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Вñòуп. âидоспециф³чною особлив³стю ф³з³олог³ї жеребност³ є п³зня плацента-
ц³я, яка в³дбувається на 36–37 день п³сля овуляц³ї, внасл³док чого зародок п³с-

ля виходу в ìатку тривалий час слабо з’єднаний з ендоìетр³єì ³ ìоже бути виìи-
тий нех³рург³чниì ìетодоì (з 6–7-го по 36–37-й день жеребност³) [1, 2]. ðання 
еìбр³ональна сìертн³сть у коней визначається як загибель плоду на доплацен-
тарн³й стад³ї [3], але деяк³ автори визначають її як загибель плоду в перш³ 50 дн³в 
ваг³тност³ в зв’язку з неìожлив³стю доступниìи прижиттєвиìи ìетодаìи одно-
значно встановити факт порушень еìбр³онального розвитку та еìбр³ональної ги-
бел³ п³д час плацентац³ї без проведення повторних досл³джень [4]. 

За допоìогою ìетоду виìивання еìбр³он³в було встановлено, що у репро-
дуктивно здорових кобил за проì³жок часу ì³ж запл³дненняì та 14-ì днеì же-
ребност³ гине близько 9 % еìбр³он³в. âзагал³, у здорових кобил в пер³од в³д за-
пл³днення ³ до 50-го дня втрачається до 20 % еìбр³он³в. ó кобил п³сля 14 рок³в, 
або з випадкаìи ранньої еìбр³ональної сìертност³ в анаìнез³, частота ранньої 
еìбр³ональної сìертност³ вище [3]. 

×инники, як³ спричиняють ранню еìбр³ональну сìертн³сть, под³ляють на ìате-
ринськ³, еìбр³ональн³ та зовн³шн³. äо д³ї ìатеринських чинник³в належать зì³ни, як³ в³д-
буваються в орган³зì³ кобили ³ впливають на ваг³тн³сть. Íаприклад, до ìатеринських 
чинник³в належать зì³ни концентрац³ї прогестерону, в тоìу числ³ внасл³док лактац³ї [5], 
анатоì³чн³ ³ ф³з³олог³чн³ проблеìи репродуктивної систеìи, в³к ìатер³. 

â ц³лоìу встановлено тенденц³ю позитивного впливу введення екзогенного 
прогестерону на розвиток еìбр³она до початку плацентац³ї у кобил старше 8 
рок³в [6, 7].

â³доìо, що п³д час ранньої жеребност³ (до початку синтезу плацентарного 
прогестерону) в³д 5-ти до 20-ти % кобил проявляють елеìенти естральної по-
вед³нки [8]. Природне парування таких кобил ìоже бути причиною ранньої еì-
бр³ональної сìертност³.
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Ìàòåð³àëè ³ мåòодè
ó парувальних сезонах 2007–2010 рок³в 

були проведен³ експедиц³йн³ обстеження 
господарств в êиївськ³й, ëуганськ³й, Пол-
тавськ³й, îдеський та êировоградськ³й об-
ластях. îбстежено 406 кобил на 13–28-й 
день п³сля овуляц³ї, як³ не виявляли статевої 
охоти п³сля парування або штучного ос³-
ìен³ння. âраховувалися дан³ по попередн³й 
репродуктивн³й д³яльност³ кобил, зокреìа 
п³дтверджена рання еìбр³ональна сìерт-
н³сть, випадки аборт³в, наявн³сть ендоìе-
тральних к³ст. Жеребн³сть визначали при уль-
трасонограф³чноìу обстеженн³ на 13–28 
день п³сля овуляц³ї. êобили з дв³йневиìи же-
ребностяìи (16 гол³в) ³з загальної виб³рки 
були вилучен³ у зв’язку з виробничою необ-
х³дн³стю. âс³ ректальн³ ультрасонограф³чн³ 
досл³дження проводили з використанняì 
ультрасонографу åкосан 700V з ìультичас-
тотниì л³н³йниì ректальниì датчикоì на 
частот³ 7,5 ìãц. За необх³дност³ зображення 
на екран³ ультрасонографу ìожна було за-
ф³ксувати ³ зберегти в bmp-форìат³ на 
USB–1,0 нос³ї. 

За наявност³ виражених складок ендо-
ìетр³ю навколо плоду до 20-го дня жереб-
ност³ проводили прогестеронову терап³ю 
до 45 дня жеребност³ (коли починає вироб-
лятися плацентарний прогестерон [9]), з 
розрахунку щоденно 200 ìг прогестерону 
на кобилу ìасою 500 кг. ñтан плоду п³сля 
прогестеронової терап³ї оц³нювали на 70–
110 день жеребност³.

äосл³дження з виìивання та оц³нки еìб-
р³он³в проводили у серпн³ 2008 року на екс-
периìентальн³й баз³ âÍäІ конярства (ðос³я, 
ä³вово) п³д кер³вництвоì зав³дувача лабора-
тор³ї ф³з³олог³ї в³дтворення ë.Ф. ëєбєдєвой. 
Як експериìентальне пого л³в’я використо-
вували кобил рос³йської ваговозної породи 
(n=4). âиявлення статевої охоти проводили 
трич³ на тиждень на жеребця-пробника. ñтан 
фол³кулу щоранку контролювали ректаль-
ною пальпац³єю. За наявност³ фол³кула 3–4 
стад³ї розвитку, кобили парувались природ-

но 1 раз на день. Íа 8-й день п³сля овуляц³ї 
ìатку кобили проìивали двократно фос-
фатно-солевиì буфероì (ФñБ) äюльбекко. 
Íа одне проìивання використовувалося 
1,5–2,0 л проìивного розчину. ó розчин для 
другого проìивання додавали 2 ìл 0,6 % по-
л³гену. ñтан ìатки п³д час наповнення про-
ìивниì розчиноì контролювався ректаль-
но. â робот³ використовували сил³коновий 
проìивний катетер Фолея ñÍ36 (Minitube). 
âих³дний розчин пропускали через еìбр³о-
нальний ф³льтр MiniFlesh (Minitube). 

åìбр³они оц³нювали п³д б³нокулярниì 
ì³кроскопоì ok10×ob4. Фотографували за 
допоìогою в³деоокулярної насадки Íâ–100.

рåзуëüòàòè òà обãовоðåííя
Із обстежених кобил було 375 жереб-

них, з них 359 ìали один пл³д (88,4 % з об-
стежених), 16 гол³в ìали два плода 
(3,9 %). При повторноìу обстеженн³ до 
50-го дня жеребност³ було встановлено, 
що 26 кобил були нежеребн³ (7,2 %), або з 
ознакаìи ранньої еìбр³ональної сìерт-
ност³. ì³ж 9-ì ³ 16-ì тижняìи ваг³тност³ 
ще 16 кобил ìали аборти (4,5 %). ê³ль-
к³сть випадк³в ранньої еìбр³ональної 
сìертност³ до першого обстеження не 
встановлено, але в результат³ 4-х проце-
дур виìивання було отриìано три еìбр³о-
ни. Із них 2 були задов³льної якост³ та без 
в³зуальних ознак деградац³ї (рис. 1а). îдин 
еìбр³он був незадов³льної якост³ та з в³д-
шарованою капсулою (ознака ранньої еì-
бр³ональної сìертност³) (рис. 1б). äва 

 а б
рèñ. 1. Повноц³нний еìбр³он (а) та еìбр³он з в³дша-
рованою капсулою (б)
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еìбр³они були знайден³ при ф³льтрац³ї пер-
шого проìивного розчину, один – другого. 

äля еìбр³он³в роду Equus характерний 
пер³од пост³йної ì³грац³ї плоду з ìоìенту 
потрапляння в ìатку на 6-й день ³ до 16-го 
дня ваг³тност³. ñаìе ì³грац³я забезпечує 
троф³чне живлення еìбр³она в цей час ³ вияв-
лення ваг³тност³ ìатеринськиì орган³зìоì. 
За даниìи W. W. Thatcher та ³н., терì³н з 9-го 
до 14-го п³сля овуляц³ї є одниì ³з критичних 
пер³од³в розвитку плоду [10]. õарактерною 
особлив³стю цього пер³оду є те, що протягоì 
нього пл³д розп³знається ìатеринськиì ор-
ган³зìоì. Будь-яке обìеження ì³грац³ї пло-
ду в цей пер³од ³ протягоì цього терì³ну при-
зводить до секрец³ї простагландин³в, ство-
рюючи уìови для настання ранньої 
еìбр³ональної сìертност³. Íаявн³сть ендо-
ìетральних к³ст ìоже перешкоджати нор-
ìальн³й ì³грац³ї плода (рис. 2б).

 а б
рèñ. 2. Íаявн³сть складок ендоìетр³ю (а), ендоìе-
тральна к³ста (б)

ó б³льшост³ випадк³в зовн³шн³ ознаки ран-
ньої еìбр³ональної сìертност³ поì³тн³ при 
ультрасонограф³чноìу досл³дженн³. äо та-
ких ознак належать: 1 – пл³дний ì³хур непра-
вильної форìи (рис. 3), 2 – розì³р пл³дного 
ì³хура суттєво ìенший за середнє значення 
на даноìу терì³н³ жеребност³; 3 – в³дсутн³сть 
серцебиття; 4 – наявн³сть складок ендоìет-
р³ю (рис. 2а); 5 – накопичення р³дини в ìатц³; 

6 – спостер³гається негативна динаì³ка роз-
витку еìбр³ону, зìеншення його розì³р³в, 
поìутн³ння навколопл³дних вод (рис. 3).

 а б
рèñ. 3. Поìутн³ння навколопл³дних вод (а), пл³д не-
правильної форìи (б)

Íайпоширен³шиì ìетодоì проф³лакти-
ки ранньої еìбр³ональної сìертност³ є 
³н’єкц³ї або оральне введення прогестерону. 
öе пов’язано з тиì, що б³льш³сть причин 
ранньої еìбр³ональної сìертност³ пов’язан³ 
з³ зниженняì р³вня ендогенного прогестеро-
ну. При своєчасн³й д³агностиц³ ендоìетраль-
них к³ст особлива увага прид³лялася ранн³й 
д³агностиц³ жеребност³ (14–20 дн³в) та наяв-
ност³ складок ендоìетр³ю. ñеред досл³дже-
них жеребностей 28 розвивались на фон³ ен-
доìетральних к³ст р³зного розì³ру та локал³-
зац³ї, як³ були д³агностован³ ран³ше. ó 16-ти 
випадках ³з 28-ìи спостер³гали складки ен-
доìетр³ю ³ було проведено прогестеронову 
терап³ю. â ус³х випадках жеребн³сть продов-
жувала розвиватися до 70–110-го дня. 

îднак використання прогестерону, на наш 
погляд, не завжди є доц³льниì, особливо коли 
недостатн³й р³вень прогестерону виникає на 
фон³ низької життєздатност³ еìбр³она.

З точку зору п³дтриìання генетичної чисто-
ти популяц³й, збереження такої жеребност³ ³ 
народження приплоду з генетичниìи вадаìи 
не є виг³дною стратег³єю з будь-яких позиц³й.
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Вèñíовкè
ó результат³ проведеної роботи отри-

ìан³ ультрасонограф³чн³ зображення 
плод³в з типовиìи ознакаìи ранньої еìб-
р³ональної сìертност³, як³ ìожуть вико-
ристовуватися з д³агностичниìи ц³ляìи. 
âнасл³док процедури виìивання еìбр³он³в 
отриìано еìбр³он ³з в³дшарованою капсу-
лою – ознакою ранньої еìбр³ональної 
сìертност³. За наявност³ складок ендо-
ìетр³ю навколо плода у кобил з ендоìет-
ральниìи к³стаìи, ефективниì було вве-
дення екзогенного прогестерону в³д дня 
д³агностики до 45-го дня жеребност³. ðан-
ня д³агностика еìбр³ональної сìертност³ 
ìожлива з використанняì ультрасоногра-
ф³чної д³агностики. ó груп³ репродуктивно 
здорових кобил р³вень ранньої еìбр³о-
нальної сìертност³ складав 7,2 %, загаль-
ний р³вень еìбр³ональної сìертност³ до 
16-ти тижн³в жеребност³ складав 11,7 %.
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The causes of early embryo loss in horse breed-
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and paratypic factors on fetal loss were given. 
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