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Abstract 

Yashchenko V. S. Ovarian hypofunction in cows: etiopathogenesis, 

diagnosis. – Qualification work on the rights of the manuscript. 

Qualifying work for a master's degree in specialty 211 – veterinary 

medicine. –– Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, 2020. 

The etiology, pathogenesis, spread and prevention of ovarian hypofunction 

among Simmental cows of 2 to 7 years of age were studied in the experimental 

farm of Agrovest Group LLC. with different performance. A total of 560 cows 

were examined after calving. 

It was found that functional disorders of the ovaries are registered in 35,2 % 

of cows, of which – 21,5 % are ovarian hypofunction. With increasing milk 

productivity, the prevalence of this pathology increases. The incidence of first-born 

cows exceeded the rates of adult animals by 1,38 times. During the physiological 

course of involutionary processes, postpartum depression of ovulatory ovarian 

function was observed in 13,63 % of cows. Prolongation of their duration was 

accompanied by an increase in ovarian pathology to 28,57 %, and the development 

of an inflammatory reaction – up to 35,19 %. Macroscopically, ovarian 

hypofunction was characterized by a decrease in ovarian size, a change in their 

shape, a smooth surface without follicles and corpora lutea, and the acquisition of a 

uniformly dense, elastic consistency. 

Early diagnosis of postpartum ovarian dysfunction in cows is clinical and 

gynecological monitoring of their functional status for 40-50 and 55-60 days after 

calving. The criterion for diagnosis should be the condition of the anestrus and the 

absence in the ovaries of the corpus luteum and follicles larger than 8-9 mm. In 

order to prevent ovarian hypofunction in highly productive cows, it is necessary to 

control and adjust the composition of diets in accordance with physiological needs. 

Keywords: cows, ovarian hypofunction, age, milk productivity, involution, 

prevention. 

 



Анотація 

Ященко В. С. Гіпофункція яєчників у корів: етіопатогенез, діагностика. – 

Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 211 – ветеринарна медицина. – Житомирський національний 

агроекологічний університет, Житомир, 2020. 

В умовах дослідного господарства ТОВ «Агровест Груп» вивчали 

етіологію, патогенез, поширення та профілактику гіпофункції яєчників серед 

корів м'ясо-молочної породи симентал віком від 2 до 7 років. з різною 

продуктивністю. Всього було обстежено 560 корів після отелення. 

Встановлено, що функціональні порушення яєчників реєструються у 

35,2 % корів, з них – 21,5 % займає гіпофункція яєчників. З підвищенням 

молочної продуктивності зростає відсоток поширення даної патології. 

Захворюваність корів-первісток перевищила показники повновікових тварин 

в 1,38 разів. За фізіологічного перебігу інволюційних процесів післяродова 

депресія овуляторної функції яєчників спостерігалася у 13,63 % корів. 

Подовження їх тривалості супроводжувалося збільшенням патології яєчників 

до 28,57 %, а розвиток запальної реакції – до 35,19 %. Макроскопічно 

гіпофункція яєчників характеризувалася зменшенням розмірів яєчників, 

зміною їх форми, гладенькою поверхнею без фолікулів і жовтих тіл, 

набуттям рівномірно щільної, пружної консистенції. 

Рання діагностика післяотельної дисфункції яєчників у корів полягає у 

клініко-гінекологічному контролі їх функціонального стану на 40–50 і 55–60 

добу після отелення. Критерієм для постановки діагнозу слід вважати стан 

анеструса і відсутність в яєчниках жовтого тіла і фолікулів розміром понад 

8–9 мм. З метою профілактики гіпофункції яєчників у високопродуктивних 

корів необхідно контролювати і корегувати склад раціонів відповідно до 

фізіологічних потреб. 

Ключові слова: корови, гіпофункція яєчників, вік, молочна 

продуктивність, інволюція, профілактика. 
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ВСТУП 

Основним завданням галузі молочного скотарства України є 

забезпечення населення достатньою кількістю молока і молочних продуктів 

високої якості, що можливо лише за умови постійного підвищення молочної 

продуктивності та інтенсифікації відтворення тварин. 

Проте, вагомим стримуючим фактором інтенсифікації молочного 

скотарства, є широке поширення серед корів післяотельних оваріопатій, що 

найчастіше діагностуються у корів, зокрема гіпофункції яєчників. Вони 

сповільнюють максимальну реалізацію репродуктивного та продуктивного 

потенціалу маточного поголів'я великої рогатої худоби, оскільки призводять 

до неплідності різної тривалості, зниження молочної продуктивності та 

передчасного вибраковування корів [1 – 6].  

Для лікування корів за гіпофункції яєчників запропоновано багато 

методів і засобів, але проблема відновлення репродуктивного потенціалу 

самок при цьому функціональному порушенні яєчників ще далека від свого 

вирішення. Актуальною залишається проблема етіології, патогенезу та 

діагностики гіпофункції яєчників у корів з метою розробки нових і 

вдосконалення існуючих методів лікування та профілактики. 

Мета і завдання дослідження. За мету роботи обрали вивчення 

етіології, патогенезу, поширення та профілактики гіпофункції яєчників у 

корів. Для виконання поставленої мети визначили наступні завдання: 

– з’ясувати етіологію, патогенез та поширення гіпофункції яєчників у корів; 

– вивчити стан гематологічного та біохімічного статусу крові корів за 

гіпофункціонального стану яєчників; 

– обґрунтувати методи діагностики гіпофункції гонад у корів. 

Предмет дослідження – етіопатогенез та відтворювальна здатність корів за 

гіпофункції яєчників; об'єкт дослідження – корови м'ясо-молочної породи 

симентал віком від 2 до 6 років з різною продуктивністю. 

Методи дослідження – клінічні – дослідження фізіологічного стану 

корів; акушерські – дослідження відтворювальної здатності; гематологічні, 



біохімічні – дослідження показників крові і статистичні – аналіз отриманих 

числових показників. 

Публікації: Ященко В. С., Шнайдер В. Л. Виробництво і споживання 

органічного молока – запорука здоровя людей. Наукові здобутки 

студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф., 30 січ. 

2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. Вип. № 11. С. 42–44. 

Ященко В. С. Гіпофункція яєчників у корів. Наукові здобутки 

студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф., 30 січ. 

2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. Вип. № 11. С. 20–22. 

Корнійчук П. В., Ященко В. С., Шнайдер В. Л. Експрес-методи 

діагностики перебігу після отельного періоду. Наукові здобутки 

студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф., 30 січ. 

2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. Вип. № 11. С. 22–24. 

Практичне значення отриманих результатів: під час виконання 

кваліфікаційної роботи з'ясували, що функціональні порушення яєчників 

реєструються у 35,2 % корів, з них – 21,5 % займає гіпофункція яєчників. 

Захворюваність корів-первісток перевищує показники повновікових тварин в 

1,38 разів. За фізіологічного перебігу інволюційних процесів післяродова 

депресія овуляторної функції яєчників спостерігалася у 13,63 % корів. 

Подовження їх тривалості супроводжувалося збільшенням патології яєчників 

до 28,57 %, а розвиток запальної реакції – до 35,19 %. Макроскопічно 

гіпофункція яєчників характеризувалася зменшенням розмірів яєчників, 

зміною їх форми, гладенькою поверхнею без фолікулів і жовтих тіл, 

набуттям рівномірно щільної, пружної консистенції. 

Структура та обсяг роботи: робота викладена на 41 сторінці 

комп’ютерного тексту і складається з вступу, огляду літератури, матеріалів і 

методів дослідження, власних досліджень, обговорення результатів, 

висновків і пропозицій виробництву та переліку використаних літературних 

джерел, що містить 53 найменування. Текст ілюстрований 5 таблицями та 6 

рисунками. 



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

1. В умовах ТОВ «Агровест-Груп» функціональні порушення яєчників 

реєструвалися у 35,2 % корів, з них – 21,5 % займала гіпофункція яєчників. 

2. З підвищенням молочної продуктивності зростало поширення 

гіпофункції яєчників. Найчастіше дане функціональне порушення 

діагностували у корів з молочною продуктивністю від 5001 кг молока і 

вище – 31,48 %. 

3. Захворюваність корів-первісток перевищила показники повновікових 

тварин в 1,38 разів. 

4. За фізіологічного перебігу інволюційних процесів післяродова 

депресія овуляторної функції яєчників спостерігалася у 13,63 % корів. 

Подовження їх тривалості супроводжувалося збільшенням патології яєчників 

до 28,57 %, а розвиток запальної реакції – до 35,19 %. 

5. Макроскопічно гіпофункція яєчників характеризувалася зменшенням 

розмірів яєчників, зміною їх форми, гладенькою поверхнею без фолікулів і 

жовтих тіл, набуттям рівномірно щільної, пружної консистенції. 

6. З метою ранньої діагностики післяотельної дисфункції яєчників у 

корів необхідно здійснювати клініко-гінекологічний контроль за їх 

функціональним станом на 40–50 і 55–60 добу після отелення. Критерієм для 

постановки діагнозу гіпофункція яєчників слід вважати стан анеструса і 

відсутність в яєчниках жовтого тіла і фолікулів розміром понад 8–9 мм. 

7. Ректальне дослідження при діагностиці функціональних порушень 

яєчників у корів проводити дворазово, з інтервалом 10–12 діб. 

8. Для профілактики гіпофункції яєчників у високопродуктивних корів 

потрібно контролювати і корегувати склад раціонів відповідно до 

фізіологічних потреб. 
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