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Запровадження новітніх технологій відтворення тварин зумовлює змі-
ни в життєдіяльності їх організму та впливає на прояв статевої циклічності. 
Як результат, одними з основних завдань фахівців ветеринарної медицини є 
ліквідація неплідності телиць та корів і вдосконалення методів регуляції їх 
відтворної функції. 

Саме тому метою досліджень було вивчити дію тканинних препаратів 
в комплексі з іхглюковітом для корекції статевого циклу неплідних корів в 
умовах Лісостепу Житомирської області.

Встановлено, що у корів при застосуванні тканинного препарату, виго-
товленого з печінки і плаценти та іхглюковіту, час результативного осіменін-
ня був мінімальним і становив 47,0±5,11 діб. Також спостерігали позитивний 
вплив на повноцінність перебігу статевого циклу за використання в комп-
лексі тканинних препаратів з печінки і плаценти, як результат – неплідність 
на корову складала 17,00±1,14 діб.

Оскільки всім дослідним тваринам вводили іхглюковіт, а термін виник-
нення повноцінного статевого циклу та ефективність осіменіння у корів були 
неоднакові, то, припускаємо, що зміни в організмі тварин зумовлені насам-
перед впливом тканинних препаратів. Вважаємо, що застосування «плацен-
тарного» тканинного препарату, виготовленого з матки тільних корів разом 
із вмістимим було найрезультативнішим, тому що до його складу входять 
біологічно активні речовини, які подібні до статевого апарату корови.

Аналізуючи отримані результати, рекомендуємо застосовувати тканин-
ний препарат з печінки і плаценти та іхглюковіт у дозі по 20 см  з розрахунку 
на одну тварину, трикратно з інтервалом 8–10 діб з метою корекції статевого 
циклу великої рогатої худоби і профілактики неплідності.

Ключові слова: біогенний стимулятор, тканинний препарат, іхглюко-
віт, відтворення, статевий цикл, неплідність, корови.
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Постановка проблеми та аналіз остан-
ніх досліджень. На сьогодні в умовах викори-
стання новітніх технологій відтворення тварин 
необхідним є вивчення прояву їх статевої ци-
клічності та змін в життєдіяльності організму 
[1, 2]. Відтак дослідження чинників, що впли-

вають на плідність та перебіг повноцінного 
статевого циклу у корів залишається актуаль-
ним [3–5]. 

Останнім часом значного поширення на-
були патології репродуктивної функції тварин, 
які є однією з головних причин неплідності і 
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відповідно знижують їх відтворювальну здат-
ність та продуктивність [6–8]. Тому ліквідація 
неплідності телиць та корів, вдосконалення 
методів регуляції їх відтворної функції – одні 
із основних завдань фахівців ветеринарної ме-
дицини [1, 9]. 

Для відновлення і корекції статевого ци-
клу корів, поряд з впровадженням організа-
ційно-господарських заходів, широко засто-
совують різні лікарські засоби різнобічної дії 
[7, 10], основою яких є гормональні препарати. 
Останні досить часто є дороговартісними і їх 
застосування може зумовлювати зміни гор-
монального профілю організму тварин [11]. 
Однак враховуючи економічні проблеми, які 
виникли в галузі тваринництва та накопиче-
ні знання щодо природного механізму нер-
вово-гормональної регуляції репродуктивної 
функції корів та телиць, у ветеринарній меди-
цині з успіхом застосовують альтернативні ме-
тоди терапії, зокрема тканинні препарати, ви-
готовлені з тканин та органів тварин і рослин 
[11–15].

Академік В. П. Філатов [12] встановив, що 
відокремлені від організму тканини за неспри-
ятливих умов впродовж певного періоду про-
довжують свою життєздатність, адаптуючись 
до нових умов, утворюючи при цьому біологіч-
но активні речовини високої фізіологічної ак-
тивності. Біогенні стимулятори діють шляхом 
мобілізації природних захисних сил організму, 
покращують трофічні процеси, підвищують 
активність ферментів, сприяють відновленню 
метаболічних процесів як в нормі, так і за па-
тології [9, 13, 15–18].

Тканинні препарати широко застосовують 
у ветеринарній медицині з лікувальною метою, 
як окремо, так і в комбінації з іншими засобами 
під час вагітності, в післяродовий період за гі-
некологічних хворобах, для стимуляції функції 
статевого апарату тварин, а також за їх виро-
щування з метою підвищення продуктивності 
[7, 9, 13, 14, 20]. Проте, недостатньо вивчені 

зміни в статевому апараті неплідних корів у 
різних зонах Лісостепу Житомирщини при за-
стосуванні тканинних препаратів.

Мета дослідження – вивчити дію тканин-
них препаратів в комплексі з іхглюковітом для 
корекції статевого циклу неплідних корів в 
умовах Лісостепу Житомирської області.

Використані тканинні препарати виготов-
лені на кафедрі акушерства і хірургії Полісь-
кого національного університету за методикою 
академіка В.  П. Філатова в модифікації профе-
сора Г. М. Калиновського [12, 20].

Санітарно-гігієнічний стан приміщень, 
умови утримання і ветеринарного обслуго-
вування тварин були на задовільному рівні. 
В осінньо-весняний період корів утримували 
прив’язно з щоденним пасивним моціоном, а 
влітку вони знаходилися в літніх таборах без 
випасу.

Тривалість тільності, час прояву першої 
стадії статевого циклу після отелення та ефек-
тивність осіменіння досліджуваних тварин 
контролювали згідно з записами журналів 
штучного осіменіння і за результатами аку-
шерської та гінекологічної диспансеризації.

Результати дослідження та обговорення. 
За результатами проведених досліджень вста-
новлено, що показники ефективності осіме-
ніння корів за часом виникнення повноцінного 
статевого циклу були найкращими у тварин 

Таблиця 1 – Схема обробки неплідних корів

Група Кількість тварин у
групі, гол. Препарати, дози, шляхи введення і кратність

І (дослідна) 14 Тканинний препарат з плаценти (40 см3), підшкірно в ділянку лопатко-пле-
чового суглобу, трикратно з інтервалом 8–10 діб; іхглюковіт (20 см3), вну-
трішньом’язово один раз на добу протягом 5-ти діб.

ІІ (дослідна) 15 Тканинний препарат з печінки (40 см3), підшкірно в ділянку лопатко-пле-
чового суглобу, трикратно з інтервалом 8–10 діб; іхглюковіт (20 см3), вну-
трішньом’язово один раз на добу протягом 5-ти діб.

ІІІ (дослідна) 15 Тканинний препарат з плаценти та печінки (20 см3), підшкірно в ділянку 
лопатко-плечового суглобу, трикратно з інтервалом 8–10 діб; іхглюковіт 
(20 см3), внутрішньом’язово один раз на добу протягом 5-ти діб.

IV (контрольна) 15 Препарати не вводили.
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третьої дослідної групи, яким вводили комп-
лексно іхглюковіт і тканинний препарат з пе-
чінки та плаценти (табл. 2). 

Із наведених даних таблиці 2 видно, що в 
корів третьої групи час результативного осіме-
ніння був мінімальним та меншим (р<0,01) 
у порівнянні з контрольними тваринами 
(94,57±16,25 діб) і складав 47,0±5,11 діб. Від-
повідний показник у дослідних корів першої 
та другої груп мав подібні середні значення 
(60,1±4,87 та 62,5±4,89 діб), проте був мен-
шим порівняно з групою контрольних корів 
(р<0,05).

Зважаючи на те, що повноцінний стате-
вий цикл і час прояву першої статевої охоти та 
ефективне осіменіння мають наступати впро-
довж 30 діб після отелення, неплідність до-
сліджуваних корів в середньому становила: в 
першій групі (за введення тканинного препара-
ту з плаценти та іхглюковіту) – 30,1±2,35 діб, 
в другій (за введення тканинного препарату з 
печінки та іхглюковіту) – 32,5±1,52, в третій 
групі (за введення тканинного препарату з пла-
центи та печінки і іхглюковіту) – 17,00±1,14 і в 
контрольній групі – 64,6±1,82 діб.

Аналізуючи отримані результати нами з’я-
совано, що найефективнішим виявилось по-
єднане застосування тканинних препаратів з 
печінки і плацентарного комплексу та іхглю-
ковіту, яке використовували для тварин третьої 
дослідної групи. Показник неплідності в даній 
групі був меншим (р<0,001), порівняно з коро-
вами першої та другої дослідних і контрольної 
груп. Між тим, введення дослідним тваринам 
іхглюковіту і окремо тканинного препарату 
з печінки або з плаценти також мало високий 
терапевтичний ефект порівняно із контролем. 
Найгірші результати відмічали у корів кон-
трольної групи, яким вищевказані препарати 
не вводили.

Враховуючи, що всім дослідним тваринам 
вводили іхглюковіт, а термін виникнення пов-
ноцінного статевого циклу та ефективність 
осіменіння у корів були неоднакові, то, мож-
ливо, встановлені зміни в організмі зумовлені 
насамперед дією тканинних препаратів.

На нашу думку, високий терапевтичний 
ефект поєднаного використання тканинних 
препаратів з різних органів обумовлений їх 

синергізмом. Вважаємо, що застосування «пла-
центарного» тканинного препарату, виготовле-
ного з матки тільних корів разом із вмістимим 
було найрезультативнішим, тому що до його 
складу входять біологічно активні речовини, 
які подібні до статевого апарату корови.

Таким чином, за результатами проведених 
досліджень рекомендуємо застосовувати тка-
нинний препарат з печінки і плаценти та іх-
глюковіту в дозі по 20 см3 з розрахунку на одну 
тварину, трикратно з інтервалом 8–10 діб з ме-
тою корекції статевого циклу великої рогатої 
худоби і профілактики неплідності.

Висновки.
1. У корів при застосуванні тканинного 

препарату з печінки та плаценти і іхглюковіту 
час результативного осіменіння був мінімаль-
ним і становив 47,0±5,11 діб.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у вивченні тривалого впливу застосуван-
ня тканинних препаратів на відтворювальну 
здатність та статеві органи корів. Досліджен-
ня будуть спрямовані на розробку і апробацію 
ефективних заходів з відтворення тварин.
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Тканевые препараты как эффективное средство 
коррекции половой цикличности бесплодных коров в 
условиях Лесостепи Житомирщины

Ревунец А.С., Грищук Г. П., Веремчук Я. Ю.
Внедрение новейших технологий воспроизводства 

животных вызывает изменения в жизнедеятельности их 
организма и влияет на проявление половой цикличности. 
Как результат, одними из основных задач специалистов 
ветеринарной медицины является ликвидация бесплодия 
телок и коров, совершенствование методов регуляции их 
воспроизводительной функции. 

В последние годы в ветеринарной медицине, с про-
филактической и лечебной целью, в отдельности, так и 
в комбинации с другими средствами во время беремен-
ности, в послеродовый период, при гинекологических 
болезнях, для стимуляции функции полового аппарата 
животных, а также при их выращивании для повышения 
производительности достаточно эффективно применяют 
биогенные стимуляторы, изготовлены из тканей и орга-
нов животных и растений – тканевые препараты. Однако 
недостаточно изученными остаются изменения в поло-
вом аппарате бесплодных коров при их использовании.

Именно поэтому целью исследований было изучить 
действие тканевых препаратов в комплексе с ихглюкови-
том для коррекции полового цикла бесплодных коров в 
условиях Лесостепи Житомирской области.

Установлено, что у коров при применении тканевого 
препарата, изготовленного из печени, плаценты и ихглю-
ковита, время результативного осеменения было мини-
мальным и составляло 47,0±5,11 суток. Также наблюдали 
положительное влияние на полноценность течения поло-
вого цикла при использовании в комплексе тканевых пре-
паратов из печени и плаценты, как результат – бесплодие 
на корову составляло 17,00±1,14 суток.

Поскольку всем опытным животным вводили ихглю-
ковит, а срок возникновения полноценного полового цик-
ла и эффективность осеменения у коров были разными, 
то, предполагаем, что изменения в организме животных 
обусловлены, прежде всего, влиянием тканевых препа-
ратов. Считаем, что применение «плацентарного» тка-
невого препарата, изготовленного из матки стельных ко-
ров вместе с содержимым было самым результативным, 
потому что в его состав входят биологически активные 
вещества, которые подобны половому аппарату коровы.

Ключевые слова: биогенный стимулятор, тканевый 
препарат, ихглюковит, воспроизводство, половой цикл, 
бесплодие, коровы.
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Tissue preparations as an eff ective means of correc-
tion of sexual cyclicalityof infertile cows in the conditions 
of forest-steppe zone in Zhytomyr region

Revunets A., Gryshchuk G., Veremchuk Ya.
Implementation of the latest technologies of animal re-

production causes changes in the life of their body and infl u-
ences the manifestation of sexual cyclicity. As a result, one 
of the main tasks of specialists of veterinary medicine is the 
elimination of infertility of cows and heifers and improve-
ment of methods of regulation of their reproductive functions. 

In recent years, in veterinary medicine for prophylactic 
and therapeutic purposes individually or in combination with 
other agents during pregnancy, in the postpartum period for 
gynecological diseases, to stimulate the functions of the sexu-
al apparatus of animals, and their farming to improve produc-
tivity eff ectively used biogenic stimulators, that are made of 
tissues and organs of animals and plants – tissue preparations. 
But remain changes of the sexual apparatus of infertile cows
are not studied in their use.

Therefore, the purpose of the research was to study the 
eff ect of tissue preparations in a complex with ihglukovit for 
the correction of the sexual cycle of the infertile cows in the 
conditions of forest-steppe in Zhytomyr region.

It has been found that the using tissue preparations make 
from the liver and placenta and ihglukovit for cows, time suc-
cessful insemination was minimal and was 47.0±5.11 days. 
We also observed a positive eff ect on the usefulness of the 
fl ow of the sexual cycle when used in complex tissue prepa-
rations from the liver and placenta, as a consequence of infer-
tility in the cow was of 17.00±1.14 days.

As all experienced animals received ihglukovit, and 
the period of occurrence of complete sexual cycle and the 
eff ectiveness of insemination of cows was diff erent, then we 
assume that the changes in animals are due primarily to the 
infl uence of tissue preparations. We believe that the using of 
"placental" tissue preparation make from the uterus of preg-
nant cows with contents was the most eff ective, because it 
includes biologically active substances that are similar to the 
sexual apparatus of a cow.

Analyzing the obtained results, we recommend to apply 
the tissue preparation liver, placenta and ihglukovit at a dose 
of 20 cm3 per animal, three times with an interval of 8-10 
days to correct the sexual cycle of cattle and prevention of 
infertility.

Key words: biogenic stimulant, tissue preparation, ih-
glukovit, reproduction, sexual cycle, infertility, cows.
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