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На вівцематках асканійської тонкорунної породи  (65 гол.) досліджували показники розтя гу
вання, електричної опірності і типу кристалізації слизу, вилученого з району піхвового отвору шийки 
мат ки, та їх кореляційний зв’язок із запліднюваністю. Слиз отримували під час штучного осіменіння 
тва рин: Г1ЕсПр — проявили статеву охоту природно, Г2ЕсСт — стимульовані в естральний се
зон (грудень) за схемою 1, Г3АнСт/1 — стимульовані в анестральний сезон (квітень) за схемою 1, 
Г3АнСт/2 — стимульовані в анестральний сезон (квітень) за схемою 2. Групу Г4АнПр склали не сти
мульовані вівцематки з сезонним анеструсом (початок липня). Схема 1 передбачала послідовно: ін’єк
цію естрогенмісткого препарату (1 мг), 10–12добову дію внутрішньовагінальних песаріїв з кро нолоном 
(30 мг), обробку сироватковим гонадотропіном (500 ІО) за добу до вилучення песаріїв; схема 2 — до
дат кову ін’єкцію естрогенмісткого препарату (1 мг) в день вилучення песаріїв.

Найнижчі показники розтягування і кристалізації та найбільшу електричну опірність спо сте
режено у вівцематок групи Г4АнПр. У тварин з природною охотою ступінь розтягування і здат ність 
слизу до кристалізації була більшою, а електрична опірність — меншою за показники анестральних 
вівцематок (Г4АнПр). На параметри слизу впливав факт стимуляції — показники роз тя гування 
і кристалізації у вівцематок групи Г2ЕсСт були меншими за дані тварин Г1ЕсПр. Сезон року моди
фі кував реакцію на стимуляцію — показник кристалізації у тварин Г2ЕсСт був меншим, а роз тягу
вання і електрична опірність — більшими за аналогічні показники тварин групи Г3АнСт/1. В групі 
з при родною охотою (Г1ЕсПр) у тварин, які в подальшому ягнились, показники розтягування (P<0,05) 
і кри сталізації (P<0,05) були більшими, а електрична опірність — меншою за показники вівцематок, 
які залишились яловими. Сезон і гормональна стимуляція модифікували різницю між тваринами, які 
у подальшому ягнились, і тими, що залишилися яловими. Додаткова обробка в анестральний сезон 
естроген містким препаратом (Г3АнСт/2) наближувала значення параметрів розтягування та елект
ричної опірності та їх різницю між тваринами, що ягнились, і тими, які залишилися яловими, до ана
ло гіч них у вівцематок груп Г1ЕсПр і Г2ЕсСт. В естральний сезон з трьох досліджених параметрів 
із за пліднюваністю помітно корелювала лише здатність до розтягування (z=0,556–0,604), а в анес
траль ний — електрична опірність (z від –0,715 до 0,543). Тип кристалізації слабо корелював із за
плід нюваністю вівцематок усіх груп (z від –0,094 до 0,118). Виявлені закономірності перспективні для 
оцінки якості схем гормональної стимуляції статевої охоти в овець.
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The indexes of stretchability, electric resistance and crystallization of cer vical mucus, pumped out in 
vaginal part of cervix, and its correlation with fertility were investigated on 65 Ascanian Merino ewes. Mucus 
was obtained during artificial insemination of animals: ewes in group G1ЕsNt showed a natural heat, G2ЕsSt — 
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were stimulated in a breeding season (December) by the scheme 1, G3AnSt/1 — were stimulated in anestrous 
season (April) by the scheme 1, G3AnSt/2 — were stimulated in a anestrous season (April) by the scheme 2. 
The group G4AnNt included the seasonal anestrous ewes (early July). The scheme 1 included sequentially: 
injection of estrogencontaining preparation (1 mg), 10–12days action of intravaginal sponge impregnated 
with cronolone (30 mg), a serum gonadotropin treatment (500 ІО) one day before sponge withdrawal; 2 — an 
additional injection of estrogencontaining preparation (1 mg) in day of sponge withdrawal.

The lowest values of stretchability and mucus crystallization and the greatest electric resistance were noticed 
in G4AnNt ewes. In animals with natural heat a degree of stretchability and ability of mucus to crystallize were 
higher and electric resistance was lower than in anestrous ewes (G4AnNt). The fact of stimulation influenced on the 
parameters of mucus: values of stretchability and mucus crystallization in G2ЕsSt group were less than in G1ЕsNt 
group. The season of year modified the reaction after stimulation: mucus crystallization in G2ЕsSt animals was lower 
and stretchability and electric resistance were higher than in animals of G3AnSt/1 group. In nonstimulated lambed 
animals (G1ЕsNt) values of stretchability (P<0,05) and mucus crystallization (P<0,05) were higher and electric 
resistance was lower than analogical indexes of nonlambed ewes. A season and hormonal stimulation modified a 
difference between lambed and nonlambed animals. Additional treatment with estrogencontaining preparation in 
anestrous season (G3AnSt/2) approached the common value of parameters of stretchability and electric resistance 
and its difference between lambed and nonlambed animals to the analogical in ewes of G1ЕsNt and G2ЕsSt groups. 
In breeding season among  three  investigated parameters only  the stretchability notably correlated with  fertility 
(z=0,556–0,604),  in anestrous period — with electric  resistance  (z  from –0,715  to 0,543). The value of mucus 
crystallization poorly correlated with fertility of ewe of all groups (z from –0,094 to 0,118). The revealed tendencies 
are perspective for using for estimation of quality of hormonal stimulation of heat in sheep.

Keywords: EWE, HORMONAL STIMULATION, CERVICAL MUCUS, STRETCHABILITY, 
ELECTRIC RESISTANCE, MUCUS CRYSTALLIZATION, FERTILITY, SEASON OF YEAR, 
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И ИХ СВЯЗЬ С ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТЬЮ СТИМУЛИРОВАННЫХ 

И НЕСТИМУЛИРОВАННЫХ ОВЦЕМАТОК

И. В. Лобачёва
LIV-post@ukr.net

Институт животноводства степных районов имени М.Ф.  Иванова «Аскания-Нова» НААН — 
Национальный научный селекционно-генетический центр овцеводства, 
ул. Красноармейская, 1, пгт Аскания-Нова, Чаплинский р-н, Херсонская обл., 75230, Украина

На овцематках асканийской тонкорунной породы (65 гол.) исследовали показатели растяжи
мости,  электрического  сопротивления  и  типа  кристаллизации  цервикальной  слизи,  извлеченной  из 
района вагинального отверстия шейки матки, и их корреляционную связь с оплодотворяемостью. 
Слизь получали во время искусственного осеменения животных: Г1ЕсПр — проявили половую охоту 
естественно,  Г2ЕсСт  —  стимулированы  в  естральный  сезон  (декабрь)  по  схеме  1,  Г3АнСт/1  — 
стимулированы в анестральный сезон (апрель) по схеме 1, Г3АнСт/2 — стимулированы в анестральный 
сезон (апрель) по схеме 2. Группу Г4АнПр составляли нестимулированные овцематки с сезонным анес
трусом (начало июля). Схема 1 включала последовательно: инъекцию эстрогенсодержащего препарата 
(1 мг), 10–12дневное действие внутривагинальных песариев с кронолоном (30 мг), обработку сы во
роточным гонадотропином  (500  ІО)  за сутки до извлечения пессариев;  схема 2 — дополнительную 
инъек цию эстрогенсодержащего препарата (1 мг) в день извлечения пессариев.

Наименьшие показатели растяжимости и кристаллизации и наибольшее электрическое сопро
тивление отмечено в овцематок группы Г4АнПр. У животных с естественной охотой растяжимость 
и способность к кристаллизации были больше, а электрическое сопротивление — меньше показателей 
анэстральных  овцематок  (Г4АнПр).  На  параметры  слизи  влиял  факт  стимуляции  —  показатели 
растяжимости и кристаллизации в овцематок группы Г2ЕсСт были меньше показателей животных 
Г1ЕсПр. Сезон  года модифицировал  реакцию  на  стимуляцию —  показатель  кристаллизации  у жи
вотных Г2ЕсСт был меньше, а электрическое сопротивление — больше аналогичных показателей 
животных группы Г3АнСт/1. В группе с естественной охотой (Г1ЕсПр) у животных, которые впо
след ствии ягнились,  показатели растяжимости  (P<0,05) и  кристаллизации  (P<0,05) были больше, 
а элек трическое сопротивление — меньше показателей овцематок, которые остались яловыми. Сезон 
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и  гор мональная  стимуляция  модифицировали  разницу  между  животными,  которые  впоследствии 
яг нились,  и  теми,  которые  остались  яловыми.  Дополнительна  обработка  в  анэстральный  сезон 
эстроген содержащим  препаратом  (Г3АнСт/2)  приближала  значение  параметров  растягивания 
и элек трического сопротивления и их разницу между животными, которые ягнились, и теми, которые 
ос тались яловыми, к аналогичным показателям групп Г1ЕсПр и Г2ЕсСт. В эстральный сезон из трёх 
исследованных параметров с оплодотворяемостью заметно коррелировала лишь способность к рас
тя жению (z=0,556–0,604), а в анэстральный — электрическое сопротивление  (z от –0,715 до 0,543). 
Тип кристаллизации слабо коррелировал с оплодотворяемостью овцематок всех групп (z от –0,094 до 
0,118). Выявленные закономерности перспективны для оценки качества схем гормональной стимуляции 
половой охоты в овец.

Ключевые слова: ОВЦА, ГОРМОНАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ, ЦЕРВИКАЛЬНАЯ 
СЛИЗЬ, РАСТЯЖИМОСТЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ, 
ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТЬ, СЕЗОН ГОДА, КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ

Дослідження цервікально-вагінально-
го слизу за фізичними параметрами започат-
ко ва ні ще в 30–50-х роках минулого сторіччя 
[1, 2]. Ви вчали об’єм, розтягування, водя нис-
тість, ко лір, електричну опірність, здатність 
до крис талізації, пенетрабельність. Оскільки 
ці пара метри змінюються протягом статевого 
цик лу [3–5], їх стали використовувати для 
ви яв лення статевої охоти [6].

Зі збільшенням обсягів впровадження 
штуч ного осіменіння було встановлено, що 
певні властивості цервікального слизу суттє-
во впливають на запліднюваність тварин [7, 8]. 
На противагу великій рогатій худобі, у якої 
спер му можна ввести безпосередньо у тіло 
матки, в овець це зробити важко і можливо 
ли ше за допомогою спеціальних пристроїв. 
То му при штучному осіменінні овець спер мії 
вво дять у вагінальну частину шийки, внаслі-
док чого вони мають долати майже всю дов-
жину цервікального каналу. Постало пи тан-
ня — вивчити вплив фізичних параметрів 
слизу і розробити прийоми, що покращують 
рух сперміїв [9–11].

Запровадження прийомів стимуляції 
ста тевої охоти посилило увагу до вивчення 
влас ти востей цервікального слизу, оскільки 
бу ло вста новлено, що гормо нальна обробка 
здат на погір шити просу вання спер міїв у ка-
налі шийки [12] та ініці ювати їх руй нуван-
ня [13], зменшуючи таким чином ефек тив-
ність стимуляції. 

Відомо, що на фізичні параметри цер-
ві кального слизу суттєво впливає співвідно-
шення вмісту в організмі естрогенів та геста-
генів [14]. Останнє зумовлено не тільки інди-

відуальними характеристиками тва рин, а й 
схе мою обробки, що відкриває перспек ти ву 
ви користання параметрів слизу для оцін ки 
якос ті гормональної стимуляції ста те вої охо-
ти в овець.

Мета роботи — визначити показники 
роз тягування, електричної опірності і крис-
талізації цервікального слизу у вівце маток з 
сезонним анеструсом і природною та стиму-
льованою статевою охотою, їх залеж ність 
від схеми обробки, а також розкрити зв’язок 
цих параметрів із запліднюваністю.

Матеріали і методи

Дослідження проведено на 3–7-річ-
них вівцематках асканійської тонкорунної 
по ро ди, які утримуються в дослідному гос-
по дар стві Інституту тваринництва «Асканія-
Нова». Природне статеве збудження та на-
явність овуляцій матки цієї породи прояв-
ляють у період від третьої декади липня до 
першої декади квітня наступного року [15], 
і отже, анестральний сезон у них припадає 
на період кінець квітня — початок липня.
Слиз отримували вранці безпо се ред ньо пе-
ред штучним осіменінням вівцематок свіжо-
отриманою спермою. Дослідними гру пами 
тварин були:

– Г1ЕсПр — проявили статеве збуд ження 
природно (жовтень 2011 року, 20 гол.);

– Г2ЕсСт — підлягали гормональній сти-
му ляції статевої охоти у природний естраль-
ний сезон (грудень 2011 року, 13 гол.) за схемою 1;

– Г3АнСт/1 — підлягали гормональній сти-
муляції статевої охоти у природний анестра-
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ль ний сезон (кінець квітня 2011 року, 5 гол.) 
за схемою 1;

– Г3АнСт/2 — підлягали гормональній 
сти муляції статевої охоти у природний ане-
стральний сезон (кінець квітня 2014 року, 
19 гол.) за схемою 2;

– Г3АнСт — тварини груп Г3АнСт/1 і 
Г3АнСт/2 разом (24 гол.);

– Г4АнПр — нестимульовані тварини 
з при родним анеструсом (початок липня 
2011 ро ку, 10 гол.).

Схема 1 гормональної стимуляції пе-
ред бачала: ін’єкцію естрогенмісткого препа ра-
ту (1 мг/гол), 10–12-добову дію вну трішньо-
вагінальних песаріїв з кроно ло ном (30 мг/пес., 
«Intervet»), обробку сиро ват ковим го на до-
тропіном (500 ІО, «Inter gonan», «Intervet», 
Голландія) за добу до вилучення пе са ріїв. 
Слиз отримували через до бу піс ля вилу чен-
ня вагінальних песаріїв під час штучного 
осі ме ніння без тестування у вів це маток на-
явності ознак статевого збудження.

Схема 2 передбачала ті ж заходи, 
але як ГСЖК використовували «Фолі гон» 
(«Intervet», Голландія) і в день вилу чення пе-
са  ріїв тваринам додатково ін’єктували естро-
ген   місткий препарат (1 мг/гол.). Слиз за схе -
мою 2 отримували на другу добу піс ля вилу -
чення песаріїв. Осіменяли усіх стимульова-
них тварин три дні поспіль, починаючи з на-
ступної доби після вилучення песаріїв.

Слиз одержували з піхвового отвору 
шийки матки за допомогою вагінального дзер-
кала з освітлювачем та пластмасового шпри-
ца з прикріпленою полістироловою пі петкою 

і до сліджували за такими пара мет рами: по-
каз ник розтягування, електрична опір ність, 
тип кри сталізації.

Показник розтягування (см) визнача-
ли за допомогою сконструйованого пристрою. 
Елек тричну опірність (МОм) вимірювали 
при кладанням електродів омметру типу 
DT9208A до кінців заповненого слизом жо-
ло ба. Ос тан ній мав глибину 1 мм та довжи-
ну 1 см і був зроблений на поверхні плекси-
гласової пластинки. Визначення ти пу крис-
талізації (бал) здійснювали за методом «па-
пороті». Для цього слиз нано сили на очи-
щене скло і підсушували. Тип кристалі за ції 
оцінювали за шкалою від 0 (аморф на маса) 
до 3 (наявність третинних та четвертин них 
стебель). Вимірювання елек тричної опірнос-
ті і розтягування проводили за темпе ратури 
оточення 20–24 ºС.

Показники обраховували статистично 
з використанням математичного апарату 
програми Excel пакету Microsoft Office 2010. 
Вірогідність відмінності (P) між пара мет рич-
ними показниками оцінювали за коефіцієн-
том Стьюдента (tst). При об численні кое фі-
ці єнта кореляції Пірсона (r) при кіль кості 
порівнюваних пар менше 30 ви ко ри сто ву-
вали z-перетворення Фішера з від по від ним 
визначенням tst [16, с. 215].

Результати й обговорення

У Таблиці  1 наведено фізичні пара-
мет ри слизу, які обчислено без урахування 
результативності осіменіння тварин.

Таблиця 1
Фізичні параметри цервікального слизу вівцематок різних груп

Група 
тварин

Параметр Ягни-
лось*, 

%
розтягування, см опірність, МОм тип кристалізації, бал

M±m Cv n M±m Cv n M±m Cv n
Г1ЕсПр 1,05±0,22a,b 84,5 18 1,29±0,06a,c 20,3 18 1,98±0,28a 62,7 21 70
Г2ЕсСт 0,85±0,12a,b 47,2 13 1,28±0,09a,c,b 22,3 12 1,62±0,36a 78,1 13 77
Г3АнСт/1 0,78±0,13a,b 33,2 5 1,23±0,23a,c,b 38,1 5 2,10±0,67a 63,9 5 60
Г3АнСт/2 1,13±0,22a 82,2 19 1,16±0,02b 8,8 19 1,74±0,25a 61,7 19 74
Г3АнСт 1,05±0,17a 79,5 24 1,17±0,05a,b 18,5 24 1,81±0,23a 61,3 24 71
Г4АнПр 0,53±0,14b 81,5 10 1,33±0,03c 5,7 7 0,05±0,05d 316,2 10 –

Примітка: 1) тут і далі показники в одній колонці з різними субскритами різняться між собою за рівнем 
вірогідності — a:b, b:c – P<0,05, a:c<0,01, a:d – P<0,005; 2) показник ягніння підраховано для вівцематок, слиз 
яких тестували
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Здатність слизу до розтягування у тва-
рин у стані природного анеструсу (Г4АнПр) 
була меншою за показники ін ших груп, 
при цьому проти груп Г3АнСт і Г3АнСт/2 
віро гідно — tst=2,36 і tst=2,30 від по відно. По-
казник тварин, яких піддавали сти муляції в ес-
тральний сезон (Г2ЕсСт), був недостовір но 
мен шим за показники вівце маток з природ ною 
охо тою (Г1ЕсПр). Спо стережено недостовір-
ну різ ницю за цим показником при застосу ван-
ні різ них схем стимуляції в анестральний се зон 
(Г3АнСт/1 і Г3АнСт/2). Зокрема додатко ва 
сти муляція у кінці обробки естрогенміст ким 
пре паратом сприяла збільшенню здатнос ті 
сли зу до роз тягування.

Найменше значення електричної опір-
ності спостережено у тварин, яких під да-
вали гормональній стимуляції під час анес-
трального сезону за схемою 2 (Г3АнСт/2), 
найбільше — у вівцематок з природним анес-
трусом (Г4АнПр).

Слиз, отриманий як від стимульованих 
тварин (Г2ЕсСт, Г3АнСт/1 і Г3АнСт/2), так 
і від овець з природним проявом еструсу 
(Г1ЕсПр), кристалізувався, тоді як в анес-

тральних тварин — майже ні (Г4АнПр). 
За уважимо, що тварини, які зазнавали сти-
му ляції в анестральний сезон (Г3АнСт/1), 
не виявляли характерної для статевого збуд-
ження поведінки, яку демонстрували тва ри-
ни, які про явили охоту природно (Г1ЕсПр), 
але показники кристалізації у цих двох груп 
були високими.

Для визначення зв’язку параметрів сли-
зу з готовністю до запліднення дані тварин 
груп Г1ЕсПр, Г2ЕсСт і Г3АнСт групували 
від повідно до результатів подальшого яг нін-
ня (Табл. 2).

За параметром розтягування слизу, 
отри маного в естральний сезон, незалежно 
від того, чи піддавали тварин стимуляції, чи 
ні, спостережено достовірну різницю між тва-
ринами, які у подальшому ягнились, і тими, 
що залишилися яловими. У вівцематок, яких 
сти мулювали в анестральний сезон, такої 
різ ниці не виявлено.

Електрична опірність у тварин, які у по-
дальшому ягнилися, незалежно від се зо ну 
року та обробки, була невірогідно вищою, 
ніж у тварин, що залишилися яловими.

Таблиця 2
Зв’язок запліднюваності вівцематок з параметрами цервікального слизу

Група тварин Запліднення 
(так +/ ні –)

Розтягнення, см Електрична опірність, 
МОм Тип кристалізації, бал

M±m n M±m n M±m n

Г1ЕсПр
+ 1,41±0,31a 11 1,35±0,10 11 2,00±0,33 14
– 0,48±0,12b 6 1,23±0,07 6 1,75±0,66 6

tst
2,798 0,983 0,339

Г2ЕсСт
+ 0,97±0,13a 10 1,32±0,11 9 1,60±0,48 10
– 0,47±0,08c 3 1,17±0,08 3 1,67±0,41 3

tst
3,276 1,103 0,111

Г3АнСт/1 + 0,77±0,25 3 1,44±0,36 2 1,67+1,08 3
– 0,80±0,14 2 0,92±0,12 2 2,75±1,06 2

tst 0,105 1,370 0,714

Г3АнСт/2 + 1,17±0,28 14 1,13±0,03a 14 1,68±0,28 14
– 1,00±0,37 5 1,24±0,04b 5 1,90±0,67 5

tst 0,366 2,20 0,303

Г3АнСт + 1,10±0,23 17 1,18±0,06 17 1,68±0,26 3
– 0,94±0,25 7 1,15±0,07 7 2,14±0,51 7

tst
0,471 0,325 0,804

Г1, Г2 і Г3 разом + 1,16±0,14a 38 1,27±0,05 37 1,77±0,19 41
– 0,68±0,13b 16 1,18±0,04 16 1,91±0,31 16

tst 2,512 1,406 0,385
Примітка. Напівжирним виділені значення tst для пар, у яких різниця між показниками вірогідна (P<0,05)
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Здатність до кристалізації серед вівце-
маток, які проявили статеву охоту при родно 
(Г1ЕсПр), була більшою у тварин, які в по-
дальшому ягнилися. Для вівцематок, яких 
сти мулювали, спостережено зворотну тен-
ден цію, проте різниця не була достовірною.

Порівняння результатів застосування 
од накової схеми стимуляції (групи Г2ЕсСт 
і Г3АнСт/1) показує сезонну відмінність ха -
рактеру реагування. Варто зазначити, що 
при обох цих обробках використано одних 
і тих же тварин. Середні показники 3-х вівце-
маток, які входили до складу як Г2ЕсСт, так 
і Г3АнСт/1 груп, демонстрували тенденцію, 
аналогічну загальній: розтягування 0,93±0,39 
проти 0,87±0,15, опірність 1,27±0,11 проти 
1,48±0,31, тип кристалізації 2,33±0,82 проти 
1,33±0,83 відповідно. Разом з тим, за плід ню-
ваність в обох групах майже не різ нилася — 
67 і 67 % за 3-ма зазначеними вівце матками 
і 70 і 60 % за усіма тестованими тва ринами.

Далі дослідили ступінь кореляційного 
зв’язку між запліднюваністю і фізичними па -
ра метрами слизу. Успішність осіменіння оці -
нювали як 1, якщо матка у відповідний тер  мін 
ягнилась, і 0 — за негативного ре зуль тату.

Найбільш тісний зв’язок між по даль-
шим ягнінням і показником розтягування за-
ува жено у групах, тестованих в ест раль ний 
се зон, — на рівні помітності (0,5<r<0,7 за 

шка лою Чеддока, P<0,05). У тварин, дослід-
жених в анестральний період (Г3АнСт), не-
залежно від застосованої схеми, кореляція 
між зазначеними параметрами була майже 
відсутня (Табл. 3).

Електрична опірність слабо корелюва-
ла із запліднюваністю у тварин груп Г1ЕсПр 
і Г2Ес. У вівцематок, стимульованих в анес-
тральний сезон, кореляційний зв’язок за ле-
жав від застосованої схеми і був досто вірно 
помітним у тварин, яким у кінці оброб ки до-
датково вводили естрогенмісткий пре парат.

Ступінь зв’язку між подальшим яг нін-
ням і типом кристалізації був невірогідно 
низь ким у всіх тварин, крім групи Г3АнСт/1. 
Але кількість досліджених вівцематок серед 
тварин останньої групи була надто малою, 
от же, наведений коефіцієнт кореляції можна 
вва жати лише орієнтовним. Водночас варто 
звернути увагу на позитивне значення по-
каз ника кореляції z в групах, тестованих 
в естральний сезон, і негативне — у тварин, 
досліджених в анестральний період.

За даними усіх підданих осіменінню 
тва рин (групи Г1, Г2 і Г3 разом), за плід не-
ність мала слабкий (0,1<r<0,3) позитивний 
до стовірний (P<0,05, tst=2,16) зв’язок зі сту-
пенем розтягування слизу, слабкий невіро-
гідний — з електричною опірністю і майже 
не корелювала з типом кристалізації.

Таблиця 3
Коефіцієнт кореляційного зв’язку (r при n≥30 або z при n<30) 

між запліднюваністю вівцематок і фізичними параметрами цервікального слизу

Група тварин n Розтягування Електрична опірність Тип кристалізації
r/z tst r/z tst r/z tst

Г1ЕсПр 17 0,556 2,08 0,227 0,85 0,118 0,44
Г2ЕсСт 12 0,604 1,81 0,251 0,75 0,041 0,12

Г3АнСт/1 5 –0,071 0,12 0,715 1,24 –0,475 0,82
Г3АнСт/2 19 0,084 0,34 –0,543 2,17 –0,094 0,37
Г3АнСт 24 0,087 0,40 0,078 0,36 –0,197 0,90

Г1, Г2 і Г3 разом 53 0,284 2,16 0,157 1,16 –0,038 0,28

Отже, фізичні параметри цервікально-
го слизу вівцематок проявляли залежність від 
функціонального стану тварини. Найнижчі 
по казники розтягування і кристалізації та 
най більшу електричну опірність спостереже-
но в анестральний сезон у не сти мульованих 
вівцематок. У тварин з природ ною стате вою 

охотою ступінь розтягування і здатність до 
кристалізації цервікального сли зу були біль-
шими, а електрична опір ність — меншою за 
по казники анестраль них вівцематок. Подібна 
різниця в харак те ристиці цервікального слизу 
овець за ува жена іншими дослідниками [17]. 
Потре бу ють додаткового вивчення показники 
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тва рин, що в естральний сезон перебувають 
у ста ні діеструсу, і чи схожі вони з даними 
вівце маток з природним анеструсом.

Гормональна стимуляція змінювала 
па ра метри цервікального слизу. Зокрема, па-
ра метри розтягування і кристалізації слизу 
у вівце маток, стимульованих в естральний 
сезон, були меншими за показники тварин 
з при родним еструсом. Погіршення теку чос-
ті та еластичності слизу у вівцематок після 
гор мональної обробки в естральний сезон 
про ти тварин з природною статевою охотою 
за уважено й іншими авторами [18, 19].

Сезон року модифікував реакцію сли зу 
на стимуляцію. Зокрема, параметр кри ста лізації 
у оброблених в естральний сезон вівце маток був 
меншим, а електрична опір ність — більшою за 
аналогічні показники тва рин, стимульованих 
в анестральний се зон. Аналогічних досліджень 
у доступній літе ра турі не знайдено.

На параметри слизу впливала схема 
сти муляції. Додаткова обробка в анестральний 
се зон естрогенмістким препаратом (схема 2) 
на ближувала як загальне значення параметрів 
роз тягування й електричної опірності, так і їх 
різницю між тваринами, що в подальшому 
яг нились, і тими, які залишилися яловими, до 
ана логічних у вівцематок в естральний се-
зон. Водночас здатність до кристалізації бу ла 
біль шою у тварин, яким додатковий ес тро-
ген не ін’єктували. Можна припустити, що 
використана доза естрогену була надто ви-
сокою. Про можливість негативного впливу 
підвищеного рівня естрогенів свідчать дані 
роботи N. R. Adams (1974), у якій показник 
розтягнення і частка сперміїв, які рухалися 
вздовж слизового тяжу, у вівцематок, утри-
му ваних на пасовищі з підвищеним вмістом 
фітоестрогенів, були майже вдвічі меншими 
проти контрольних тварин [20].

При визначенні ролі цервікального 
сли зу та ефективності різних схем стимуляції 
за результатами ягніння потрібно враховувати 
вплив попередньої гестагенізації тварин, яка 
здатна погіршити запліднюваність [12, 13]. 
Застосування гестагенів на коровах призвело 
до відмінностей у кількості фракцій гліко-
протеїнів у слизі порівняно з показником конт-
рольних інтактних тварин [21].

Варто зауважити, що час отримання 
сли зу від тварин груп Г3АнСт/1 і Г3АнСт/2 
де що різнився і це могло би вплинути на 
по казники, про що свідчать певні дані [8]. 
Але відомо, що такий показник, як здатність 
сли зу до кристалізації, збільшується ще за 
3 доби перед початком статевої охоти та три-
мається на високому рівні до 2-ї доби після 
ову ляції [22]. У нашому дослідженні серед 
вівце маток групи Г3АнСт/1 при виявленні 
баранами-пробниками ознаки статевої охоти 
у першу добу після вилучення песаріїв про-
являли лише 10 % тварин, але показник кри-
сталізації слизу, отриманого в той день, був 
ви соким. Тож, на нашу думку, різниця між 
по казниками, одержаними на першу та другу 
до бу після вилучення песаріїв, несуттєва і по-
рівняння даних тварин Г3АнСт/1 і Г3АнСт/2 
груп є допустимим.

Отримані нами дані показали, що в ес-
тральний сезон із трьох досліджених пара-
метрів з успішністю запліднення (подальшо-
го ягніння) тісно корелювала лише здат ність 
до розтягування, а в анестральний — елек-
трична опірність. Тож вагомість кожного з до-
сліджених параметрів залежала від сезону. 
Наші результати співпадають із даними до-
слі ду T. Tsiligianni  (2014) щодо стимуляції 
абори генних грецьких овець в анестральний 
пе ріод (квітень), в яких електрична опірність 
цервікального слизу у вівцематок, що в по-
дальшому ягнились, була меншою за по каз-
ник ялових тварин [23].

Дещо несподівані дані щодо слаб ко го 
зв’язку між заплідненістю і типом кристалі-
зації, адже останній параметр широко вико-
ристовується для виявлення статевого збуд-
ження в людей [24] і тварин [25, 26]. Мож-
на припустити, що цей показник свід чить 
скор ше про ступінь насиченості ор га нізму 
естрогенами [27] і, отже, про здат ність тва-
рини проявити ознаки статевого збуд ження 
і відповідну поведінку, що важливо для фі-
зич ного контактування самця і самки. Для 
факту запліднення цей параметр не є сут-
тєвим, а в деяких випадках на віть виявляє 
негативний зв’язок (група Г3АнСт/1). Це 
при пущення певним чином під тверджується 
май же схожим рівнем яг ніння вівцематок 
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у на шому досліді, а також даними роботи 
J. I. Raeside  і M. F. McDonald  (1959), у якій 
тип кристалізації слизу в оваріоектамованих 
вівцематок, що зазнали обробки естрогеном, 
не залежав від сезону року [22]. Разом з тим, 
значення параметру кристалізації не по вин-
но бути нижчим від певного рівня, оскіль-
ки це може супроводжуватися погіршенням 
певних характеристик слизу, зокрема по си-
ленням здатності блокувати рух спер міїв. 
Так, виявлено різницю у мікроскопіч ній бу-
дові цервікального слизу між коро вами з до-
мінантним вмістом в організмі естроге нів 
та тваринами зі збільшеною кон центрацією 
прогестерону [28], яка спів па дала з від мін-
ністю у запліднюваності тва рин, здатністю 
слизу до пенетрації сперміями та утворення 
малюнку «папороті».

Отримані дані свідчать, що структура 
слизу, який продукується при природному 
еструсі, а також після стимуляції в естраль-
ний та анестральний сезони, різнить ся. Але 
ця різниця не впливає суттєво на за плід ню-
валь ну здатність вівце маток.

Висновки

1. Найнижчі показники розтягування 
і кристалізації та найбільша електрична 
опір ність характерні для анестральних не-
сти мульованих вівцематок. У тварин з при-
родною статевою охотою ступінь розтягу-
ван ня і здатність до кристалі зації церві каль-
ного слизу більша, а електрична опір ність 
менша за показники вівцематок із се зон ним 
анеструсом.

2. На показники слизу впливає схема 
гормональної стимуляції і сезон її проведення.

3. У вівцематок з природним естру-
сом, які в подальшому ягнились, здат ність 
слизу до розтягування (P<0,05) і кристалі за-
ції перевищує (P<0,05), а елек трична опір-
ність — поступається (P<0,05) показникам 
тварин, які залишилися яло вими.

4. У підданих стимуляції вівцема-
ток різниця показників цервікального слизу 
між тваринами, які в подальшому ягнили ся, 
і тими, що залишилися яловими, модифіку-
ється сезоном року і схемою обробки.

5. В естральний сезон із заплідненням 
позитивно на рівні помітності (0,5<r<0,7, 
P<0,05) корелює здатність цервікального сли-
зу до розтягування, а в анестральний — елек-
трична опірність (P<0,05).

6. Кореляційний зв’язок між заплід-
нюваністю і типом кристалізації цервікаль-
ного слизу слабкий і не залежить від факту 
сти му ляції та сезону.

7. За загальними даними, запліднюва-
ність корелює достовірно слабо позитивно 
з розтягуванням, недостовірно слабо пози-
тив но з електричною опірністю і достовірно 
не корелює з типом кристалізації.

Перспективи подальших досліджень. 
Виявлені закономірності відкривають пер-
спективу їх використання для оцінки якос ті 
схем гормональної стимуляції стате вої охоти 
в овець. Зокрема, роботу бу де спрямовано 
на пошук заходів, які в естральний сезон 
сприяти муть покращенню параметру розтя-
гу вання цервікального слизу, в анестраль-
ний — зменшенню його електричної опірності.
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