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Проблеми відтворення 

• Інтенсифікація виробництва 
• Погіршення якості кормів 
• Стресові стани 
• Фізіологічна готовність 
• Якість препаратів для стимуляції 
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Presentation Notes
Зеараленон – впливає на репродуктивну функцію (Альфа-зеараленон – естрогенна дія, Р-зеараленон – токсична дія на ендометрій)Нітрати – негативний вплив на печінку та загальний стан організму.



Гормональна корекція 

• Вплив на функціональність гіпоталамо-
гіпофізарно-гонадної системи 

• Збереження репродуктивного здоров’я 
• Інтенсифікація виробництва 
• Зниження затрат на виробництво 

тваринницької продукції 



Успіх інтенсифікації 
відтворення 

• Професіоналізм кадрів 
• Своєчасна діагностика функціональних 

розладів статевих органів 
• Застосування препаратів з урахуванням 

показань та протипоказань 



Блокування овуляції 
• Хронічний стрес 

 
• Механізми блокування овуляції 

 
 

• Нервовий, імунний, ендокринний 



Прикріплення яйцеклітини до 
ендометрію 

• Дистрофія епітелію 
• Хронічні запальні процеси 
• Стреси та нестача вітамінів та 

мікроелементів 
• Гормональний вплив 



Рання ембріональна 
смертність 

• Інфекційні захворювання (вірусні та 
бактеріальні) 

• Нестача вітамінів та мікроелементів 
• Гормональний вплив  



Готовність до запліднення 

• Вік 
• Вага 
• Попередня захворюваність на 

інфекційні хвороби 
• Фізіологічний стан 



Фізіологічний стан 
• При оптимальному співвідношенні ФСГ и ЛГ 

(1:10), проходить овуляція та формування 
жовтого тіла. При порушенні цього 
співвідношення проходить ановуляторний 
статевий цикл.  

• Для створення Ребаунд-ефекту після 
застосування прогестагену необхідно різко 
знижувати рівень ендогенного прогестерону в 
крові. Для цього застосовують простагландин 
– лізис остаточних жовтих тіл та ріст і 
овуляція фолікулів. 
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. В общем и целом, лактирующие коровы – как первотелки, так и особи последующих лактаций, склонны чаще проявлять двухволновые циклы, а телки – трехволновые (Sartori et al., 2000).



Схеми і осіменіння 

• Застосування простагландинів по 
природній охоті 

• Застосування ГнРГ після осіменіння 
• Застосування схем синхронізації 

статевого циклу 
Овсінх 
Подвійний овсінх 
G6G 

 



Правильне визначення тічки 

• Продуктивність (більший метаболізм 
стероідів в печінці) 

• Раціон (негативний енергетичний 
баланс) 

• Стрес-фактори (спека, годівля) 
• Прилади для визначення тічки 



Застосування простагландинів 
по природній охоті 

• Лютеоліз жовтого тіла 
•              зниження рівня прогестерона, 

овуляція фолікулів 
• Жовте тіло не відповідає на 

простаглантини в перші 5 днів після 
овуляції 

• При функціональному жовтому тілі 
ПГФ2А не забезпечують гарну 
синхронізацію тічки 



Застосування простагландинів 
по природній охоті 

• Двократне введення простагландинів з 
інтервалом 11 або 14 днів 

• Першонароджуючі – не має різниці 
• 2 і більше разів народжуючі – кращий 

результат 14 днів між ін’єкціями 
• Деякі приходять в охоту після першої 

ін’єкції, інші після 2-ї 
• Вихід в тічку варіабельний до 6 днів 
• Застосовують для телиць сумісно з 

визначенням тічки 



ГнРГ(GnRH) в ШО   

AI 

GnRH PARTO 

• Запобігання затримки овуляції  (Meta análisis Morgan & Lean, 1993) 
• Поліпшення запліднюваності першого ШО (+8%) 



PostSynch  

GnRH IA 

12 d 

ГпРГ (GnRH) нa 12 день після ШО, для запобігання ранньої ембріональної 
смертності (Meta Análisis Peters, 2.000) 
 



Ovsynch (1995)  

L M X J V S D 

GnRH GnRH PgF2α IA 

7 d 2 d 16  h 

GnRH 
GnRH PgF2α 

IA 
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Presentation Notes
Первый ГнРГ: вызывает овуляцию и формирование 1 желтого тела и появление новой волны фолликулярного роста через 2 дня. ПГФ на 7 день: лютеолиз желтого тела, вызванный первым ГнРГ.Второй ГнРГ: вызывает овуляцию из фолликулярной волны, опосредованной первой ГнРГ. Используется через 48 часов после ПГФ. Лучшие результаты – при задержке в 56 часов. Искусственное осеменение – лучшие результаты через 16 часов после второго ГнРГ.Недостатки ОвСинх (Ovsinch): не работает на коровах мясных пород с нарушением цикла (далее – нецикличных), ни на телках. С протоколом ОвСинх (Ovsinch) у трети животных овуляция не синхронизируется адекватным образом:Протокол ОвСинх (Ovsinch) функционирует хорошо только на животных с установленным циклом (цикличных) и только при сочетании между 5 и 12 циклом течки во время применения первого ГнРГ. 



Ovsynch 56 (Peters, 1999*) 

L M X J V S D 

GnRH GnRH PgF2α IA 

7 d 56 h 16 h 

GnRH 

GnRH 
PgF2α IA 

(Brusveen, 2.008)  



Cosynch  

GnRH 

GnRH 

PgF2α IA 

PRID / CIDR (5 d) 2 d 

PgF2α 

1 d 
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Заключається в штучному збільшенні рівня прогестерону, а потім різкому його зменшенні для овуляції. Переваги – на 1 підхід менше до корови, недоліки – неможливість оптимізації запліднювання в часі, як при овсінгу через 12-18 годин. Введення прогестерону дає кращі результати у корів з відсутністю овуляції



PreSynch (Moreira, 2001) 

L M X J V S D 

GnRH GnRH PgF2α IA 

PgF2α 

PgF2α PgF2α 

14 d 12 d 

OvSynch – OvSynch 56  

GnRH 
GnRH PgF2α 

IA 

PgF2α 
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Presentation Notes
Застосування прогастгландинів стимулює знищення остаточних жовтих тіл та лютеїнових кіст та знижує рівень ендогенного прогестерону вкрові. Не ефективний при глибокій гіпофункції яєчниківКраща запліднюваність ніж овсінг у перше штучне осіменніння після розтелуПротокол ПреСинх-ОвСинх хорошо работает по коровам молочных пород с установленным циклом и не так хорошо по нецикличным животным. Так, на молочных фермах, где имеется послеотельная нецикличность, это не самый лучший протокол для использования – как и в случае с телками, которые могут иметь больше проблем с нецикличностью. Все это происходит, потому что скот не встраивается в цикл на момент начала протокола, не происходит пресинхронизация с 2 ПГФ, поскольку животные не имеют желтого тела, которое могло бы ответить. Таким образом, начиная ОвСинх с первым ГнРГ, животные не дают положительный ответ. В случае с нецикличными животными есть другие протоколы, как например, Двойной ОвСинх (Doble Ovsynch) и Г6Г (G6G) для использования на коровах молочной породы. В случае телок обычно используются протоколы с применением прогестерона интравагинально. 



G6G (2006) 

L M X J V S D 

GnRH GnRH PgF2α IA PgF2α 

6 d 

OvSynch 56  

GnRH 

GnRH PgF2α IA 

GnRH 

PgF2α GnRH 

2 d 
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Presentation Notes
Отмечается, что с этим протоколом при применении первого ГнРГ за 6 дней до первого ГнРГ ОвСинх, 85% животных овулируют после первого ГнРг ОвСинх. Считается, что в случае обычного применения протокола ОвСинх овулируют 54% коров.  Разные исследования отмечают, что стельность с протоколом Г6Г (G6G) составляла 50% против 27% обычного протокола ОвСинх.  Первая ПГФ: лютеолиз в случае наличия функционального желтого тела. Первое ГнРГ: овуляция, желтое тело и развитие новой фолликулярной волны. Второе ГнРГ: овуляция, новое желтое тело и развитие новой фолликулярной волны.Второе ПГФ: лютеолиз 2 существующих желтых телПоследнее ГнРГ: овуляция фолликула, который послужит для оплодотворения.  В случае Г6Г фоликул, присутствующий при оплодотворении, развивается так же, как и в протоколе Двойной ОвСинх (Doble Ovsynch) – с 2 желтыми телами, что обеспечивает еще лучшее его развитие. Можно сказать, развивается в условиях большего уровня прогестерона. 18 днейЛучше с дорослими коровами при НЕБ та високих надояхУлучшение Г6Г: Г6Г можно еще улучшить использованием двух ПГФ с промежутком 24 часа перед последним ГрРГ вместо одного. Данный вариант с 2 ПГФ широко используется на испанских фермах. 



DobleOvsynch (2008) 

L M X J V S D 

GnRH GnRH PgF2α IA PgF2α 

7 d 

OvSynch 56  

GnRH 
GnRH 

PgF2α IA 

GnRH 

GnRH 
PgF2α 

GnRH 

GnRH 

3 d 7 d 
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Краще з першонароджуваними коровамиПротокол Двойной ОвСинх (Doble Ovsynch) на практике работает лучше с первородящими коровами, чем с многородящимиПри использовании протокола Двойной ОвСинх (Doble Ovsynch) показатель стельности улучшается по следующим двум причинам:Бóльшая вероятность получения доминантного фолликула, который овулирует после третьего ГнРГ. Другими словами, пресинхронизация происходит лучше. Более высокая концентрация циркулирующего прогестерона до применения ПГФ от второго ОвСинх. (Вильтбанк (Wiltbank), 2012 г.). Почему априори Двойной ОвСинх лучше чем Г6Г на первородящих коровах? Первородящие коровы – это животные, которые в основном имеют большие проблемы с нецикличностью функционирования яичника. Обратим внимание, что Двойной ОвСинх – это более длительный протокол, чем Г6Г. И разновидность Г6Г с экстра-пресинхронизацией посредством  ГнРГ помогает точно войти в цикл нецикличным животным. 



 



 Бусерелін значно потужніший!!  
 
Бусерелін > 50 разів потужнішим, ніж гонадорелін, при 
визначенні кількості ЛГ(LH) і ФСГ(FSH) у великої 
рогатої худоби. 
 

LH and FSH response of Holstein heifers to Fertirelin, Gonadorelin and Buserelin.  
J.R. Chenault et al. 1990. 

 
 ГнРГ (GnRH):  відношення доза-відповідь 
 Гонадорелін (100 – 200 µг / 1-2 мл) 

 Бусерелін   (4 – 8 µг / 1-2 мл) 
 

Бусерелін – ГнРГ (GnRH) aнaлoг 2 покоління. 
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