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Морфологію яєчників свійських овець (Ovis aries) асканійської тонкорунної породи у різні місяці
року вивчали 2-ма дослідами. У першому (1999–2013 рр.) визначали границі статевого сезону, для чого
постмортально або лапароскопічно оглянуто яєчники 145 вівцематок. Оцінювали діаметр найбільшого
фолікула, наявність жовтих тіл та проліферації у поверхневому шарі яєчників. Дані групували та обчислювали відповідно до календарного місяця огляду. В другому досліді відслідковували зміну морфології яєчників
у перехідний від анеструсу до статевого сезону період, для чого 10 вівцематок тієї ж отари, починаючи
з 6 липня і до виявлення типового жовтого тіла, піддавали щотижневому лапароскопічному огляду.
У період з вересня по березень частка тварин, на яєчниках яких виявляли жовті тіла, коливалась
у межах 67–100 %. У квітні жовтих тіл не спостережено, а у травні, червні та липні їх виявлено у 2,6, 11,8
і 11,1 % тварин. Відмічено посилення проліферації у поверхневому шарі у квітні–травні, серпні і жовтні.
Помітне збільшення діаметру найбільшого фолікула відбувалося у квітні та вересні. Сезонна різниця простежувалася за морфологією клітин зародкового епітелію яєчників — в анестральних тварин ці клітини
були пласкими, у липні набували кубічної форми, а у серпні у більшості тварин ставали стовпчастими та
демонстрували наявність війок. У перехідний до статевого сезону період спостережено характерну зміну
у поверхневому шарі, зокрема з середини червня поверхня яєчників у більшості тварин ставала щільною
та білуватою і переважно зберігалася такою до кінця липня–початку серпня. З середини липня–початку
серпня на поверхні з’являлися дрібні (менш 0,5 мм) білі плямки. До середини серпня кількість таких утворень зменшувалась, але серед них зростала частка плямок зі збільшеним (до 2 мм) діаметром і з’являлись
плямки у вигляді дрібних бубликів. Поява плямок у більшості тварин передувала посиленню проліферації
у поверхневому шарі яєчників. У кінці серпня плямки зазвичай зникали.
За даними дослідів зроблено висновок, що анестральний період в овець асканійської тонкорунної
породи припадає на квітень–липень. Також припущено, що утворення білих плямок в кінці анестрального
періоду є складовою послідовності відновлення циклічності статевої активності овець і пов’язане із лютеїнізацією преантральних і дрібних антральних фолікулів.
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The morphology of ovary of domestic sheep (Ovis aries) of Ascanian Merino breed in different month
of year was studied in 2 experiments. In the first (1999–2013) the ovaries in 145 ewes were post-mortally or
laparoscopically examined to define the borders of estrous season. Diameter of the greatest follicle, presence
of corpus luteum and proliferation in surface layer were estimated. Data were grouped according to calendar
month of inspection. In the second experiment the tracing of the change of ovaries morphology in transient
from anoestrus to oestrous period was carried. For this purpose 10 ewes of the same flock since July 6th to
revealing of a typical corpus luteum were subjected to weekly laparoscopic examination.
During the period from September to March quantity of animals which had corpus luteum in ovaries
varied within 67–100 %. In April the corpus luteum was not observed, in May, July and July it was revealed in
2.6, 11.8 and 11.1 % of animals. Intensification of proliferation in surface layer was noted in April–May, August
and October. The noticeable increase of diameter of the greatest follicle occurred in April and September. The
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seasonal difference is noted between morphology of cells of germinal epithelium — in animals in anestrus the
cells were flat, in July they got cubic form, and in August in the majority of animals they became columnar and
showed the presence of cilia. During the transition to estrous season the characteristic changes were observed
in surface layer. In particular, from the middle of June the ovary surface in majority of animals became dense
and whitish and remained such mainly till the end of July–beginning of August. From the middle of July–
beginning of August on a surface the small (less 0.5 mm) white specks were appeared. To the middle of August
the amount of such formations decreased but among them the part of spots with enlarged (up to 2 mm) diameter
increased and the small spots in the form of bagel appeared. Occurrence of specks in the majority of animals
preceded intensification of proliferation in ovary surface layer. In the end of August specks disappeared.
By results of experiences it was concluded that anestrous period in Ascanian Merino sheep corresponds
to April–July. Also it is assumed that formation and the subsequent transformation of white specks in the end
of anestrous period represents one of components of sequence of restoration of cyclicity of sexual activity in
sheep and is connected with luteinization of preantral and small antral follicles.
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Морфологию яичников домашних овец (Ovis aries) асканийской тонкорунной породы в разные месяцы
года изучали 2-мя опытами. В первом ����������������������������������������������������������������������
(1999–2013 гг���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
.) ������������������������������������������������������
определяли границы полового сезона, для чего постмортально или лапароскопически осмотрели яичники 145 овцематок. Оценивали диаметр наибольшего фолликула, наличие желтых тел и пролиферации в поверхностном слое яичников. Данные группировали согласно календарному месяцу осмотра. Во втором опыте отслеживали изменение морфологии яичников
в переходной от анэструса до полового сезона период, для чего 10 овцематок той же самой отары, начиная
с 6 июля и до выявления типичного желтого тела, подвергали еженедельному лапароскопическому осмотру.
В период с сентября по март количество животных, на яичниках которых обнаруживали жел
тые тела, колебалось в границах 67–100 %. В апреле желтых тел не наблюдали, а в мае, июле и июле
их выявлено у 2,6, 11,8 и 11,1 % животных. Отмечено усиление пролиферации в поверхностном слое
в апреле–мае, августе и октябре. Заметное увеличение диаметра наибольшего фолликула имело место
в апреле и сентябре. Сезонная разница отмечена между морфологией клеток зародышевого эпите
лия — в анэстральных животных эти клетки были плоскими, в июле приобретали кубическую форму,
а в августе у большинства животных становились столбчатыми и демонстрировали наличие ресни
чек. В переходный к половому сезону период наблюдали характерные изменения в поверхностном слое.
В частности, с середины июня поверхность яичников у большинства животных становилась плотной
и беловатой и в основном сохранялась такой до конца июля–начала августа. С середины июля–начала
августа на поверхности появлялись мелкие (меньше 0,5 мм) белые пятнышки. К середине августа коли
чество таких образований уменьшалось, но среди них возрастала доля пятен с увеличенным (до 2 мм) диа
метром и появлялись пятна в виде мелких бубликов. Появление пятнышек в основном предшествовало уси
лению пролиферации в поверхностном слое яичников. В конце августа пятнышки в основном исчезали.
По данным опытов сделано вывод, что анэстральный период у овец асканийской тонкорунной
породы соответствует апрелю–июлю. Также предположено, что образование и последующая транс
формация белых пятнышек в конце анэстрального периода представляет собой одну из составляющих
последовательности восстановления цикличности половой активности овец и связано с лютеинизацией
преантральных и мелких антральных фолликулов.
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ФОЛЛИКУЛ
Вівця — одна з перших одомашне
них тварин. Підвищення в останні десятиріч

чя уваги до овець як джерела молока і м’яса
збільшило вимоги до темпів їх розмноження.
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За п’ятимісячного терміну плодоносіння та
традиційного чотиримісячного підсисного пе
ріоду три із дванадцяти місяців року припа
дають на підготовчий період і парувальну
кампанію. Показано можливість скорочен
ня підсисного періоду до двох і підготовчого
до одного місяця без негативного впливу на
здоров’я молодняка [1] і відтворні якості
вівцематок, що дозволяє зменшити час між
двома послідовними ягніннями до восьми мі
сяців і, відповідно, прискорити відтворення
овець у півтора рази [2]. Проте характерна
для більшості порід сезонність репродукції
обмежує таку можливість і ставить питання
штучної стимуляції статевої активності. Для
вирішення останнього напрацьовано гормо
нальні та технологічні схеми та прийоми,
ефективність застосування яких залежить від
багатьох чинників, без розуміння природи
яких подальше підвищення дієвості стиму
ляції неможливе.
Одним із чинників, який впливає на
вибір способу стимуляції та загальної такти
ки розведення, є природні границі статевого
сезону (естрального періоду), які позначають
як проміжок між першою до останньою повно
цінною статевою охотою в межах року. Гра
ниці статевого сезону та пов’язані з ними
зміни вмісту гормонів істотно залежать від
породи [3–6]. До тварин, які становлять націо
нальне надбання, належить асканійська тонко
рунна порода овець. Особливості зміни стате
вої активності тварин цієї породи протягом
року та у певні місяці вивчали ще у 50–80тих роках минулого сторіччя [7, 8], тому є не
обхідність оновлення цих знань.
Іншим важливим питанням є розу
міння процесів, які відбуваються на межі
кінця анестрального та початку статевого се
зону. Встановлення механізму, який лежить
в основі природного відновлення статевої ак
тивності, можна використати при розробці
нових та підвищенні ефективності наявних
прийомів стимуляції. Найінформативніше це
робити багаторазовим прижиттєвим моніто
рингом стану репродуктивної системи вівце
маток. Серед робіт в цьому напрямку варто
виокрем ити праці Bartlewski P. M. зі спів
авторами [9–12]. На вівцематках аскан ій

ської тонкорунної породи таких досліджень
не проводили.
Метою цього дослідження було: 1) вста
новити границі статевого сезону в овець ас
канійської тонкорунної породи; 2) провести
моніторинг морфології їх яєчників у період,
що передує природному відновленню стате
вої активності.
Матеріали і методи
Дослідження проведено двома дослі
дами з використанням свійських овець (Ovis
aries) асканійської тонкорунної породи, які
належали і утримувалися в ДПДГ «АсканіяНова» Херсонської області (46°27´ південної
широти).
У першому досліді в період з 1998 по
2013 роки за морфологією яєчників вивча
ли границі статевого сезону. Для цього було
постмортально або лапароскопічно огляну
то яєчники 145 тварин. Вівці були віком від
1,5 до 8 років, без захворювань в анамнезі,
задовільної та доброї вгодованості, не вагіт
ними, не мали ягнят на підсосі та не підда
валися попереднім гормональним обробкам.
При обчисленні дані групували відповідно
до календарного місяця, в якому проводили
огляд. Масу тварин, потенційну та фактичну
багатоплідність, діаметр і ступінь розвитку
жовтих тіл, загальну кількість і середній діа
метр усіх наявних антральних фолікулів у цьо
му дослідженні до уваги не брали.
У другому досліді досліджували змі
ну морфології яєчників протягом періоду,
що передує відновленню статевої активності.
Для цього 10 голів вівцематок асканійської
тонкорунної породи віком від 3 до 6 років
піддавали щотижневому лапароскопічному
огляду яєчників з початком 6 липня. Після
виявлення у кожної тварини типового жов
того тіла її подальший огляд припиняли. Лапа
роскопічний огляд яєчників здійснювали за
допомогою лапароскопічного обладнання фір
ми «Richard Wolf» (Німеччина).
В обох дослідах у кожної тварини на
яєчниках діагностували наявність жовтого
тіла (+/–) і ступінь проліферації поверхнево
го шару (+/–), реєстрували діаметр найбіль
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шого з антральних фолікулів. Проліферацію
вважали за посилену (+), якщо реєстрували:
велику кількість дрібних (діаметром від 0,5
до 2 мм) антральних фолікулів, розташованих
близько один до одного, як у поверхневому,
так і в глибшому шарі яєчників; заповнення
площі поверхні яєчника фолікулами більш
ніж на 50 %; пружну, не ущільнену структу
ру яєчника. В окремих тварин додатково гол
кою діаметром 0,6 мм робили пункцію фолі
кулів і мікроскопічно оцінювали стан клітин
зародкового епітелію. Обчислення кількісних
показників та будову графіків здійснювали за
загальноприйнятими алгоритмами [13] з ви
користанням програми Excel пакету Microsoft
Office 2010.

невому шарі — зростала кількість дрібних
фолікулів. До середини серпня ознаки про
ліф ер ації мали яєчники більшості твар ин
(67,2 %), з початком естрального сезону (ве
ресень) частка таких тварин зменшувалася
(Рис. 2). У зимові місці на поверхні яєчників
переважно спостерігали невелику кількість
фолікулів різного розміру, але ознак посиле
ної проліферації не відмічено.

Результати й обговорення
Визначення границь статевого сезону
асканійських тонкорунних овець
Результати першого досліду показали,
що морфологія яєчників овець змінюється
з сезоном року. Так, у період з вересня по
березень від 66 до 100 % вівцематок мали
на яєчниках жовті тіла. У квітні серед 22 до
сліджених тварин з жовтим тілом не зафік
совано, а в травні, червні та липні їх частка
становила 2,6 % (з 22 досліджених тварин),
11,8 % (з 39) та 11,1 % (з 9 тварин) (Рис. 1).
У серпні майже всі жовті тіла спостережено
в другій половині місяця.
Характер фолікулогенезу також зміню
вався впродовж року. Так, у період з кінця
березня до початку травня на поверхні яєч
ника спостерігали антральні фолікули діамет
ром від 1,5 до 5,0 мм, дрібні (менше 1,0 мм)
були майже відсутні. Поверхня яєчників у цей
час була м’якою на розріз і прокол. З черв
ня до початку липня кількість фолікулів на
поверхні яєчників зменшувалася, іноді до
повного зникнення, а в наявних діаметр не
перевищував 1,5 мм. З середини червня по
верхня більшості досліджених яєчників на
бувала білуватого кольору і ставала щіль
ною на прокол голкою. Майже всі ооцити,
вилучені у червні, мали ознаки дегенерації.
З середини липня на яєчниках з’явл ял ись
ознаки посилення проліферації у поверх

Рис 1. Частка тварин (%) з наявним жовтим тілом
на яєчниках у різні місяці року

Рис. 2. Зміна протягом року частки (%) тварин,
які мали посилену проліферацією
поверхневого шару яєчників

Рис. 3. Зміна протягом року діаметру
найбільшого антрального фолікула (мм)
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Крім частки тварин із присутнім жов
тим тілом, сезонна різниця спостережена і за
діаметром найбільшого (домінантного) ан
трального фолікула (Рис. 3). Зауважимо, що
збільшення цього показника у квітні та ве
ресні передувало зростанню частки тварин
з посиленням проліферації у травні та жовт
ні відповідно (Рис. 2).
Сезонну різницю відмічено і за морфо
логією клітин зародкового епітелію яєчни
ків. У весняні місяці майже у всіх тварин
ці клітини були пласкими та видовженими
(Рис. 4). Після перенесення часток такого
епітелію на культивування клітини відмежо
вували одна від одної та згодом дегенерували.
У липні в частини тварин клітини мали ку
бічну форму. Вилучений у серпні епітелій
у більшості тварин був стовпчастим, харак
теризувався наявністю руху війок і післ я
вилучення набував кулеподібної форми (за
микався сам на собі) (Рис. 5). Після перене
сення скупчень такого епітелію на культи
вування рух війок зберігався, а клітини часто
формували моношар на дні чашки. У пара
лельних дослідах з прижиттєвого вилучен
ня ооцитів спостережено, що ооцити від тва
рин, у яких клітини зародкового епітелію
виявл яли війчасту активність, мали кращу
здатність до мейотичного дозрівання, заплід
нення та подальшого розвитку in vitro.
За отриманими даними зроблено ви
сновок, що анестральний період в овець ас
канійської тонкорунної породи припадає на
квітень–липень.

Рис. 4. Епітелій яєчника овець з пласкими клітинами.
Світлопольова мікроскопія, 100х

Рис. 5. Епітелій яєчника овець зі стовпчастими
клітинами і рухом війок.
Світлопольова мікроскопія, 100х

ня (6 липня) у 8 із 10 тварин яєчники мали
ущільнену та білясту поверхню, невелику
кількість дрібних (менш 0,5 мм) глибинного
розташування фолікулів. Серед цих тварин
у 5-ти на поверхні додатково спостережено
білуваті структури, схожі на атретичні тіла
невеликого (до 3 мм) діаметру, при цьому
у 4 тварин їх було декілька. У 2 інших вівце
маток яєчники мали звичайний блідо-роже
вий колір і ознаки початкової проліферації
на поверхні. У середині липня в однієї з цих
2 тварин зафіксовано схожу на жовте тіло
структуру помаранчевого кольору діаметром
2 мм, яка через тиждень повністю зникла.
Пізніше яєчники у цих 2 вівцематок також
ущільнилися і набули білуватого кол ьору.
Білувате забарвлення яєчників збереглося
у 5 тварин до часу виявлення у них типового
жовтого тіла, у двох зникло за 1 тиждень,
у 2-х — за два і у 1-ї — за 3 тижні до цього.

Вивчення особливості морфології яєч
ників овець у перехідний до статевого сезо
ну період
При визначенні границь статевого се
зону під час оглядів, здійснених у літні місяці,
яєчники багатьох тварин демонстрували мор
фологію, яка не мала пояснень у літературі.
Зокрема у червні яєчники більшості тварин
могли бути оцінені як гіпофункціональні.
Для визначення, чи це є загальною законо
мірністю, чи було обумовлено індивідуальни
ми особливостями тварин, проведено другий
дослід. Вік задіяних у ньому тварин коливав
ся від 3 до 5 років. На початку досліджен
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У кінці липня–на початку серпня у 6-ти
тварин на поверхні яєчників спостережено
дрібні (менш 0,5 мм) круглі білі плямк и.
До середини серпня кількість таких утво
рень зменшувалась, але серед них з’явл я
лись плямки збільшеного (до 2 мм) діаметру.
У більшості тварин така зміна супроводжу
валась появою ознак проліферації у поверх
невому шарі яєчників. До другої половини
серпня у декількох тварин виявлено плям
ки у вигляді білуватого кільця з рожевою
серцевиною.
Типове жовте тіло вперше спостерег
ли в 1-ї тварини 27 липня. За два тижні до його
появи у цієї вівцематки відмічали білі плямки
і помірну проліферацію у поверхневому шарі.
Подальший огляд цієї тварини припинили.
Друге жовте тіло зафіксовано майже через
місяць — 23 серпня. Протягом наступних
чотирьох тижнів (31 серпня–21 вересня) жов
ті тіла виявлено ще у 7-ми тварин. У деся
тої, останньої в групі тварини жовте тіло
спостережено лише 5 жовтня. Варто зау ва
жити, що протягом усього періоду оглядів
у десятої вівцематки на тяжі збоку від яєчника
на відстані приблизно 1 см виявляли овальну
структуру білуватого кольору. Також, почи
наючи з 20 липня і до початку жовтня, на її
яєчниках спостерігали білі плямки, а 17 серп
ня на одному яєчнику виявлено типовий перед
овуляторний фолікул з соскоподібним ви
ступом. Але при наступному огляді жовтого
тіла не було знайдено.
Отже, в овець асканійської тонкорун
ної породи у період, що передує природному
відновленню статевої активності, відбувається характерна зміна морфології яєчників.
За підсумком обох дослідів конста
товано, що у червні–на початку липня в ос
новної маси вівцематок асканійської тонко
рунної породи поверхня яєчників ущіль
нюється і набуває білуватого забарвлення,
кількість антральних фолікулів і їх діаметр
зменшуються. У кінці липня на поверхні
з’являються білі плямки, які до середини
серпня збільшуються в діаметрі та набувають
вигляду бублика. З початком серпня поси
люється проліферація поверхневого шару
яєчників і збільшується кількість та діаметр

антральних фолікулів. Перші жовті тіла по
одиноко з’являються на яєчниках у липні, але
масово — з кінця серпня, що свідчить про від
новлення циклічності статевої активності.
Наостанок варто зауважити, що бі
лі плямки спостерігали на яєчниках певної
частки вівцематок і у вересні–жовтні, а ось
у період з листопада по червень у жодної
з тварин таких структур не виявлено. У квітні–
травні дрібні плямки та клітини епітелію
яєчників із війчастою активністю фіксували
на яєчниках лише тих вівцематок, яких попе
редньо піддавали обробці нейрот ропними
препаратами.
Результати й обговорення
Отримані нами дані підтвердили при
таманну вівцям асканійської тонкорунної
породи сезонність статевої активності з її
пригніченням у весняно-літній та добрим
проявом в осінньо-зимовий період. Наші ви
сновки щодо границь статевого сезону дещо
різняться від результатів Є. П. Стекленьова,
отриманих у 60-тих роках минулого сторіч
чя [7]. У дослідах цього автора у квітні про
явили ознаки статевого збудження та заплід
нилися 4,3 % овець асканійської тонкорунної
породи, тоді як у травні та червні таких тварин
не було. Однією з причин різниці між даними
цієї статті та результатами Є. П. Стекленьова
могла бути «австралізація» асканійських ме
риносів, яку провели у 70-80-і роки XX сто
ліття. Іншою причиною відмінності могло
бути те, що в нашому дослідженні границі
статевого сезону визначали лише за станом
яєчників, без жодного впливу на тварин, тоді
як Стекленьов визначав границі за проявом
у вівцематок статевого збудження, для чо
го з’єднував їх з баранами-пробниками, що
могло ініціювати прояв «ефекту плідника».
Про таку можливість свідчать дані Давиден
ка В. М. зі співавт. [8], проведені на вівцемат
ках тієї ж породи у 1978 році, та наші спосте
реження за тваринами досліджуваної отари
у 2010 і 2015 роках. Так, у 2010 році частка
тварин запліднилась після нетривалого кон
такт ув ання з баранами у другій половині
липня. У досліді 2015 року при щоденному
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тестуванні 30 вівцематок бараном-плідником
жодна з тварин в період з 1 по 10 липня не виявила ознак статевої охоти, а з 15 по 21 липня
частка позитивно реагуючих тварин сягнула
50 %. Тож за відповідних умов певна кількість
овець асканійської тонкорунної породи в липні здатна реагувати на «ефект самця» відновленням статевої активності і цей місяць можна вважати анестральним лише умовно.
Відмічена нами поступова зміна мор
фології поверхневого епітелію яєчників від
плаского в анестральні місяці до стовпчас
того з наближенням до початку статевого се
зону свідчить про поступове посилення про
ліферації епітеліального шару, що узгоджу
ються з даними Saddick S. Y., яка відмітила
відсутність маркерів проліферації в епітелі
альних клітинах в анестральних овець та на
явність їх у тварин, які циклюють [14].
Проведене дослідження також пока
зало, що лапароскопічний огляд яєчників є
інформативним прийомом вивчення особли
востей їх морфології у перехідний період,
оскільки при цьому є можливість повторити
огляд через певний час [15], а також виявити
дрібні особливості, недоступні при соногра
фічному обстеженні [12], зокрема білі плямки.
В овець, як і в інших поліестричних
тварин, одну із ключових ролей у циклічно
му прояві статевої активності відіграють
стероїдні гормони, зокрема прогестерон, ос
новним місцем синтезу якого є жовте тіло.
Цей гормон у період діеструсу статевого циклу
пригнічує секрецію структурами гіпотала
муса гонадотропін-рилізінг-фактору (Гн-РГ),
що унеможливлює пікове виділення лютеїні
зуючого гормону та овуляцію [16, 17]. Про
гестерон здатний посилювати активність ен
зиму ароматази, сприяючи збільшенню сек
реції фолікулами естрогенів [18], бере участь
у підготовці статевих органів до дії ЛГ [19].
Рецептори до прогестерону виявлені на по
верхні [20, 21] та в ядрах клітинах різних
структур мозку [22]. Дослідження показали,
що у більшості овець перед настанням пару
вального сезону відбувається так звана «тиха
овуляція». Якщо ж вона не спостерігається,
перша охота переважно не закінчується плід
ним осіменінням, а сформоване жовте тіло

зазвичай неповноцінне [23]. Ендогенний про
гестерон відіграє роль природного поліпшу
вача статевої функції. Штучне насичення
організму екзогенним гестагеном покращує
розвиток передовуляторних фолікулів в ан
ест ральних вівцематок, стимульованих як
гормонально [24, 25], так і з застосуванням
«ефекту самця» [26]. Вплив прогестерону
тим сильніший, чим триваліша його дія і чим
ближчий час обробки до початку ест раль
ного сезону [26]. Отже, прогестерон вико
нує важливу роль зворотного зв’язку в гіпо
таламо-гіпофізо-гонадній вісі та є елементом
регулювання циклічності статевої активнос
ті, а насичення ним організму на початк у
парувального сезону є обов’язковим елемен
том відновлення повноцінної статевої ак
тивності. Але в анестральний сезон жовт і
тіла на яєчниках більшості порід овець не
утворюються, і вплив гестагену на фолікуло
генез відсутній. Постає питання, як за таких
умов відновлюються зворотні зв’язки, які й
обумовлюють циклічність статевої функції?
На вирішення питання механізму се
зонн ого відновлення статевої функції ви
сунуто кілька теорій. Одна з них пояснює
процес зміною чутливості гіпоталамо-гіпо
фізарного ланцюга до негативної дії естро
генів, зокрема її поступовим зменшенн ям
з наближенням до початку статевого сезо
ну [27, 28]. Але в анестральний період кон
центрація естрогенів низька [29] і не сягає
рівня, достатнього для прояву своєї дії. Ін
ша теорія пояснює відновлення статевої ак
тивності збільшенням частоти та амплітуди
пульсації Гн-Рг і, відповідно, рівня секреції
лютеїнізуючого гормону [30, 31]. Але у цьо
му випадку незрозуміло, що виконує роль
зворотного зв’язку, який має обмежувати на
ростаючу секрецію лютеотропного фактора.
Роль відкритої в останні роки KiSS-1/GPR54системи поки що остаточно не з’ясована [32].
Але показано, що в овець експресія KiSS-1пептиду значно вища на початку ест раль
ного сезону, ніж в анеструсі [33]; це свід
чить скоріше про те, що посилення синтезу
цього пептиду є наслідком, а не першопри
чиною поновлення статевої активності у пере
хідний до статевого сезону період.
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Ми припускаємо, що ущільнення і бі
лувате забарвлення поверхні яєчників в овець,
яке спостерігали у червні–на початку липня,
обумовлено масовою атрезією преантраль
них та найдрібніших антральних фолікулів.
Поштовх цьому дає зумовлений сезоном чин
ник. Наприкінці липня чутливість до цього
чинника послаблюється у преантральних,
але посилюється у невеликих антральних
фолікулах, що візуально проявляється змен
шенням загальної площі та інтенсивності
побіління поверхні, появою білих плямок.
Протягом серпня чутливими до стимулюю
чого атрезію чинника стають фолікули з де
далі більшим розміром, що візуально прояв
ляється появою «бубликів».
За нашим припущенням, зазначена
атрезія фолікулів відбувається не звичай
ним апоптозом, а за механізмом лютеїнізації, а спостережені білі плямки, названі нами
«плямками лютеїнізації», здатні продукувати
прогестерон. Стимулюючим чинником при
цьому виступає лютеїнізуючий гормон. Для
останнього доведено факт збільшення час
тоти пульсації у перехідний до естрального сезону період [34]. На жаль, дет альних
даних щодо динаміки вмісту прогестерону
у крові овець в анестральний період у літературі недос татньо. Певне підт верд жен
ня нашом у прип ущенню дають результати
Yuthasastrakosol P. зі співавт. [35], які просте
жують помітне підвищення вмісту прогесте
рону і ЛГ у крові інтактних овець за 24 доби
до першого еструсу, та дані Bartlewski P. M.
зі співавт. [10], які виявили субмаксимальні концент рації прогестерону у крові певної частки анестральних овець, що не було
пов’язано з піками виділення гонадотропінів
або наявністю будь-яких лютеальних структур, які, можл иво, виявити сонографічно.
Підтвердженням нашого припущення є і те,
що клітини теки інтерна фолікулів на кінце
вих етапах атрезії здатні утворювати інтер
стиціальну тканину, яка проявляє стероїд
синтезуючу активність [36]. Можна припус
тити, що загальна кількість прогестерону,
який синтезується «плямками лютеїнізації»,
недостатня для виявлення його трад ицій
ним и аналітичними методами. Але навіть

з дуже малою концентрацією утворений гес
таген може діяти як локальний стимулятор
поступового підвищення чутливості клітин
яєчника до ЛГ, адже така роль прогестеро
ну у підвищенні чутл ивост і фолік ул ярн их
структур до циркулюючих гонадотропінів за
локальним механізмом показана дослідни
ками [11]. Наше припущення дозволяє по
яснити послідовність відновлення ендоген
ним прогестероном ланцюга своєї зворотної
дії у перехідний до статевого сезону період.
Тож, на нашу думку, ущільнення поверхні
яєчників на початку липня та поява «плямок
лютеїнізації» у кінці липня — на початк у
серпня є однією зі складових механізму се
зонного поновлення циклічності статевої ак
тивності та пов’язане з відновленням стиму
люючо-гальмуючого впливу прогестерону.
Висновки
1. Статевий сезон в овець асканійської
тонкорунної породи починається у кінці серп
ня та закінчується у березні.
2. Протягом року в овець асканійської
тонкорунної породи змінюється частка тва
рин з наявним жовтим тілом і проліферацією
у поверхневому шарі яєчників, діаметр най
більшого із наявних фолікула.
3. З кінця червня по середину серп
ня в овець асканійської тонкорунної породи
спостерігається характерна послідовна змі
на морфології яєчників — ущільнення і по
біління поверхні, поява на поверхні дрібних
білих плямок, поступове збільшення част
ки плямок зі збільшеним діаметром, транс
формація окремих плямок у «бублики», поси
лення проліферації у поверхневому шарі.
4. Поява дрібних білих плямок на по
верхні яєчників у кінці анестрального періо
ду у більшості тварин передує проліферації
та посиленню фолікулогенезу в поверхне
вому шарі і може бути складовою механізму
відновлення циклічності статевої активнос
ті в овець.
Перспективи подальших досліджень.
Дослідження з встановлення зв’язку коливань
вмісту стероїдних гормонів зі зміною морфо
логії яєчників та наявності прогестеронсинте
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зуючих клітин в анестральний період підтвердять висловлені припущення і сприятимуть розробці теорії механізму сезонного відновлення
статевої активності овець, що сприятиме створенню більш ефективних прийомів її регулювання.
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