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ГІСТОМОРФОЛОГІЯ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ТЕЛИЦЬ 

ПАРУВАЛЬНОГО ВІКУ ЗА СИМПТОМАТИЧНОЇ НЕПЛІДНОСТІ  

 

Неплідність великої рогатої худоби, в умовах сьогодення, нажаль, залишається 

досить актуальною проблемою. В статті представлені результати гістологічних 

досліджень статевих органів телиць парувального віку за симптоматичної неплідності. 

Встановлено гістоморфологічні зміни в статевих органах, зокрема у яєчниках – атрезія 

фолікулів переважає над процесом їх дозрівання, що призводить до порушення процесу 

фолікулогенезу. Значна кількість фолікулів, не досягають зрілості та зазнають 

деструктивної перебудови. У маткових трубах встановлено гіпертрофію складок та 

гіперплазію епітеліоцитів їх слизової оболонки, в слизовій оболонці перешийка маткових 

труб – проліферацію епітелія. В просвіті шийки матки спостерігали детрит зруйнованих 

клітин та руйнування окремих складок, а в судинному шарі міометрія – мукоїдне набухання 

кровоносних судин, що являється дезорганізацією сполучної тканини.  
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Вступ. За даними дослідників поширеність неплідності великої рогатої 

худоби коливається від 20% до 90%, причому значна частина припадає на 

неплідність телиць парувального віку [1–3]. На думку науковців і практиків 

пов’язано це, головним чином, з пізнім настанням фізіологічної зрілості, 

порушенням статевої циклічності тощо [4–6].  

Найбільш негативно позначається на відтворювальній здатності телиць 

дія стрес-факторів, внаслідок того, що молоді тварини більш вразливі під час 

росту та в період статевого дозрівання [4, 6, 7]. 

На підставі існуючих повідомлень, можна зробити висновок, що хоча 

роль різноманітних стрес-факторів (годівля, відсутність моціону, порушення 

умов утримання та ін.) у виникненні неплідності в телиць парувального віку 

доведена, але недостатньо приділено уваги питанню виникнення 

патоморфологічних змін в статевих органах внаслідок їх дії. 

Як відомо, органи статевої системи самок забезпечують репродуктивну 

функцію організму, внутрішньоутробний розвиток тварин [8]. Питаннями щодо 

функції та морфології яєчників та матки корів і телиць за різного стану 

організму займалася значна кількість дослідників, зокрема Гончаренко В.В. 
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(2011), Калиновський Г.М. та співавтори (2014), Кот Т.Ф. та співавтори (2018) 

[9–12]. У більшості публікацій досліджено морфофункціональні зміни у 

яєчниках корів за симптоматичної неплідності [9, 13], проте висвітлюються 

питання і за різних фізіологічних станів організму [14]. За даними Омеляненко 

М.М. та Павлунько В.Г. (2014), в стінках фолікулів яєчників продукується 

естроген, який обумовлює формування стадії збудження статевого циклу. 

Жовті тіла виробляють прогестерон, дія якого у матці впливає на утворення 

внутрішнього середовища, яке необхідне для підтримання тільності [15]. 

У зв’язку з вище наведеним, вивчення патогенезу неплідності телиць 

парувального віку за різних причин залишається актуальним, їх з’ясування, в 

свою чергу, дасть можливість розробки обґрунтованих заходів профілактики 

неплідності. 

Мета роботи. Метою роботи є встановлення гістоморфологічних змін 

статевих органів телиць парувального віку за симптоматичної форми 

неплідності.  

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проведено на поголів’ї 

телиць парувального віку української чорно-рябої породи, вирощених в умовах 

ПСП Україна Попільнянського району Житомирської області. Кількість 

неплідних телиць на момент проведення досліджень становила 10% (це 

тварини, які після досягнення фізіологічної зрілості не приходили в охоту, а 

коли і приходили, то після неодноразових осіменінь запліднення не відбулося). 

Із них 10 голів телиць віком 20–22 місяці були вибракувані, завдяки чому 

статеві органи яких і стали предметом наших досліджень.  

Для гістологічних досліджень шматочки яєчників, маткових труб та 

матки фіксували в 10%-му водному розчині нейтрального формаліну. Після 

чого фіксовані шматочки органа промивали, зневоднювали та заливали у 

парафін. З парафінових блоків виготовляли гістологічні зрізи на санному 

мікротомі МС-2 завтовшки не більше 10 мкм. Для вивчення морфології клітин і 

тканин та для отримання оглядових препаратів застосовували фарбування зрізів 

гематоксиліном Ерліха та еозином. Фотографування гістологічних препаратів 

здійснювали за допомогою цифрової фотокамери, яка вмонтована в мікроскоп 

Primo Star (Carl Zeiss, Німеччина) та підключена до персонального комп’ютера. 

Результати дослідження та їх обговорення. Результати гістологічного 

дослідження статевих органів телиць української чорно-рябої породи 

парувального віку за симптоматичної неплідності, свідчать про те, що зовні 

яєчники телиць вкриті одношаровим кубічним епітелієм, під яким знаходиться 

білкова оболонка, яка складається з щільної сполучної тканини, що співпадає з 

результатами досліджень Кот Т.Ф. та співавторів (2018) [12].  
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Більша частини кіркової речовини правого яєчника не містить фолікулів, 

а представлена волокнистою сполучною тканиною, волокна якої направлені 

радіально (перпендикулярно до поверхні). Наявні ж фолікули оточують шар, 

що утворений клітинами та волокнами сполучної тканини (рис. 1).  

Також спостерігаються поодинокі фолікули, які мають порожнини і вирости 

прямокутної форми, що впинаються (вростають) в порожнини. Останні заповнені 

скупченням клітин, так званих текоцитів, ізольованих від стінки, що мають 

округлу та овальну форму. Цей виріст однозначно не є яйценосним горбочком, а 

являється стадією атрезії фолікула (рис. 2). Вираженість даного процесу залежить 

від самого розміру фолікула та узгоджується із результатами досліджень Кот Т.Ф. 

та співавтори (2018), Кот Т.Ф., Гуральська С.В. (2018) [12, 16]. 

 

  
Рис. 1. Фрагмент мікроскопічної 

будови яєчника телиці парувального 

віку  

(фарбування гематоксиліном Ерліха та 

еозином, х 400): 1 – деструкція 

фолікулярного епітелію стінки 

фолікула; 2 – волокниста сполучна 

тканина. 

Рис. 2. Фрагмент мікроскопічної 

будови яєчника телиці 

парувального віку: фолікули в стані 

атрезії  

(фарбування гематоксиліном Ерліха та 

еозином, х 120): 1 – скупчення 

текоцитів; 2 – порожнини теки. 

 

За більш детального огляду відмічається у кірковій речовині правого 

яєчника наявність окремих великих за розміром, пустих фолікулів, які не 

досягли зрілості та зазнали деструктивної перебудови. Спостерігається 

розростання грануляційної тканини зі сторони зовнішньої теки. При цьому 

відмічали наявність текоцитів внутрішньої теки, які активно розмножуються, 

збільшуються в об’ємі та заміщують клітини зернистого шару, внаслідок чого 

спостерігається утворення атретичного тіла. Ці дані співпадають з результатами 

гістологічного дослідження Кот Т.Ф. та співавторів (2018) [12]. 
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Окрім того, відмічали наявність поверхневих фолікулів, які практично 

повністю заповнені скупченням текоцитів та сполучнотканинними волокнами. 

При цьому оболонка даних фолікулів не має чіткої структури. 

Ближче до поверхні органа є первинні фолікули, оточені одним шаром 

одношарових кубічних клітин, що мають дві пусті порожнини. Одна 

порожнина прилягає до поверхні оболонки, не має чіткої форми, інша 

знаходиться в центрі фолікула та в ній міститься недиференційований згусток. 

Ці порожнини оточені фолікулярними клітинами. По внутрішній поверхні 

фолікула розташовані по 5–7 невеликих порожнин. Це фолікули, що не містять 

яйцеклітини, а очевидно також знаходяться на стадії атрезії (рис. 3).  

Окрім того, на окремих ділянках органу, в полі зору мікроскопу, 

відмічали наявність пустих фолікулів, які оточені шаром волокнистої сполучної 

тканини з великою кількістю капілярів. На нашу думку, це може свідчити про 

склероз яєчників. При цьому, фолікулярні клітини, що все ж таки збереглися, 

багатоядерні та не мають чіткої структури. 

Наші результати досліджень яєчників телиць співпадають з результатами 

Кот Т.Ф. і співавторів (2018), які відмічали у кірковій речовині яєчників телиць 

фолікули різних типів [12].  

Мозкова речовина яєчника добре розвинена, в глибині органу, біля неї 

розміщуються поодинокі жовті тіла. Вони знаходяться в стадії формування, 

залягають поверхнево, в окремих ділянках яєчника поверхнево розташовані 

первинні фолікули (рис. 3). Місцями фолікули яєчника розміщені вертикальним 

рядом від мозкової речовини до кіркової. Кіркова речовина яєчника також 

представлена переважно волокнистою сполучною тканиною, в якій знаходяться 

поодинокі жовті тіла і невелика кількість фолікулів, що мають великі пусті 

порожнини, заповнені залишками фолікулярних клітин. Це дає підстави 

стверджувати, що яєчник знаходиться в стані склерозу. 

За дослідження маткових труб телиць парувального віку спостерігають, 

що вони звивисті, щільні, еластичні та не збільшені. За фарбування 

гематоксиліном та еозином відмічають, що слизова оболонка формує велику 

кількість розгалужених складок, без чіткої структури та заповнені гомогенною 

масою, мають булавоподібні потовщення та утворюють сіткоподібні 

порожнини. Поряд з цим, відмічали гіпертрофію окремих складок, а також 

гіперплазію епітелія (рис. 4). Ці дані доповнюють результати Калиновського 

Г.М. та співавторів (2014), Aviles M. та співавторів (2015) [10, 11, 17].  

В ділянці перешийка маткової труби добре виражені всі три оболонки. 

Зокрема, слизова оболонка представлена шаром переважно одношарового (на 

окремих ділянках багаторядного) стовпчастого війчастого епітелію і власною 

пластинкою, яка представлена пухкою волокнистою сполучною тканиною та 
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зібрана в різної величини й форми складки, які закривають більшу частину 

просвіту труби. Окрім того, відмічали руйнування окремих складок слизової 

оболонки та десквамацію епітелію. В деяких ділянках складок спостерігали 

проліферацію епітеліоцитів (рис. 5), що співпадає з результатами дослідження 

Калиновського Г.М. та Шнайдер В.Л. (2014) [11].  

 

  
Рис. 3. Фрагмент мікроскопічної 

будови яєчника телиці 

парувального віку 

(фарбування гематоксиліном Ерліха та 

еозином, ×120): 1 – скупчення 

текоцитів; 2 – текальна оболонка; 3 – 

первинні фолікули. 

Рис. 4. Фрагмент мікроскопічної будови 

слизової оболонки лівої маткової труби 

телиці парувального віку 

(фарбування гематоксиліном Ерліха та 

еозином, ×200): 1 – гіпертрофія 

складок та гіперплазія епітелія; 2 – 

власна пластинка слизової оболонки; 

3 – м’язова оболонка; 4 – сіткоподібні 

порожнини, які утворені 

розгалуженими складками. 

 

Слизова оболонка рогів матки телиць парувального віку представлена 

одношаровим стовпчастим багаторядним епітелієм та власною пластинкою з 

нечітко диференційованими матковими залозами. В окремих ділянках 

відмічали наявність війчастих клітин, а в загинах складок епітелій слизової 

оболонки відсутній (рис. 6). За дослідження міометрія ділянки рогів матки 

телиць парувального періоду, встановлено, що коловий шар міоцитів у 5–6 

разів товщий за поздовжній. Відмічено, що між зовнішнім і внутрішніми 

шарами м’язової оболонки добре виражений косий шар, який має велику 

кількість кровоносних судин і отримав назву судинний. Останній містить 

значну кількість і вен, і артерій з ознаками мукоїдного набухання їх стінок, що 

є початковою стадією дезорганізації сполучної тканини (рис. 7).  

Слизова оболонка тіла матки утворена одношаровим стовпчастим 

епітелієм та власною пластинкою, м’язову оболонку формують коловий та 
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поздовжній шари міоцитів. За відсутності значних змін в залозистому шарі 

ендометрію, має місце розростання сполучної тканини в ній, що свідчить про 

організацію стінки матки. 

 

  
Рис. 5. Фрагмент мікроскопічної 

будови слизової оболонки 

перешийка маткової труби телиць 

парувального віку 

(фарбування гематоксиліном Ерліха та 

еозином, ×400): 1 – складки слизової 

оболонки; 2 – одношаровий 

стовпчастий війчастий епітелій;  

3 – детрит зруйнованих складок і 

епітеліоцитів; 4 – проліферація 

епітеліоцитів.  

Рис. 6. Мікроскопічна будова 

слизової оболонки рога матки 

телиць парувального віку 

(фарбування гематоксиліном Ерліха та 

еозином, ×400): 1 – просвіт рога 

матки; 2 – одношаровий стовпчастий 

багаторядний епітелій; 3 – власна 

пластинка слизової оболонки. 

 

За гістологічного дослідження шийки матки телиць української чорно-

рябої породи парувального віку за симптоматичної неплідності, відмічається 

вираженість поперечних складок її слизової оболонки, місцями окремі складки 

згладжені, а в просвіті знаходиться детрит із зруйнованих клітин (рис. 8). При 

цьому спостерігали вкриту прозорим склистим слизом слизову оболонку як 

шийки, так і тіла та рогів матки.  

Наші результати дослідження доповнюють дані Гончаренка В.В. (2011), 

який відмічав у статевих органах неплідних корів-первісток певні морфологічні 

зміни, зокрема, ущільнення кіркової речовини яєчників та зменшення кількості 

поверхневих фолікулів, гіпертрофію складок та гіперплазію епітеліоцитів 

слизової оболонки маткових труб [9].  
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Рис. 7. Мікроскопічна будова 

м’язової оболонки рога матки 

телиць парувального віку 

(фарбування гематоксиліном Ерліха та 

еозином, ×120): стрілки – вени 

судинного шару міометрія (мукоїдне 

набухання стінок кровоносних судин). 

Рис. 8. Фрагмент мікроскопічної 

будови шийки матки телиць 

парувального віку 

(фарбування гематоксиліном Ерліха та 

еозином, ×100): 1 – епітелій;  

2 – просвіт матки; 3 – детрит 

зруйнованих клітин. 
 

Висновки та перспективи подальших досліджень. За симптоматичної 

неплідності телиць парувального віку української чорно-рябої породи 

відмічаються патогістологічні зміни органів статевої системи. В яєчниках 

виявляють порушення процесу фолікулогенезу, внаслідок виражених 

структурних змін у кірковій речовині, що виражалось в переважанні атрезії над 

процесом дозрівання фолікулів. Окрім того, спостерігали проліферацію епітелія 

слизової оболонки перешийка маткових труб, гіперплазію епітелія слизової 

оболонки маткових труб та гіпертрофію їх складок. В стінці матки відмічали 

розростання сполучної тканини, а також дезорганізацію сполучної тканини 

судинного шару міометрію. 

На перспективу планується провести гістохімічне дослідження статевих 

органів за симптоматичної неплідності телиць. 
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ГИСТОМОРФОЛОГИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ТЕЛОК ПРИ 

СИМПТОМАТИЧЕСКОМ БЕСПЛОДИИ / Грищук Г.П., Гуральская С.В. 

 

Бесплодие крупного рогатого скота, в нынешних условиях, к сожалению, остается 

достаточно актуальной проблемой. В статье представлены результаты гистологических 

исследований половых органов телок достигших возраста спаривания при 

симптоматическом бесплодии. Установлены гистоморфологические изменения в половых 

органах, в частности в яичниках – атрезия фолликулов преобладает над процессом их 

созревания, что приводит к нарушению процесса фолликулогенеза. Значительное количество 

фолликулов, не достигает зрелости и испытывает деструктивную перестройку. В 

маточных трубах обнаружена гипертрофия складок и гиперплазия эпителиоцитов их 

слизистой, в слизистой перешейка маточных труб – пролиферация эпителия. В просвете 

шейки матки наблюдали детрит разрушенных клеток и разрушение отдельных складок, а в 

сосудистом слое миометрия – мукоидное набухание кровеносных сосудов, что является 

дезорганизацией соединительной ткани. 

Ключевые слова: гистологические изменения, яичник, маточная труба, матка, 

телка. 

 

HISTOMORPHOLOGY OF THE REPRODUCTIVE TRACT OF HEIFERS OF THE 

MATING AGE WITH SYMPTOMATIC INFERTILITY / Grishchuk G.P., Guralska S.V. 

 

Introduction. Infertility of cattle, in today’s conditions, unfortunately remains a very urgent 

problem. The paper presents the results of histological studies of the reproductive tract of heifers of 

mating age with symptomatic infertility. 

Goal of the work. Establishment of histomorphological changes in the genitals of heifers of 

mating age in the symptomatic form of infertility. 

Material and methods. The material for the study were the ovaries, fallopian tubes and 

uterus of 10 heifer. We used generally accepted methods of tissue fixation and sections reparation 

for histological studies. 

Research results and discussion. The results of histological examination of the reproductive 

tract of heifers of the Ukrainian black-and-white breed of mating age with symptomatic infertility 

indicated that most of the cortex of the ovary did not contain follicles, but was represented by 

fibrous connective tissue. We also observed the presence of individual large, empty follicles that did 

not reach maturity and underwent destructive restructuring, overgrowth of granulation tissue. 

Hypertrophy of folds and hyperplasia of mucosal epithelial cells were found in the fallopian tubes. 

In some areas of the uterus, the presence of ciliated cells was noted, and in the bends of the folds, 

the epithelium of the mucous membrane was absent, in the glandular layer of the mucous 

membrane – an overgrowth of connective tissue, in the vascular layer of the myometrium – mucoid 

swelling of the walls of blood vessels. 
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Conclusions and prospects for further research. According to the symptomatic infertility of 

heifers of mating age of the Ukrainian black-and-white breed, pathohistological changes in the 

ovaries, fallopian tube wall and uterus are noted. In the ovaries, a violation of the process of 

folliculogenesis is detected, due to pronounced structural changes in the cortical substance, which 

was expressed in the predominance of atresia over the process of follicle maturation. Epithelial 

proliferation was noted in the mucous membrane of the cervical isthmus. Detritus of destroyed cells 

and destruction of individual folds were observed in the lumen of the cervix. In the uterine wall, in 

the absence of significant changes in the glandular layer of the endometrium, there is an 

overgrowth of connective tissue, which indicates the organization of the uterine wall. In the future, 

it is planned to conduct an histochemical study of organs for symptomatic infertility of heifers. 

Keywords: histological changes, ovary, fallopian tube, uterus, heifers. 
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