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Insufficient complete nutrition is a problem not only for humans, but also for animals, particularly 

domestic cats and dogs. Using well-balanced feed supplements may be one way of solving this problem. 

Balanced diet of animals should contain more than 600 nutrient components. Preventive, dietary and 

therapeutic properties of nutrition largely depend on their quantity and combination. The analysis of medical 

and veterinary special literature is conducted, in which the main active components of Profiline feed 

supplements are described. Profiline feed supplements for animals in different combinations, depending on 

the purpose have the following components (active components): brewer's yeast, extracts of: Abalon 

(Haliotis), green sponge molluscs (Perna Canaliculus), cranberries (Oxycóccus), topinambur (Helianthus 

tuberosus), lespedeza (Lespedeza capitata), Bidens (Bidens tripartita), white willow (Salix alba L.), vitamin-

mineral complex (Vit A, Vit D3, Vit E, Vit B9, selenium, zinc, iron, magnesium, potassium, dicalcium 

phosphate), calcium citrate, L-tryptophan, biotin, collagen hydrolysate, taurine, complex of lyophilized 

probiotic bacterial culture. The study of hematological and biochemical parameters dynamics of animal 

blood at adding one or another component to the diet is a significant indicator of the functional state of the 

pets’ organism. A lot of research is conducted on this issue. Feed supplements and dietetic nutrition 

effectively solve the problems of cardiological,, geriatric diseases, gastrointestinal and orthopedic problems. 

According to the analysis of the literature data it has been established that Profiline feed supplement 

ingredients in recommended doses are harmless and effective, and on the whole improve the absorption of 

feed nutrients, in particular − protein, minerals, fat-soluble vitamins, and  lead to the restoration of 

metabolic reactions in animal’s organism as a result of feeding feed supplements.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВИХ ДОБАВОК 
ДЛЯ СОБАК ТА КІШОК  

С. А. Сапко, 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «СУЗІР’Я», м. Харків, 
Україна 

Недолік повноцінного харчування є проблемою харчування не тільки людини, але і тварин, 
зокрема, домашніх − кішок і собак. Одним зі шляхів розв՚язання цієї проблеми може стати 
використання збалансованих кормових добавок. Для збалансованого харчування раціон тварин 
повинен містити більше 600 речовин-нутрієнтів.  Від їхньої кількості й поєднань багато в чому 
залежать профілактичні, дієтичні й лікувальні властивості харчування. У статті наводяться 
літературні дані щодо впливу на організм, практичного застосування кормових добавок та їх 
складників; дослідження і обґрунтування впливу складників кормових добавок ПрофіЛайн для собак 
та кішок. Розглянуто вплив основних складників кормових добавок у різноманітних наукових 
дослідженнях гуманної та ветеринарної медицини. Наведені критерії ефективного профілактичного 
застосуванні та впливу на функціонування організмів. Кормові добавки й дієтичне харчування 
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різного спрямування ефективно вирішує питання кардіологічного профілю, геріатричних 
захворювань, шлунково-кишкових і ортопедичних проблем. За аналізом літературних даних 
встановлено, що складові кормових добавок ПрофіЛайн у рекомендованих дозах є нешкідливими й 
ефективними, загалом поліпшують засвоєння поживних речовин корму, зокрема протеїну, 
макроелементів, жиророзчинних вітамінів, вказує на відновлення метаболічних реакцій в їхньому 
організмі в результаті згодовування кормових добавок. 

Ключові слова: екстракти, кормова добавка ПрофіЛайн, профілактика, собака, кішка. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК 
ДЛЯ СОБАК И КОШЕК 

С. А. Сапко, 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственное предприятие «СУЗИРЬЕ», 
г. Харьков, Украина 

В статье приводятся литературные данные о влиянии на организм, практическом применении 
кормовых добавок и их компонентов. Исследовано и обосновано влияние составляющих кормовых 
добавок ПрофиЛайн на собак и кошек. Рассмотрено влияние основных составляющих кормовых 
добавок в различных научных исследованиях гуманной и ветеринарной медицины. Приведенные 
критерии эффективного профилактического применения и влияния на функционирование 
организмов. Отмечена необходимость полноценного питания животных с учетом корректировки 
сбалансированных кормовых добавок. 

Ключевые слова: экстракты, кормовая добавка ПрофиЛайн, профилактика, собака, кошка. 

Брак повноцінного харчування є проблемою харчування не тільки людини, але і тварин, зокрема, 
домашніх кішок і собак. Одним зі шляхів розв՚язання цієї проблеми може стати використання 
збалансованих кормових добавок. Причому як м'ясна, так і рибна (морепродукти) промисловість має 
надзвичайно великий потенціал завдяки різноманітному й унікальному складу основних і вторинних 
продуктів.  

Організація виробництва високоцінних і оригінальних кормів та кормових добавок дасть змогу 
розвинути наявний ринок вітчизняних кормів для домашніх непродуктивних тварин, ураховуючи їхні 
фізіологічні потреби і смакові уподобання.  

Ефективність кормових добавок ПрофіЛайн для собак та котів можна частково визначити за 
складниками. Кормові добавки ПрофіЛайн для тварин у різній комбінації залежно від призначення 
мають такі складники (активні компоненти): дріжджі пивні, екстракти: абалону (Haliotis), зелених 
губчатих молюсків (Perna Canaliculus), журавлини (Oxycóccus), топінамбуру (Helianthus tuberosus), 

леспедецю (Lespedeza capitata), череди (Bidens tripartita), верби білої (Salix alba L.); а також цитрат 
кальцію, L- триптофан, біотин, гідролізат колагену, таурин, комплекс ліофілізованих пробіотичних 
культур бактерій. 

Одним зі складників, який містить велику кількість вітамінів групи В є пивні дріжджі. Вітаміни 
групи В беруть участь в активації ферментів, що регулюють окисно-відновні процеси, впливають на 
білковий, вуглеводний та ліпідний обміни. Також покращують роботу імунної системи та загальну 
опірність організму, сприяють процесам регенерації тканин, зокрема клітин шкіри, відіграють 
важливу роль у функціонуванні нервової, серцево-судинної та ендокринної систем [12, 27, 32].  

Вагомі елементи, які несуть позитивний вплив на організм тварин, входять до складу екстрактів з 
молюсків (абалон чи морські вушка та зелені губчасті молюски). Різноманітні види молюсків 
використовуються не тільки в кулінарії, а й у кормах для тварин та кормових добавках як джерело 
незамінних амінокислот (ізолейцин, треонін, валін, лейцин, лізин, триптофан, метіонін), мікро- та 
макроелементів, вітамінів [34].  

Незамінні амінокислоти метіонін, лізин та треонін, забезпечують перетворення нейтральних жирів 
у фосфоліпіди, які своєю чергою стабілізують субклітинні мембрани, забезпечуючи антиоксидантний 
захист [4]. Вони беруть участь у боротьбі з відкладенням жиру в печінці, у процесах метаболізму й 
засвоєння, підтримують роботу шлунково-кишкового каналу.  

Триптофан є попередником нейротрансмітера серотоніну [5-гідрокси (5-НТ)], який регулює 
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шлунково-кишкові функції, настрій і апетит [25, 26]. Проведено велику кількість досліджень та 
представлено гіпотези щодо дієтичного додавання триптофану з метою послаблення депресивних 
станів у людей, мишей та свиней [6, 20, 23, 29]. У мишей лікування L-триптофаном проявляє 
протизапальну дію, зменшуючи панкреатит, виразку шлунка і контактну гіперчутливість через 
збільшення вироблення інтерлейкіну-10 і зниження синтезу ядерного фактора каппа-енхансера 
легких ланцюгів [6, 18; 21; 28]. Отже, протизапальні властивості триптофану можна використовувати 
в кормових добавках з метою зниження иммуносупресивної дії стресу та покращення загоєння 
шкірних ран. 

Молюскі також містять значну кількість Омега-3-полінасичених жирних кислот, а саме 
докозагексаєнова (ДГК) та ейкозапентаєнова (ЕПК) кислоти. ДГК та ЕПК є  найбільш цінними. ДГК 
не тільки запобігає накопиченню жиру в організмі, але і важлива для формування мозку і зору, 
корисна для мозкового кровообігу. Тобто в період активного росту та розвитку потомства як в утробі, 
так і з грудним молоком [5, 35]. 

Морепродукти є основним джерелом селену (Se), важливим мікроелементом, який виявляє 
антиоксидантну активність [2, 10, 24, 37], протизапальний [11], антимутагенний [44], 
антиканцерогенний [51, 58] або противірусний [37], антибактеріальний [54], протигрибковий [14] 
ефекти. Крім того, він є невід'ємним компонентом селенопротеїнів, що беруть участь у низці 
фізіологічно важливих процесів [36]. Селен важливий для синтезу, обміну речовин [11] і функції 
гормонів щитовидної залози [40], які є найважливішими регуляторами розвитку, зростання і 
диференціювання. Селен бере участь у зростанні й розвитку, а у процесах статевого розвитку [3, 36, 
46], репродуктивній здібності тварин [13, 31]. 

Рекордсменом з кількості таурину є морепродукти. Таурин є важливою живильною речовиною 
для кішок, тому що в них немає метаболічних шляхів для синтеза попередників амінокислот 
метіоніну і цистеїну для покриття обов'язкових втрат [33]. Результати щодо вивчення нестачі таурину 
в раціоні кішок призводить до значної лейкопенії, зрушення процентного вмісту поліморфноядерних 
і мононуклеарних лейкоцитів, збільшення абсолютної кількості мононуклеарних лейкоцитів і зміни 
характеристик седиментации білих клітин. Гістологічне дослідження лімфатичних вузлів і селезінки 
виявило регресію фолікулярних центрів з виснаженням ретикулярних клітин, зрілих і незрілих 
лімфоцитів (області В-клітин), а також легким позасудинним гемолизом. Ці результати свідчать, що в 
кішок з тривалим дефіцитом таурину є глибокі імунологічні наслідки [43]. Дефіцит таурину 
спричиняє дилатаційну кардиопатию в кішок. Крім того, при дефіциті таурину в кішок змінюються 
параметри антикоагулянтної й фібринолітичної активності крові, розвивається ретинальна 
дегенерація, кардиопатия, змінюється функція білих клітин крові, спостерігається порушення росту й 
розвитку [16, 55]. Дефіцит таурину може стати причиною дилатаційної кардіоміопатії і в собак. У 
деяких порід спостерігалося істотне поліпшення функції міокарда після додавання таурину в раціон 
[19, 48]. Таурин має виражену антидеприсивну дію [57]. 

В останнє десятиріччя підвищився інтерес до рослинної сировини та її антиоксидантної 
активності, біологічно активних речовин. Комбінація хімічних речовин, які входять до складу кожної 
рослини, визначають його лікувальні властивості. До кормових добавок додані екстракти рослин у 
різних комбінаціях, а саме журавлини (Oxycóccus), топінамбуру (Helianthus tuberosus), леспедецю 
(Lespedeza capitata), череди (Bidens tripartita), верби білої (Salix alba L.). 

Завдяки своєму складу журавлина є багатопрофільною ягодою, її використовують при застуді, при 
захворюваннях шлунку (в’яжуча дія), у вигляді примочок на різні рани та шкірні ураження, але 
насамперед при урологічних захворюваннях. Своєю ефективністю щодо захворювань нирок, 
сечовивідних шляхів, сечового міхура та інших захворювань вона завдячує урсоловій кислоті [17, 49]. 

Урсолова кислота запобігає м’язовій дистрофії та має виражені протипухлинні властивості [1].  

Леспедеца (Lespedeza capitata), як і журавлина має виражений вплив на сечовидільну систему, а 
саме розчиняти камені в нирках і запобігати їх можливій появі, бореться з відкладенням солей, 
зменшує рівень сечовини у крові. У процесі цього збільшується діурез, зменшується кількість 
азотних сполук у крові, прискорюється час виведення з організму натрію. При застосуванні леспедеці 
немає подразнюючого впливу на нирки і не відбувається вимивання калію з організму [52]. 

Існує низка захворювань, при лікуванні яких необхідно застосовувати властивості леспедеци, так 
вона допомагає боротися із запальними процесами, зміцнювати імунітет, має антиоксидантні та 
знеболюючі властивості [9]. 

Топінамбур окрім кулінарних властивостей має широкий спектр профілактично-лікувальних дій, а 
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саме: імуностимулюючу, заспокійливу, загальнозміцнюючу, тонізуючу, атеросклеротичну, 
протизапальну, та цукрознижуючу, тому його широко використовують у гуманній медицині. 

Корнеплід топінамбуру містить до 70 % інуліну. Інулін – це єдиний природний полісахарид, який 
на 95 % складається з фруктози. У кишківнику він розщеплюється частково та всмоктується у 
кровоносне русло, де зв’язується зі шкідливими продуктами обміну речовин, одночасно посилюючи 
абсорбції різних мінеральних солей, особливо кальцію, при цьому відбувається зниження рівня 
холестерину в сироватці крові, зменшення вмісту канцерогенів і гнильних речовин [42]. Інулін, який 
не розщепився, швидко виводиться, зв'язавши собою велику кількість непотрібних організму 
речовин, таких як важкі метали, радіонукліди, кристали холестерину, жирні кислоти та токсичні 
хімічні сполуки, що потрапили в організм з їжею або утворилися у процесі життєдіяльності 
хвороботворних мікробів, що живуть у кишківнику. Крім того, інулін значно стимулює скоротливу 
здатність кишкової стінки [47]. 

Властивості череди багатогранні, завдяки її хімічному складу. Високий вміст аскорбінової 
кислоти проявляє її антиалергічну властивість. Комбінація флавоноїдів і полісахаридів череди 
збільшує вміст кон'югованих жовчних кислот і холатохолестеріновий показник коефіцієнта жовчі. 
Вони входять до складу різних ферментних систем, впливаючи на процеси кровотворення, функцію 
печінкової клітини, тонус стінок судин, жовчних ходів, здатні попереджати утворення 
внутрішньосудинних тромбів. Екстракти з череди мають протимікробну дію відносно 
грампозитивних бактерій і деяких патогенних грибів. Флавоноїдні з'єднання череди (флавони і 
халкони) мають бактеріостатичну й інсектицидну властивості. Виражені протимікробні властивості 
череди зв'язані, крім того, і з великим вмістом марганцю в її препаратах [50].  

Завдяки лікувальним властивостям верби білої, її кору і листя широко використовують для 
приготування лікарських засобів традиційної та народної медицини. Листя рослини використовують 
у препаратах, що призначаються для зміцнення стінок судин, при колітах, гастриті і гіпергідроз. 
Встановлено, що верба має кровоспинну дію при шлунково-кишкових кровотечах. Кора верби білої 
має відхаркувальну, тонізуючу, протигрибкову, спазмолітичну, холеретичну, знеболюючу, 
дезинфікуючу й діуретичну властивості [22, 38, 45].  

Компоненти, які входять до складу кожної рослини в різній комбінації та кількості та додатково 
добавлені до кормових добавок, це – вітаміни. За умови нормального раціону і здорового способу 
життя потреба у вітамінах задовольняється природним шляхом. У разі одноманітного харчування, 
збідненого на натуральні рослинні продукти, спостерігається порушення обміну вітамінів. Дещо 
вища потреба у вітамінах у молодих тварин, а також під час захворювань. Нині відомо понад 20 

вітамінів, які мають безпосереднє значення для здоров'я людини та тварин. Усі вони розподілені на 

дві групи: жиророзчинні (кальциферол ‒ віт. D, каротиноїд – провітамін А, ретинол – віт. А, 
токоферол – віт. Е, філохінон – віт. К) водорозчинні (аскорбінова кислота – віт. С, біотин – віт. Н, 
нікотинова кислота – віт. РР, пантотенова кислота – віт. В5, піридоксин – віт. В6, рибофлавін – 

віт. В2, фолієва кислота – віт. В9, ціанокобаламін – віт. В12).  
Розглянемо декілька з них. Нестача (гіповітаміноз) віт. А спричинює патологічні зміни у функції 

епітеліальних тканин шкіри, дихальних шляхів, травного апарату, нервової та ендокринної систем. 
Слизові оболонки та шкіра висихають, розрихлюються, відбувається ороговіння епітелію 
(гіперкератоз), послаблюється їхня бар’єрна функція. Крім того, з’являються дегенеративні зміни в 
нервовій тканині, порушується координація рухів, виникають атаксія, паралічі [56]. 

При нестачі (гіповітамінозі) віт. Е накопичуються перекиси жирних кислот, які пошкоджують 
клітинні мембрани, спричиняючи дегенеративні зміни у статевих залозах, внутрішніх органах, 
скелетній мускулатурі, внаслідок чого порушується вагітність та припиняється розвиток ембріона [8]. 

У ссавців біотин (віт. Н) служить коферментом для чотирьох карбоксилаз, які відіграють важливу 
роль у метаболізмі глюкози, амінокислот і жирних кислот [41]. Дефіцит біотину призводить до 
зниження швидкості проліферації клітин, порушення імунної функції й аномальний розвиток плода 
[30]. Науково доведено, що біотин також відіграє важливу роль у регуляції експресії генів, 
впливаючи на деякі ефекти біотину у клітинній біології та розвитку плода [7]. Дослідження 
мікроматриць ДНК й інші дослідження щодо експресії генів показали, що біотин впливає на 
транскрипцію генів, що кодують цитокіни і їхні рецептори, онкогени та гени, що беруть участь у 
метаболізмі глюкози, і гени, які відіграють роль у гомеостазі біотину у клітинах [39]. 
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Висновки 

Аналіз ринку кормових добавок для непродуктивних тварин виявив значну кількість закордонніх 
продуктів, які мають досить високу вартість та містять лише морепродукти чи пивні дріжджі з 
різноманітними вітамінними добавками. Аналіз літератури та попередніх досліджень дав змогу 
ефективно поєднати рослинні компоненти і морепродукти для збалансування повноцінного 
харчування з метою запобігання порушень у роботі різних біологічних систем організму 
непродуктивних тварин. 

Поєднання вищезазначених складників кормових добавок ПрофіЛайн сприяє нормалізації всіх 
біохімічних процесів в організмі тварин, покращенню загального клінічного стану та інших 
показників залежно від направленості дії кормової добавки.  

Перспективи подальших досліджень. Провести дослідження на групах тварин (собаки та коти) 
щодо застосування кормових добавок з контролем клінічного стану тварин та динаміки 
гематологічних показників.  
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