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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОМЕКТИНУ ТА ЙОГО ВПЛИВ  
НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ У КІЗ, ХВОРИХ НА МЮЛЛЕРІОЗ 

Постановка проблеми. 
Для проведення протиге-
льмінтозних лікувально-
профілактичних заходів 
існує значний вибір антгельмінтиків вітчизняно-
го і зарубіжного виробництва. Проте в умовах 
реструктуризації тваринництва та ринкових від-
носин в Україні поряд із ефективністю антгель-
мінтиків не менш важливе значення має їх ціна й 
доступність для власників індивідуальних гос-
подарств. Тому актуальним залишається пошук і 
впровадження у практику нових високоефектив-
них недорогих препаратів. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. У 
наш час з’явились і випробовуються чимало но-
вих ефективних антгельмінтиків авермектинової 
групи (2-3, 5, 8). 
До них належить і препарат іспанської фірми 

„INVESA” PROMECTINE. Це ін’єкційний пре-
парат пролонгованої дії, до складу якого входить 
івермектин – напівсинтетичне похідне абамек-
тину, одного з авермектинів. Авермектини є 
представниками нового, нещодавно відкритого, 
класу антибіотиків, що відрізняються унікаль-
ними антигельмінтними, акарицидними й інсек-
тицидними властивостями.  
У хімічному відношенні авермектини – макро-

циклічні лактони (складні ефіри гідроксилової ки-
слоти), що в навколишньому середовищі проду-
куються ґрунтовими мікроорганізмами Streptomy-
ces avermitilis. Діюча речовина препарату сприяє 
посиленню вироблення нейромедіатору гамма-
аміномасляної кислоти та блокуванню постсинап-
тичної передачі нервових імпульсів у паразитів, 
що призводить до їх паралічу й загибелі. 
Промектин ефективний проти більшості збуд-

ників ектопаразитозів і нематодозів свиней, ве-
ликої рогатої худоби, овець. Однак, у літературі 
немає повідомлень про застосування промектину 
для лікування кіз при мюллеріозі, ураженість 
яких нерідко досягає близько 100% (7). 
Мета досліджень та методики їх проведен-

ня. Метою даної роботи 
було визначення ефектив-
ності промектину при мю-
ллеріозі та вивчення змін, 

які відбуваються у крові після застосування цьо-
го препарату. 
Дослідження, що складають основу даної ро-

боти, проведені в жовтні-листопаді 2006 року на 
козах 2-6-річного віку і молодняку кіз поточного 
року народження у неблагополучних щодо мюл-
леріозу індивідуальних господарствах Полтавсь-
кого району Полтавської області та на кафедрах 
паразитології і терапії Полтавської державної 
аграрної академії.  
У ході роботи відібрали 10 кіз і шість козенят, 

хворих на мюллеріоз, яких за принципом анало-
гів з урахуванням віку, маси тіла та ступеня за-
раженості розподілили порівну на дослідні й кон-
трольні групи по п’ять і три голови в кожній. 
Тваринам дослідних груп промектин вводили 

підшкірно у верхню третину шиї з розрахунку 
1 мл розчину на 50 кг маси тіла (за ДР у дозі 0,2 
мг/кг івермектину). Тваринам контрольних груп 
препарат не вводили. 
Зараженість тварин на мюллеріоз до і після 

дегельмінтизації визначали гельмінтоларвоско-
пічним методом Бермана-Орлова, а також за да-
ними патологоанатомічної картини легенів і ге-
льмінтоларвоскопічних досліджень шматочків 
легенів, відібраних під час контрольного забою 
козенят дослідної і контрольної груп.  
Для виключення стронгілятозів і цестодозів у 

досліджуваних тварин проводили гельмінтоово-
скопічні дослідження за методом Фюлеборна з 
використанням аміачної селітри (6). 
Ефективність лікування оцінювали через 12 і 30 

днів після дегельмінтизації; при цьому визначали 
загальний клінічний стан дослідних тварин, екс-
тенс- (ЕЕ) та інтенсефективність (ІЕ) препарату.  
Для контролю впливу промектину на показ-

ники крові у кіз, хворих на мюллеріоз, відбирали 
проби крові безпосередньо перед його застосу-
ванням, а далі – через 12 і 30 днів після введення 

Викладені результати дослідження ефектив-
ності антигельмінтного препарату промек-
тину при мюллеріозі кіз та його впливу на 

окремі показники крові. 
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препарату.  
Проби крові відбирали за допомогою однора-

зових шприців із яремної вени вранці до годівлі. 
У пробах крові визначали кількість гемоглобіну, 
еритроцитів, лейкоцитів; виводили лейкограму 
за загальноприйнятими методами (9), концент-
рацію загального білка – рефрактометричним 
методом, рівень глюкози – за допомогою прила-
ду „ГЛЮКОФОТ-II ”; вміст загального кальцію 
– комплексонометричним методом із трилоном-
Б і мурексидом (за Луцьким) (10) та неорганіч-
ного фосфору (за Аммоном і Гінсбером у моди-
фікації С. А. Іванівського) з аскорбіновою кис-
лотою (3); рівень ЦІК (за Чернушенко та ін.) 
(11); колоїдно-осадову пробу із сулемою (за Грін-
стедом) (4). 
Шляхом статистичної обробки експерименталь-

них показників визначали середньоарифметичне 
(М), його похибку (m), рівень достовірності (р), 
використовували таблицю Т-критеріїв Стьюдента.  
Результати досліджень. Проведені копроге-

льмінтоларвоскопічні дослідження показали, що 
ураженість мюллеріозом кіз дослідної і контро-
льної груп складала, відповідно, 20-117 і 19-103 
личинок у краплі (взято 5 г фекалій). Ураженість 
мюллеріозом козенят поточного року народжен-
ня була значно нижчою й складала у дослідній і 
контрольній групах, відповідно, 3-7 і 3-8 личи-
нок у краплі. 
Гельмінтоовоскопічними дослідженнми кіз і ко-

зенят встановлено 100%-ву зараженість їх кишко-
вими стронгілятами (видову диференціацію не 
проводили) при інтенсивності інвазії (ІІ), відповід-
но, 4-63 і 2-7 яєць у краплі флотаційного розчину. 
При наступних дослідженнях кіз – через 12 і 

30 днів після проведеної дегельмінтизації – тіль-
ки в одній пробі були знайдені поодинокі личин-
ки мюллерій; всі інші кози дослідної групи по-
збулися їх. 
Козенята дослідної групи, яким препарат був 

введений у такій же дозі, як і дорослим козам, 
після дегельмінтизації вже на 12 день повністю 
звільнилися від личинок мюллерій.  
Таким чином, при підшкірному одноразовому 

введені промектину в дозі 1 мл/50 кг маси тіла 
екстенсефективність (ЕЕ) препарату склала 
80,0% у кіз і 100% – у козенят, інтенсефектив-
ність (ІЕ) – 99,7% у кіз і 100% – у козенят. 
Результати клінічних спостережень свідчать, що 

після введення промектину в кіз не спостерігалося 
больових явищ і місцевої запальної реакції. Будь-
яких побічних явищ не відмічали у тварин і на 
12-й та 30-й дні після введення антгельмінтика. 

Промектин був ефективний і по відношенню 
до стронгілят шлунково-кишкового тракту (ЕЕ = 
100%, ІЕ = 100%). 
Інвазованість тварин контрольної групи мюл-

леріями і стронгілятами шлунково-кишкового 
тракту залишалася на тому ж рівні. 
Високу ефективність промектину підтвердже-

но і результатами контрольного забою козенят. 
При гельмінтоларвоскопічних дослідженнях 
шматочків легень козенят дослідної групи не 
було виявлено жодної личинки мюллерій. Інтен-
сивність інвазії у козенят контрольної групи 
складала 2-6 личинок в одній краплі (взято 5 г 
шматочків легеневої тканини). 
Характер патологоанатомічної картини легень 

у досліджуваних тварин, забитих у кінці досліду, 
значно відрізнявся. У легенях козенят, хворих на 
мюллеріоз, яким антигельмінтний препарат не 
вводили, були помітні щільні вогнища лобуляр-
ної пневмонії, типу продуктивного альвеоліту. У 
легенях козенят, хворих на мюллеріоз, через 30 
днів після введення промектину спостерігали 
вогнища гострої катаральної бронхопневмонії. 
Таку гіперреакцію у легенях козенят дослідної 
групи на 30-й день після введення промектину 
можна пояснити інтоксикацією організму про-
дуктами розпаду загиблих мюллерій у легеневій 
тканині господаря, а також інтенсивним роз-
множенням умовно-патогенної і патогенної мік-
рофлори, що посилювала розвиток запальної ре-
акції у легенях. 
Вплив антигельмінтного препарату промектину 

на окремі показники крові кіз, спонтанно зараже-
них мюллеріозом, можна оцінити за таблицею. 
На 12-ту добу після введення хворим твари-

нам промектину, при звільнені організму тварин 
від гельмінтів, кількість гемоглобіну, порівняно 
з вихідними даними, збільшилося із 113,80±3,50 
до 123,60±4,31 г/л (p<0,05). Також спостерігало-
ся збільшення загальної кількості лейкоцитів і 
еозинофілів (відповідно, 7,32±0,60 до 9,35±0,51 
Г/л, p<0,05 і 4,93±0,46 до 8,07±0,66%, p<0,001), 
яке утримувалося на такому рівні до 30-го дня. 
Таке збільшення лейкоцитів у межах фізіологіч-
ної норми для кіз може свідчити про реактивний 
лейкоцитоз, причиною якого є стимуляція лей-
копоетичної функції кісткового мозку продукта-
ми розпаду тканинних білків, що циркулюють у 
крові. Еозинофілію при паразитарних хворобах 
можна пояснити надходженням у кров гістаміну 
та посиленням його виділення при розпаді пара-
зитів (гельмінтів). 
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Динаміка окремих показників крові у хворих на мюллеріоз кіз 
 при застосуванні промектину (M±m, n=5) 

Період дослідження Показники до введення на 12-ту добу на 30-ту добу 
Еритроцити, Т/л 13,66±0,43 15,55±1,43 14,70±0,67 
Гемоглобін, г/л 113,80±3,50 123,60±4,31* 123,20±3,01* 
Лейкоцити, Г/л 7,32±0,60 9,35±0,51* 8,81±0,19* 

Лейкограма: 
Базофіли, % 0,60±0,13 0,47±0,13 0,53±0,14 

Еозинофіли, % 4,93±0,46 8,07±0,66** 8,40±0,62** 
Юні, % 0,73±0,18 1,06±0,21 0,67±0,16 

Паличкоядерні, % 16,60±0,51 18,60±0,65* 15,47±0,52 
Сегментоядерні, % 18,67±0,54 20,33±0,84** 22,67±0,89** 
Лімфоцити, % 51,13±1,12 47,20±0,66* 50,33±0,81 
Моноцити, % 1,87±0,26 2,20±0,26 1,93±0,18 

Загальний білок г/л 75,48±1,45 76,04±1,81 75,18±1,99 
Глюкоза, ммоль/л 1,86±0,21 2,42±0,17* 2,32±0,10 

Загальний кальцій, ммоль/л 2,60±0,17 2,45±0,14 2,44±0,11 
Неорганічний фосфор, ммоль/л 2,09±0,09 1,97±0,11 1,95±0,02 

ЦІК, од. 62,00±4,66 76,40±7,65 84,40±8,12* 
Сулемова проба, мл 1,58±0,02 1,53±0,04 1,54±0,02 

* p < 0,05; ** p < 0,001. 
 
Протягом усього періоду спостереження за 

тваринами в їх крові відмічалося збільшення па-
личкоядерних лейкоцитів у два і більше разів, 
порівняно з максимальною нормою для кіз, а 
також з’явилися юні нейтрофіли (0,67±0,16 – 
1,06±0,21%), що трактується як нейтрофілія з 
простим (регенеративним) зрушенням ядра вліво 
й свідчить про хронічну запальну реакцію на 
інвазію гельмінтами і личинками. 
На фоні нейтрофілії на 12-ту добу після вве-

дення промектину відмічалося вірогідне зни-
ження лімфоцитів, у порівнянні з вихідними да-
ними, з 51,13±1,12% до 47,20±0,66% (p<0,001), 
що свідчить про імуносупресивний вплив про-
дуктів розпаду гельмінтів на захисні сили орга-
нізму, оскільки, як відомо, загальна кількість 
лімфоцитів у крові є показником стану імунної 
системи. 
Як вихідні показники моноцитів, так і їх рі-

вень після введення антгельмінтика у тварин до-
слідної групи були зниженими або утримувалися 
на рівні нижньої фізіологічної межі, що також 
свідчить про пригнічення мононуклеарної фаго-
цитарної системи (МФС) у кіз, хворих на мюл-
леріоз. 
Низький рівень глюкози та загального кальцію 

у хворих тварин у всі періоди дослідження мож-
на пояснити порушенням їх синтезу та обміну в 
печінці внаслідок токсичного впливу на неї про-

дуктів розпаду гельмінтів і легеневої тканини. 
Це припущення підтверджується і низькими по-
казниками сулемової проби (1,54±0,2 – 1,58±0,2 
мл, p>0,05), як одного із клінічних тестів оцінки 
стану печінки. 
Підвищення рівня ЦІК після лікування тварин 

(84,40±8,12 проти 62,00±4,66 – до початку ліку-
вання, p<0,05) підтверджує імуносупресивну дію 
збудників інвазії та можливий вплив промектину 
на загальний стан організму кіз.  
Таким чином, виявлення гіперреакції у леге-

нях козенят, хворих на мюллеріоз, після введен-
ня їм промектину, а також встановлення під час 
дослідження крові значних змін в обміні речовин 
і основних систем організму хворих кіз свідчить 
про неефективність лише етіотропної терапії й 
потребує подальшого вивчення комплексної ко-
регуючої терапії, спрямованої на дезінтоксика-
цію організму від ендотоксинів паразитів і про-
дуктів розпаду тканин хазяїна, покращання ге-
мопоезу, обмінних процесів організму та підви-
щення його резистентності. 
Висновок. Препарат промектин в оптималь-

ній терапевтичній дозі 1 мл/50 кг маси тіла при 
одноразовому підшкірному введенні показав ви-
соку антигельмінтну ефективність при мюллері-
озі кіз (ЕЕ=80,0% і ІЕ=99,7% – у кіз та ЕЕ=100% 
і ІЕ=100% – у козенят). Проте, виявлена гіперре-
акція в легенях у вигляді вогнищ катаральної 
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бронхопневмонії при контрольному забої тварин 
через 30 діб після введення антгельмінтика та 
зміна деяких показників крові свідчать про не-
ефективність лише етіотропної терапії й потре-
бує в майбутньому подальшого вивчення ком-

плексної коррегуючої терапії, спрямованої на 
дезінтоксикацію організму від ендотоксинів па-
разитів і продуктів розпаду тканин хазяїна, по-
ліпшення гемопоезу, обмінних процесів в орга-
нізмі та підвищення його резистентності. 
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ВПЛИВ СЕЛЕҐУМАТУ, ЛЕВАВЕТУ 10% ТА ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ  
НА ҐЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТВАРИН, ХВОРИХ НА СЕТАРІОЗ  

Постановка проблеми. 
Успіх лікування тварин, 
хворих на гельмінтози, 
значною мірою залежить 
від захисних сил організму. Підвищення резис-
тентності тварин за рахунок введення імуности-
муляторів із препаратами специфічної терапії 
значно підвищують ефективність боротьби з ґе-
льмінтозами, оскільки ґельмінти викликають 
другорядні імунодефіцити, а більшість антґель-
мінтиків – пригнічення імунобіологічної актив-
ності у тварин. Вивчення впливу імуномодуля-
торів на гематологічні показники хворих тварин 
дозволить визначити оптимальний для викорис-
тання його в схемі комплексного лікування ве-
ликої рогатої худоби, ураженої сетаріями. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Незважаючи на помітні досягнення науки у різ-
них галузях сільського господарства, ґельмінто-
зи завдають значних збитків тваринництву Укра-
їни. Паразити діють на організм хазяїна механіч-
но, токсично, трофічно, алергічно й інокулятор-
но, але вирішальну роль відіграє механічне по-
шкодження клітин та розвиток алергічних реак-
цій, викликаних токсичною дією паразитів. Це 
сприяє пригніченню функції імунної системи та 
виникненню вторинних інвазійних та інфекцій-
них хвороб (3). 
Особливу увагу вчених привертає сетаріоз ве-

ликої рогатої худоби – досить поширене немато-
дозне захворювання, при якому статевозрілі ґе-
льмінти, паразитуючи на серозних оболонках 
внутрішніх органів та мікросетарії, що цирку-
люють у кровоносному руслі, викликають зни-
ження продуктивності, імунологічної реактивно-
сті, виснаження та загибель хворих тварин (2).  
Науковцями встановлено також, що й ліку-

вання, а саме деґельмінтизація, має негативні 
наслідки. Хімічні засоби, що їх використовують 
лікарі ветеринарної медицини, діють імуносуп-
ресорно, а це може погіршувати загальний стан 
тварин. Для попередження або пом’якшення цих 
негативних явищ рекомендовано використовува-

ти різні імуномодулятори, 
а саме: левамізол, пенток-
сил, дибазол, амілоризин, 
амінакол, аміновіт, гістаг-

лобулін, тималін, L-аргінін, КАФІ та інші (5).  
Метою наших досліджень було визначення 

впливу на морфологічні й біохімічні показники 
крові хворих на сетаріоз тварин селегумату, 
ехінацеї пурпурової та левавету 10%.  
Матеріали і методи дослідження. Дослі-

дження проводили на великій рогатій худобі ві-
ком 3-4 роки. Для діагностики сетаріозу корис-
тувалися удосконаленим гемоларвоскопічним 
методом Попової (у модифікації Бундіної, 1997). 
Тварин, уражених сетаріями, за принципом ана-
логів розділили на групи по п’ять голів у кожній: 
коровам першої групи вводили селеґумат під-
шкірно у дозі 5 мл на голову одноразово; коро-
вам другої групи вводили підшкірно левавет 
10%-ий у дозі 1 мл на 25 кг маси тіла тварин 
(4,0 мг/кг по ДР) двічі з інтервалом 3 дні; коро-
вам третьої групи препаратів не вводили – вони 
служили в якості контролю. В іншому досліді 
коровам першої групи підшкірно вводили 10%-
ий розчин ехінацеї пурпурової у дозі 20 мл на 
голову тричі протягом трьох днів, а тварини дру-
гої групи препаратів не отримували. Кров для 
дослідження у тварин відбирали з яремної вени 
вранці до годівлі, перед застосуванням, та через 
п’ять днів після введення імуномодуляторів.  
Для гемоларвоскопічних і морфологічних до-

сліджень кров стабілізували трилоном Б, а для 
біохімічних досліджень використовували сиро-
ватку, отриману загальноприйнятим методом. 
Основні морфологічні й біохімічні показники 

крові визначали із застосуванням стандартних 
методик (1; 4). Кількість еритроцитів та лейко-
цитів підраховували в камері Горяєва за допомо-
гою лічильника для підрахунку форменних еле-
ментів крові, дослідження гемоглобіну проводи-
ли фотометрично; мазки крові фарбували за Ро-
мановським-Гімзою і виводили лейкограму. 
ШОЕ вимірювали за методом Панченкова 
(1985). У сироватці крові визначали вміст 

_________________ 
*Керівник – доктор ветеринарних наук, професор Дахно І.С. 

Дослідженнями встановлено позитивний 
вплив селеґумату, левавету та ехінацеї пур-
пурової на окремі гематологічні показники 

тварин, хворих на сетаріоз. 
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загального білка за біуретовою реакцією, β-
ліпопротеїдів – за методом Бурштейна-Самай 
(1981), вміст холестерину – за методом Ілька 
(1987), рівень білірубіну – методом Іендрашика 
за діазореакцією (1987), креатиніну – за кольо-
ровою реакцією Яффе (1981), сечовини – за ко-
льоровою реакцією з диацетилмонооксимом, 
вміст залишкового азоту – з реактивом Несслера 
(1973), загального кальцію – з орто-
крезолфталеїнкомплексоном. Активність аспар-
татамінотрансферази (АСТ) і аланінамінотранс-
ферази (АЛТ) визначали динітрофенілгідразино-
вим методом; тимолову пробу проводили турбі-

діметрично в трансмалеатному буфері. Статис-
тичний аналіз отриманих результатів проводили 
з використанням редактора MS Excel.  
Результати досліджень. У хворих на сетаріоз 

тварин інтенсивність інвазії коливалася в серед-
ньому від 15,2±5,08 до 40,6±17,27 лич./мл.  
Гематологічними дослідженнями встановлено 

порушення обмінних процесів в організмі корів. 
Середня кількість еритроцитів коливалась у ме-
жах 2,74±0,14 – 3,96±0,08 Т/л, тоді як мінімаль-
ний фізіологічний поріг становить 4,5-5,0 Т/л 
(табл. 1-2). Рівень гемоглобіну був також низь-
ким і становив 63,40±2,29 – 75,4±2,11 г/л. 

1. Динаміка гематологічних показників хворих на сетаріоз тварин після введення 
селеґумату та левавету 10% 

Дослідна група №1 Дослідна група №2 Контроль 

Показники до лікуван-
ня 

після вве-
дення селе-
ґумату 

до лікуван-
ня 

після вве-
деннялева-

вету 

до лікуван-
ня 

після вве-
дення іму-
номо-

дуляторів 
Інтенсивність інвазії, 

лич/мл 15,2±5,08 17,4±5,87 36,8±20,67 1,6±1,6 18,2±3,29 19,4±3,63 

Еритроцити, Т/л 2,8±0,07 3,14±0,08*** 2,74±0,14 2,86±0,15* 2,44±0,08 2,30±0,05 
Гемоглобін, г/л 75,40±2,11 86,60±2,82** 74,0±4,09 77,60±4,57* 63,40±2,29 60,20±1,85 

Кольоровий показник 0,80±0,01 0,82±0,01 0,81±0,01 0,81±0,01 0,78±0,01 0,77±0,01 
ШОЕ, мм 1,20±0,20 1,20±0,20 1,40±0,25 1,40±0,25 1,0±0 1,0±0 

Лейкоцити, Г/л 6,12±0,57 7,96±0,88* 5,48±0,40 6,64±0,20** 4,70±0,31 4,70±0,31 
Еозинофіли, % 0,60±0,25 2,60±0,60 0,80±0,20 2,0±0,77 0,60±0,25 1,40±0,25 

Паличкоядерні нейт-
рофіли, % 2,40±0,5 2,40±0,51 1,40±0,24 3,0±0,77 1,40±0,25 1,40±0,25 

Сеґментоядерні ней-
трофіли, % 32,0±4,37 22,40±0,98* 17,0±1,87 21,20±3,72 16,80±1,77 17,0±1,58 

Лімфоцити, % 63,80±4,14 71,40±0,68* 79,60±1,81 72,40±3,85 80,0±2,12 79,0±1,58 
Моноцити, % 1,20±0,20 1,20±0,20 1,20±0,37 1,40±0,25 1,20±0,20 1,20±0,20 

Загальний білок, г/л 59,20±1,66 62,80±2,17 58,6±2,79 63,80±2,27 59,60±1,36 61,60±3,18 
β-ліпопротеїди, 

г/л 1,56±0,14 1,54±0,14 1,51±0,18 1,39±0,15 1,49±0,26 1,46±0,13 

Холестерин, ммоль/л 3,50±0,21 3,31±0,21 4,43±0,38 3,49±0,28 3,39±0,49 3,01±0,29 
Білірубін загальний, 

мкмоль/л 22,28±1,42 21,74±1,43 24,34±2,16 23,16±1,37 26,08±1,01 22,68±2,61 

АЛТ, Од/л 116,4±22,1 65,16±6,02** 83,88±32,3 57,12±2,94*** 110,04±15,06 170,2±14,5 
АСТ, Од/л 41,52±7,92 28,20±1,55* 35,76±10,9 24,12±0,29* 51,36±7,35 70,1±11,8 

Тимолова проба, од. 4,20±0,25 4,30±0,12 4,30±0,34 4,30±0,25 4,60±0,37 4,40±0,53 
Сечовина, ммоль/л 2,96±0,38 2,86±0,30 2,92±0,61 2,32±0,38 2,36±0,47 2,80±0,41 
Креатинін, мкмоль/л 58,80±3,93 48,0±1,67 66,40±4,15 53,40±6,38 54,0±5,82 52,0±5,17 

Залишковий 
азот,ммоль/л 18,80±1,16 18,40±0,93 18,60±2,13 16,60±1,16 16,60±1,83 18,20±1,36 

Загальний кальцій, 
ммоль/л 1,94±0,08 2,03±0,06 1,82±0,17 1,96±0,05 1,75±0,12 1,73±0,17 

Залізо, мкмоль/л 9,20±0,48 10,60±0,75 9,90±0,49 10,20±0,58 9,80±0,66 9,34±0,96 

Примітка: * – р ≤ 0,05, ** – р ≤ 0,01, *** – р ≤ 0,001 у порівнянні з тваринами контрольної групи.  
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Кольоровий показник у хворих тварин знаходив-
ся в межах норми, а ШОЕ – значно її перевищу-
вала, що характерно для анемічного стану при 
інвазійних захворюваннях. Щодо лейкограми 
хворих тварин, то дослідженнями встановлені 
порушення різного характеру, які є закономір-
ними для виснажених тварин.  
Результати біохімічних досліджень сироватки 

крові свідчать, що у хворих на сетаріоз тварин 
спостерігається порушення білкового, ліпідного 
та мінерального обмінів. Зокрема рівень загаль-
ного білка у хворих корів був надто низьким і 
коливався в межах 58,6-72,8 г/л.  
Про виснажливий вплив сетарій на організм 

тварин свідчив низький вміст β-ліпопротеїдів та 
сечовини. Порушення роботи печінки проявля-
лося високим рівнем загального білірубіну 
(18,60±1,63 – 24,34±2,16 мкмоль/л). На нашу ду-
мку, це пов’язане з порушенням процесів його 

поглинання гепатоцитами внаслідок ураження 
паренхіми печінки. Підтвердженням цього була 
позитивна тимолова проба та висока активність 
трансаміназ. У деяких тварин активність алані-
намінотрансферази в середньому складала 
116,4±22,1 Од/л, що перевищувало норму (10,0-
30,0 Од/л) майже вчетверо. Низький вміст креа-
тиніну в дослідних тварин вказував на достатню 
фільтраційну здатність нирок у хворих тварин. 
Це свідчило про те, що патологічні зміни в нир-
ках не досягли критичного рівня. 
Порушення мінерального обміну в тварин, 

уражених сетаріями, характеризувалося зниже-
ним вмістом у сироватці крові загального каль-
цію (1,75±0,12 – 2,11±0,12 ммоль/л) та заліза 
(9,20±0,48 – 12,88±1,27 мкмоль/л), порівняно з 
нормою, 2,25-3,15 ммоль/л і 16-27 мкмоль/л, ві-
дповідно.  

2. Динаміка гематологічних показників хворих на сетаріоз тварин після застосування 
ехінацеї пурпурової 
Дослідна група Контроль 

Показники до введення  
ехінацеї 

після введення 
ехінацеї до лікування після введення 

імуномодулятора
Інтенсивність інвазії, лич/мл 40,6±17,27 35,8±14,69 20,6±3,54 21,4±3,72 

Еритроцити, Т/л 3,96±0,08 4,24±0,20 4,12±0,13 4,02±0,09 
Гемоглобін, г/л 123,0±3,05 123,8±3,48 122,6±3,83 120±1,46 

Кольоровий показник 0,91±0,01 0,89±0,01 0,904±0,002 0,9±0,002 
ШОЕ, мм 1,20±0,20 1,4±0,24 1,2±0,2 1,2±0,2 

Лейкоцити, Г/л 12,28±1,91 6,54±0,5** 10,58±0,99 11,5±0,96 
Еозинофіли, % 2,0±1,05 2,8±0,8 3,6±0,67 3,8±0,73 

Паличкоядерні нейтрофіли, 
% 3,40±0,68 4,8±0,81 4,8±0,91 5,2±0,8 

Сеґментоядерні нейтрофіли, 
% 37,20±2,89 27,4±0,97*** 36±1,34 37,6±1,5 

Лімфоцити, % 53,80±2,38 58,2±1,56** 49,2±2,83 49±2,25 
Моноцити, % 3,60±1,63 6,8±0,58** 5,6±1,12 3,4±0,5 

Загальний білок, г/л 72,80±3,38 74,4±2,78 71,6±1,83 71,6±1,83 
β-ліпопротеїди, 

г/л 2,39±0,43 1,91±0,27 2,004±0,24 2,07±0,23 

Холестерин, ммоль/л 3,43±0,45 3,27±0,24 2,96±0,48 3,04±0,45 
Білірубін загальний, 

мкмоль/л 18,60±1,63 21,18±2,18 16,84±0,67 18,4±1,32 

АЛТ, Од/л 48,0±1,83 60,67±2,57** 45,8±2,24 47,72,24 
АСТ, Од/л 25,48±1,19 31,36±1,79** 23,3±0,89 23,30,89 

Тимолова проба, од. 3,20±0,46 3,7±0,37* 2,6±0,24 2,4±0,24 
Сечовина, ммоль/л 4,0±0,22 1,78±0,24* 4,03±0,65 4,11±0,651 
Креатинін, мкмоль/л 58,20±3,35 56±1,78*** 75,2±3,2 73,2±2,65 

Залишковий азот, ммоль/л 16,14±0,62 14,6±1,24** 22±2,19 22,6±2,27 
Кальцій, ммоль/л 2,11±0,12 2,014±0,16 2,054±0,16 1,99±0,139 
Залізо, мкмоль/л 12,88±1,27 12,02±0,99 11,16±0,39 11,0±0,38 

Примітка: * – р ≤ 0,05, ** – р ≤ 0,01, *** – р ≤ 0,001 у порівнянні з тваринами контрольної групи. 
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За результатами досліджень можемо ствер-
джувати, що використання селеґумату, левавету 
10%-го та розчину ехінацеї пурпурової позитив-
но вплинуло на зміни окремих показників крові. 
Зокрема, у тварин, яким вводили селеґумат, 

рівень еритроцитів і гемоглобіну зріс на 12,1% і 
14,9%, порівняно з такими до застосування пре-
парату. Як сприятливий симптом, у тварин ре-
єстрували незначний лімфоцитоз (71,40±0,68%) 
поряд зі збільшенням кількості еозинофілів. По-
зитивний вплив лікарських засобів вбачали у 
зниженні активності АЛТ (р ≤ 0,01) і АСТ (р ≤ 
0,05) та підвищенні рівня загального білка на 
6,1%, кальцію – на 4,6%, а заліза – на 15,2%, по-
рівняно зі значеннями до лікування. Введення 
селегумату викликало зменшення кількості білі-
рубіну з 22,28±1,42 до 21,74±1,43 мкмоль/л, се-
човини – з 2,96±0,38 до 2,86±0,30 ммоль/л, креа-
тиніну – з 58,80±3,93 до 48,0±1,67 мкмоль/л, а 
залишкового азоту – з 18,80±1,16 до 18,40±0,93 
ммоль/л.  
Дворазове введення левавету 10%-го зумови-

ло зниження інтенсивності інвазії до 1,6±1,6 
лич/мл, що вказувало на мікрофіляріцидну дію 
використаного препарату. Позитивний ефект 
проявлявся підвищенням кількості еритроцитів 
(р ≤ 0,05), гемоглобіну (р ≤ 0,05), лейкоцитів (р ≤ 
0,01), загального білка, кальцію, заліза та зни-
женням вмісту білірубіну, активності АЛТ (р ≤ 
0,001) і АСТ (р ≤ 0,05). У тварин спостерігали 
незначний лімфоцитоз, поряд з еозино- та моно-
цитопенією, що закономірно для виснажених 
тварин. Стимуляція організму хворих тварин 
викликала мобілізацію ліпідних комплексів, що 
проявлялося зниженням вмісту β-ліпопротеїдів 
та холестерину.  
У тварин, яким вводили розчин ехінацеї пур-

пурової, спостерігали підвищення вмісту ерит-
роцитів та гемоглобіну до 4,24±0,20 Т/л й 
123,8±3,48 г/л відповідно. Незважаючи на різке 
зниження лейкоцитів (р ≤ 0,01), лейкоформула 
хворих тварин набула майже фізіологічних меж. 

Слід відмітити підвищення рівня еозинофілів на 
40%, хоча воно не досягло норми. Після застосу-
вання ехінацеї пурпурової рівень загального біл-
ка (74,4±2,78 г/л), β-ліпопротеїдів (1,91±0,24 
ммоль/л) і активність АСТ (31,36±1,79 Од/л) до-
сягли меж фізіологічної норми. Введення розчи-
ну ехінацеї зумовило зниження вмісту продуктів 
азотистого обміну (сечовини, креатиніну, зали-
шкового азоту). Про додаткове навантаження на 
роботу печінки вказувало підвищення показника 
тимолової проби, зростання рівня загального 
білірубіну та активності АЛТ (р ≤ 0,01), порівня-
но з показниками контрольної групи у відповідні 
періоди дослідження.  
Щодо тварин контрольних груп, то інтенсив-

ність сетаріозної інвазії незначно підвищилась, а 
більшість гематологічних показників не зазнали 
суттєвих змін. У тварин зменшилася кількість 
еритроцитів, гемоглобіну, загального кальцію і 
заліза. На виснаження хворих тварин вказував лі-
мфоцитоз одночасно з низьким вмістом лейкоци-
тів, еозинофілів, нейтрофілів і моноцитів. Рівень 
загального білка та його фракцій не досягли навіть 
мінімальних показників фізіологічної межі.  
Результати досліджень доводять, що введення 

селеґумату, левавету та розчину ехінацеї пурпу-
рової має позитивний вплив на окремі гематоло-
гічні показники хворих на сетаріоз тварин. Усі 
препарати стимулюють гемопоез, про що свід-
чать підвищення кількості еритроцитів, гемогло-
біну та нормалізація окремих компонентів лей-
коформули.  
Висновки: 1. У тварин, хворих на сетаріоз, 

селеґумат та левавет 10%-ий викликають підви-
щення вмісту еритроцитів, гемоглобіну, лейко-
цитів, загального білка, загального кальцію, залі-
за і зниження рівня білірубіну, продуктів азотис-
того обміну та активності трансаміназ. До того ж 
левавет 10%-ий проявляє мікрофіляріцидну дію. 

2. Розчин ехінацеї пурпурової нормалізує 
вміст гемоглобіну, лейкоцитів, загального білка 
й сприяє підвищенню кількості еритроцитів.  
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ВПЛИВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС НА СПЕРМАТОГЕНЕЗ  
БУГАЇВ І КНУРІВ 

Постановка проблеми. 
Після аварії на Чорно-
бильській АЕС тварини, 
які перебувають на забруд-
нених радіонуклідами те-
риторіях і годуються кор-
мами місцевого походження, піддаються постій-
ному зовнішньому й внутрішньому малоінтен-
сивному опроміненню. Найпоширенішими сіль-
ськогосподарськими тваринами, які використо-
вуються як джерело різноманітних продуктів 
харчування та сировини для легкої промислово-
сті, є свині й велика рогата худоба.  
Одними з найбільш радіочутливих органів є 

сім’яники (1, 3).  
Метою роботи було встановлення впливу 

тривалого постійного малоінтенсивного внутрі-
шнього й зовнішнього опромінення на сім’яники 
кнурів і бугаїв, які утримувалися в другій і тре-
тій зонах радіоактивного забруднення.  
Матеріал і методи. Для досліджень викорис-

тано сім’яники 24 кнурів української білої поро-
ди віком 2-4 роки та 9 бугаїв чорно-рябої породи 
віком 3-6 років, які утримувалися в третій зоні 
радіоактивного забруднення; сім’яники 11 кну-
рів української білої породи віком 2-4 роки та 12 
бугаїв чорно-рябої породи віком 3-6 років, які 
утримувалися в другій зоні радіоактивного за-
бруднення. Контролем слугували сім’яники, ві-
дібрані від 8 кнурів української білої породи ві-
ком 2-4 роки та 7 бугаїв чорно-рябої породи ві-
ком 3-7 років, які утримувалися на умовно чис-
тих територіях. 

Сперму від бугаїв одер-
жували за допомогою 
штучної вагіни для бугаїв 
зразка 1942 р., а від кнурів 
– за допомогою вкороче-
ної штучної вагіни для 

бугаїв зразка 1942 р. Концентрацію сперміїв у 
спермі визначали за допомогою лічильної каме-
ри Горяєва, відсоток живих і мертвих сперміїв – 
за В.А. Морозовим, патологічні форми сперміїв 
– при зафарбовуванні метиленовим синім (2). 
Із кожного сім’яника вирізали шматочки, які 

фіксували у 10% нейтральному розчині форма-
ліну за прописом Ліллі, зневоджували у серії 
етанолів зростаючої міцності й через хлороформ 
заливали в парафін. Зрізи товщиною 5-13 мкм 
одержували за допомогою санного мікротому, 
зафарбовували гематоксиліном Караці та еози-
ном (5). Одержані гістопреперати вивчали і 
фотографували під мікроскопом Біолам Р-15 при 
збільшеннях від 70 до 1000 х. Статистичну 
обробку результатів досліджень проводили за 
методами Монцевічуте-Ерінгене та В.В. Соколов-
ського (4). 
Результати досліджень. Об’єм еякуляту буга-

їв і кнурів, які утримувалися в третій і другій 
зонах радіоактивного забруднення, був дещо 
меншим, ніж у контрольних тварин.  
При лабораторних дослідженнях сперми цих 

бугаїв було встановлено, що вона є рідшою, ніж 
у контрольних тварин. При цьому концентрація 
сперміїв, у порівнянні з контрольними бугаями, 
була статистично достовірно меншою (табл. 1).  

1. Результати лабораторних досліджень сперми контрольних і дослідних бугаїв (M + m) 

Тварини Густина 
сперми 

Концентрація спермі-
їв у спермі, млн./мл.

Рухливість 
сперміїв, балів

Відсоток жи-
вих сперміїв 

Відсоток патологіч-
них сперміїв 

Контроль Г, С 905,03 + 217,96 8,4 + 1,1 96,7 + 2,1 0 

ІІІ зона С, Р 380,58 + 273,55** 6,7 + 1,7 69,1 + 5,2* 27,6 + 9,3*** 

ІІ зона С, Р, О 196,21 + 195,87*** 3,2 + 1,5** 32,6 
+ 11,5*** 34,2 + 11,1*** 

Примітка: Г – густа сперма, С – сперма середньої густини, Р – рідка сперма, О – олігоспермія,  
* – P < 0,5, * – P < 0,05, *** – P < 0,01 
_________________ 
* Керівник – доктор ветеринарних наук, професор НАУ Борисевич Б.В. 

Встановлено вплив тривалого постійного 
малоінтенсивного комбінованого (внутріш-
нього й зовнішнього) опромінення на сперма-
тогенез бугаїв і кнурів, які утримуються в 

третій і другій зонах радіоактивного забруд-
нення. 
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2. Результати лабораторних досліджень сперми контрольних і дослідних кнурів (M + m) 

Тварини Густина 
сперми 

Концентрація спермі-
їв у спермі, млн./мл.

Рухливість 
сперміїв, балів

Відсоток жи-
вих сперміїв 

Відсоток патологіч-
них сперміїв 

Контроль Г, С 247,2±76,94 8,2±1,1 95,6±3,2 0 
ІІІ зона С, Р 106,15±52,19* 6,1±1,6 66,2±4,1* 32,6±9,1*** 
ІІ зона С, Р, О 51,01±50,19** 3,3±1,4** 30,4±10,3*** 39,7±,4*** 

Примітка: Г – густа сперма, С – сперма середньої густини, Р – рідка сперма, О – олігоспермія,  
* – P < 0,5, * – P < 0,05, *** – P < 0,01 
 
Кількість сперміїв із прямолінійно-

поступальним і відсоток живих сперміїв, порів-
няно з контрольними тваринами, також були 
меншими. Окрім того, в спермі всіх без винятку 
бугаїв, які утримувалися в третій зоні радіоакти-
вного забруднення, нами було знайдено патоло-
гічні спермії. Виявлялись гігантські й карликові 
спермії, спермії з деформованою головкою (кру-
гла, врізана та гіперхромна маленька витягнута 
головка, що за формою нагадувала ядро фібро-
бласта) та спермії з надломом шийки, безхвості 
спермії, спермії з покрученими хвостиками, з 
відокремленими ковпачками та проксимальною 
протоплазматичною краплею. 
Результати лабораторних досліджень сперми 

кнурів, які утримувалися в третій і другій зонах 
радіоактивного забруднення, в цілому були ана-
логічні таким у бугаїв (табл. 2).  
Гістологічними дослідженнями сім’яників бу-

гаїв і кнурів, які утримувалися в третій зоні раді-
аційного забруднення, встановлено, що гістоло-
гічні зміни в них були подібними. В білковій 
оболонці реєструвалися вогнищеві й дифузні 
помірно виражені набряки. У місцях вогнищево-
го накопичення набрякової рідини реєструвалися 
зерниста дистрофія та лізис невеликих груп фіб-
роцитів, які безпосередньо прилягали до місця 
накопичення цієї рідини. 
У сполучнотканинній стромі виявлявся набряк 

інтерстицію. Набрякова рідина накопичувалася 
переважно під білковою оболонкою та між ін-
терстицієм і шаром міоїдних клітин. У пухкій 
фіброзній сполучній тканині інтерстицію набряк 
був слабким. Місцями, на незначних ділянках, 
реєструється розростання фіброзної сполучної 
тканини. В частини гландулоцитів сім’яника бу-
ли встановлені зерниста дистрофія, некроз і час-
тковий чи повний лізис.  
У сім’яних канальцях реєструвалися виразні 

зміни сперматогенного епітелію та власної обо-
лонки канальців. Остання в багатьох сім’яних 
канальцях була набрякла, а базальна мембрана в 
окремих із них – фрагментована.  
В усіх без винятку сім’яних канальцях реєст-

рувався субепітеліальний набряк. У багатьох 
сім’яних канальцях спостерігалася дискомплек-
сація сперматогоній, сперматоцитів І і ІІ порядку 
та сперматид, а також некроз епітеліальних клі-
тин, починаючи зі сперматоцитів ІІ порядку. 
Водночас реєструвалось і відокремлення части-
ни підтримуючих клітин від оточуючих їх клітин 
сперматогенного епітелію. Окремі такі клітини 
руйнувалися. В окремих випадках внаслідок час-
ткової деструкції сперматогенного епітелію його 
клітини займали нехарактерне для сім’яних ка-
нальців положення.  
У частині сім’яних канальців спостерігалася 

відносно невелика кількість зрілих сперматозої-
дів, що знаходилися серед некротизованого спер-
матогенного епітелію та в просвіті канальців, які 
нерідко були заповнені клітинами різного ступе-
ня зрілості на різних стадіях руйнування. 
При проведенні гістологічних і гістохімічних 

досліджень сім’яників бугаїв і кнурів, які утри-
мувалися в другій зоні радіаційного забруднен-
ня, нами також встановлена наявність змін як в 
їх стромі, так і в паренхімі. При цьому зміни в 
сім’яниках бугаїв і кнурів із другої зони радіоак-
тивного забруднення були подібними.  
У білковій оболонці помітних мікроскопічних 

змін не відбулося. Набряк сполучнотканинної 
строми органу під білковою оболонкою зареєст-
рований не був. У сполучнотканинній стромі 
сім’яників бугаїв і кнурів, які тривалий час 
утримувались у другій зоні радіоактивного за-
бруднення, як і в тварин третьої зони, нами були 
виявлені виразні мікроскопічні зміни. В інтер-
стиції виявлений набряк, хоча він мав більш ди-
фузний характер, порівняно з набряком інтер-
стицію в бугаїв і кнурів із третьої зони. Вираз-
ний набряк між інтерстицієм і шаром міоїдних 
клітин виявлявся рідко, в той час, як на багатьох 
ділянках реєструвалося виразне дифузне розрос-
тання фіброзної сполучної тканини.  
Гістологічні зміни власної оболонки сім’яних 

канальців, базальної мембрани їх епітелію та 
клітин сперматогенного епітелію й підтримую-
чих клітин бугаїв і кнурів, які тривалий час 
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утримувалися в другій зоні радіоактивного за-
бруднення, загалом були аналогічні таким у тва-
рин, які тривалий час утримувалися в тертій зоні 
радіоактивного забруднення. Проте вони мали 
деякі особливості. В місцях меншого набряку 
інтерстицію набряк власної оболонки сім’яних 
канальців був менш виразним чи то й взагалі 
відсутнім.  
Некроз і руйнування епітеліоцитів у багатьох 

сім’яних канальцях був більш виразним, ніж у 
тварин, які утримувалися в третій зони радіоак-
тивного забруднення. У частині цих канальців 
залишався лише шар сперматгогоній, багато з 
яких зберігали лише частковий зв’язок із базаль-
ною мембраною. В інших сім’яних канальцях 
крім сперматогоній виявлялася незначна кіль-
кість підтримуючих клітин та сперматоцитів і 
сперматогоній. Водночас у частині сім’яних ка-
нальців сперматогенний епітелій мав такі ж змі-
ни, як і в тварин з третьої зони радіоактивного 
забруднення, або був досить добре збережений. 
Проте в цілому руйнування клітин епітелію 
сім’яних канальців у бугаїв і кнурів, які трива-
лий час утримувалися в другій зоні радіоактив-
ного забруднення, порівняно з тваринами третьої 
зони, було більш значним.  

Висновки. 
1. Тривале утримання бугаїв і кнурів у другій і 

третій зонах радіоактивного забруднення при-
зводить до вираженого порушення в них сперма-
тогенезу. 

2. На рівні сперми такі порушення проявля-
ються зменшенням об’єму еякуляту, густини 
сперми, концентрації сперміїв у спермі, їх рух-
ливості, відсотку живих сперміїв та появою па-
тологічних форм сперміїв. 

3. Гістологічні зміни в сім’яниках виявляють-
ся в їх білковій оболонці, інтерстиції та сім’яних 
канальцях. 

4. У стромі, в тому числі, відбувається некроз і 
руйнування клітин Лейдіга, які продукують тес-
тостерон. 

5. У сім’яних канальцях відбувається частко-
вий некроз і руйнування сперматогенного епіте-
лію, що призводить до порушення сперматогене-
зу. 

6. Найбільш радіочутливою популяцією клі-
тин сперматогенного епітелію є сперматоцити 
першого і другого порядку та сперматиди. 

7. У порівнянні з тваринами із третьої зони 
радіоактивного забруднення, в тварин із другої 
зони відбуваються більш виразні зміни. 
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ДІАҐНОСТИКА ДЕРМАТОФІТОЗІВ ТВАРИН 
Постановка проблеми. 

Дерматофітози (дерматомі-
кози, стригучий лишай) 
тварин – зооантропонозні 
хвороби грибкової етіоло-
гії; клінічно характеризу-
ються враженням шкіри та її придатків (1). Гриб-
кові захворювання (мікози) відносяться до інфек-
ційної патології й становлять значну її частину. 
Збудники одних мікозів вражають тільки людину 
(антропофіли), збудники інших викликають захво-
рювання, як у тварин так і людини (зоофіли) (3). 
Аналіз досліджень і публікацій, у яких за-

початковано розв’язання проблеми. Лабора-
торні дослідження є невід’ємною частиною діаг-
ностики грибкових захворювань, слугують конт-
ролем ефективності лікування хворих. Разом із 
цим діагностика відіграє вирішальну роль в ор-
ганізації боротьби з мікозами (2). 
Комплексне лабораторне дослідження необ-

хідне для діагностики поверхневих і глибоких 
(вісцеральних) грибкових вражень контролю 
ефективності лікування хворих; їх результат 
враховується при розробці заходів боротьби з 
мікозами (3). 
Ідентифікування культур грибів спрямоване 

на виявлення частоти і напруженості носійства 
патогенних грибів хворими і тими, хто перехво-
рів і є факторами підтримання і поширення гри-
бкових хвороб серед тварин і людей. 
Метою роботи було ідентифікування та ви-

вчення статевих ізолятів дерматофітів, які цир-
кулюють на території України. 
Матеріали і методи. Лабораторну діагности-

ку здійснювали за такими етапами: 
а) люмінесцентне дослідження патологічного 

матеріалу; 
б) мікроскопія патологічного матеріалу; 
в) виділення культури збудника; 
г) визначення виду збудника. 
Відбір патологічного матеріалу проводили від 

11 хворих коней і 5 котів, із периферії дермато-
фітозного вогнища, яке не підлягало медикамен-
тозному лікуванню.  
Люмінесценцію патологічного матеріалу про-

водили в темному примі-
щенні під променями ла-
мпи ПРК-2, оснащеної 
фільтром Вуда. 
Мікроскопію патологі-

чного матеріалу здійсню-
вали при збільшенні в100 і 200-400 разів. 
Для отримання культури збудника робили 

посіви кореневих ділянок волосся і лусочок 
шкіри на живильні середовища сусло-агар. 
Для зменшення росту зайвої мікрофлори, яка 

випереджає ріст дерматофіта, використовували 
обробку патологічного матеріалу 70% етиловим 
спиртом. 
Для визначення виду збудника зважали на ро-

змір колонії, її структуру та колір, будову краю, 
пігментації зворотнього боку колонії і поживно-
го середовища, проводили мікроскопічне дослі-
дження культур, відмічали будову і товщину мі-
целію, форму й розміри мікроконідій, хламідос-
пор і артроспор. 
Результати дослідження. Епізоотичне обсте-

ження території ферм, на яких утримувалися 
хворі коні, допомогло встановити, що основним 
джерелом збудника дерматофітозів є бродячі 
коти, а факторами передачі збудника є контамі-
новані предмети догляду. 
При клінічному обстеженні хворих тварин від-

мічали враження ділянок шкіри та волосся. На 
шкірі спостерігали мітотичні вогнища округлої 
форми з випадаючим січеним волоссям. В дина-
міці інфекційного процесу відмічали гіперемію 
шкіри, виникнення значної кількості перхоті, 
кірочок зі склеєним запальним ексудатом епідер-
місу та залишків волосся в осередках враження.  
Патологічний матеріал переглядали через 3-5 

хвилин після включення лампи Вуда. Патологіч-
ний матеріал від досліджуваних тварин під філь-
тром Вуда мав характерне смарагдово-зелене 
світіння (світяться продукти життєдіяльності 
мікроспорумів у кератиновмісних тканинах). 
При здійсненні мікроскопії волосся мали міс-

це міцеліальні нитки, ланцюжки та окремі скуп-
чення спор навколо волосин, всередині волосин і 
в лусочках.  

________________ 
* Керівник – доктор ветеринарних наук, доцент Мазур Т.В. 

Здійснено ідентифікування та вивчення ста-
тевих ізолятів дерматофітів, які циркулю-
ють на території України. Культурально-
морфологічні властивості статевих ізолятів 
дерматофітів, виділених від хворих коней, – 

типові для роду тріхофітон. 
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При мікроскопії об’єкта зустрічали крапельки 
жиру, круглі утворення органічної й іншої при-
роди, а також міцелій і спори пліснявих та інших 
грибів, подібних до міцелію і спор дерматофітів. 
Появу росту колоній на середовищі сусло-агар 

спостерігали на 3-10-ту добу. Поверхня частинок 
патологічного матеріалу, який наносили на по-
живне середовище, покривалася білим міцелієм. 
Іноді розвиток збудника відмічали лише на 15-
20-ту добу після висівання на середовище сусло-
агар. Ідентифікування культур і визначення їх 
видової належності проводили на 7-14-й день 
після висівання на живильне середовище. 
Морфологічна будова культур дерматофітів, 

виражена на живильних середовищах, представ-
лена гіллястим септованим міцелієм, інколи з 
ракетовидним здуттям. На кінцях міцелій може 
утворювати завитки і спіралі, артроспори, які 
сформувалися при фрагментації міцелію, знач-
ного розміру хламідоспори, два види конідій: 
мікроконідії (алейрії) і макроконідії. Мікроконі-
дії – одноклітинні, круглої, овальної, грушоподі-
бної або паличкоподібної форми, що утворю-
ються на бокових гілках міцелію. Макроконідії 
складаються з 2-12 клітин видовжено-овальної, 

булаво- чи веретеноподібної форми, які утво-
рюються на кінцях гіф. Морфологічно штами 
аутентичних збудників, виділених із різних 
об’єктів, суттєво не відрізнялися. 
Висновки. 
Таким чином, результати досліджень дають 

можливість стверджувати, що культурально-
морфологічні властивості статевих ізолятів дер-
матофітів, виділених від коней, є типові для роду 
тріхофітон. Під час культивування штами грибів 
утворювали чисельні мікроконідії, в порівнянні з 
кількістю макроконідій, із тонкою гладенькою 
оболонкою, булавоподібної, видовжено-овальної 
форми, окремі види утворюють ланцюжки ар-
троспор. 
Диференціацію дерматофітів проводять за 

особливостями будови міцелія, наявністю хламі-
доспор й інших культуральних ознак, хоча основ-
ною відмінністю є форма макроконідій. 
Визначення виду збудників дерматофітів мож-

на проводити як у статевих ізолятах, так і в їх 
наступних генераціях. 
Кінцевий діагноз визначають лише після виді-

лення чистої культури дерматофіта.  
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БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС КРОВІ НЕТЕЛІВ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ, 
ВИРОЩЕНИХ НА ЖИТОМИРЩИНІ, ДО І ПІСЛЯ ОТЕЛЕННЯ 

Постановка проблеми. 
Кров – найважливіша біо-
логічна рідина, що вико-
нує низку виключно важ-
ливих фізіологічних фун-
кцій. У ветеринарній прак-
тиці визначають окремі 
складники крові, що мо-
жуть бути основою для 
відзначення стану органі-
зму тварин. Свійські тварини, як невід’ємна 
складова екосистеми, зазнають постійного впли-
ву з боку абіотичних, біотичних та антропоген-
них факторів і певним чином на них реагують 
(2). Вивчення цих змін в організмі нетелів дає 
можливість оцінити стан адаптаційно-присто-
сувальних механізмів й за необхідності певним 
чином їх корегувати. Складні морфофункціона-
льні, нейрогормональні і гуморальні зміни, що 
виникають в організмі самиць під час прояву 
статевого циклу і першого плодотворного осіме-
ніння, продовжуються протягом усього періоду 
тільності. В останні місяці тільності, одночасно з 
появою клінічних ознак і передвісників отелення, 
найвищий рівень морфофункціональних зрушень 
наступає в крові. Виявлення і дослідження цих 
змін у нетелів різних порід із урахуванням умов 
утримання має важливе значення й дає 
об’єктивну інформацію про стан їх організму та 
можливість передбачити перебіг отелення, після-
отельного періоду та життєздатність приплоду. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. Кон-
центрація каротину змінюється залежно від пори 
року: в пасовищний період його рівень підвищуєть-
ся, а в зимово-стійловий знижується. Основною 
причиною зниження вмісту каротину є його дефі-
цит у кормі, а також погане засвоєння внаслідок 
хвороб шлунково-кишкового тракту, гепатиту, не-
стачі легкозасвоюваних вуглеводів (2, 4-6). 
Зниження концентрації в крові нетелів загально-

го білку до отелення є характерним для останнього 
триместру тільності (1-2, 5-6, 8) і у фізіологічних 
межах – після отелення. Для засвоєння білків ор-
ганізмом особливе значення має стан печінки – 

нізмом особливе значення 
має стан печінки – при її 
патології знижується син-
тез альбумінів і фібриноге-
ну та збільшується кіль-
кість глобулінів (1-2, 8).  
Коливання концентрації 

в крові білкових фракцій є 
властивим для нетелів на 
VIII місяці тільності, а 

також у післяотельний період (2-3). 
Зважаючи на те, що дослідні нетелі були на 

восьмому місяці тільності (відомо, що сам орга-
нізм матері активно приймає участь у форму- 
ванні кістяка плода), то незначне зниження кон-
центрації в крові кальцію і фосфору є властивим 
для їх фізіологічного стану (1-2, 7-8). 
Мета роботи – дослідити біохімічний статус 

крові нетелів чорно-рябої породи до і після оте-
лення. 
Матеріли і методи. Дослідження проведені на 

30 нетелях чорно-рябої породи у стійловий пері-
од утримання в умовах ПСП “Україна” с. По-
чуйки Попільнянського району Житомирської 
області.  
Було сформовано три дослідні групи: контро-

льна, якій нічого не задавали; першій дослідній 
за 45 днів до отелення вводили підшкірно тка-
нинний препарат фетоплацентат у дозі 40 мл на 
тварину; другій дослідній за 45 днів до отелення 
поєднано вводили фетоплацентат у такій же дозі 
і протягом 45 днів до отелення згодовували 150 г 
сапоніту та 15 г сірки на тварину. 
Фізіологічний статус нетелів визначали за 

умістом біохімічних складників крові, що наве-
дені в таблиці. Кров для досліджень відбирали з 
яремної вени вранці, до годівлі тварин. 
Результати досліджень. Як видно з наведе-

них у таблиці даних, уміст у крові загального 
глутатіону до отелення у нетелів контрольної 
групи становив 20,8±0,8 мг %, першої дослідної 
– 21,2±1,3 мг %, другої дослідної – 20,2±1,1 мг%, 
відновленого глутатіону у контрольній групі –

__________________ 
* Керівник – доктор ветеринарних наук, професор Калиновський Г.М. 

Застосування фетоплацентату нетелям чор-
но-рябої породи за 45 днів до отелення і двічі 
(з інтервалом у тиждень) після отелення  та 
згодовування їм протягом 45-ти днів до оте-
лення сапоніту і сірки сприяло зростанню 
умісту в крові первісток дослідних груп глу-
татіону, глюкози, каротину, загального біл-
ку, білкових фракцій та зниження активнос-
ті АЛТ, АСТ, загального кальцію і неорганіч-

ного фосфору.  
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16,8±0,7мг %, у першій дослідній – 16,6±1,1 
мг%, у другій дослідній – 15,7±1 мг %, а вміст 
окисленого глутатіону коливався у фізіологічних 
межах і у нетелів контрольної групи дорівнював 
3,98±0,5 мг %, першої дослідної – 4,74±0,8 мг %, 
у другої дослідної – 2,24±0,6 мг %. 
Після отелення нами були зареєстровані не-

значні коливання в фізіологічних межах умісту в 
крові загального глутатіона: у контрольній групі 
він становив 20,68±0,9 мг %, у першій дослідній 
– 22,4±1,3 мг %, а у другій дослідній – 25,6±1,6 
мг % (р<0,05). Порівняно з доотельним пері-
одом, після отелення відбулося зростання по 
групах – на 0,4; 5,8; 26,8% відповідно.  
Вміст відновленого глутатіону у контрольній 

групі склав 16,3±0,8 мг %, у першій дослідній – 
17,7±0,9 мг %, у другій – 19,5±1,24 мг % 
(р<0,05), у контрольній групі він знизився на 
2,8%, а у дослідних зріс на 6,5, 24,3% відповідно.  
Уміст окисленого глутатіону у контрольній 

групі зріс до 4,4±0,7 мг %, у першій дослідній – 
до 4,8±0,9 мг %, а у другій дослідній – до 7,1±1,1 

мг % (р<0,05), що, порівняно з результатами до 
отелення, – більше на 10,6; 1,3; 67,5% відповід-
но. Якщо порівняти результати дослідних груп із 
контрольною після отелення, то в першій групі 
після введення фетоплацентату вміст загального 
глутатіону зріс на 8,2%, відновленого – на 8,6%, 
окисленого – на 9,1%, а у другій, після введення 
фетоплацентату та згодовування сапоніту і сір-
ки, зріс на 23,7; 19,3; 61,4% відповідно. 
Рівень глюкози в крові змінювався у фізіоло-

гічних межах до і після отелення, і складав на 
восьмому місяці тільності у контрольній групі 
2,74±0,1 ммоль/л, у першій дослідній – 2,7±0,12 
ммоль/л, у другій дослідній – 2,84±0,1 ммоль/л. 
Після отелення наступило підвищення умісту 
глюкози у контрольній групі до 2,83±0,09 
ммоль/л, у першій дослідній – до 3,07±0,13 
ммоль/л, у другій дослідній – до 3,95±0,43 
ммоль/л, що порівняно з доотельним періодом, 
більше – на 3,3; 13,7; 38,7% відповідно. Якщо 
порівняти отримані дані дослідних груп із конт-
рольною після отелення, то у дослідних групах 

Динаміка змін біохімічних показників крові тварин із ПСП “Україна”, (M±m; n=30) 

До отелення Після отелення Зміни в крові до і після 
отелення, % 

Відносно конт-
ролю після 
отелення, % 

Компоненти 
крові 

К 1 2 К 1 2 К 1 2 1 2 
Глутатіон, мг 

%:            

загальний 20,26±0,8 21,17±1,3 20,19±1,1 20,68±0,9 22,4±1,3 25,61±1,6* -0,4 +5,8 +26,8 +8,2 +23,7
відновний 16,77±0,7 16,62±1,1 15,69±1 16,3±0,8 17,7±0,9 19,5±1,2* -2,8 +6,5 +24,3 +8,6 +19,3
окисний 3,98±0,5 4,74±0,8 4,24±0,6 4,4±0,7 4,8±0,9 7,1±1,1* +10,6 +1,3 +67,5 +9,1 +61,4
Глюкоза, 
ммоль/л 2,74±0,1 2,7±0,1 2,84±0,1 2,83±0,1 3,07±0,1 3,95±0,4 +3,3 +13,7 +38,7 +8,5 +39,6

Каротин, 
мкг/100мл 

427,2±20,
1 

426,9±25,
7 

442,2±31,
2 

474,1±17,
5 

530,7±22,
8 

555,1±15,4
** +11 +24,3 +25,5 +11,9 +17,1

Загальний 
білок, г/л 67,6±2,89 71,3±2,96 69,1±1,28 69,1±1,86 73,3±2,72 74,3±1,44* +2,2 +2,7 +5,8 +5,7 +5,7 

Білкові фрак-
ції, %:            

альбуміни 37,7±2,1 39,49±2,9 41,86±2,2 38,7±3,7 40,5±1,9 37,2±1,1 +2,7 +2,5 -10,8 +4,7 -3,9 
альфа-

глобуліни 22,02±2 22,08±1,9 19,79±1,8 18,3±2,1 19±1,5 19,2±1,8 -16,9 -13,9 -2,9 +3,8 +4,9 

бета-
глобуліни 16,8±2,9 15,65±3,1 15,97±2,4 19,6±3,3 18,3±2,5 23,5±3,2 +16,7 +16,9 +47,2 -6,6 +19,9

гамма-
глобуліни 23,51±2,3 23,96±3 23,3±2,5 25±3 22,3±2,7 20,6±2,04 +6,3 -6,9 -11,6 -10,8 -17,6 

АЛТ, Од/л 43,99±2,5 42,1±2,8 42,75±3,3 49,3±2,6 45,9±2,9 39,8±2,7* +12,4 +9 -6,9 -6,9 -19,3 

АСТ, Од/л 63,22±2 54,66±2,6
* 

54,96±3,2
* 61,11±2,4 62,96±2,4 53,84±2* -3,4 +15,2 -2 +3 -11,9 

Загальний 
кальцій, 
ммоль/л 

2,59±0,04 2,72±0,08 2,74±0,03
* 2,73±0,04 2,66±0,04 2,74±0,04 +5,4 -2,2 0 -2,6 +0,01

Неорганіч-
ний. фосфор, 
ммоль/л 

1,2±0,03 1,38±0,06
* 1,27±0,05 1,15±0,02 1,11±0,04 1,33±0,06* -4,2 -19,6 +4,7 -3,5 +13,6

Примітка: ступінь вірогідності – * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 
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наступило збільшення вмісту глюкози в крові у 
першій групі на 8,5%, у другій – на 39,5%. 
Уміст в крові каротину до отелення коливався 

з відхиленням у бік нижньої фізіологічної межі і 
у контрольній групі становив 427,2±20,1 
мкг/100мл, у першій дослідній – 426,9±25,7 
мкг/100 мл, у другій дослідній – 442,2±31,2 
мкг/100 мл. Після отелення було відмічено зрос-
тання умісту каротину у контрольній групі до 
474,1±17,5 мкг/100 мл, у першій дослідній – до 
530,7±22,8 мкг/100 мл, а у другій дослідній – до 
555,1±15,4 мкг/100 мл (р<0,05), відповідно по 
групах – на 11; 24,3; 25,5%. Якщо порівняти 
отримані результатами дослідних груп з контро-
льною після отелення, то застосування препара-
тів у дослідних групах сприяло збільшенню умі-
сту каротину у першій дослідній на 11,9 % та у 
другій – на 17,1 %. 
Вміст загального білку до отелення склав у 

контрольній групі 67,6±2,89 г/л, у першій дослід-
ній – 71,3±2,96 г/л, у другій дослідній – 
69,1±1,28 г/л.  
Після отелення він збільшився у контрольній 

групі до 69,1±1,96 г/л, у першій дослідній – до 
73,3±2,72 г/л, у другій дослідній – до 74,3±1,44 
г/л (р<0,05), порівнюючи результати до і після 
отелення – на 2,2; 2,7; 5,8% відповідно. Якщо 
порівняти отримані результати дослідних груп із 
контрольною після отелення, то у дослідних 
групах умісту загального білку зріс у крові в пер-
шій і другій дослідних групах на 5,7%. 
При досліджені білкових фракцій крові нами 

встановлено, що вміст альбумінів у нетелів кон-
трольної групи становив 37,7±2,12%, у першій 
дослідній – 39,5±2,9%, у другій дослідній – 
41,86±2,16 %. Після отелення його концентрація 
у контрольній групі зросла до 38,7±3,7%, у пер-
шій дослідній – до 40,5±1,88%, у другій дослід-
ній зменшилася до 37,2±1,07%. Порівнюючи ре-
зультати до і після отелення, нами установлено 
збільшення вмісту альбумінів у контрольній 
групі на 2,7 %, у першій – на 2,5%, а у другій 
зменшення – на 10,8%. Якщо порівняти отримані 
результати дослідних груп із контрольною після 
отелення, то видно, що введення фетоплацентату 
у першій і введення фетоплацентату та згодову-
вання сапоніту й сірки у другій дослідних групах 
не вплинуло на вміст альбумінів у крові, оскіль-
ки різниця між ними невірогідна. 
На початку досліду вміст альфа-глобулінів 

перевищував норму й дорівнював у контрольній 
22,02±2,0, у першій дослідній – 22,08±1,9 %, у 
другій дослідній – 19,79±1,8 %, після отелення 

його вміст у всіх групах знизився й коливався в 
фізіологічних межах від 18,3±2,1 до 19,2±1,8 %. 
Вміст бета-глобулінів у крові контрольної і 

дослідних груп коливався в фізіологічних межах, 
а після отелення зріс і перевищував фізіологічну 
межу; у контрольній групі становив 19,6±3,27 %, 
у першій дослідній – до 18,3±2,47 %, у другій 
дослідній – до 23,5±3,24 %. 
Концентрація гамма-глобулінів до отелення 

коливалася в фізіологічних межах і в контроль-
ній групі дорівнювала 23,51±2,3 %, у першій до-
слідній – 23,96±2,98 %, у другій дослідній – 
23,3±2,5 %. Після отелення у контрольній групі 
вона збільшилася до 25,0±3,0%, а в дослідних 
групах знизилася в першій – до 22,3±2,7 %, у 
другій – до 20,6±2,04%. 
Активність АЛТ у крові як до, так і після оте-

лення перевищувала фізіологічні межі: до оте-
лення у контрольній групі становила 
43,98±2 Од/л, у першій дослідній – 42,06±2,8 
Од/л, у другій дослідній – 42,75±3,3 Од/л, а після 
отелення у контрольній групі зросла до 
49,3±2,62 Од/л, у першій дослідній після введен-
ня фетоплацентату – до 45,9±2,94 Од/л, а у дру-
гій дослідній після введення фетоплацентату та 
згодовування сапоніту і сірки знизилася до 
39,8±2,73 Од/л (р<0,05). Після отелення в конт-
рольній і першій дослідній групах активність 
АЛТ збільшилася на 12,4 та 9 % відповідно, а у 
другій дослідній зменшення на 6,9%. 
Активність АСТ до отелення і після нього значно 

перевищувала фізіологічні межі, склавши у контро-
льній групі 63,2±2,0 Од/л, у першій дослідній – 
54,66±2,6 Од/л, у другій дослідній – 54,96±3,17 
Од/л, після отелення у контрольній групі – 
61,11±2,4 Од/л, у першій дослідній – 62,96±2,4 Од/л, 
а у другій дослідній – 53,84±2,02 Од/л (р<0,05). Як 
бачимо, відбулося невірогідне зменшення після 
отелення активності АСТ у контрольній на 3,4% і 
другій групі – на 2%, а у першій збільшення – на 
15,2%. За результатами досліджень активності в 
крові АЛТ та АСТ можна зробити висновок про 
відхилення стану печінки від норми до отелення й 
незначне покращання її стану після отелення. 
Якщо порівняти результати дослідних груп із ко-

нтрольною після отелення, то видно, що активність 
АЛТ зменшилася у першій дослідній на 6,9 та у 
другій дослідній – на 19,3%, активність же АСТ у 
першій групі зросла на 3%, у другій зменшилася на 
11,9%. Зменшення активності АЛТ у дослідних 
групах можна пояснити тим, що застосовані для 
корекції перебігу тільності мінеральні речовини 
сприяли зниженню інтоксикації організму продук-
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тами метаболізму, які утворилися за період тільнос-
ті, особливо, в останні дні плодоношення у зв’язку 
зі змінами в плаценті. Ці зміни виразніші у тварин, 
яким вводили тканинний препарат фетоплацентат і 
згодовували суміш сапоніту і сірки. Зміна активнос-
ті АСТ у крові під впливом тканинного препарату 
фетоплацентату була невірогідною, а поєднане вве-
дення тканинного препарату фетоплацентату і зго-
довування суміші сапоніту та сірки проявилося 
зниженням активності АСТ. Вміст загального каль-
цію у крові нетелів змінювався в фізіологічних ме-
жах до отелення у контрольній групі 2,59±0,05 
ммоль/л, у першій дослідній – 2,72±0,08 ммоль/л, у 
другій дослідній – 2,74±0,03 ммоль/л, а після оте-
лення у контрольній групі збільшився до 2,73±0,04 
ммоль/л (на 5,4%), у першій дослідній знизився до 
2,66±0,04 ммоль/л (на 2,2%), у другій дослідній за-
лишився на тому ж рівні – 2,74±0,04 ммоль/л. Порі-
внюючи дослідні групи з контрольною після оте-
лення, бачимо, що застосування фетоплацентату, 
сапоніту і сірки у другій дослідній групі сприяло 
підвищенню вмісту загального кальцію в крові на 
0,01%; у першій групі його концентрація зменши-
лася на 2,6 %. 
Концентрація неорганічного фосфору була ниж-

чою від фізіологічних меж: до отелення у контроль-
ній групі дорівнювала 1,2±0,03 ммоль/л, у першій 
дослідній – 1,38±0,06 ммоль/л, у другій дослідній – 
1,27±0,05 ммоль/л, а після отелення у контрольній 
групі – 1,15±0,02 ммоль/л, у першій дослідній – 
1,11±0,04 ммоль/л, а у другій дослідній – 1,33±0,06 
ммоль/л (р<0,05). Порівнюючи результати до і після 
отелення, вміст неорганічного фосфору в контроль-
ній і першій дослідній групах зменшився на 4,2% та 
19,6% відповідно, а у другій групі на 4,7% збільши-

вся. Якщо порівняти результати дослідних груп із 
контрольною групою після отелення, то наступило 
зменшення вмісту неорганічного фосфору відносно 
контрольної групи; у першій – на 3,5%, у другій 
збільшення відбулося – на 13,6%.  
Висновок. 1. Застосування тканинного препа-

рату фетоплацентату за 45 днів до отелення у 
дозі 40 мл на тварину сприяло збільшенню вміс-
ту в крові загального глутатіону на 8,2%, віднов-
леного – на 8,6%, окисленого – на 9,1%, глюкози 
– на 8,5%, каротину – на 11,9%, загального білку 
– на 5,7%, альбумінів – на 4,7%, концентрації 
альфа-глобулінів – на 3,8%, активності АСТ – на 
3,0%, зниженню бета-глобулінів — на 6,6 %, га-
мма-глобулінів – на 10,8%, активності АЛТ – на 
6,9%, умісту загального кальцію – на 2,6%, кон-
центрації неорганічного фосфору – на 3,5%. 

2. Поєднане введення тканинного препарату фе-
топлацентату у такій же дозі та згодовування 150 г 
сапоніту і 15 г сірки протягом 45 днів до отелення 
обумовило збільшення вмісту загального глутатіону 
на 23,7%, відновленого – на 19,3%, окисленого – на 
61,4%, глюкози – на 39,5%, каротину – на 17,1%, 
загального білку – на 5,7%, концентрації альфа-
глобулінів – на 4,9%; бета-глобулінів – на 19,9%; 
концентрації неорганічного фосфору – на 13,6%, 
зниження вмісту альбумінів – на 3,9%; гамма-
глобулінів – на 17,6%; активності АЛТ – на 19,3% і 
АСТ — на 11,9%. 
Перспективи досліджень. Отримані резуль-

тати будуть використані як контрольні дані при 
дослідженнях, метою яких є розробка методів 
корекції перебігу тільності у нетелів і післяоте-
льного періоду – у корів-первісток. 
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ІНФОРМАТИВНІСТЬ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ  
ПРИ СПОНТАННОМУ НЕФРИТІ У КІШОК 

Постановка проблеми. 
На сьогодні висококвалі-
фіковані спеціалісти вете-
ринарної медицини все 
частіше використовують у 
своїй повсякденній прак-
тиці результати біохіміч-
них досліджень. Це дозволяє покращати не тіль-
ки лікування тварин, але і профілактувати ряд 
захворювань (3-4, 6). Правильний вибір методів і 
засобів терапії може бути зроблений тільки за 
умови динамічного лабораторного контролю пе-
ребігу патологічного процесу. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Часто лікування хворих ґрунтується тільки на 
клінічних і анамнестичних даних без урахування 
реального стану обмінних процесів та функцій 
найважливіших органів і систем (2). Однак не в 
усіх видів тварин біохімічні показники при різ-
них захворюваннях вивчені в достатній мірі. 
Особливої уваги заслуговує дослідження біохі-
мічних показників сироватки крові при нефритах 
у кішок. Воно важливе та актуальне в діагности-
ці хвороби (1, 7, 9). Дослідження сприяють вияв-
ленню патології на ранніх стадіях, будучи осно-
вним показником при постановці заключного 
діагнозу, й дозволяють контролювати ефектив-
ність проведеного лікування (1, 4-5, 8). 
Мета роботи полягала у вивченні клінічних 

симптомів та змін біохімічних показників крові 
при спонтанних нефритах у котів. 
Матеріал та методи досліджень. Проводячи 

дослідження, ми працювали з котами, власники 
яких зверталися до клініки ветеринарної меди-
цини зі скаргами на хвороби сечової системи. 
Дослідження проводили на 9 тваринах, яким бу-
ло встановлено діагноз “нефрит”. 
При клінічному обстеженні використовували 

такі методи досліджень: огляд, пальпацію, пер-
кусію; за необхідності – рентгенологічні, функ-
ціональні та інші. 
У сироватці крові тварин визначали: β-

ліпопротеїни за Бурштейном і Самай, креатинін 
– за кольоровою реакцією Яффе, AST та ALT – 
методом Рейтмана і Френкеля, холестерин за 

Ільком, хлориди – за до-
помогою набору фірми 
“LACHEMA” (Чешська 
Республіка) та сечовину – 
діацетилмонооксимовим 

методом. Концентраційну 
та фільтраційну функцію 

нирок оцінювали за показником фактора концен-
трації сечовини (ФКС), тобто за відношенням 
вмісту сечовини в сечі до її вмісту в сироватці 
крові. 
Результати досліджень. Ведучи спостере-

ження за клінічним станом хворих тварин, відмі-
чали: зниження апетиту, підвищення температу-
ри тіла, блідість слизових оболонок, спрагу. Па-
льпація нирок викликала больові відчуття, не-
спокій. Відмічалися часті позиви до сечовипус-
кання, проте кількість сечі при цьому зменшува-
лася. У кішок спостерігали слинотечу, проноси, 
судоми, брадіпное, загальне пригнічення, мало-
рухомість, іноді – блювоту. Хвора тварина часто 
набирала позу для сечовиділення, горбилася, 
зазвичай виділяла невелику кількість сечі, а за-
вершивши акт сечовиділення, залишалася трива-
лий час у згорбленому положенні. 
Особливу увагу при діагностиці нефритів звер-

тали на наявність ниркових набряків. Зазвичай 
вони бувають у ділянці підгрудка, міжщелепного 
простору, на череві, зовнішніх статевих органах і 
кінцівках. 
Пальпацію нирок проводили через черевну 

стінку. Для цього клали великі пальці обох рук 
на поперекову ділянку, а кінчиками останніх 
проводили надавлювання внутрішньо і вверх, 
відповідно до положення нирок. При цьому звер-
тали увагу на величину, форму, консистенцію, 
стан поверхні та чутливість нирок. При нефриті 
ми виявляли збільшення нирок в об’ємі. Нане-
сення різких несильних ударів пальцями руки по 
поверхні поперека в ділянці нирок викликало 
неспокій тварин, у результаті чого встановлюва-
ли болючість нирок. 
На рентгенологічному дослідженні вдавалося 

встановити форму, величину і контур ниркової 
тіні. 
Біохімічними дослідженнями крові нами вста-

Проведено дослідження крові котів із захво-
рюваннями нирок. Найбільш інформативними 
при постановці діагнозу “нефрит” є зміни 
концентрації сечовини та креатиніну, що 

характеризують ступінь патологічного про-
цесу в нирках та величину клубочкової фільт-

рації. 
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новлено, що найбільш характерним при захво-
рюванні кішок нефритом є збільшення в сирова-
тці крові вмісту сечовини та креатиніну. Як ві-
домо, сечовина є кінцевим продуктом обміну 
білків, основною складовою частиною залишко-
вого азоту крові у ссавців. Вона становить 80-
90% усіх азотистих речовин сечі. Дана речовина 
фільтрується в проксимальні канальці нирок, 
після чого близько 35% її реабсорбується знову, 
решта виділяється з сечею (4). Консистенція се-
човини залежить від інтенсивності її синтезу та 
виділення. В нормі її рівень у крові котів стано-
вить 3,6-7,1 ммоль/л. Збільшення концентрації 
сечовини свідчить про ураження нирок. При 
хронічному перебігу гломерулонефриту та в ізо-
термічній стадії нефротичного синдрому вміст 
сечовини підвищується до 13-15 ммоль/л, а в 
пізні сроки хронічної ниркової недостатності – 
до 30-35 ммоль/л. 
Що стосується креатиніну у клінічно здорових 

тварин, то він повністю фільтрується клубочко-
вим апаратом нефрону і не реабсорбується в ка-
нальцях. Тому його визначення використовують, 
щоб знати стан фільтраційної функції клубочків 
нирок. У клінічно здорових кішок його рівень 
коливається в межах 50-110 мкмоль/л. Об’єм 
клубочкової фільтрації становить 85-135 мл за 1 хв. 
Зменшення клубочкової фільтрації призводить 
до зростання креатиніну в крові. В наших дослі-
дженнях рівень сечовини становив 20,98±6,3 
ммоль/л, а рівень креатиніну був в середньому 
177,9±18,8 мкмоль/л, що перевищувало макси-
мальні показники референтних величин у 2,9 та 
1,6 разу відповідно. Про порушення концентра-
ційної та фільтраційної функцій нирок свідчило 
також зменшення на 8,8% показника фактора 
концентрації сечовини (ФКС) до 25,95 при 28,45 
у клінічно здорових тварин. 
Стосовно хлоридів, то їх головною функцією 

в організмі є підтримання кислотно-лужної рів-
новаги та осмотичного тиску. Хлор є основним 
аніоном позаклітинної рідини. Близько 20% за-

гального хлору перебуває у складі органічних 
сполук. Надмірна втрата хлоридів при порушен-
ні функції нирок призводить до збільшення 
утворення бікарбонатів і розвитку алкалозу, а 
надмірне надходження в організм хлору, навпа-
ки знижує концентрацію бікарбонатних аніонів і 
підвищує кислотність. Перед початком лікуван-
ня котів рівень хлоридів був нижче норми на 
43% і становив 54,04 ммоль/л за норми 95-100 
ммоль/л, що свідчило про тяжке враження ни-
рок.  
Про наявність нефриту свідчив високий рівень 

холестерину в сироватці крові хворих котів. У 
нормі його концентрація в сироватці крові ста-
новить 2,58-5,85 ммоль/л. При гломерулонефри-
ті, хронічній нирковій недостатності та інших 
захворюваннях спостерігається гіперхолестери-
немія. В наших дослідженнях рівень холестери-
ну при дослідженнях сироватки крові хворих 
котів складав 9,2±1,9 ммоль/л, перевищуючи фі-
зіологічну норму на 57,3%. 
Оскільки ферменти AST та ALT локалізують-

ся у клітинах більшості органів і систем, то при 
пошкодженні тканин вони збільшують свою ак-
тивність у сироватці крові. Із неспецифічних ен-
зимів вони відіграють найбільш важливе значен-
ня для лабораторної діагностики захворювань 
печінки. Це має важливе значення, оскільки жов-
чні кислоти, поряд із жовчогінною, мають і се-
чогінну дію, викликаючи посилений ток лімфи із 
печінки в кров і підвищення прохідності клубоч-
кової капсули. При паренхіматозних захворю-
ваннях печінки (навіть, у випадку гострої атро-
фії) спостерігається підвищення клубочкової фі-
льтрації з підвищеним або незмінним діурезом. 
У сироватці крові здорових тварин рівень фер-
ментів AST та ALT становить 0,150-0,300 
мккат/л. Дані показники наших досліджень ста-
новили 0,546 та 0,619 мккат/л відповідно, що 
перевищувало норму в 1,82 та 2,06 разів. На на-
шу думку, це свідчить про розвиток гепаторена-
льного синдрому. 

1. Показники сироватки крові хворих котів (n = 9) 
Показник Референтна норма Хворі тварини 

Креатинін, мкмоль/л 50-110 177,9±18,8 
Сечовина, ммоль/л 3,6-7,1 20,98±6,3 

ФКС 26,4-30,5 25,95±1,4 
Хлориди, ммоль/л 95-100 54,04±4,1 

Холестерин, ммоль/л 2,58-5,85 9,2±1,9 
AST, мккат/л 0,150-0,300 0,546±0,1 
ALT, мккат/л 0,150-0,300 0,619±0,14 
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Висновки. 1. При нефритах у кішок у сироват-
ці крові рівень сечовини збільшився в 2,9 рази, а 
креатиніну – в 1,6 рази. 

2. Підвищення рівня сечовини в сироватці 
крові характеризує тяжкість патологічного про-
цесу в нирках і має виключне діагностичне і 

проґностичне значення. 
Перспективним напрямком подальших дослі-

джень є вивчення змін біохімічних показників 
крові на різних стадіях перебігу хвороби для 
проведення більш точної диференційної діагнос-
тики. 
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МЕЛАНІН ЯК АНТИСТРЕСОВА БІОЛОГІЧНО АКТИВНА ДОБАВКА 
Постановка проблеми. 

На даний час у біологічній 
науці чимало вчених за-
ймається питанням ви-
вчення стресів. Цей на-
прям досліджень у тва-
ринництві є досить актуальним. 
Останнім часом в Україні та за її межами 

практикуються відлучення поросят у віці 26-
45 днів. У перший день після відлучення твари-
ни неспокійні, дратуються, відпочинок перери-
вається безпричинним пересуванням, окрім того 
це супроводжується втратою апетиту, кволим 
виглядом, що пояснюється виникненням стресо-
вого стану.  
Метою даної статті є аналіз літературних 

джерел щодо вивчення стресів людей і тварин, їх 
дії на організм та шляхи усунення. Подається 
також обробка літературних джерел із дослі-
дження меланіну грибного походження, його 
властивостей та впливу на біологічні функції 
організму. 
Роль стресу у тваринництві. Вплив на живий 

організм різних неспецифічних подразників на-
вколишнього середовища є стресорами, а стан, у 
якому перебуває організм при мобілізації цілого 
ряду захисних реакцій і механізмів, називається 
стресом.  
Для свиней стресорами є шум, холод або над-

мірне тепло, м'язове навантаження або змушена 
нерухомість і т.д. Технологічні стреси почина-
ють впливати на організм тварин із моменту від-
лучення поросят від матки і далі при їхньому 
переміщенні в нові виробничі групи. Якщо діючі 
на тварин подразники перевищують допустимі 
межі, в організмі включаються механізми адап-
тації. Стрес впливає на білковий обмін, утри-
мання азоту, синтез білка, тому молоді тварини, 
які часто піддаються стресам, відстають у рості. 
Гормон адреналін пригнічує секрецію травних 
ферментів, внаслідок чого пригнічується швид-
кість росту (1-2; 6; 11). 
Механізм розвитку стрес-реакцій. У механіз-

мі виникнення захисних реакцій під дією неспе-
цифічного впливу в підтримці сталості організму 

провідну роль відіграють 
ендокринні залози і, на-
самперед, система “гіпо-
фіз – кора наднирників”, 
яка й визначає реакцію 
організму у відповідь на 

несприятливі впливи зовнішнього середовища. 
Ступінь змін в організмі при стресах залежить 
від адаптації, що має три фази: 

- фаза тривоги (аварійна, або стадія мобіліза-
ції); 

- фаза резистентності (адаптаційна, або успіш-
ного опору); 

- фаза виснаження захисно-адаптаційних реак-
цій, яка настає за тривалої дії стрес-факторів, 
коли захисні сили організму не в змозі протисто-
яти дії (впливові) шкідливого фактора (2; 6; 10; 
11). 
Систематичне виникнення стресових ситуацій 

у кінцевому підсумку погіршує загальну резис-
тентність та імунологічну реактивність тварин, у 
них порушується сформований ритм обміну ре-
човин. Стрес, який тривалий час не вдається по-
бороти, вимагає значних витрат енергії. Якщо ж 
усі запаси енергії вичерпані, настає незворотне 
виснаження організму, – тварини значно відста-
ють у рості, можливий, навіть, летальний ре-
зультат (6; 11). 
Виникненню кормових стресів сприяє непов-

ноцінна годівля (різкий перехід від одного типу 
годівлі до іншого, незбалансованість раціонів за 
поживними речовинами, холодні рідкі корми і 
т.д.). Виникнення у свиней виразки шлунку ба-
гато фахівців зв'язують зі стресами під час пере-
міщення тварин, зміною раціону, порушенням 
режиму годівлі (2; 4; 6; 11). 
Стрес викликає підвищення рівня адреналіну, 

що призводить до утворення молочної кислоти 
при розщепленні глікогену печінки. Найнижча 
ферментативна здатність шлункового соку від-
значається при дачі корму, що має температуру 5 
і 15-20°С. За температури в приміщенні 16-20°С 
травна здатність шлункового соку вища, ніж за 
температури 20-25ºС (1-5; 10). 

_________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук Поліщук А.А. 

Дається поняття стресів та їх вплив на різні 
фізіологічні функції тварин. Із метою змен-
шення їх дії на організм тварин пропонують-
ся різні антистресові премікси, антиоксидан-
ти, зокрема меланін, дослідження якого на 
даний час є актуальним та перспективним.  
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Антиоксиданти – це природна захисна систе-
ма організму проти шкідливих вільних радикалів, 
що утворюються під впливом забрудненого пові-
тря, ультрафіолетового і радіоактивного випромі-
нювання, пестицидів і консервантів. Вони захи-
щають клітини, знищуючи та виводячи вільні ра-
дикали з організму. Це речовини, що здатні галь-
мувати або усувати перекисне окиснення ненаси-
чених жирних кислот, ліпідів у кормах, а також у 
тканинах тваринного організму. В процесі заготі-
влі й зберігання кормів частина біологічно актив-
них речовин руйнується (окислюється) з утворен-
ням токсичних речовин – перекисів, альдегідів, 
кетонів й інших, які не лише негативно вплива-
ють на продуктивність сільськогосподарських 
тварин, але й можуть сприяти окремим захворю-
ванням. Позитивний вплив антиоксидантів підси-
лює селен, каротин, вітаміни А, С, Д та сірковмі-
сні амінокислоти (8-9). 
Антиоксиданти все активніше включають до 

складу комбікормів, преміксів, БВД. Фенарон – 
єдиний антиоксидант, зареєстрований в Україні 
до 1997 року (6-9).  
У годівлі свиней ефективність синтетичних 

антиоксидантів, порівняно з вітаміном Е, нижча, 
що пояснюється їх гіршим засвоєнням і метабо-
лізмом. Транквілізатори (трисаксазин, фреоно-
лін, гідроксизин) використовуються як седативні 
(заспокійливі) речовини, як засоби для зняття у 
тварин неврозів, страху, агресивності, стресів, 
що особливо спостерігаються в умовах промис-
лових комплексів. При цьому механізм їх впливу 
на фізіологію росту сільськогосподарських тва-
рин остаточно не з'ясований. Можливо, транкві-
лізатори впливають на травний тракт й органи 
асиміляції опосередковано, через нервову систе-
му (6; 8-9). 
Профілактика стресів. Пошуком антистресо-

вих препаратів для тварин зайняті нині вчені ба-
гатьох країн: перевіряються методи вакцинації 
при введенні препаратів із питною водою, кор-
мом і таке інше. Антистресові премікси викори-
стовують у періоди, що викликані різними по-
дразниками. Стреси можуть змінювати потребу 
тварин у вітамінах, що потребує удосконалення 
рецептів БВД та преміксів. Критерієм оцінки 
останніх повинні бути показники продуктивнос-
ті тварин, їхнє здоров'я, витрати кормів на оди-
ницю продукції, її якість і собівартість. На жаль, 
випробування удосконалених преміксів (або 
БВМД) нерідко проводять на свинях, у яких ге-
нетичний потенціал по енергії росту обмежений 
і лімітує можливості прискорення росту. Волога 
і температура є важливими факторами при їх 

зберіганні. Залежно від концентрації біологічно 
активних речовин у преміксах кількість їх вве-
дення знаходиться в межах 0,2-5% від маси кор-
мосуміші (комбікорму, раціону), а до складу 
БВМД – у кількості, необхідній для балансуван-
ня по біологічно активних речовинах. 
Антистресові премікси містять підвищені (в 2-

3 рази) дози деяких вітамінів, антибіотиків, тран-
квілізаторів і лікарських засобів. Їх додають у 
комбікорми в кількості 2% від маси раціону за 2-
3 дні до передбачуваної стресової ситуації й 
протягом 3-5 днів після неї (6, 8-9). 
Меланін – це стабільний полімерний макрора-

дикал. Як молекулярне сито, меланін здатний 
поглинати і стабілізувати новоутворені активні 
форми кисню, іони металів зі змінною валентні-
стю, електрофільнотоксичні речовини –
метаболіти, канцерогени, лікарські препарати. 
Утворення самого меланіну можна розглядати як 
спосіб детоксикації продуктів окисного метабо-
лізму катехоламінів. Отже, можна говорити про 
фізіологічні функції меланіну. Меланіни міс-
тяться в райдужній оболонці ока, сітківці, й обу-
мовлюють забарвлення очей. До складу внутріш-
ніх тканин, зокрема головного мозку, теж вхо-
дить меланін. Інтенсивність утворення меланіну 
залежить, в основному, від концентрації тирози-
ну в меланосомах. Висока активність ферментів 
була виявлена у печінці та шкірі. Меланін знач-
но інгібує первинні запальні ураження, проявляє 
антизапальні та імуномодулюючі властивості.  
Меланіни – єдині пігменти, що визначають за-

барвлення ссавців, в тому числі й людини. Вони 
відносяться до одного з класів конденсованих 
фенольних сполук. Для меланінів тваринного 
походження характерним є наявність у складі їх 
молекул невеликої кількості азоту, а іноді – сір-
ки. Природні меланіни мають значно складнішеу 
будову. Виділяють три основні групи меланінів: 
еумеланіни, феомеланіни та алломеланіни (1, 3, 
7, 10-12). 
Антиоксидантна активність меланінів. Дія 

меланіну, як антиоксиданта, пов’язана з вивіль-
ненням організму від кисню. Меланіни (синте-
тичний та похідний) виявили здатність взаємоді-
яти з радикалами кисню та інгібують процеси 
ліпопероксидації у гомогенаті печінки щурів. 
При цьому спонтанна пероксидація ліпідів у го-
могенаті зменшувалася на 90%. 
Вплив меланіну на травлення. Моторика шлу-

нка у хворих на виразкову хворобу тварин зале-
жить від багатьох факторів: індивідуальних мо-
жливостей гастродуоденальної системи, від ста-
ну центральної нервової системи, переваги пара-
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симпатичного або симпатичного її відділів, змі-
ни моторної активності шлунка внаслідок хроні-
чного виразкового процесу та інших. При вираз-
ковій хворобі антивиразкову дію може справля-
ти меланін, одержаний з інших джерел. Меланін 
із березового гриба чаги, має виражену антиви-
разкову дію на норадреналінову, резерпінові і 
бутадіонову моделі патології шлунка у щурів. 
Фізіологічна дія меланіну на функції травної си-
стеми зараз досліджується багатьма науковцями 
(1, 10-11, 13). 
Встановлено (М.О. Дружина та ін. – Інститут 

експериментальної патології, онкології та радіо-
біології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ), 
що тривале профілактичне застосування мелані-
ну грибного походження тваринам, які тривалий 
час знаходилися в зоні ЧАЕС, знижує рівень 
швидкості генерування супероксидних радика-
лів-аніонів і вміст гідроксильних радикалів та 
синхронізує роботу антиоксидантних ферментів 
у клітини (1, 5, 11-12). 
Висновки.  
1. Стреси негативно впливають на живий ор-

ганізм, їх наслідки можуть бути досить важкими, 

включаючи летальний результат. Тому вивчення 
стресів та дослідження шляхів їх попередження є 
досить актуальним і перспективним напрямом 
сучасної науки. 

2. Удосконалення біологічно активних доба-
вок, у тому числі антистресових преміксів, та 
створення нових є додатковим джерелом отри-
мання організмом необхідних речовин для росту, 
запобігання і попередження стресів у передбачу-
ваній стресовій ситуації. 

3. Дослідження вченими меланіну та його дії 
на травлення людей і тварин дають підстави 
прогнозувати прирости живої маси поросят за 
рахунок вивчення рівня гормонів (інсулін, кор-
тизол), які мають безпосередній вплив на їх ріст. 
Антиоксидантна дія меланіну на даний час до-
сліджується багатьма вченими.  
Вплив препарату “меланін”, одержаного з бе-

резового гриба (чага), як антиоксиданта, на ріст 
поросят від народження до чотирьохмісячного 
віку, прирости їх живої маси та збереженість по-
росят – питання малодосліджене й потребує все-
бічного вивчення. 
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦІНКИ 
ЛАКТАЦІЙНИХ КРИВИХ КОРІВ РІЗНИХ ЕКОГЕНОТИПІВ 

Постановка проблеми. 
Економічна ситуація на 
сучасному ринку молока 
залежить від чотирьох сто-
рін: виробник, перероблю-
вач, споживач і держава. 
Кожна з них переслідує свої цілі та інтереси.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Маючи першочергову ціль – отримання прибут-
ку,– виробник зацікавлений у прогнозі молочної 
продуктивності на ранніх стадіях лактації, щоб 
розрахувати витрати для отримання майбутнього 
молока (5). Більшість учених (1-2, 6) відзнача-
ють, що саме математичні моделі дозволяють 
здійснити оцінку генотипу та екогенотипу, ви-
ходячи із різниць між фактичною й теоретичною 
продуктивністю, тобто реалізується «залишко-
вий» принцип оцінки спадкових програм тварин.  
Метою наших досліджень було здійснити 

нову оцінку корів різних екогенотипів із викори-
станням найбільш адекватних математичних мо-
делей (3). 
Матеріали і методика. Дослідження молоч-

ної продуктивності корів голштинської породи 
виконано в АТЗТ “Агро-Союз” Дніпропетровсь-
кої області. Групи тварин різного екогенетично-
го походження (з Німеччини (HE), Данії (DAN) 
та Угорщини (HU)) формувалися за принципом 
одновікових аналогів. Облік молочної продуктив-
ності оцінювався за надоєм (кг) за 305 днів лак-
тації (у першу, другу, третю і четверту), а також 
за щомісячними надоями. Математичне моделю-
вання лактаційних кривих корів різних екогено-
типів у залежності від порядку отелення здійс-
нено за допомогою моделей Т. Бріджеса, Мак-
Міллана та Мак-Неллі (4-5). У роботі використа-
но кореляційний аналіз і проведено його апрок-
симацію з визначенням коефіцієнтів фенотипо-
вої кореляці (rf±Srf) та детермінації (R2) із залу-
ченням прикладних програм MS Office. 

 Результати досліджень. Встановлено, що 
найнижча кінетична швидкість нарощування на-
доїв (ε) для всіх екогенотипів корів за моделлю 

Мак-Міллана (табл. 1) є 
характерною для четвер-
тої лактації (відповідно, 
HE-11,840, DAN-11,536, 
HU-40,567), тоді як за мо-
деллю Мак-Неллі ε низька 

у четверту лактацію у DAN і HU та у ІІІ лакта-
цію HE. За моделлю Т. Бріджеса, λ є малою – у ІІ 
(HE і HU) і ІІІ (DAN) лактації, хоча найменший 
надій за 305 днів лактації був у корів HE селек-
ції; у ІІ лактацію у DAN – ІІІ і голштинів HU у І 
лактацію. Низький показник (λ) щомісячних на-
доїв, за моделлю Мак-Міллана, мала худоба всіх 
оцінених екогенотипів у І лактацію, відповідно 
(HE-0,048; DAN-0,041; HU-0,036). За моделлю 
Мак-Неллі встановлено, що експоненційна конс-
танта є найнижчою для корів DAN і HU селекції 
в І лактацію, а для HE – у ІІІ лактацію. При ви-
користанні моделі Т. Бріджеса найнижчі показ-
ники щомісячних надоїв (µ) у HE і HU були в І, а 
у датської селекції – у ІІ лактацію.  
Слід зазначити, що в усіх моделях і екогено-

типах низька експоненційна константа спостері-
галася на початку молочної продуктивності; з 
віком швидкість спаду щомісячних надоїв поси-
лювалася. Кінетичний ріст надоїв, як правило, 
має більший рівень по І-ІІ лактаціям, далі його 
значення зменшуються, проте це не впливає на 
загальну молочну продуктивність голштинів, 
навпаки, корови значно додають із лактаціями за 
кількість утвореного молока. Характеризуючи 
останню модель Т. Бріджеса, можна зауважити: 
максимальні й мінімальні значення λ та µ були 
характерні в одній і тій же лактації, що вказує на 
компенсаторні характеристики організму при 
утворенні молока.  
Оцінка відхилення (Sr) теоретичної і фактич-

ної кривих (табл. 2) вказує на те, що застосуван-
ня моделі Мак-Міллана забезпечує за всіма оці-
неними лактаціями та екогенотипами рівень від 
4,89% (DAN, четверта лактація) до 33,35% (D
N, ІІІ лактація), моделі Мак-Неллі – 1,29-9,75% 
(HU та DAN) і Т. Бріджеса – 0,244-2,857% (HE 
та HU). limSr за місяцями продукування 

___________________ 
* Керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гиль М.І. 

Наведено результати генетико-
математичної обробки онтогенетичних ха-
рактеристик молочної худоби різних екоге-
нотипів протягом чотирьох лактацій в умо-
вах племінного заводу АТЗТ ”Агро-Союз” 

Дніпропетровської області. 
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1. Параметри моделей лактаційних кривих корів різних екогенотипів 
Моделі 

Мак-Міллан Мак-Неллі Бріджес Екоге-
нотип 

(n) 

Лак-
тація ε λ ε/λ Sr ε λ ε/λ Sr λ µ λ/µ Sr 

Надій 
за 305 
днів 
лакта-
ції 

1 43,16
9 0,048 899,3

54 6,95 0,594 0,174 3,414 1,56 1,568 0,051 30,47
3 1,927 7509±

118 

2 13,84
1 0,105 131,8

19 7,63 0,017 0,124 0,137 2,46 1,025 0,120 8,538 0,244 7384±
123 

3 15,50
6 0,086 180,3

02 4,20 0,012 0,098 0,122 1,66 1,111 0,105 10,61
1 0,839 8032±

176 

HE 
(121) 

4 11,84
0 0,073 162,1

92 -2,44 0,327 0,169 1,935 3,13 1,277 0,087 14,64
3 1,366 7955±

79 

1 11,54
8 0,041 281,6

59 19,45 -
0,485 0,000 0,000 9,75 1,305 0,081 16,16

4 2,706 8497±
146 

2 36,25
1 0,043 843,0

47 8,84 -
0,214 0,020 10,7 9,52 1,306 0,078 16,63

7 2,130 8622±
153 

3 42,78
2 0,076 565,9

21 33,35 0,081 0,112 0,723 5,78 1,236 0,087 14,17
2 0,896 7653±

228 

DAN 
(68) 

4 11,53
6 0,055 209,7

45 -4,89 0,046 0,090 0,511 2,53 1,287 0,086 14,90
2 1,623 8376±

172 

1 32,05
7 0,036 890,4

72 -1,79 0,030 0,050 0,600 1,29 1,479 0,056 26,45
6 2,857 6907±

132 

2 42,48
5 0,061 696,4

75 -0,73 0,024 0,080 0,300 2,21 1,288 0,081 15,84
3 1,678 8397±

201 

3 12,01
0 0,064 187,6

56 3,93 0,346 0,146 2,370 1,81 1,369 0,071 19,23
4 1,499 8222±

236 

HU (61) 

4 40,56
7 0,048 845,1

46 9,36 0,016 0,061 0,262 3,54 1,376 0,069 19,83
2 2,306 8567±

152 

rf±Srf/R² 
 

-
0,10± 
0,06/ 
0,095 

-
0,23± 
0,06/ 
0,245

3 

-
0,11± 
0,06/ 
0,155

9 

- 

-
0,40±
0,05/
0,167

9 

-
0,40±
0,05/
0,155

2 

0,26±
0,06/
0,166

8 

- 

-
0,10±
0,06/
0,482

2 

0,06± 
0,06/ 
0,543

3 

-
0,25± 
0,06/ 
0,510

7 

- x 

 
молока у певні лактації має більший діапазон, 
наприклад, у моделі Мак-Неллі для представни-
ків DAN у ІІІ лактацію (-43,67-177,98%) та HE – 
у І (-12,72-13,68%), хоча мінімальний рівень Sr 
був при використанні моделі Бріджеса. 
Подібність теоретичної лактаційної кривої до 

фактичних даних також є специфічною. Велика 
різниця опису лактацій із застосуванням моделі 
Мак-Міллана виявлена у HE корів у І лактацію, а 
в аналогів DAN у всіх вивчених лактаціях, у мо-
делі Мак-Неллі – у тварин DAN за І, ІІ, ІІІ лакта-
ції, а за рівнянням Т. Бріджеса – точний опис із 
невеликими розбіжностями у фінальному етапі 
по всім лактаціям і екогенотипам. Отримавши 
дані показника Sr, зображення графіків кривих 
лактації встановлено, що більш точно рівень 
щомісячних надоїв описує у вивчених екогено-

типах молочної худоби математична модель 
Т. Бріджеса. 
Водночас специфічністю є й те, що модель 

Мак-Неллі в коровах DAN селекції має високу 
схожість за графіком кривої до аналогічної мо-
делі Мак-Міллана, чого не встановлено у інших 
екогенотипів. 
Нами вивчені кореляційні залежності параме-

трів моделей із надоєм корів за 305 днів лактації 
(табл. 1 і 3). Загальна оцінка (табл. 1), без ураху-
вання порядку лактації й екогенотипів, виявила у 
всіх моделях майже по всіх показниках низьку 
від’ємну кореляцію. Лише у моделі Мак-Неллі 
виявлено низьку позитивну залежність ознаки та 
відношення констант ε/λ (відповідно, 0,26±0,06; 
R2=0,1668). Вивчення співвідносної мінливості в 
окремі лактації (табл. 3) дозволило стверджувати 



СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО 

№ 3 • 2007 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 165

2. Межі мінливості Sr при моделюванні лактаційних кривих корів різних екогенотипів 
Моделі 

Мак-Міллан Мак-Неллі Т.Бріджес Генотип 
(n) 

Лак-
тація LimSr Sr LimSr Sr LimSr Sr 

Надій за 
305 днів 
лактації 

1 -12,72-13,68 6,95 -2,10-3,71 1,56 -1,90-5,91 1,927 7509±118 
2 -6,30-6,78 7,63 -12,92-5,95 2,46 -0,83-0,57 0,244 7384±123 
3 -5,71-4,50 4,20 -5,76-3,29 1,66 -1,10-2,54 0,839 8032±176 HE (121) 

4 -10,32-11,94 -2,44 -7,97-9,21 3,13 -1,84-2,34 1,366 7955±79 
1 -11,95-10,15 19,45 -16,98-31,87 9,75 -2,81-9,28 2,706 8497±146 
2 -8,61-7,98 8,84 -15,29-28,04 9,52 -2,46-8,26 2,130 8622±153 
3 -13,05-34,68 33,35 -43,67-177,98 5,78 -3,15-2,46 0,896 7653±228 

DAN 
(68) 

4 -12,92-8,43 -4,89 -9,00-6,08 2,53 -2,47-5,17 1,623 8376±172 
1 -3,82-2,26 -1,79 -5,25-3,59 1,29 -3,36-8,79 2,857 6907±132 
2 -5,98-5,58 -0,73 -3,90-6,87 2,21 -2,50-4,97 1,678 8397±201 
3 -10,10-9,63 3,93 -3,15-4,59 1,81 -1,90-3,92 1,499 8222±236 HU (61) 

4 -8,15-6,05 9,36 -5,77-7,39 3,54 -2,94-7,09 2,306 8567±152 

3. Постнатальна онтогенетична зміна параметрів моделей лактаційних кривих та їх 
співвідносна мінливість із надоєм у корів різних екогенотипів 

Моделі 
Мак-Міллан Мак-Неллі Бріджес 

Еко-
гено-
тип 

n 
ε λ ε/λ Sr ε λ ε/λ Sr λ µ λ/µ Sr 

Надій за 
305 днів 
лактації 

Перша лактація 
HE 121 43,169 0,048 899,354 6,95 0,594 0,174 3,414 1,56 1,568 0,051 30,473 1,927 7509± 118

DAN 68 11,548 0,041 281,659 19,45 -0,485 0,000 0 9,75 1,305 0,081 16,164 2,706 8497± 146
HU 61 32,057 0,036 890,472 -1,79 0,030 0,050 0,600 1,29 1,479 0,056 26,456 2,857 6907± 132

rf±Srf надій-
парамет-
ри/R² 

-0,74± 
0,03/1 

0,28± 
0,06/1 

-0,92± 
0,009/1 - -0,59± 

0,04/1 
-0,41± 
0,05/1 

-0,30± 
0,06/1 - -0,75± 

0,03/1 
0,86± 
0,02/1 

-0,79± 
0,02/1 - х 

Друга лактація 
HE 121 13,841 0,105 131,819 7,63 0,017 0,124 0,137 2,46 1,025 0,120 8,538 0,244 7384± 123

DAN 68 36,251 0,043 843,047 8,84 -0,214 0,020 -10,7 9,52 1,306 0,078 16,637 2,130 8622± 153
HU 61 42,485 0,061 696,475 -0,73 0,024 0,080 0,300 2,21 1,288 0,081 15,843 1,678 8397± 201

rf±Srf надій-
парамет-
ри/R² 

0,93± 
0,009/1 

-0,99± 
0,001/1 

0,99± 
0,001/1 - -0,62± 

0,04/1 
-0,90± 
0,001/1

0,65± 
0,04/1 - 0,99± 

0,001/1
-0,99± 
0,001/1 

0,99± 
0,001/1 - х 

Третя лактація 
HE 121 15,506 0,086 180,302 4,20 0,012 0,098 0,122 1,66 1,111 0,105 10,611 0,839 8032± 176

DAN 68 42,782 0,076 565,921 33,35 0,081 0,112 0,723 5,78 1,236 0,087 14,172 0,896 7653± 228
HU 61 12,010 0,064 187,656 3,93 0,346 0,146 2,370 1,81 1,369 0,071 19,234 1,499 8222± 236

rf±Srf надій-
парамет-
ри/R² 

-0,97± 
0,004/1 

-0,38± 
0,05/1 

-0,94± 
0,007/1 - 0,61± 

0,04/1 
0,54± 
0,04/1 

0,56± 
0,04/1 - 0,34± 

0,06/1 
-0,29± 
0,06/1 

0,42± 
0,05/1 - х 

Четверта лактація 
HE 121 11,840 0,073 162,192 -2,44 0,327 0,169 1,935 3,13 1,277 0,087 14,643 1,366 7955±79 

DAN 68 11,536 0,055 209,745 -4,89 1,199 0,099 12,111 2,53 1,286 0,086 14,953 1,141 8376±172
HU 61 40,567 0,048 845,146 9,36 0,016 0,061 0,262 3,54 1,376 0,069 19,832 2,306 8567±152

rf±Srf надій-
парамет-
ри/R² 

0,73± 
0,03/1 -1±0/1 0,78± 

0,02/1 - -0,04± 
0,06/1 

-0,99± 
0,001/1

0,08± 
0,06/1 - 0,79± 

0,02/1 
-0,77± 
0,03/1 

0,77± 
0,03/1 - х 
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Рис. 1. Лактаційна крива корів німецької селекції за моделлю Мак-Міллана (І лактація) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Лактаційна крива корів німецької селекції за моделлю Мак-Неллі (І лактація) 
про специфічність залежності надою від конс-
тант. Кінетична швидкість нарощування надоїв у 
І лактацію за моделлю Мак-Міллана і Т. Брідже-
са, мала високий від’ємний зв'язок; найвищий 
позитивний показник був у четверту лактацію. 
Враховуючи можливість прогнозування лак-

таційної кривої згідно з моделлю Т. Бріджеса, 
було проведено порівняльний аналіз співвіднос-
ної мінливості параметрів самої моделі, тобто за 
фактичну і прогнозовану лактаційну криву 
(табл. 4). Рівень фенотипової кореляції без ура-
хування порядку лактації і генотипів у цьому 
випадку був низьким і від’ємним майже по всім 

показникам (-0,10±0,06…-0,30±0,06; R2= 0,4822 
… 0,5107), тоді як аналіз окремих лактацій (табл. 
5) засвідчив середню й високу співвідносну мін-
ливість між константами, їх співвідношенням 
між лактаційними кривими, що порівнювалися. 
Отже, можна вказати на специфічність залежно-
сті (тип, рівень, напрямок) констант моделі 
Т. Бріджеса з щомісячними надоями за різні лак-
тації та можливість прогнозування кількості ви-
робництва молока коровами, спираючись на дані 
за їх початкові місяці лактації, саму модель й 
коефіцієнти кореляції. 
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5 3878 3951,51 -1,90 p 798,507
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Рис. 3. Лактаційна крива корів німецької 
селекції за моделлю Т. Бріджеса  

 (І лактація, фактична) 

Рис. 4. Лактаційна крива корів німецької 
селекції за моделлю Т. Бріджеса  

 (І лактація, прогноз) 

 
4. Порівняння параметрів лактаційних кривих корів різних генотипів 

Константи моделі Т. Бріджеса 
опис прогноз 

Екогено-
тип 
(n) 

Лакта-
ція 

Надій за 
305 днів 
лактації λ µ λ/µ Sr λ µ λ/µ Sr 

1 7509±118 1,568 0,051 30,473 1,927 1,351 0,076 17,776 3,868 
2 7384±123 1,025 0,120 8,538 0,244 0,992 0,126 7,873 0,997 
3 8032±176 1,111 0,105 10,611 0,839 1,054 0,115 9,165 1,330 HE (121) 

4 7955±79 1,277 0,087 14,643 1,366 1,128 0,111 10,162 3,504 
1 8497±146 1,305 0,081 16,164 2,706 1,003 0,131 7,656 7,214 
2 8622±153 1,306 0,078 16,637 2,130 1,187 0,097 12,237 2,642 
3 7653±228 1,236 0,087 14,172 0,896 1,323 0,075 17,64 1,797 DAN (68) 

4 8376±172 1,287 0,086 14,902 1,623 1,199 0,099 12,111 2,225 
1 6907±132 1,479 0,056 26,456 2,857 1,197 0,094 12,734 5,142 
2 8397±201 1,288 0,081 15,843 1,678 1,149 0,103 11,155 2,953 
3 8222 ±236 1,369 0,071 19,234 1,499 1,190 0,097 12,268 3,699 HU (61) 

4 8567±152 1,376 0,069 19,832 2,306 1,201 0,095 12,642 3,492 

rf±Srf/R² x 
-0,10± 
0,06/ 

0,4822 

0,07± 
0,06/ 

0,5433 

-0,30± 
0,06/ 

0,5107 
- 

-0,17± 
0,06/ 

0,1786 

0,21± 
0,06/ 

0,1373 

-0,26± 
0,06/ 

0,1625 
- 
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5. Порівняння параметрів лактаційних кривих корів різних екогенотипів протягом 
постнатального онтогенезу 

Константи моделі Т. Бріджеса 
опис прогноз Екоге-

нотип n 
Надій за 
305 днів 
лактації λ µ λ/µ Sr λ µ λ/µ Sr 

Перша лактація 
HE 121 7509±118 1,568 0,051 30,473 1,927 1,351 0,076 17,776 3,868 

DAN 68 8497±146 1,305 0,081 16,164 2,706 1,003 0,131 7,656 7,214 
HU 61 6907±132 1,479 0,056 26,456 2,857 1,197 0,094 12,734 5,142 

rf±Srf надій-параметри/R² -0,75± 
0,03/1 

0,86± 
0,02/1 

-0,79± 
0,02/1 - -0,67± 

0,03/1 
0,76± 
0,03/1 

-0,62± 
0,04/1 - 

rf±Srf констант фактичної 
та/R² прогностичної лакта-

ційних кривих 

0,99± 
0,001/1 

0,99± 
0,001/1

0,97± 
0,004/1 - х х х - 

Друга лактація 
HE 121 7384±123 1,025 0,120 8,538 0,244 0,992 0,126 7,873 0,997 

DAN 68 8622±153 1,306 0,078 16,637 2,130 1,187 0,097 12,237 2,642 
HU 61 8397±201 1,288 0,081 15,843 1,678 1,149 0,103 11,155 2,953 

rf±Srf надій-параметри/R² 0,99± 
0,001/1 

-0,99± 
0,001/1

0,99± 
0,001/1 - 0,99± 

0,001/1
-0,99± 
0,001/1 

0,99± 
0,001/1 - 

rf±Srf констант фактичної 
та прогностичної лактацій-

них кривих/R² 

0,99± 
0,001/1 

0,99± 
0,001/1

0,99± 
0,001/1 - х х х - 

Третя лактація 
HE 121 8032±176 1,111 0,105 10,611 0,839 1,054 0,115 9,165 1,330 

DAN 68 7653±228 1,236 0,087 14,172 0,896 1,323 0,075 17,64 1,797 
HU 61 8222±236 1,369 0,071 19,234 1,499 1,190 0,097 12,268 3,699 

rf±Srf надій-параметри/R² 0,34± 
0,06/1 

-0,30± 
0,06/1 

0,42± 
0,05/1 - -0,65± 

0,04/1 
0,70± 
0,03/1 

-0,76± 
0,03/1 - 

rf±Srf констант фактичної 
та прогностичної лактацій-

них кривих/R² 

0,49± 
0,05/1 

0,48± 
0,05/1 

0,27± 
0,06/1 - х Х х - 

Четверта лактація 
HE 121 7955±79 1,277 0,087 14,643 1,366 1,128 0,111 10,162 3,504 

DAN 68 8376±172 1,287 0,086 14,902 1,623 1,199 0,099 12,111 2,225 
HU 61 8567±152 1,376 0,069 19,832 2,306 1,201 0,095 12,642 3,492 

rf±Srf надій-параметри/R² 0,80± 
0,02/1 

-0,77± 
0,03/1 

0,77± 
0,03/1 - 0,96± 

0,005/1
-0,100± 
0,06/1 

0,100± 
0,06/1 - 

rf±Srf констант фактичної 
та прогностичної лактацій-

них кривих/R² 

0,70± 
0,03/1 

0,73± 
0,03/1 

0,70± 
0,03/1 - х х х - 

 
Висновки. На підставі опрацювання матеріа-

лів лактаційних кривих за допомогою різних ма-
тематичних моделей встановлено: 

1. Константи та їх співвідношення дозволяють 
описувати характер лактаційних кривих у голш-
тинських корів різного екогенетичного похо-
дження. Кінетичний ріст надоїв, як правило, має 
більший рівень по І-ІІ лактаціям. Із часом його 
значення зменшуються, хоча це не впливає на 
загальну молочну продуктивність голштинів, 

навпаки, корови значно додають із лактаціями за 
кількістю утвореного молока. Високі значення λ 
та низькі ε, як одночасно високі значення ε та λ, 
пов’язані з порівняно невеликою кількістю надо-
їв у голштинської худоби. 

2. Моделі Мак-Міллана, Мак-Неллі недостат-
ньо точно описують фактичну криву корів дат-
ської селекції майже в усіх досліджуваних лак-
таціях, а модель Т. Бріджеса має найменші рівні 
Sr параметрів щомісячних надоїв молока. Остан-
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ня найбільш точно, на відміну від інших моде-
лей, описує лактаційні криві з невеликими від-
хиленнями на заключному етапі лактації. 

3. Використання констант рівняння Т. Брідже-

са та даних за початковий період (3-4 міс.) до-
зволяє прогнозувати надої корів голштинської 
породи різних екогенотипів за різні лактації.  
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ДИНАМІКА КЛІТИННОГО СКЛАДУ ЛІМФОЇДНИХ БЛЯШОК ПОРОЖНЬОЇ 
КИШКИ (ПЕРЕДНЬОГО І СЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛІВ) У ПОРОСЯТ 

НЕОНАТАЛЬНОГО ТА МОЛОЧНОГО ПЕРІОДІВ 
Постановка проблеми. 

Лімфоїдна тканина слизо-
вої оболонки кишечника є 
першим бар’єром на шля-
ху антигенної дії різнома-
нітних чинників. Серед 
лейкоцитів лімфоцити за-
ймають особливе місце у 
формуванні імунологічної 
відповіді: вони безперерв-
но "патрулюють" в організмі у пошуках чужорід-
них антигенів – бактеріальних, вірусних та іншо-
го походження. Лімфоцити слизової оболонки 
мігрують через стінки посткапілярних венул із 
високим ендотелієм зі слабкою швидкістю, що 
дозволяє їм проводити «імунологічний нагляд» 
(1, 3, 8). 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Сучасні методи досліджень імунології та імуно-
гістохімії дозволили визначити шляхи міграції та 
локалізації різних популяцій клітин імунного 
захисту у лімфоїдній тканині й органах. Було 
встановлено, що паренхіма всіх без виключення 
лімфоїдних структур за своєю структурно-
фукціональною особливістю поділяється на спе-
ціалізовані (Т- і В- залежні) зони, що формують 
у межах кожного органу функціональні компар-
тменти (4-7, 9). 
Відомості про особливості становлення та за-

кономірності морфогенезу лімфоїдних структур 
слизової оболонки тонкої кишки з точки зору їх 
структурно-функціональної спеціалізації у про-
дуктивних тварин на сьогодні малочисельні й 
суперечливі. У зв’язку з цим, визначення струк-
турних аспектів становлення іммунокомпетент-
ності лімфоїдних органів слизової оболонки ки-
шечника в поросят буде сприяти розробці ефек-
тивних методів профілактики та лікування хво-
роб органів травлення у даного виду продуктив-
них тварин ще на ранніх етапах постнатального 
онтогенезу. 
Мета досліджень – визначити та встановити 

особливості клітинного складу різних функціо-

нальних зон лімфоїдних 
вузликів та дифузної між-
вузликової лімфоїдної тка-
нини в лімфоїдних бляш-
ках порожньої кишки у 
поросят неонатального та 
молочного періодів. 
Матеріал та методики 

досліджень. Порожні ки-
шки були відібрані від 

поросят великої білої породи селекції Дніпро-
петровського сільськогосподарського інституту 
наступних вікових груп: новонароджені, 3-, 5-, 
10-, 15-, 20-, 30- та 60-добові (по 6 голів у групі). 
Відібрану кишку умовно поділяли на три рівно-
значні за довжиною частини: передню, середню і 
задню. Для гістологічних досліджень відбирали 
фрагменти кишки у межах розташування лімфо-
їдних бляшок. Із кожної бляшки вирізали сегмен-
ти, які заливали у парафін за загальноприйняти-
ми методиками. Зрізи виготовляли на санному 
мікротомі МС-2, товщиною 3-5 мкм. Отримані 
парафінові гістозрізи забарвлювали гематокси-
ліном Ерліха і еозином, АзурII-еозином. Після 
фарбування гістозрізи промивали у проточній 
воді, а потім дистильованою водою по 15-25 хв. 
у кожній, висушували фільтрувальним папірцем, 
відмивали залишки фарби в підкисленій воді оц-
товою кислотою і проводили через спирти 70º та 
96° по 30 с у кожному, висушували на повітрі та 
заводили у бальзам. Також проводили фарбу-
вання гістологічних зрізів за Браше на РНК і 
ставили ШИК-реакцію (плазматичні клітини; 
великі, середні та малі лімфоцити; макрофаги). 
Підрахунок клітин у лімфоїдних вузликах та мі-
жвузликової дифузної лімфоїдної тканини в лім-
фоїдних бляшках здійснювали за допомогою мі-
кроскопу «Olimpus» CH 20 BIMF 200 та окуляр-
ної сітки; на кожні 100 клітин в 20 полях зору на 
10 препаратах кожної вікової групи поросят за 
допомогою гематологічного лічильника (2). 
Отримані дані обчисляли з використанням ста-
тистичних комп’ютерних програм MS Exsel для 
обробки цифрових даних із метою визначення 

Визначені особливості клітинного складу 
окремих структурно-функціональних зон у 
лімфоїдних бляшках переднього і середнього 
відділів порожньої кишки поросят протягом 
неонатального та молочного періодів. Вста-
новлені закономірності формування морфо-
логічних ознак імунобіологічної активності 
лімфоїдних структур слизової оболонки тон-
кої кишки в поросят на клітинному рівні 

структурної організації.  
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середньої арифметичної та її похибки, а також 
критерію вірогідності різниці середніх величин. 
Результати досліджень. Лімфоїдні бляшки 

(ЛБ) порожньої кишки у поросят складаються із 
первинних та вторинних лімфоїдних вузликів 
(ЛВ). Вони є В-залежними зонами і складаються 
з наступних зон: краєва (темна) – мантія, утво-
рена малими та середніми лімфоцитами; світла 
базальна, де відбувається розмноження та селек-
ція лімфоцитів, і світла апікальна, де інтенсивно 
діляться клітини В-імунобласти. На поверхні 
вузликів знаходиться видовжений купол, або 
корона, в якій відбувається диференціація плаз-
моцидів і В-клітин пам’яті. З-поміж лімфоїдних 
вузликів знаходиться пара фолікулярна лімфоїд-
на тканина, або міжвузликова дифузна лімфоїд-
на тканина (МДЛТ), яка відноситься до Т-
залежної зони. Лімфоїдні вузлики розташовані в 
один ряд і локалізуються переважно у підслизо-
вій основі. На перших етапах розвитку лімфоїд-
ної тканини тонкої кишки з’являються вогнище-
ві скупчення дифузної лімфоїдної тканини – пе-
редвузлики, що представлені скупченням малих 
лімфоцитів навколо кровоносних капілярів з ви-
соким ендотелієм. 
Передня частина порожньої кишки у новона-

роджених поросят характеризується значною 
кількістю первинних ЛВ – 60,0% від загальної 
кількості всіх ЛВ бляшки. Переважна більшість 
клітин ЛВ відноситься до малих лімфоцитів – 
80,8%. Вміст середніх та великих лімфоцитів, 
ретикулоцитів у ЛВ переднього відділу порож-
ньої кишки новонароджених поросят мінімаль-
ний, а макрофаги з плазматичними клітинами не 
виявляються. У вторинних ЛВ переднього відді-
лу порожньої кишки у новонароджених поросят, 
як і в первинних ЛВ, основна частина клітин 
припадає на малі лімфоцити – 77,6%, відносна 
кількість середніх і малих лімфоцитів не пере-
вищує, відповідно, 8,2% та 5,2%; ретикулярних 
клітин не перевищує 6,8%. Кількість макрофагів 
мінімальна (табл. 1). У вторинних ЛВ передньо-
го відділу порожньої кишки в поросят, на відмі-
ну від первинних, виявляються окремі плазмати-
чні клітини (близько 1,0%). Клітинний склад 
МДЛТ лімфоїдних бляшок передньої частини 
порожньої кишки дещо відрізняється від ЛВ. 
Максимальна відносна кількість клітин припадає 
на середні (46,8%), малі (20,6%) та великі 
(19,8%) лімфоцити. Кількість плазматичних клі-
тин мінімальна, макрофагів – 4,4%, ретикуляр-
них клітин – 5,6%.  
На третю добу в передній частині порожньої 

кишки у поросят цитоархітектоніка лімфоїдних 

бляшок характеризується поступовим зростан-
ням відносної кількості середніх і великих лім-
фоцитів на тлі помірного зменшення малих лім-
фоцитів (табл. 1). У первинних ЛВ вперше 
з’являються плазматичні клітини, вміст яких не 
перевищує 1,3% від загальної кількості клітин в 
ЛВ і зберігають свою сталість до 10-ї доби. Се-
ред клітин вторинних ЛВ передньої частини 
вперше з’являються плазматичні клітини у кіль-
кості 1,2%. Також зростає вміст макрофагів і ре-
тикулярних клітин у 1,6 і 1,1 рази відповідно. В 
МДЛТ передньої частини порожньої кишки спо-
стерігається протилежне явище. Вміст плазматич-
них клітин в МДЛТ збільшується (в 1,7 рази). 
Кількість середніх і великих лімфоцитів змен-
шується, а малих, навпаки, збільшується. Незна-
чно зростає вміст макрофагів і їх кількість збері-
гається до 10-ї доби. Помітно збільшується кіль-
кість ретикулярних клітин у МДЛТ (у 1,6 рази). 
При дослідженні первинних ЛВ у лімфоїдних 

бляшках п’ятидобових поросят стан їх вмісту 
практично не змінюється. Зростає кількість мак-
рофагів та ретикулярних клітин у 1,3 рази. У 
вторинних ЛВ зменшується кількість плазмоци-
тів в 1,2 рази та зростає вміст ретикулярних клі-
тин. МДЛТ первинних ЛВ характеризується по-
мірним зростанням плазматичних клітин (у 1,3 
рази). В середньому відділі лімфоїдні бляшки 
вперше з’являються у 5 добових поросят, в яких 
ЛВ відносяться до 72,5% первинних, а решта 
припадає на вторинні ЛВ. Первинні ЛВ на 78,0% 
складаються з малих лімфоцитів, середні – 9%, 
вміст яких не змінюється до 20-ї доби. Кількість 
інших клітин незначна. Серед клітин лімфоїдно-
го ряду вторинних ЛВ значний відсоток клітин 
припадає на малі (72,4%) лімфоцити, відносна 
кількість середніх лімфоцитів не перевищує 
9,8%. Ретикулярні клітини у гермінативних 
центрах вторинних ЛВ складають 6,2%. При 
цьому кількість великих лімфоцитів, макрофагів 
і плазматичних клітин мінімальна. На долю ін-
ших клітин, серед яких є паличко- та сегменто-
ядерні нейтрофіли, еозинофіли, припадає близь-
ко 2%. Клітинний склад МДЛТ відрізняється 
найбільшим вмістом середніх (38,8%) та малих 
(31,6%) лімфоцитів. Кількість ретикулярних клі-
тин не перевищує 9,0%. Частка макрофагів і пла-
змоцитів мінімальна (табл. 2). 
У передній частині порожньої кишки поросят 

на 10-ту добу динаміка клітинного складу, як 
первинних так и вторинних ЛВ, характеризуєть-
ся поступовим зростанням відносної кількості 
плазматичних клітин та макрофагів. Помітно 
збільшується вміст середніх і малих лімфоцитів 
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у вторинних ЛВ (табл. 1). У МДЛТ переднього 
відділу порожньої кишки відбувається збіль-
шення середніх лімфоцитів у 1,1 рази, а частка 
малих лімфоцитів, навпаки, зменшується. Відсо-
ток плазматичних клітин у МДЛТ зростає в 1,2 
рази і зберігає свою сталість до 20-ї доби, а вміст 
макрофагів – у 1,5 рази. В первинних ЛВ лімфо-
їдних бляшок середнього відділу спостерігається 

зростання вмісту клітин лімфоїдного ряду, на тлі 
помірного зменшення малих лімфоцитів. Вто-
ринні лімфоїдні вузлики зберігають тенденцію 
цитоархітектоніки первинних ЛВ. Незначно 
зменшується (на 1,3 рази) кількість макрофагів. 
У МДЛТ середньої частини порожньої кишки 
відмічено збільшення кількості плазмоцитів (в 
1,7 рази) та макрофагів (в 1,5 рази).  

1. Клітинний склад лімфоїдних вузликів у лімфоїдних бляшках порожньої кишки, % 
Лімфоцити Вікові групи 

поросят, доба малі середні великі 

Плазма-
тичні клі-
тини 

Макро-
фаги 

Ретикулярні 
клітини 

Передній відділ 
ПЛВ 80,8±0,49 6,6±0,68 4,8±0,37 0 1,0±0,39 6,0±0,71 Новона-

роджені ВЛВ 77,6±0,67 8,2±0,58 5,2±0,58 0 1,0±0,32 6,8±0,37 
ПЛВ 77,4±0,40*** 8,6±0,51** 5,0±0,71 1,3±0,48 1,2±0,35 6,6±0,4 3 ВЛВ 73,8±0,58*** 9,4±0,60 5,4±0,75 1,2±0,35 1,6±0,24 7,6±0,51 
ПЛВ 75,4±0,37 ** 8,8±0,58 5,0±0,55 1,2±0,35 1,5±0,55 8,4±0,87** 5 ВЛВ 63,6±0,51*** 10,4±0,25 8,0±0,63** 1,0±0,38 1,7±0,57 10,8±0,58*** 
ПЛВ 65,6±0,60*** 11,8±0,37*** 74,2±0,58* 1,5±0,42 1,8±0,37 9,6±0,51 10 ВЛВ 53,8±0,86* 15,0±0,71*** 13,6±0,75*** 1,3±0,48 2,5±0,61 11,0±0,71 
ПЛВ 63,0±0,63* 12,8±0,58 8,0±0,55 1,7±0,57 1,7±0,57 10,8±0,58 15 ВЛВ 63,4±0,60* 7,8±0,73*** 14,4±0,51 1,6±0,58 2,3±0,65 8,8±0,37* 
ПЛВ 61,2±0,66 ** 13,2±0,66 7,4±0,4 1,6±0,24 2,0±0,57 11,2±0,66 20 ВЛВ 54,0±0,45*** 11,2±0,37*** 17,0±0,55* 1,6±0,25 2,5±0,79 11,0±0,45*** 
ПЛВ - - - - - - 30 ВЛВ 52,6±0,60** 16,8±0,80*** 8,4±0,68* 1,7±0,45 4,8±0,58** 13,8±0,73* 
ПЛВ - - - - - - 60 ВЛВ 49,8±0,73* 18,8±0,58** 8,4±0,37 2,0±0,32 3,8±0,58 13,4±0,81 

Середній відділ 
ПЛВ - - - - - - Новона-

роджені ВЛВ - - - - - - 
ПЛВ - - - - - - 3 ВЛВ - - - - - - 
ПЛВ 78,0±0,71 9,0±0,45 4,4±0,45 1,3±0,48 1,0±0,32 5,2±0,37 5 ВЛВ 72,4±0,68 9,0±0,71 8,8±0,73 1,3±0,35 1,5±0,42 6,2±0,58 
ПЛВ 73,8±0,49*** 9,8±0,37 5,0±0,63* 1,5±0,42 1,2±0,35 6,0±0,32 10 ВЛВ 65,6±0,87*** 9,4±0,51 10,6±0,75 1,4±0,24 1,2±0,20 9,6±0,51*** 
ПЛВ 70,0±0,71*** 9,6±0,68 5,8±0,66 1,6±0,40 1,6±0,24 8,0±0,55* 15 ВЛВ 51,4±0,51*** 13,0±0,55*** 14,8±0,74* 1,8±0,37 3,0±0,45* 13,0±0,71*** 
ПЛВ 66,2±0,66* 9,4±0,66 6,8±0,40 1,8±0,58 1,8±0,37 10,2±0,58** 20 ВЛВ 49,2±0,86** 14,6±0,68** 15,2±0,80 2,0±0,75 3,8±0,66 12,2±0,73 
ПЛВ - - - - - - 30 ВЛВ 49,8±0,80 21,8±0,73*** 9,2±0,66* 1,6±0,40 3,8±0,58 11,0±0,63 
ПЛВ - - - - - - 60 ВЛВ 41,4±0,82*** 20,6±0,60 16,6±0,51*** 1,8±0,45 2,6±0,51 13,8±0,80* 

 

* Р ≤ 0,01; ** Р ≤ 0,05; *** Р ≤ 0,001;  
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2. Клітинний склад ДЛТ у лімфоїдних бляшках порожньої кишки 
Лімфоцити Вікові групи  

поросят, доба малі  середні великі 
Плазматичні 
клітини Макрофаги Ретикулярні 

клітини 
Передній відділ 

Новонароджені 20,6±0,51 46,8±0,49 19,8±0,58 1,0±0,39 4,4±0,40 5,6±0,68 
3 21,8±0,49 41,4±0,51*** 18,6±0,40** 1,7±0,57 5,0±0,55 8,8±0,49 
5 28,2±0,66*** 35,4±0,40** 15,0±0,32*** 2,2±0,37 5,0±0,45 9,4±0,24 

10 21,8±0,37*** 38,0±0,50*** 14,8±0,37 2,6±0,40 7,6±0,51* 10,8±0,37* 
15 20,2±0,80** 43,4±0,75** 9,8±0,20*** 2,6±0,24 8,2±0,37 11,2±0,66*** 
20 22,6±0,40** 38,4±0,60*** 13,2±0,66*** 2,6±0,51 6,8±0,73 10,6±0,68 
30 25,6±0,68* 34,8±0,58** 11,8±0,73 3,0±0,45 6,4±0,51 8,8±0,58** 
60 31,0±0,55*** 31,6±0,75** 9,4±0,68** 2,8±0,58 8,0±0,71** 6,6±0,40** 

Середній відділ 
Новонароджені – – – – – – 

3 – – – – – – 
5 31,6±0,51 38,8±0,58 11,8±0,37 1,2±0,20 5,0±0,45 9,4±0,51 

10 26,0±0,71*** 38,6±0,60*** 10,4±0,40** 2,0±0,57** 7,6±0,51* 9,2±0,37 
15 24,0±0,32*** 42,8±0,37*** 8,8±0,32** 2,4±0,24 8,0±0,71 7,8±0,66** 
20 27,8±0,37*** 41,2±0,66** 9,0±0,45 2,8±0,49 7,2±0,66 8,6±0,68 
30 28,6±0,24 36,4±0,68*** 12,6±0,75* 2,6±0,51 6,2±0,49 8,6±0,40 
60 34,6±0,66*** 33,8±0,49* 9,8±0,66* 2,8±0,58 4,4±0,40** 7,8±0,58** 

* Р ≤ 0,01; ** Р ≤ 0,05; *** Р ≤ 0,001;  
 
До 15-добового віку зберігається попередня 

тенденція цитоархітектоніки ЛВ та МДЛТ у лім-
фоїдних бляшках. У первинних ЛВ передньої 
частини порожньої кишки відмічається помірне 
збільшення кількості середніх і малих лімфоци-
тів, плазматичних клітин на тлі зменшення вміс-
ту малих лімфоцитів та макрофагів (табл. 1). 
Вторинні лімфоїдні вузлики передньої частини 
характеризуються зменшенням вдвічі середніх 
лімфоцитів. Вміст плазматичних клітин, навпа-
ки, зростає до 1,6%, зберігаючи свою сталість до 
20-ї доби. У МДЛТ передньої частини на 15-ту 
добу у поросят спостерігається зменшення клі-
тинного складу на тлі помірного зростання серед-
ніх лімфоцитів та ретикулярних клітин. Однак у 
середній частині порожньої кишки у первинних 
ЛВ спостерігають зростання макрофагів та рети-
кулярних клітин (в 1,3 рази). У вторинних ЛВ 
інтенсивно збільшується вміст макрофагів, що 
становить 3,0%. Також збільшується вміст серед-
ніх і великих лімфоцитів в 1,4 рази. У МДЛТ се-
реднього відділу порожньої кишки відмічається 
повільне зростання середніх лімфоцитів і плазма-
тичних клітин, вміст яких зберігається до кінця 
молочного періоду. Зменшується кількість рети-
кулярних клітин в 1,2 рази (табл. 2).  
На 20-ту добу відбувається перерозподіл між 

первинними та вторинними ЛВ, збільшується 
кількість ЛВ із центрами розмноження, що за-

ймають 2/3 від загальної кількості ЛВ. Первинні 
ЛВ знаходяться переважно по периферії лімфої-
дної бляшки. Купол вторинних ЛВ виходить у 
власну пластинку слизової оболонки і відміча-
ється міграція лімфоцитів у епітеліальний її шар 
в обох органах. Первинні ЛВ переднього відділу 
порожньої кишки характеризуються відсутністю 
певних змін та незначним зростанням макрофа-
гів. У вторинних ЛВ переднього відділу зростає 
відсоток середніх лімфоцитів, ретикулярних клі-
тин та макрофагів. У МДЛТ переднього відділу 
збільшується вміст малих лімфоцитів до 22,6% з 
одночасним зменшенням середніх до 38,4%.  
З-поміж первинних ЛВ середнього відділу по-
рожньої кишки зберігається попередня тенденція 
цитоархітектоніки (табл. 1). У вторинних ЛВ 
середнього відділу слід відмітити незначне збі-
льшення вмісту макрофагів, плазматичних клі-
тин і ретикулоцитів. МДЛТ середньої частини 
порожньої кишки на 20-у добу характеризується 
зменшенням кількості макрофагів у власній пла-
стинці на тлі незначного збільшення ретикуляр-
них клітин.  
У поросят 20-добового віку, порівняно з ново-

народженими, у первинних ЛВ переднього та 
середнього відділів порожньої кишки зростає 
кількість ретикулярних клітин (у 1,9 рази), мак-
рофагів (у 2-1,8 рази, відповідно), середніх 
(удвічі в передньому відділі) та великих лімфо-
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цитів (у 1,5 рази), плазматичних клітин (у 1,2-1,3 
рази) на тлі помірного зменшення малих лімфо-
цитів (у 1,3-1,2 рази).  
На 30-ту добу і до кінця молочного періоду в 

лімфоїдних бляшках переднього та середнього 
відділів порожньої кишки знаходяться переваж-
но лише вторинні ЛВ, а первинні відсутні. Серед 
вторинних ЛВ передньої частини порожньої ки-
шки у 30-добових поросят дещо зменшується 
кількість великих лімфоцитів (у 1,7 рази) і плаз-
матичних клітин (у 1,3 рази). Вміст макрофагів 
залишається незмінним. МДЛТ переднього від-
ділу характеризується поступовим зменшенням 
кількості середніх лімфоцитів і макрофагів. У 
вторинних ЛВ середньої частини вдвічі зростає 
вміст макрофагів та середніх лімфоцитів у пів-
тора рази, на тлі помітного зменшення великих 
лімфоцитів удвічі і залишаються незмінними до 
60-ї доби; зменшується також вміст малих лім-
фоцитів (у 1,2 рази). Серед МДЛТ середньої час-
тини порожньої кишки відбувається збільшення 
вмісту плазмоцитів у 1,2 рази.  
На 60-ту добу у поросят у лімфоїдних бляш-

ках первинні ЛВ відсутні. Основна частина вуз-
ликів припадає на вторинні ЛВ. Вторинні ЛВ 
займають всю підслизову основу, а їх купол ви-
ходить до епітеліального шару і розташовується 
між ворсинками слизової оболонки. Серед лім-
фоїдних клітин вторинних ЛВ переднього відді-
лу порожньої кишки відрізняються зменшенням 
вмісту малих і середніх лімфоцитів на тлі помір-
ного зростання великих (у 1,5 рази). Вторинні 
ЛВ переднього відділу відрізняються зменшен-
ням макрофагів – як у куполі ЛВ, так і в мантій-
ній зоні (2,6%). Збільшується частка ретикуляр-
них клітин у гермінативних центрах ЛВ (до 
13,8%). Водночас відбувається зменшення відсо-
тку середніх лімфоцитів, макрофагів та ретику-
лярних клітин МДЛТ переднього відділу порож-
ньої кишки. Зміни клітинного складу вторинних 
ЛВ середнього відділу порожньої кишки до кін-
ця молочного періоду у поросят характеризуєть-
ся подальшим зменшенням частки малих лімфо-
цитів (близько 50%) на тлі одночасного зростан-
ня середніх (20,6%) та великих (16,6%). Вміст 
плазматичних клітин вдвічі збільшується. Відсо-
ток макрофагів зменшується (3,8%). У клітинах 
МДЛТ переднього відділу порожньої кишки 
вміст макрофагів збільшується до 8%. Відсоток 
ретикулярних клітин знижується до 6,6%. У клу-
бовій кишці вміст середніх лімфоцитів МДЛТ 
дещо зменшується (до 39,2%). На фоні цього 

спостерігається зростання частки малих лімфо-
цитів (27,6%), а великих – практично не зміню-
ється (7,2%). Збільшується кількість макрофагів і 
ретикулярних клітин. Частка плазматичних клі-
тин МДЛТ у дванадцятипалій та клубовій киш-
ках незначно зменшується (2,8%). 
У 60-добових поросят, порівняно з новонаро-

дженими, в первинних ЛВ переднього та серед-
нього відділів порожньої кишки збільшується 
вміст ретикулярних клітин (у 2,0-2,2 рази), вели-
ких і середніх лімфоцитів – у 1,6-1,9 та 2,3 рази 
відповідно. Кількість плазматичних клітин зрос-
тає у 1,9-1,3 рази, а макрофагів – у 3,8-2,6 рази 
відповідно, на тлі незначного зменшення кілько-
сті малих лімфоцитів. Серед клітинного складу 
МДЛТ передньої частини порожньої кишки зро-
стає частка плазматичних клітин (у 2,8 рази), 
макрофагів (у 1,8 рази), малих лімфоцитів та ре-
тикулярних клітин (у 1,5-1,2 рази). Середній від-
діл порожньої кишки характеризується іншими 
змінами МДЛТ: зокрема, вміст плазматичних 
клітин зростає (у 2,3 рази) та малих лімфоцитів 
(у 1,1 рази), але зменшується частка макрофагів 
(у 1,1 рази), великих лімфоцитів (у 1,2 рази), се-
редніх лімфоцитів та ретикулярних клітин (у 1,1-
1,2 рази). 
Висновки: 
1. Клітинний склад функціональних зон лім-

фоїдних бляшок різних ділянок порожньої киш-
ки в новонароджених поросят відрізняється чіт-
ко вираженою гетерогенністю, що є наслідком 
пренатальної структурно-функціонального ди-
ференціювання з формуванням специфічної для 
кожної зони стромального мікрооточення. 

2. Динаміка клітинного складу лімфоїдної па-
ренхіми лімфоїдних бляшок слизової оболонки 
порожньої кишки (передньої та середньої її ді-
лянки) у поросят на протязі неонатального та 
молочного періодів характерна для кожної окре-
мої функціональної зони, що є свідченням її 
структурно-функціональної спеціалізації у вико-
нанні імунобіологічної функції у період адапта-
ції до умов поза утробного існування. 

3. Наявність у лімфоїдних бляшках передньої 
та середньої частин порожньої кишки в поросят 
морфологічних ознак імунокомпетентності на 
клітинному рівні структурної організації, почи-
наючи з перших діб позаутробного існування, 
вказує на факт раннього (до закінчення молозив-
ного та молочного періодів) становлення імуно-
біологічної функції слизових оболонок кишеч-
ника у даного виду продуктивних тварин. 
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ВПЛИВ ЕМУЛЬҐОВАНОГО ЖИРУ ДІЄТИ  
НА МОРФО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПОРОСЯТ 

Постановка проблеми. 
Численні дані літератур-
них джерел свідчать, що 
процеси абсорбції і участі 
поживних речовин в утво-
ренні тканинних жирів в 
організмі свині знаходять-
ся під впливом якісного й 
кількісного складу її раці-
ону, а включення жирової 
біологічно-активної доба-
вки (БАД) позитивно впливає на її обмінні про-
цеси. Проте результати досліджень різних авто-
рських колективів відносно впливу жирів у раці-
оні вагітних і лактуючих свиноматок на фізіоло-
гічні процеси неоднозначні, крім того, практич-
но не висвітлено вплив емульгованих жирів. Із 
огляду на існуючу (3) залежність ліпідної струк-
тури тканин тіла від композиції жирних кислот 
(ЖК) раціону, постає необхідність дослідження 
такого життєво важливого середовища організ-
му, як кров. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Доведено, що організм свині включає ЖК дієти 
не тільки у власні тканинні жири (3), але і плаз-
му крові (4-5). Відомо також, що ліпідна струк-
тура мембрани еритроцитів визначає її осмотич-
ну резистентність, крихкість і, кінець-кінцем, 
стійкість до гемолізу. Зміни ліпідної структури 
мембрани відбуваються у прямій залежності й 
паралельно насиченості раціону тварини корот-
ко- чи довголанцюговими ЖК (6). Структурний 
профіль ЖК впливає на процес розвитку крово-
творної системи й, навіть, може його порушува-
ти, зокрема рапсова олія, у якій високий рівень 
фітостеринів (7). Аналіз джерел щодо механізму 
біологічного впливу ліпідів раціону на фізіологі-
чні показники організму свині виявив: паралель-
ність жирнокислотного профілю мембран ерит-
роцитів та бляшок із профілем згодовуваних жи-
рів за винятком середньоланцюгових ЖК, котрі 
були наявні лише у малій пропорції (8) і підви-

щення рівню інсуліну 
крові (на 55%) при не-
змінному рівні глюкози 
(9) й залежності ліпідного 
профілю крові від типу 
жирової добавки основно-
го раціону (ОР). Так, під 
впливом яловичого жиру 
неухильно падають три-
гліцериди плазми крові 
при одночасному загаль-

ному підвищенні плазми без вірогідних змін лі-
попротеїн-холестеролових її фракцій (10), а під 
впливом рибного жиру знижується рівень тріа-
цилгліцеролу (-62%) і холестеролу (-55%) у бі-
льшій мірі, ніж під впливом свинячого, регуляр-
не згодовування якого гальмує секрецію ліпоп-
ротеїдів досить низької щільності (11). Добавка 
соєвої олії знижує рівень насичених і мононаси-
чених ЖК сироватки крові, а тваринного жиру – 
лише насичених (12). Таким чином, склад ЖК 
крові залежить від специфіки біохімічного скла-
ду жирів дієти, проте ще більший вплив має 
структура жиру, зокрема зміна її під впливом 
емульгування (13). Використання жирових доба-
вок до ОР поросят, навіть після відлучення, не 
завжди буває ефективним для стимуляції їх рос-
ту через низьку перетравність жирів тваринного 
походження (14-15). Адже жири нерозчинні у 
воді, а середовище шлунково-кишкового тракту 
– саме такого профілю. Разом із тим, відомо, що 
молоко свиноматки на 95% перетравлюється по-
росятами завдяки його емульсійному складу. Ця 
обставина примусила дослідників перевірити 
вплив добавки емульгованих жирів (ЕЖ) до ОР 
на процеси травлення й засвоєння поживних ре-
човин та інтенсивність росту поросят і відповід-
ність нормі їх клінічних показників за таких 
умов (16). Однак експериментальні дані різних 
авторів із цих питань досить неоднозначні, від-
сутня єдина точка зору відносно переваг якогось 
із емульгаторів, зокрема для згодовування ЕЖ 
поросятам протягом підсисного періоду. 

__________________ 
* Керівник – доктор біологічних наук, академік УААН Коваленко В.Ф. 

Показане порівняльне дослідження впливу 
емульгованого та нативного яловичого жиру 
дієти на морфо-біохімічні показники крові 
поросят від народження до відлучення. Під 
впливом ЕЖ спостерігалося підвищення 

 вмісту ліпідів сироватки крові на 19,35% 
(p < 0,05), а також тенденція до підвищення 
загальної кількості протеїнів за рахунок  
фракції γ-глобуліну. Всі досліджені клінічні 
показники тварин, які отримували ЕЖ, були 

 в межах норми. 
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З наведених даних, постає необхідність визна-
чення впливу добавки до ОР свиноматок і поро-
сят жирів різної структури – нативних і емульго-
ваних – на динаміку основних морфо-біохі-
мічних показників крові як одного з важливих 
клінічних чинників здоров’я. 
Метою досліджень було визначити вплив на ди-

наміку основних морфологічних і біохімічних гема-
тологічних показників нативного та емульгованого 
за нашим способом яловичого жиру в якості БАД 
до ОР свиноматок і поросят. Результати досліду 
також мали визначити відповідність запропонова-
ного емульгатора фізіологічним функціям організ-
му свині за перорального його застосування. 
Матеріали та методика досліджень. Усього 36 

свиноматок, відібраних за принципом аналогів, роз-
поділили на 6 груп разом із їх поросятами сисунами 
(360 голів) згідно з методикою досліджень (табл. 1). 
ОР свиноматок складався з кормосуміші концен-
трованих кормів, зеленої маси люцерни, відвійок 
та мінеральних добавок за кормовими нормами 
Інституту свинарства ім. О.В. Квасницького 
УААН. Жирові добавки свиноматкам включали 
за 10 діб до опоросів та протягом 45-добової ла-

ктації. ОР поросят, до якого їх привчали, почи-
наючи з п’ятої доби після народження, складався 
з кормосуміші концентрованих кормів, цільного 
коров’ячого молока, відвійок та мінеральних до-
бавок. ЕЖ яловичини, що додавався до ОР сви-
номаток або поросят із розрахунку 5% до сухої 
речовини раціону, одержували із застосуванням 
розробленого нами синтетичного емульгатора 
(2), який перед згодовуванням ретельно змішу-
вали з кормом. Зразки крові з вушної вени поро-
сят у перший день після народження відбирали 
до ссання молока свиноматки, а на 21-й і 45-й 
день – за годину до годівлі. У цільній крові ви-
значали: загальну кількість еритроцитів та лей-
коцитів, гемоглобін, лейкоцитарну формулу, у 
сироватці – загальний білок та його фракції, за-
гальні ліпіди, загальний кальцій і неорганічний 
фосфор (1). 
Результати дослідження. Одним із основних 

критеріїв стану гематологічних показників є 
вміст гемоглобіну у крові. У новонароджених 
поросят 1-ї і 2-ї груп порівняння впливу згодова-
них їм нативних або ЕЖ він був практично на од-
наковому рівні – 103-106 г/л, поступово зростав

1. Схема досліду з визначенням впливу нативних і емульгованих жирів  
на гематологічні показники у поросят 

Свиноматки Поросята Групи тварин Умови годівлі n Умови годівлі n 
Контрольна (1) ОР. 6 ОР. + жир яловичини 57 
Дослідна (2) ОР. 6 ОР+ ЕЖ яловичини 59 

Контрольна (3) ОР. + жир яловичини 6 ОР. 62 
Дослідна (4) ОР + ЕЖ яловичини 6 ОР. 62 

Контрольна (5) ОР. + жир яловичини 6 ОР. + жир яловичини 58 
Дослідна (6) ОР. +ЕЖ яловичини 6 ОР. +ЕЖ яловичини 62 

2. Динаміка морфологічних показників крові поросят за умов застосування  
нативних і емульгованих жирів 

Групи тварин 
Контрольна (I) Дослідна (II) 

вік поросят, діб Показники 

1 21 45 1 21 45 
Еритроцити, млн./мм3* 4,80±0,10 5,40±0,06 5,40±0,11 4,70±0,06 5,60±0,08 5,50±0,08 

Гемоглобін, г/л 106,00±0,85 116,00±0,85 117,00±1,70 103,00±0,82 119,00±0,85 120,00±1,18
Лейкоцити, тис./мм3** 5,10±0,12 7,40±0,04 12,30±0,22 5,00±0,05 7,20±0,10 12,40±0,21 

 Контрольна (IІІ) Дослідна (IV) 
Еритроцити, млн./мм3* 4,90±0,06 5,40±0,06 5,50±0,11 5,00±0,06 5,50±0,04 5,50±0,10 

Гемоглобін, г/л 109,00±1,70 117,00±1,25 117,00±1,03 110,00±1,18 117,00±1,87 120,00±1,43
Лейкоцити, тис./мм3** 5,20±0,08 7,20±0,14 12,30±0,17 5,20±0,11 7,30±0,10 12,30±0,12 

 Контрольна (V) Дослідна (VI) 
Еритроцити, млн./мм3* 4,90±0,08 5,70±0,08 5,50±0,06 4,90±0,06 5,80±0,06 5,50±0,12 

Гемоглобін, г/л 107,00±0,62 116,00±2,46 119,00±1,03 111,00±0,71 119,00±1,43 119,00±1,03
Лейкоцити, тис./мм3** 5,20±0,09 7,60±0,10 12,40±0,25 5,20±0,08 7,50±0,13 12,40±0,29 
Примітка: * – 1012/л, ** – 109/л. 
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протягом дослідженого вікового періоду, мав 
тенденцію до підвищення під впливом ЕЖ, хоч 
вірогідної різниці не спостерігалося. Досліджу-
вані показники залишались у межах вікової нор-
ми (табл. 2). У поросят під впливом ЕЖ дещо 
підвищувалась і кількість еритроцитів протягом 
підсисного періоду: 4,70-5,00 млн./мм3 (1012/л) у 
новонароджених і у межах 5,40-5,80 млн./мм3 
(1012/л) – на 21-й та 45-й дні. Така ж закономірність 
відмічалась і в кінетиці кількості лейкоцитів. 
У свиноматок, яким згодовували нативні жири 

(3-тя, 5-та групи) та ЕЖ (4-та, 6-та групи), вміст 
гемоглобіну у новонароджених поросят був ви-
щим на 3,88-4,72% відносно 1-ї та 2-ї груп, де 
такі добавки свиноматки не отримували. Далі 
відмічалася така ж закономірність у досліджува-
них усіх показниках. 
У процесі розвитку тварин відбувалось збіль-

шення кількості лімфоцитів та моноцитів за од-
ночасного зменшення кількості нейтрофілів, але 

всі показники залишались у межах фізіологічної 
норми. 
Біохімічні показники крові піддослідних тва-

рин залишались у межах фізіологічної норми 
(табл. 3), але спостерігалося збільшення кількос-
ті загальних ліпідів на 11,67-19,35% (p < 0,05) у 
сироватці крові поросят, які одержували ЕЖ 
(група II), порівняно з групою I, де згодовували 
у якості БАД нативний яловичий жир. Слід під-
креслити, що свиноматки цих груп жирової до-
бавки до ОР не одержували, отже, згодовування 
її поросятам безпосередньо впливало на концен-
трацію ліпідів крові. Вірогідне підвищення рівня 
ліпідів, особливо на 45-ту добу, мало місце та-
кож у поросят шостої групи, в якій ЕЖ одержу-
вали не лише поросята, але й свиноматки. Так, 
на 21-у добу цей показник був вищим на 7,89%, 
а на 45-ту – на 20,64% (р < 0,05). Проте такий ре-
зультат, порівняно з ефективністю згодовування 
ЕЖ лише поросятам, свідчить про відсутність

3. Динаміка біохімічних показників сироватки крові у поросят-сисунів 
Групи тварин 

Контрольна (I) Дослідна (II) 
вік поросят, діб Показники 

21 45 21 45 
Загальний білок, г/л 47,40±1,35 49,60±1,85 48,87±1,35 51,73±1,85 

альбуміни, % 35,33±0,23 36,67±0,23 36,00±0,41 35,67±0,62 
α-глобуліни, % 29,67±0,62 29,33±0,62 29,67±0,23 30,00±0,41 
β-глобуліни, % 20,67±0,47 19,33±0,85 19,00±0,41 19,33±0,94 
γ-глобуліни, % 14,33±0,23 14,67±0,62 15,33±0,47 15,00±0,82 

Загальні ліпіди, г/л 3,60±0,11 5,22±0,14 4,02±0,14 6,23±0,19* 
Неорганічний фосфор, ммоль/л 1,65±0,03 1,69±0,04 1,65±0,04 1,78±0,03 
Загальний кальцій, ммоль/л 2,34±0,04 2,86±0,06 2,32±0,04 2,68±0,05 

 Контрольна (III) Дослідна (IV) 
Загальний білок, г/л 51,03±0,52 50,33±1,78 51,77±1,04 53,23±0,52 

альбуміни, % 35,67±0,47 35,67±0,62 37,67±0,47 36,33±0,23 
α-глобуліни, % 31,00±0,82 30,00±0,41 29,67±0,23 29,67±0,23 
β-глобуліни, % 20,67±0,62 19,67±0,47 20,00±0,71 19,67±0,62 
γ-глобуліни, % 12,67±1,03 14,67±0,23 12,67±0,47 14,33±0,23 

Загальні ліпіди, г/л 3,75±0,14 6,18±0,18 4,17±0,17 6,32±0,16 
Неорганічний фосфор, ммоль/л 1,71±0,04 1,69±0,04 1,63±0,03 1,70±0,04 
Загальний кальцій, ммоль/л 2,40±0,04 2,92±0,03 2,35±0,04 2,91±0,03 

 Контрольна (V) Дослідна (VI) 
Загальний білок, г/л 51,77±1,37 51,03±1,37 52,50±0,90 53,23±0,52 

альбуміни, % 36,67±0,47 36,33±0,23 37,67±0,94 36,00±0,00 
α-глобуліни, % 31,33±0,85 29,33±0,23 30,00±0,82 29,67±0,47 
β-глобуліни, % 20,33±0,23 19,67±0,62 20,33±0,62 19,67±0,62 
γ-глобуліни, % 11,67±0,47 14,67±0,47 12,00±0,41 14,67±0,23 

Загальні ліпіди, г/л 3,80±0,12 5,33±0,24 4,10±0,19 6,43±0,16* 
Неорганічний фосфор, ммоль/л 1,63±0,04 1,71±0,03 1,68±0,04 1,68±0,04 
Загальний кальцій, ммоль/л 2,31±0,03 2,81±0,06 2,38±0,05 2,78±0,03 

Примітка: рівень вірогідності різниці порівняно з контролем: * – р < 0,05 
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переваги подвійного його введення до ОР сви-
номаток і поросят, і у виробничих умовах може 
бути обмежений лише другим варіантом. Цей 
висновок підтверджують і результати, одержані 
при добавках нативного (ІІІ група) або емульго-
ваного (ІV група) жиру свиноматкам, але не по-
росятам: відсутність вірогідного підвищення рі-
вня ліпідів сироватки крові у приплоді цих сви-
номаток. У 21-денних поросят дослідної ІV гру-
пи концентрація ліпідів була на 11,2% вищою 
проти контролю, але до 45-го дня різниця ніве-
лювалася. Відмічалася також тенденція до збі-
льшення кількості загального білку в сироватці 
крові тварин дослідних груп відносно контроль-
них: за рахунок альбумінів – ІV група і за раху-
нок γ-глобулінової фракції – лише ІІ група, по-
росята якої одержували ЕЖ. 

Фізіологічні показники (температура тіла, час-
тота серцевих скорочень та дихання) у тварин 
піддослідних груп протягом усього досліду були 
в межах норми. 
Висновки. 1. Емульгований яловичий жир, як 

біологічно-активна добавка до раціону свинома-
ток у період лактації, а також поросят, має пере-
вагу перед нативним яловичим жиром, сприяю-
чи підвищенню рівня ліпідів крові, поліпшенню 
у межах норми основних морфо-функціональних 
показників крові молодняку. 

2. Введення до раціону свиней яловичого жи-
ру, обробленого запропонованим емульгатором 
(Патент на корисну модель – Україна, UA 
17585), не викликає відхилень від норми клініко-
фізіологічних показників здоров’я тварин. 
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