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Розглянуто генетичні та селекöійні аспекти багатоплідної жеребності у кобил. Встанов
лено фізіологічні особливості поліовуляторних статевих öиклів. Досліджено ефектив
ність стимуляöії овуляöії препаратом хоріонічного гонадотропіну людини (HCG).
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Вñòуп. Проблеìа п³двищення репродуктивної здатност³ у конярств³ ìає ба-
гатогранний характер. ð³вень в³дтворення у конярств³ найнижч³й з ус³х с³ль-

ськогосподарських тварин. öе пов’язано як з ф³з³олог³чниìи особливостяìи, 
так ³ з тиì, що селекц³я за репродуктивниìи якостяìи проводилася обìеже-
но – переважно у тих галузях конярства, де основниìи селекц³йниìи ознака-
ìи були ìолочна та ì’ясна продуктивн³сть. â ³нших галузях селекц³я коней за 
репродуктивниìи якостяìи наближалась  до природного в³дбору. З точки зору 
ф³з³олог³чних особливостей, форìування коня як виду в³дбувалось в уìовах, як³ 
сприяли розвитку та генетичноìу закр³пленню суворої сезонност³ розìножен-
ня та вираженої ìонопл³дност³.

îдн³єю з причин зниження р³вня в³дтворення є викидн³. ×асто причиною ви-
кидня є багатопл³дна жеребн³сть. Ф³з³олог³чно площа плаценти при багатопл³д-
н³й жеребност³ усього на 10 % б³льша за площу при ìонопл³дн³й жеребност³, 
аборти в³дбуваються внасл³док плацентарної недостатност³. Якщо кобила на-
роджує дв³йню, то за т³єї ж причини лошата слабонароджен³ або нежиттєздатн³, 
часто одне або обидва лоша ìертвонароджен³. Якщо таке лоша виживає, то, як 
правило, внасл³док створення людиною спец³альних уìов, ³ воно слабше, др³б-
н³ше, чиì його однол³тки. ó деяких кобил спостер³гається схильн³сть до бага-
топл³дних жеребностей. öю схильн³сть успадковують їхн³ нащадки. ñаìе тоìу 
їх рекоìендується вибраковувати ³з в³дтворного складу к³нних завод³в та пле-
ìрепродуктор³в. За тиìи ж причинаìи не залишають для реìонту стада коней, 
що народилися у дв³йнях.

П³д час виходу ³з зиìового анеструсу у кобил часто спостер³гається одно-
часне дозр³вання двох ³ б³льше л³дируючих фол³кул³в (до 40 % кобил), однак 
пол³овуляц³я в³дбувається лише у 8,7 % кобил. ó б³льшост³ випадк³в у генетич-
но несхильних до пол³овуляц³й кобил в³дбувається атрез³я одного з фол³кул³в 
[1, 2].

âиявлено, що пер³од дозр³вання фол³кул³в у пол³овуляторних циклах по-
довжений пор³вняно з ìоноовуляторниìи. Зг³дно з даниìи ñ.ã.ëебедєва, при 



ISSN 18107834. Вісн. Óкр. товва генетиків і селекöіонерів. 2010, том 8, № 126

Н.П. Пëàòоíовà, Л.І. Зàãоðуëüко

як³ виношують дв³йню, часто реєструється 
два ìасиви лютеальної тканини. âони ìа-
ють б³льшу к³льк³сть ендоìетральних чаш, 
³, в³дпов³дно, вищу концентрац³ю гонадо-
троп³ну ñЖê, що, йìов³рно, ìоже призвес-
ти до додаткового подовження пер³оду не-
пл³дност³ [3] .

òакиì чиноì, особливост³ статевої сис-
теìи кобил, а також ìайже абсолютна не-
ìожлив³сть виношування багатопл³дної 
жеребност³ внасл³док виникнення плацен-
тарної недостатност³, ускладнюють за-
вдання з п³двищення р³вня в³дтворення у 
конярств³ ³ обуìовлюють значну актуаль-
н³сть досл³дження б³олог³ї пол³овуляторних 
статевих цикл³в кобил як у науково-теоре-
тичноìу, так ³ у прикладноìу значенн³.

Ìàòåð³àëè ³ ìåòодè
âивчали тривал³сть та ³нтенсивн³сть 

статевої охоти, к³льк³сть л³дируючих фол³-
кул³в у кобил української верхової породи. 
При проведенн³ досл³джень враховували 
дан³ ³нших автор³в щодо впливу перех³д-
ного в³д анеструсу пер³оду, а також сезону 
вижереблення ³ початку лактац³ї на статеву 
цикл³чн³сть [1, 4], ³ тоìу досл³дження про-
водили у розпал природного парувально-
го сезону (березень – травень). óс³ кобили 
були кл³н³чно здоров³, ìали стаб³льну ста-
теву цикл³чн³сть. òривал³сть та ³нтенсив-
н³сть статевої охоти визначали за реак-
ц³єю на жеребця пробника. Проведено 2 
досл³ди. â першоìу досл³джено 49 ста-
тевих охот ³ не застосовували препарат³в, 
як³ стиìулюють овуляц³ю, в другоìу – 105, 
для стиìуляц³ї овуляц³ї застосовували пре-
парат õорулон (д³юча речовина – хор³он³ч-
ний гонадотропин людини) 1500 ìî. ðоз-
ì³р, форìу та к³льк³сть фол³кул³в визнача-
ли при ректальноìу ìануальноìу (перший 
досл³д) та ультрасонограф³чноìу досл³д-
женн³ (другий досл³д) з використанняì 
ультрасонографа åкосан 700 V з ìульти-
частотниì л³н³йниì ректальниì датчикоì 

одночасноìу дозр³ванн³ двох фол³кул³в у 
76,7 % випадк³в спостер³гається синхрон³-
зац³я овуляц³ї, при цьоìу дозр³вання двох 
фол³кул³в спостер³гається у 5,63 % випад-
к³в в³д загальної к³лькост³ досл³джених цик-
л³в; у 52,7 % – фол³кули розвивалися в р³з-
них яєчниках, а в 47,3 % – в одноìу [2].

Hohenhaus M.U. зазначає, що у 21,0 % 
статевих цикл³в (n=105) розвивалися два 
фол³кула, пол³овуляц³ї в³дбулися у 8,9 % 
цикл³в [3]. За даниìи M.U. Hohenhaus ³ 
H. Bostedt у 30,0 % кобил розвивалися два 
фол³кула, у 14,0 % кобил в³дбулася подв³й-
на овуляц³я. ó 7,0 % – синхронно ³ у 7,0 % 
– асинхронно (форìування фол³кул³в по-
чалося синхронно). êобили з синхронною 
овуляц³єю показували ³нтенсивн³шу охо-
ту. äва фол³кула розвивалися в³рог³дно 
пов³льн³ше, н³ж один [5].

Подв³йн³ овуляц³ї в³дбуваються у 8–30 % 
статевих циклах, їхня частота залежить як 
в³д породи, так ³ в³д ³ндив³дуальних спадко-
вих особливостей кобил (чисто кровн³ ко-
били ìають найвищу частоту пол³овуляц³й, 
кобили пон³ – найнижчу).

òочне визначення таких овуляц³й важ-
ливе, оск³льки вони є причиною до 30 % 
аборт³в, ³ нав³ть якщо обидва еìбр³они 
виживають, б³льш³сть ³з них народжують-
ся з ознакаìи ф³з³олог³чної незр³лост³, що 
призводить до високого р³вня неонаталь-
ної сìертност³. êоли еìбр³ональна сìерть 
обох зародк³в в³дбувається п³сля форìу-
вання ендоìетральних чаш, як³ секре-
тують гонадотроп³н ñЖê (сироватки же-
ребної кобили), виникає ще одне усклад-
нення: концентрац³я гонадотроп³ну ñЖê у 
кров³ росте з 36 дня жеребност³ та досягає 
ìаксиìуìу на 55–75 дн³ жеребност³, п³сля 
чого починається регрес³я ендоìетраль-
них чаш, ³ концентрац³я гонадотроп³ну ñЖê 
зìеншується до ì³н³ìуìу на 110–130 день 
жеребност³. âесь цей час у кобили в яєчни-
ках буде функц³онувати жовте т³ло, ³ вона 
не буде приходити у статеву охоту. ó кобил, 
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двох ³ б³льше фол³кул³в вже спостер³гали у 
даних кобил ран³ше при ультразвуковоìу 
досл³дженн³ або вони ìали в анаìнез³ на-
родження дв³йн³ (або аборт дв³йнею). äва 
випадки спостер³гали у реìонтних кобил 
³ три випадки у кобил, що ìали репродук-
тивну кар’єру без заф³ксованих двойневих 
лошат. äва випадки дозр³вання двох фол³-
кул³в не було поì³чено: отриìано дв³ ун³ла-
теральних дв³йневих жеребност³ (рис.1, 2).

 
Рèñ.1. óн³латеральна дв³йнева жеребн³сть, строк – 
18 дн³в

Рèñ.2. óн³латеральна дв³йнева жеребн³сть, строк – 
14 дн³в

òакож було заф³ксовано два випадки 
(1,90 %) в³дсутност³ овуляц³ї п³сля введен-
ня вказаної дози õãë, обидва ц³ випадки 

на частот³ 7,5 ìãц. âраховували дан³ по по-
передн³й репродуктивн³й д³яльност³ кобил, 
зокреìа п³дтверджено наявн³сть дв³йневих 
жеребностей (аборт дв³йнею, народження 
дв³йн³, результат ультрасонограф³чного 
досл³дження) – усього зареєстровано да-
них за 82 плодових роки (перший досл³д).

Жеребн³сть визначали при ультрасо-
нограф³чноìу обстеженн³ на 13–25 день 
п³сля овуляц³ї. Проведено 2 досл³ди. â пер-
шоìу досл³джено 49 статевих охот, в дру-
гоìу – 113.

Рåзуëüòàòè òà обãовоðåííя
ðозвиток одного фол³кула в³дбувся в 

39-ти ³з 49-ти досл³джених охот (перший 
досл³д), 30 ³з них овулювали (61,2 %). â³д-
соток регрес³й одного л³дируючого фол³ку-
ла становив 23,08 %.  ó десяти кобил спос-
тер³гали дозр³вання двох фол³кул³в (20,4 
%), овуляц³я обох фол³кул³в в³дбулася у 4 
випадках (8,16 %); у двох – синхронно, ³ у 
двох – асинхронно, з ³нтервалоì у час³ 12–
36 годин, у чотирьох випадках спостер³га-
ли овуляц³ю одного фол³кула (другий рег-
ресував), ³ у двох випадках спостер³гали 
атрез³ю обох фол³кул³в. ðегрес³ю одного з 
фол³кул³в спостер³гали при асинхрон³зац³ї 
початку розвитку, б³льш³й за 36 годин. ó тих 
кобил, у яких було зареєстровано дозр³-
вання двох фол³кул³в суìарно за 82 плодо-
вих роки було заф³ксовано 59 жеребнос-
тей (72,0 %), 9 з яких зак³нчилися народ-
женняì двох лошат, або абортоì внасл³док 
дв³йн³ (15,6 % в³д к³лькост³ жеребностей). 
â анаìнез³ 39 кобил, у яких дозр³вав один 
фол³кул за 269 плодових рок³в було заф³к-
совано 182 жеребност³ (67,7 %), серед них 
13 випадк³в народження двох лошат або 
аборт³в внасл³док дв³йн³ (7,1 % в³д к³лькост³ 
жеребностей).

ó другоìу досл³д³ заф³ксовано 11 (з 
105) випадк³в дозр³вання двох ³ б³льше 
предовуляторних фол³кул³в – 10,47%. Із 
них ш³сть були повторниìи: дозр³вання 
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ц³я внасл³док регрес³ї одного з фол³кул³в. 
Загальна регрес³я становить 22,4 %, як у 
ìоноовуляторних, так ³ у пол³овуляторних 
циклах, ³ на пол³овуляц³ю припадає 8,2 % 
випадк³в.

ó другоìу досл³д³ з 94 оброблених хо-
рулоноì кобил овуляц³я в³дбулася у 92 
випадках – 97,87 %. ðегрес³ю фол³кул³в у 
другоìу досл³д³ спостер³гали в 10-ти ви-
падках (8,85 %) до досягання ниìи д³аìет-
ра 35 ìì – до обробки хорулоноì.

ñередня тривал³сть статевої охоти при 
дозр³ванн³ двох фолл³кул³в у першоìу до-
сл³д³ складала 7,0±0,42 (5 – 9) д³б (n=8). 
òривал³сть лютеальної стад³ї статевого 
циклу складала 16,63±0,53 (14 – 18) д³б. 
Загальна тривал³сть статевого циклу скла-
дала  23,63±0,71 (21 – 27) д³б.

åструс при розвитку двох фол³кул³в до-
стов³рно довше (F (1; 54) = 9,83; p <0,01). 
Щодо тривалост³ лютеальної стад³ї ста-
тевого циклу достов³рних в³дì³нностей 
не встановлено. òакиì чиноì, загальна 
тривал³сть циклу зб³льшилася за рахунок 
еструсу. При розвитку двох фол³кул³в, не-
залежно в³д того, зак³нчувався в³н овуля-
ц³єю, чи н³, ìаксиìальний розì³р, якого 
досягали фол³кули, був ìеншиì, н³ж при 
розвитку одного фол³кула. òакож установ-
лено таку тенденц³ю, що наступний цикл 
п³сля дозр³вання двох фол³кул³в часто був 
укорочениì ³ ановуляторниì, пор³вняно з 
норìальниìи ìоноовуляторниìи цикла-
ìи, ³ндив³дуально для кожної кобили.

â анаìнез³ 10-ти кобил, у яких спос-
тер³гали дозр³вання двох фол³кул³в, за-
реєстровано 15,6 % дв³єнь в³д загальної 
к³лькост³ жеребностей. ó 39-ти кобил, у 
яких дозр³вав один фол³кул зареєстрова-
но 7,1 % в³д к³лькост³ жеребностей випад-
к³в народження двох лошат або аборт³в 
внасл³док дв³йн³ (перший досл³д).

âстановлено, що л³вий яєчник у кобил 
б³льший ³ активн³ший. ó б³льшост³ ìоноову-
ляторних цикл³в розвиток фол³кула в³д-

були пов’язан³ з утворенняì геìораг³чно-
го фол³кула.

D.R. Bergfelt та O.J. Ginther встано-
вили, що секреторн³ кл³тини фол³кулу, що 
росте, продукують горìон ³нг³б³н. öей гор-
ìон негативно впливає на вид³лення г³по-
талаìусоì Фñã (фол³кулостиìулюючого 
горìону) ³ призводить до гальìування рос-
ту ³нших фол³кул³в. òоìу, якщо 2-й л³дирую-
чий фол³кул з’являється не п³зн³ше, н³ж че-
рез 48 годин п³сля 1-го, то овуляц³я їх обох 
ìожлива, ³накше другий фол³кул регресує 
(рис. 3) [6].

Рèñ.3. äва р³вноц³нних л³дируючих фол³кула в одно-
ìу яєчнику

Інтенсивн³сть охоти при розвитку двох 
фол³кул³в була б³льшою, пор³вняно з її ³н-
тенсивн³стю при розвитку одного фол³-
кула. При розвитку двох фол³кул³в три-
вал³сть охоти у першоìу досл³д³ була в³ро-
г³дно довша (7,45±0,41 ³ 5,07±0,29 дн³в, 
в³дпов³дно, F(1; 47)=11,03; p<0,01). ðе-
зультати досл³джень п³дтверджують ран³ш 
отриìан³ дан³ M.U. Hohenhaus ³ H. Bostedt 
щодо тривалост³ та ³нтенсивност³ статевої 
охоти при розвитку двох фол³кул³в [5].

ê³льк³сний анал³з сп³вв³дношення ову-
ляц³й ³ регрес³й у ìоно- ³ пол³овулятор-
них циклах у першоìу досл³д³ показує, що 
у 61,2 % випадк³в в³дбувається норìаль-
на ìоноовуляц³я ³ ще у 8,2 % – ìоноовуля-
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Вèñíовêè
Природн³ ìехан³зìи уникнення бага-

топл³дних жеребностей у коней включають: 
розвиток переважно одного л³дируючого 
фол³кула; ìехан³зì гальìування розвит-
ку ³нших фол³кул³в ³нг³б³ноì, що продуку-
ються секреторниìи кл³тинаìи л³дирую-
чого фол³кула; асинхронн³сть пол³овуляц³й 
та в³дпов³дна асинхронн³сть розвитку ран-
н³х еìбр³он³в, що призводить до високої 
в³рог³дност³ редукц³ї ìолодшого еìбр³она; 
п³двищений р³вень ранньої еìбр³ональ-
ної сìертност³ обох плод³в у багатопл³д-
них жеребностях; аборти та народження 
нежиттєздатного приплоду. òакиì чиноì, 
все це призводить до переважної ел³ì³на-
ц³ї особин, отриìаних у багатопл³дних же-
ребностях ³ збереження генетичної чисто-
ти виду за даною пол³генно обуìовленою 
ознакою. îтже, практичне використання 
сучасних б³отехнолог³чних та репродуктив-
них ìетод³в у тваринництв³ ³ зокреìа в ко-
нярств³ повинно бути спряìоване на збе-
реження генетичної чистоти, зокреìа за 
ознакою ìонопл³дної жеребност³.
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бувався у л³воìу яєчнику ³ в ус³х випадках 
асинхронного розвитку перший фол³кул 
починав розвиватися також у л³воìу яєч-
нику.  Пол³овуляц³я була ìожлива за уìо-
ви асинхронност³ у розвитку не б³льш н³ж 
за 36 годин. При розвитку двох фол³кул³в 
тривал³сть охоти в³рог³дно довша, н³ж при 
розвитку одного (F(1; 47)=11,03; p<0,01), 
а ìаксиìальний розì³р фол³кул³в при цьо-
ìу ìенший. âикористання стиìуляц³ї хо-
рулоноì (HCG) за уìови д³аìетра фол³-
кула 35–40 ìì при ìаксиìальноìу тонус³ 
ìатки дозволяє отриìати 97,87 % овуля-
ц³й. При застосуванн³ стиìуляц³ї регрес³я 
одного л³дируючого фол³кула спостер³гали 
у 8,85 % випадк³в, тод³ як в³дсоток регрес³ї 
одного л³дируючого фол³кула у досл³д³ без 
горìональної стиìуляц³ї склав 23,08 %.

ðан³ше, при неìожливост³ в³зуал³зува-
ти к³льк³сть фол³кул³в ³ за наявност³ дек³ль-
кох предовуляторних фол³кул³в (при рек-
тальн³й пальпац³ї) рекоìендувалося не па-
рувати кобилу в даноìу статевоìу цикл³. 
При значн³й асинхронност³ розвитку фол³-
кул³в  парування проводили не ран³ше, н³ж 
через 10–12 годин п³сля першої овуляц³ї, 
розраховуючи на те, що перший ооцит вже 
нежиттєздатний. За ìожливост³ в³зуаль-
ного контролю к³лькост³ фол³кул³в ³ плод³в у 
країнах розвинениìи б³отехнолог³яìи ко-
нярства усе част³ше рекоìендується пару-
вати кобил, незалежно в³д к³лькост³ фол³-
кул³в ³з подальшиì контролеì ³ ìануаль-
ною редукц³єю одного з плод³в [7]. òакиì 
чиноì зн³ìається прес природного добору 
щодо багатопл³дних жеребностей у кобил ³ 
вже зараз реєструється суттєве зб³льшен-
ня к³лькост³ багатопл³дних жеребностей 
у коней деяких пор³д (аìериканський та 
французький рисаки, чистокровна верхо-
ва), де широко використовуються б³отех-
нолог³чн³ ìетоди контролю в³дтворення.
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ðассìотрены генетические и селекционные 
аспекты ìногоплодной жеребности у кобыл. 
óстановлены физиологические особенности 
полиовуляторних половых циклов. èсследова-
на эффективность стиìуляции овуляции пре-


