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ГОНАЛІН
1 мл препарату містить:
гонадореліну ацетат– 50мкг
Гонадореліну ацетат є синтетичним аналогом
поліпептидного гонадотропін релізинг-гормону
гіпоталамусу, який викликає підвищену
секрецію гонадотропінів гіпофізом, зокрема
фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) і в

більшій ступені лютенізуючого гормону (ЛГ),
що бере участь у розвитку і овуляції фолікулів
в яєчниках самок тварин.

ГОНАЛІН
Після ін’єкційного введення,
гонадореліну ацетат швидко
всмоктується та досягає максимальної
концентрації в плазмі крові через 15-

30 хвилин.
Період напіврозпаду гонадореліну
ацетату становить 8-20 хвилин.

Метаболізується в плазмі крові,
нирках та печінці і виводиться
переважно з сечею.

ПРЕПАРАТ ЗАСТОСОВУЮТЬ ПРИ:
• персистенції фолікула;
синхронізації овуляції
при статевому циклі;

• стимуляції функції яєчників
у післяродовому періоді;
лікування фолікулярних

кіст яєчників;
• естральної синхронізації в
комбінації з клопростенолом

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ КОРІВ З
ГІПОФУНКЦІЄЮ ЯЄЧНИКІВ
Дні

1-ша група:
(n=28)

1

Гоналін 2мл (50 мкг);
ДАЕ-віт -5 мл

3

Прогестерон 4 мл 2,5 %

5

Прогестерон 4 мл 2,5 %

7

Прогестерон 4 мл 2,5 %

9

Броестрофан 2 мл

2-га група:
см (n=31)

Гоналін 2мл (50мкг);
ДАЕ-віт -5 мл

Сурфагон 10мл (50 мкг);
Тетравіт 10 мл

Сурфагон 50 мкг; Тетравіт 10 мл

Гоналін 2мл; ЄвітСел-15 мл
Тетравіт 10 мл
Броестрофан 2 мл – через 56
год. Гоналін 1 мл через 12 год
(за наявності охоти) – штучне
запліднення

14

3-га група:
(n=30)

Броестрофан 2 мл – через 56
год. Сурфагон 10 мл через 12
год (за наявності охоти) –
штучне запліднення

Результати досліджень
Прийшло в охоту
22 корови (78,5%),
тільні – 20 (71,4%)

Прийшло в охоту
25 корів (80,6%),
тільні – 23 (74,2%)

Прийшло в охоту
24 корів (80%),
тільні – 22 (73,3%)

Рекомендована схема синхронізації статевої
охоти у корів

Метеструм

Формування
жовтого тіла

Диеструм

Секреція
прогестерону
жовтим тілом
яєчника

11
день

Штучне осіменіння

Овуляція, яка
Проеструм та закінчується
еструс
утворенням
жовтого тіла

Інтервал
в 16-20
годин
Ефект
від 2-ї
ін’єкції
Гоналіну

Ефект
застосування
Броестрофану

Проеструм

Ефект
від 1-ї ін’єкції
Гоналіну

Інтервал в 50-60
годин

9-10-та
доба: 2-га
ін’єкція
Гоналін

Овуляція

7 доба
ін’єкція
Броестрофан

Регресія жовтого тіла
та розвиток нового фолікула

Фази
статевого
циклу

Інтервал в
7 діб: ін’єкція
ЄвітСел

Діюче жовте тіло

1–ша доба:
ін’єкція
Гоналін та
ДАЕ-віт

Досвід використання Гоналіну в схемі OvSynch
1 група
(n=20)

2 група
(n=22)

3 група
(n=21)

Гоналін
2 мл

Сурфагон 10
Західний
мл
препарат 2 мл
(укр.виробник)

Броестрофан
2 мл

ПГФ2альфа
(укр.виробник)

Гоналін
2 мл

Сурфагон 10
Західний
мл
препарат 2 мл
(укр.виробник)

Західний
препарат 2 мл

Результат
54%

52%

55%

Дякую за увагу!

