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Постановка проблеми. Однією з причин, що 
стримує розвиток тваринницької галузі, є без-
плідність великої рогатої худоби [4]. Загальнові-
домо, що стан відтворення стада визначається 
низкою технологічних і господарсько-
організаційних факторів, при порушенні яких у 
дію вступають внутрішні регулюючі системи 
організму, що призводять до зниження заплід-
нюючої здатності тварин [2]. На даний час нако-
пичена значна кількість інформації про залеж-
ність відтворної здатності корів від забезпечення 
організму біологічно активними речовинами, що 
мають вплив на морфологічний і функціональ-
ний стан органів та систем [4]. 
Однією з таких речовин є церулоплазмін – ба-

гатофункціональний фермент який містить мідь, 
являє собою глікопротеїд альфа-глобулінової 
фракції плазми крові. Згідно сучасної класифіка-
ції церулоплазмін є мідьумісною оксидазою, яка 
бере участь у транспорті міді [1]. 
Мідь, як відомо, відіграє значну роль у стате-

вому розвитку самок, нестача її викликає пору-
шення статевої функції, зниження статевого по-
тягу, безпліддя. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Доведена необхідність міді для нормального пе-
ребігу ембріогенезу. Як маркер стану обміну мі-
ді в організмі тварини, церулоплазмін інформа-
тивний лише в умовах її дефіциту. Проте найва-
жливішою функцією церулоплазміна є транс-

порт іонів міді по каналах міжклітинної комуні-
кації. Церулоплазмін синтезується в клітинах 
печінки й розноситься по тканинам організму, 
чим постачає іони міді клітинам.  
Встановлено, що церулоплазмін може виробля-

тися й макрофагами та лімфоцитами. Посилення 
його синтезу в окремих органах свідчить про роз-
виток патологічного процесу в них [7]. Також він 
підвищує стабільність клітинних мембран, бере 
участь у неспецифічних захисних реакціях органі-
зму від шкідливих факторів. Основна фізіологічна 
роль церулоплазміну – його участь в окислюваль-
но-відновлювальних реакціях. 
Синтез церулоплазміна стимулюється естро-

генами [6]. Церулоплазмін відносять до гостро-
фазних реактантів [7].  
Мета і завдання досліджень. У зв’язку із ви-

ще викладеним, вивчення вмісту церулоплазміну 
в плазмі крові, як представника ферментативно-
го ланцюга, що опосередковано впливає на стан 
статевої системи та бере участь у неспецифічних 
захисних реакціях організму, викликає значний 
інтерес, тому метою наших досліджень було ви-
значити та проаналізувати динаміку церулопла-
зміну плазми крові маточного поголів’я корів 
дослідних господарств під час прояву ними ста-
тевої циклічності, та з’ясувати її роль у механіз-
мі формування стадії збудження. 
Отримані результати можуть служити крите-

рієм оцінки стану репродуктивної системи корів 
дослідних господарствах з метою подальшої її 
корекції. 
Матеріали й методи дослідження. Об’єктом 

досліджень була плазма крові корів дослідних 
господарствах. Кров відбирали у тварин віком 3–
10 років, на 0 добу статевого циклу – еструс 
(n=11), 7–8-му добу статевого циклу – розквіт 
жовтого тіла (n=20) та 17–18-ту добу статевого 
циклу – передбачувана тічка (n=19) у клінічно 
здорових тварин, а також тих, які перехворіли на 
ендометрит (n=17) і затримку посліду (n=14). 
Концентрацію церулоплазміну в плазмі крові 

корів визначали в тесті з окисленням n-
фенілендиаміну, із використанням діагностич-

Проаналізована динаміка церулоплазміну крові 
маточного поголів’я корів дослідних господарств у 
час прояву ними статевої циклічності та залежно 
від стану статевої функції. З’ясована роль церу-
лоплазміну крові в механізмі формування стадії 
збудження. Встановлена достовірна різниця пока-
зників церулоплазміну крові під час різних стадій і 
феноменів статевого циклу корів у дослідних гос-
подарствах. Виявлена достовірна різниця вмісту 
церулоплазміну в залежності від стану статевої 

функції. 
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них наборів виробництва ФОП Даниш (м. Львів, 
Україна).  
Дослідження проводилися в ВАТ ПЗ «Михай-

лівка» Лебединського району Сумської області 
на коровах чорно-рябої та швіцької порід, а та-
кож у СФГ «Віталія» Буринського району Сум-
щини на коровах симентальської та бурої моло-
чної порід. 
Отриманий цифровий матеріал оброблено ме-

тодами варіаційної статистики із використанням 
параметричного t-критерію Стьюдента. 
Результати досліджень. На підставі одержа-

них результатів ми проаналізували динаміку це-
рулоплазміну плазми крові корів маточного по-
голів’я відносно стадії статевого циклу та стану 
статевої функції (рис. 1).  
Отримані дані свідчать про вірогідне зростан-

ня рівня церулоплазміну в плазмі крові корів під 
час еструсу на 55,4 % з 28,66±1,32 до 44,55±1,29 
мг/мл (Р<0,001); порівняно із 7–8-ю добою ста-
тевого циклу (розквіт жовтого тіла) та на 41,4 % 
(31,54±1,58), Р<0,001 порівняно з 17–18-ю до-
бою статевого циклу (передбачуваний проест-
рус) відповідно.  
Вірогідної різниці між аналогічними показни-

ками 7–8-го д. ст. ц. (28,66±1,32 мг/мл), та 17–18 
д. ст. ц. (31,54±1,58) ми не реєстрували, хоча 
можна відзначити тенденцію до зростання вище-
зазначеного показника при зміні стадії зрівнова-
ження на проеструс, що пояснюється поступо-
вим збільшенням рівня естрогенів у крові корів у 
цей період, оскільки синтез церулоплазміну сти-
мулюється естрогенами [6]. 
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Рис. 1. Динаміка церулоплазміну в плазмі крові корів у залежноств від стадій  

статевого циклу 
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Рис. 2. Концентрація церулоплазміну в плазмі крові відносно стану статевої функції у корів 
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Окрім того, зростання вмісту церулоплазміну 
в плазмі крові є компенсаторною реакцією орга-
нізму за підвищеного споживання даної метало-
оксидази в результаті використання іонів міді 
під час підготовки ендометрію до імплантації 
(мідь необхідна для повноцінної роботи яєчни-
ків, бере участь у синтезі статевих гормонів) [7]. 
Таким чином, вказані зміни вмісту церулоплаз-
міну в плазмі крові відображають пристосуваль-
но-компенсаторні механізми функціонування 
організму в умовах фізіологічного навантаження 
[3, 5]. 
Рівень церулоплазміну (рис. 2) в тварин, які 

перехворіли на ендометрит (27,94±1,72 мг/мл) та 
затримання посліду (26,56±1,41 мг/мл), також 
вірогідно відрізнявся від аналогічного показника 
корів у охоті – на 59,4 % (Р<0,001) та 67,7 % 
(Р<0,001) відповідно, що пояснюється низьким 
умістом необхідних для еструсу естрогенів та 

зниженням витрат даного ферменту в організмі 
тварини й свідчить про порушення процесів 
проліферації в ендометрії і, відповідно, потре-
бують обґрунтованої корекції. 
Перспективою подальших досліджень е необ-

хідність з’ясування ролі порушення обміну це-
рулоплазміну при розвитку неплідності корів та 
опрацювання на цій основі обґрунтованих мето-
дів корекції. 
Висновки:  
1. Під час еструсу відбувається достовірне 

підвищення рівня церулоплазміну в плазмі крові 
корів, порівняно з проеструсом та стадією зрів-
новаження. 

2. У тварин, які перехворіли на ендометрит та 
затримання посліду, рівень церулоплазміну в 
плазмі крові був значно нижчим за показники 
відповідні до еструсу. 
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