±0,038 0,1 

2. Заплідненість корів після синхронізації еструсу залежно від стану матки та яєчників 

Перша група  Друга група Показники  
Усього, гол. Запліднилось, гол. % Усього, гол. Запліднилось, гол. % 

І 136 
128 

45 
35 

33,1 
27,3 

102 
115 

23 
21 

22,6 
18,3 

ІІ 91 
93 

44 
41 

48,4 
44,1 

79 
94 

26 
28 

32,9 
29,8 

І+ІІ 136 
128 

89 
76 

65,4 
59,4 

102 
115 

49 
49 

48,0 
42,6 

ІІІ 47 
52 

24 
23 

51,6 
44,2 

53 
66 

12 
8 

22,6 
12,1 

Разом  136 
128 

113 
99 

83,1 
77,3 

102 
115 

61 
57 

59,8 
49,6 

Примітка: чисельник – перша ферма; знаменник – друга ферма. 
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Рис. 1. Заплідненість корів після синхронізації еструсу 

Таким чином, вірогідне зниження на 9,7 % 
(р≥0,01) умісту загального білка, на тлі розвитку 
компенсованого ацидозу (відносне зниження 
кислотної ємності), зниження рівня загального 
кальцію у 20 % і неорганічного фосфору в 10 % 
корів за дефіциту каротину в сироватці крові  
контрольних груп корів, які утримувались на 
другій фермі, спричиняє зменшення їх заплідне-

ності відносно тварин першої ферми.  
Висновок. Порушення білкового, мінерально-

го і вітамінного обмінів та зниження кислотної 
ємності сироватки крові спричиняє зменшення 
заплідненості корів до 49,6 %, що потребує про-
ведення подальших досліджень з метою опра-
цювання ефективних методів корекції.  
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