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Ю. В. Щербакова
julia-b@ukr.net

Одеський державний аграрний університет, 
вул. Пантелеймонівська, 13, м. Одеса, 65012, Україна

У статті порівнюється кількісний вміст стероїдних гормонів — естрадіолу, прогестерону та 
рівень кортизолу протягом фолікулярної та лютеїнової фаз статевого циклу залежно від віку та по
ро ди домашніх кішок.

У віці 4–6 місяців рівень статевих стероїдів суттєво не відрізняється між породними та не
по род ними кішками. У віці 7–12 місяців відбувається статеве дозрівання і концентрація естрадіолу 
під час фолікулярної фази стає вищою в 3,59–3,81 разу, ніж у групі тварин 4–6місячного віку. Також 
йо го вміст у 7–12місячних породних кішок під час фолікулярної фази був на 5,77 % вищим, ніж у не
по родних. Після досягнення статевої зрілості рівень естрадіолу збільшується у 4,72–5,05 разу. У віці 
від 13 до 60ти місяців концентрація естрадіолу в 4,72–5,05 разу перевищує базовий рівень. Кон цен
трація прогестерону в сироватці крові непородних кішок віком 4–6 місяців під час лютеінової фази 
статевого циклу в 1,72 разу вища за цей показник у породних кішок. Рівень прогестерону в лю теї но вій 
фазі статевого циклу у кішок віком 7–12 місяців був у 18,1–20,0 разу більша, аніж у кішок 4–6місячного 
віку. Концентрація прогестерону в сироватці крові кішок, старших за 7 місяців,  в  люте їновій фазі 
статевого циклу суттєво не відрізнялася між кішками різних порід. Максимальна його кон цен трація 
зафіксована у віці 13–60 місяців. У непородних кішок віком 5–9 років концентрація естра діолу під час 
фолікулярної фази статевого циклу була меншою в 1,12 разу, ніж у кішок віком 7–12 мі ся ців. У не по
родних кішок віком 61–108 місяців під час фолікулярної фази концентрація естрадіолу в 1,2 разу ви ща, 
ніж у  породних. У породних  кішок цієї  вікової  групи теж простежувалося  зниження  кон цен тра ції 
естрадіолу в 1,23 разу. Статеве дозрівання кішок перебігає на тлі підвищеного рівня кор ти золу. Вод
но час зміни його концентрації протягом статевого циклу не виявили. 
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The  article  compares  the  quantitative  content  of  steroid  hormones —  estradiol,  progesterone  and 
cortisol during the follicular and luteal phases of the estrus cycle, depending on the age and breed of cats.

At the age of 4–6 months the level of sex steroids did not significantly differ between the purebred and 
outbred cats. At the age of 7–12 months puberty comes and the estradiol concentration during the follicular 
phase is higher in 3,59–3,81 times than in the animals of 4–6 months of age. Also, the content of estradiol 
in purebred cats at the 7–12monthold during the follicular phase was 5.77 % higher than the outbred. The 
estradiol levels was increased by 4,72–5,05 times after puberty. The concentration of estradiol was higher in 
4,72–5,05 times than baseline at the age of 13 to 60 months. The concentration of progesterone in the blood 
serum of outbred cats 4–6 months of age during the luteal phase of the estrus cycle was in 1.72 times higher 
than in purebred cats. The level of progesterone in the luteal phase of the estrus cycle in cats aged 7–12 months 
was 18,1–20,0 times greater than in cats 4–6 months of age. The concentration of progesterone in serum of cats 
over 7 months, in the luteal phase of the estrus cycle was not substantially different between different species of 
cats. The maximum concentration was observed in the age of 13–60 months. In outbred cats aged 5–9 years, 
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the concentration of estradiol in the follicular phase of the estrus cycle was less than 1.12 times than in cats 
aged 7–12 months. In outbred cats age 61–108 months during the follicular phase estradiol concentration is 
1.2 times higher than a thoroughbred. In purebred cats in this age group also showed a decrease of estradiol 
concentration of 1.23 times. Puberty occurs cats against the raised cortisol levels. At the same time, changes 
in its concentration during the estrus cycle were found.

Key words: ESTRADIOL, PROGESTERONE, CORTISOL, BLOOD SERUM, 
FOLLICULAR PHASE, LUTEAL PHASE, ESTRUS CYCLE, PUBERTY, PUREBRED CATS, 
OUTBRED CATS
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В  статье  сравнивается  количественное  содержание  стероидных  гормонов  —  эстрадиола, 
про гес терона и уровень кортизола в течение фолликулярной и лютеиновой фаз полового цикла в зави
си мости от возраста и породы домашних кошек.

В возрасте 4–6 месяцев уровень половых стероидов существенно не отличается между поро
дис тыми и беспородными кошками. В возрасте 7–12 месяцев происходит половое созревание и кон цен
тра ция эстрадиола во время фолликулярной фазы становится выше в 3,59–3,81 раза, чем в группе жи
вот ных 4–6месячного возраста. Также его содержание у 7–12месячных породистых кошек во вре мя 
фол ли кулярной фазы былo на 5,77 % выше, чем у беспородных. После достижения половой зрелости 
уро вень эстрадиола увеличивается в 4,72–5,05 раза. В возрасте от 13 до 60ти месяцев кон цен тра ция 
эс традиола в 4,72–5,05 раза превышает базовый уровень. Концентрация прогестерона в сыворотке 
кро ви беспородных кошек возрастом 4–6 месяцев во время лютеиновой фазы полового цикла в 1,72 раза 
вы ше таковой у породистых кошек. Уровень прогестерона в лютеиновую фазу полового цик ла у кошек 
воз рас том 7–12 месяцев был в 18,1–20,0 раз больше, чем у кошек 4–6месячного возраста. Кон центрация 
прогестерона в сыворотке крови кошек старше 7 месяцев в лютеиновой фазе полового цикла су щес
твен но не отличалась между кошками разных пород. Максимальная его концентрация отмечена в воз
рас те 13–60 месяцев. У беспородных кошек возрастом 5–9 лет концентрация эстрадиола во вре мя 
фол ли кулярной фазы полового цикла была меньше в 1,12 раза, чем у кошек возрастом 7–12 ме ся цев. У бес
породных кошек возрастом 61–108 месяцев во время фолликулярной фазы концентрация эс тра ди ола 
в 1,2 раза выше, чем у породистых. У породистых кошек этой возрастной группы тоже от ме ча лось 
снижение концентрации эстрадиола в 1,23 раза. Половое созревание кошек протекает на фоне по вы
шен ного уровня кортизола. В то же время, изменения его концентрации в течение полового цикла не 
обнаружили.
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ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ ФАЗА, ЛЮТЕИНОВАЯ ФАЗА, ПОЛОВОЙ ЦИКЛ, ПОЛОВОЕ СО ЗРЕ-
ВА НИЕ, ПОРОДИСТЫЕ КОШКИ, БЕСПОРОДНЫЕ КОШКИ

В умовах великих міст України нині спо-
стерігається підвищена зацікавленість людей 
в утримуванні тварин в домашніх умовах, 
що призводить до кількісного збільшення їх 
по пу ля цій. Через потреби ринку нині значна 
ува га приділяється виведенню нових порід 
кі шок, створенню розплідників породистих 
кі шок, що потребує нових знань в питаннях 

фізіо логії адаптації кішок до сучасних умов 
утри мання, ендокринології та регуляції репро-
дуктивної функції. 

Кішки належать до поліциклічних тва-
рин. За даними науковців, під час анестру-
су та інтереструсу концентрація естрогену 
в плазмі крові зазвичай нижча від 12,0– 
15,0 пг/мл [1, 2]. Початок фази еструсу 
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супроводжується зростанням вмісту 17α-ес-
тра ді о лу до понад 20,0 пг/мл. Упро довж 24–
48 го дин його кон цен тра ція збіль шу ється 
вдвічі й досягає рівня 40,0 пг/мл і вище. 
Кон цен тра ція естрогену в плазмі під час 
фо лі ку ляр ної фази швидко зростає та за ли-
шається на ви со кому рівні упродовж 3–4-х 
діб. Далі відмічається різке зниження йо го 
вмісту у крові. Вчені, які досліджують цю 
проблему, спостерігали, що перед почат ком 
фолікулярної фази вміст естрогену в плаз мі 
складає менше 12–15 пг/мл [3, 4], а вже у пер-
ший день фолікулярної фази кон цен тра ція 
гормону різко зростає до рівня 25 пг/мл та 
ви ще. Третя, четверта та інколи п’ята доби ха-
рак те ризуються піковими показниками вміс- 
 ту естрогену у крові. У цей період ча су йо го 
ко нцен трація досягала найвищих по каз ни-
ків — від 45,0 до 50,0 пг/мл [5, 6]. 

Відомо, що у кішок провокований тип 
овуляції та лютеогенезу, тобто для розвитку 
жовтих тіл і початку секреції прогестерону 
існує необхідність статевого акту. Жовті тіла 
формуються в яєчниках вже через 24–48 
год після овуляції та виділяють прогестерон 
у кров впродовж 35–37 діб [6,7]. Зниження 
кон цен трації прогестерону в крові до ба-
заль ного рівня свідчить про припинення їх 
фун кції. Після цього до початку наступного 
ес трального циклу минає близько 35 діб [8]. 

Отже, в науковій літературі залиша-
ють ся недостатньо вивченими питання, що 
висвітлюють динаміку статевих гормонів у кі-
шок протягом статевого циклу та їх вплив на 
стероїдогенез залежно від віку, по ро ди котів, 
пори року тощо. Тому метою нашої роботи 
було дослідити концентрацію естрадіолу, про-
гес терону та кортизолу в сироватці кро ві до-
маш ніх кішок в різні фази статевого цик лу, 
залежно від віку та породи.

Матеріали та методи

Дослідження проводили на по род них 
та безпородних кішках, з яких були сфор-
мовані різновікові групи по вісім тварин 
у кожній. До першої та п’ятої групи увійш ли 
кішки віком 4–6 місяців, до другої та шос-
тої — віком 7–12 місяців, до третьої і сьомої 

групи — віком 1–5 років, до четвертої та 
вось мої групи входили кішки віком понад 
5–9 років.

Імуноферментні методи дослідження 
крові для визначення концентрації естраді-
олу, прогестерону та кортизолу у сироватці 
крові кішок проводили з використанням тест-
системи DRG (Німеччина). 

Метод визначення концентрації естра-
діолу базується на твердофазному конкурент-
ному імуноферментному аналізі із за стосу-
ван ням поліклональних антитіл. На стінках 
лунок планшета іммобілізовані кро ля чі полі-
кло нальні антитіла до області де тер мі нан ти 
молекули естрадіолу. Для визначення про-
гестерону застосовується ана ло гіч ний метод, 
але на стінках лунок план ше та ім мо бі лі-
зовані анти-17-α-ОН-про гес те ро но ві полікло-
наль ні антитіла. Для ви значен ня корти золу на 
поверхні лунок мікро титру валь ного план ше-
та, що виконують роль твердої фази, ім мо бі-
лізовані моно кло наль ні антитіла, специ фічні 
до кортизолу. В усіх вище зга да них ви пад ках 
при ви зна чен ні вмісту гор мо нів у си ро ватці 
кро ві кішок результати ІФА ре єстру вали на 
спектро фото метрі че рез 10 хв піс ля внесення 
стоп-розчину. Оп тич ну щіль ність ви мі рю ва-
ли при довжині хвилі 450±10 нм та пе ре во-
ди ли у одиниці вимірю ван ня у сис темі СІ.

Статистичну обробку одержаних ре-
зуль татів досліджень проводили із об чис лен-
ням середніх значень (М), середньо квадра-
тичних відхилень (m) і порівняльних се ред-
ніх значень із використанням пара мет рич-
ного t-критерію Стьюдента з урахуванням 
по рогу вірогідності від P<0,05 до P<0,001.

Результати й обговорення

Аналіз результатів проведених до-
слід жень показав, що у молодих непородних 
і породних кішок віком від 4-х до 6-ти місяців 
була найменша кількість стероїдних гор мо-
нів, зокрема естрадіолу — за фолікулярної 
і про гес терону — за лютеїнової фаз, що вка-
зує на низьку гормональну активність яєч-
ників у цьому віці (Табл. 1). 

Було встановлено, що на вміст ес-
тра діолу у фолікулярну і лютеїнову фази 
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у 4–6-місячних самок не впливала породна 
приналежність, оскільки в обох групах тва-
рин концентрація гормонів варіювала із не-
знач ною різницею між показниками. За до-
сліджень показників кількісного вмісту ес-
тра діолу у кішок 7–12-місячного віку також 
вста новлена незалежність його синтезу від 
по роди самок, оскільки за фолікулярної фази 
се редній його рівень коливався у межах від 
72,44±3,67 до 78,14±3,23 пг/мл, що вказує 
про початок фази проеструсу, оскільки вміст 
ес тра діолу більш ніж утричі перевищував ба-

зо вий рівень. Встановлено, що у лютеїновій 
фазі концентрація естрадіолу відповідала по-
чат ковому рівню.

Результати досліджень з визначення 
вмісту естрадіолу у групах непородних і по-
родних кішок 13–60-місячного віку по каза-
ли, що найвищий рівень гормону спо стері-
гався у фолікулярній фазі, оскільки йо го кон-
центрація перевищувала базові по казники 
більше, ніж у 4 рази. Натомість у лю те ї но вій 
фазі статевого циклу естрадіол збе рі гав ся на 
базовому рівні. 

Таблиця 1

Рівень статевих гормонів в сироватці крові непородних і породних кішок різного віку 
під час статевого та фізіологічного дозрівання; М±m

П
ор

од
на

 
пр

ин
ал

еж
ні

ст
ь 

тв
ар

ин

№
 г

ру
пи

Групи 
тварин 

за віком, 
місяці

Фаза статевого 
циклу у кішок

Рівень стероїдних гормонів:

Кортизол,
нмоль/лестрадіол, пг/мл прогестерон, нг/мл

1 2 3 4 5 6 7

не
по

ро
дн

і

1 4–6 фолікулярна 20,42±2,16 0,22±0,09 65,14±2,47
лютеїнова 12,12±1,98 0,98±0,10 56,17±1,19

2 7–12 фолікулярна 78,14±3,23▪▪▪ 2,0±0,67 101,75±2,98
лютеїнова 15,56±1,57 19,60±1,63▪▪▪ 112,53±2,15

3 13–60 фолікулярна 99,15±2,10▪▪ 2,3±0,33 94,12±1,16
лютеїнова 20,11±2,18 23,3±1,67▪▪ 100,60±1,22

4 61–108 фолікулярна 88,14±3,41▪ 2,1±0,03 105,81±2,76
лютеїнова 21,06±2,67 20,1±0,67▪▪▪ 114,13±2,51

по
ро

дн
і

5 4–6 фолікулярна 20,16±2,12 0,38±0,06 55,15±2,13
лютеїнова 13,75±2,46 0,92±0,13 47,13±1,11

6 7–12 фолікулярна 72,41±3,67▪▪▪ 2,3±0,09 98,34±0,79
лютеїнова 16,10±3,12 16,67±1,71▪▪ 100,43±1,15

7 13–60 фолікулярна 101,13±2,11▪▪▪ 2,0±0,07 96,13±1,20
лютеїнова 22,15±0,12 22,30±1,50▪▪ 103,30±1,55

8 61–108 фолікулярна 82,13±2,67▪▪ 1,50±0,67 104,80±2,61
лютеїнова 20,43±1,87 22,1±1,71 115,20±2,50

Примітка: ▪▪ — P<0,1; ▪▪▪ — P<0,01, порівняно з показником у молодшій віковій групі

Аналіз результатів досліджень з ви-
вчен ня кількісного вмісту стероїдних гор мо-
нів у непородних і породних кішок за різ но го 
вікового статусу показав, що саме вік тварин 
впливав на секрецію стероїдних гор мо нів, 
оскільки було виявлено зменшення по каз-
ників середнього вмісту естрадіолу у без по-
род них кішок на 11,0 %, а в породних на — 
18,8 % відповідно порівняно з аналогічними 

показниками у тварин 13–60-місячного ві ку. 
При цьому, за лютеїнової фази вміст ес тро-
гену у кішок зазначених дослідних груп не-
значно варіював на рівні базових по каз ни ків 
(Рис. 1).

Щодо концентрації прогестерону, то 
результати досліджень показали, що у не по-
род них і породних кі шок у віці 7–12 мі ся ців 
лютеїнова фаза супро вод жу валася зрос тан ням 
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Рис.1. Показники концентрації естрадіолу 
в сироватці крові непородних і породних кішок 

за різних фаз статевого циклу

його вмісту до 19,60±1,63 у непородних та 
до 16,67±1,71 нг/мл у породних кішок, що 
вказує на активізацію функції жовтих тіл по-
рів ня но з молодшими самками (4–6-місяч-
ного віку) за лютеїнової фази. У фо лі ку-
ляр ній фазі за росту і дозрівання фо лікулів 
спостерігалося зниження рівня прогестеро ну 
до базових показників, що бу ло результатом 
лютеолізи су.

За результатами досліджень сиро ват-
ки крові у непородних і породних тварин 
у віці 13–60 місяців, нами встановлено, що в 
цій віковій групі було виявлено най біль ший 
рівень прогестерону, оскільки йо го по каз-
ники досягали 23,3 нг/мл у лютеїновій фазі 
в обох груп тварин. Проте по род ної за леж-
ності рівня стероїдогенезу не вста нов лено. 
Зниження гормональної функ ції жов тих тіл 
супроводжувалося змен шен ням кон цен тра-
ції прогестерону в крові під час фо лі куляр-
ної фази естрального циклу до ба зо вих по-
каз ників.

Слід зауважити, що у породних кі-
шок найстаршої дослідної групи виявлено 
більш тривале функціонування жовтих тіл, 
оскільки рівень прогестерону у лютеїновій 
фа зі залишався високим і майже таким, як 
у мо ло дих самок віком 13–60 місяців.

За даними досліджень з вивчення 
ста ну гормонів, у найстарших кішок у віці 
61–108 місяців виявлено зниження вмісту 
про гес те рону, як у лютеїновій фазі на 13,7 % 
та у фолікулярній — на 8,7 % порівняно 
з ана ло гічними групами самок у віці 13–60 
мі сяців (Рис. 2).

Дослідження концентрації кортизолу 
в сироватці крові кішок під час статевого 
до зрівання 7–12-місячного віку дозволили 
ви яви ти тенденцію зростання його вмісту 
у про це сі росту та статевого розвитку тва рин, 
оскільки ці показники зростали більш, ніж 
удвічі порівняно з наймолодшими групами 
кішок. Окрім цього, аналіз отриманих ре-
зуль татів досліджень підтвердив, що у кішок 
з 7–12-місячного віку рівень кортизолу оп ти-
мізується до нормальних показників і три ва-
лий час зберігається, незначно коливаючись 
у межах норми, незалежно від віку та фази 
ес трального циклу.

Таким чином, за результатами ендо-
крин них досліджень, вміст естрогену у фо-
лі кулярній фазі естрального циклу вірогідно 
зростає. Встановлено, що для спарювання кі-
шок і одержання потомства найбільш опти-
мальним є вік 13–60 місяців, оскільки саме 
у цьому періоді виявлено «пік» вміс ту ес тро-
гену у фолікулярній фазі. У най стар ших груп 
кішок віком 61–108 місяців спо сте рігалася 
тенденція до зменшення його вміс ту в обох 
групах тварин, непородних та по род них — 
на 11,0 % та 18,8 % відповідно.

Рис. 2. Рівень прогестерону в крові кішок 
за різних фаз естрального циклу. ▪▪▪ — P<0,01 

порівняно із попередніми показниками 
у кішок відповідних груп

Підтвердженням оптимального віко во-
го статусу кішок для спарювання у 13–60 мі-
ся ців є результати досліджень вмісту про гес те-
рону в лютеїновій фазі естрального циклу у кі-
шок. Так, у обох групах тварин, і не по род них, 
і породних, «пік» вмісту про гес те ро ну спо сте-
рігався саме у цей відрізок ча су і показав най ви-
щу кількість, варіюючи від 22,3 до 23,3 мг/мл.



The Animal Biology, 2015, vol. 17, no. 4

150

Біологія тварин, 2015, т. 17, № 4

Встановлено, що рівень кортизолу у кі-
шок оптимізувався до норми з до сяг нен ням 
статевої зрілості, варіював у напрямку збіль-
шення за лютеїнової фази статевого цик лу 
та не залежав від породи кішок.

Висновки

1. На рівень стероїдогензу породна 
ха рактеристика кішок не впливає.

2. Концентрація естрадіолу та прогес-
те рону у кішок віком 4–6 місяців перебуває 
на базальному рівні.

3. У віці 7–12 місяців відбувається 
ста теве дозрівання кішок. У цей період рі-
вень естрадіолу зростає до 72,14 і 78,14 пг/мл, 
а прогестерону — 16,6 і 19,60 нг/мл, від по-
відно, у фолікулярну та лютеїнові фази.

4. Максимальна концентрація стате-
вих стероїдів спостерігається у кішок віком 
13–60 місяців.

5. У кішок віком понад п’ять років 
вміст естрадіолу та прогестерону у сироват-
ці крові поступово зменшується, проте зали-
ша ється в фізіологічних межах. 

6. Концентрація кортизолу збільшуєть-
ся у процесі статевого дозрівання кішок та 
досягає максимальних значень у тварин, стар-
ших за 5 років.

Перспективи подальших досліджень. 
Надалі планується вивчення морфо мет рич-
них показників яєчників та матки за фолі куло-
генезу та лютеогенезу у період статевого 

до зрівання кішок й під дією екзогенних про-
гес тинів.
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