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Анотація 

Голопура С.І. Теоретичне і експериментальне обґрунтування 

порушень метаболізму та колострального імунітету у великої рогатої 

худоби і їх корекція – на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі 

спеціальності 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин». Національний 

університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2020. 

У дисертації, на основі результатів досліджень, теоретично й 

експериментально обґрунтовано порушення метаболізму та колострального 

імунітету у великої рогатої худоби та проведено корекцію ранніх 

імунодефіцитів у новонароджених телят шляхом використання комплексного 

мінерального препарату «Стимтел» тільним коровам у сухостійний період і 

застосування нативних ліпосом та ліпосом із водорозчинними формами 

жиророзчинних вітамінів А та Е (препарат «Мембраностабіл») 

новонародженим телятам. 

Для визначення реальної ситуації щодо патології обміну речовин у 

жуйних тварин, її розвитку та поширення на основі диспансерного обстеження 

стада з’ясовано фактори, що сприяють виникненню порушень обміну речовин у 

великої рогатої худоби. 

Аналіз результатів лабораторних досліджень кормів зимово-весняних 

раціонів корів показав недостатність ряду макро- і мікроелементів.  

Під час клінічного дослідження сухостійних корів виявлено ряд змін, що 

характеризують порушення обміну білків, вуглеводів, вітамінів, мінеральних 

речовин. У великої рогатої худоби виявлено симптоми гіпомікроелементозів, 

остеодистрофії, кетозу, субклінічного ацидозу, гіповітамінозів. 

У різних вікових групах великої рогатої худоби сформовано контрольні 

групи лактуючих і сухостійних корів, новонароджених телят, телят віком 3 та 7 

місяців. Досліджено клінічний стан (температуру, пульс, кількість дихальних 

рухів і скорочення рубця, стан слизових оболонок, шкіри, лімфатичні вузли), 

морфологічні показники крові (кількість еритроцитів, лейкоцитів, лейкограма 
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крові, гематокритна величина крові) і біохімічні показники крові (вміст у крові 

гемоглобіну, а в сироватці крові – білка загального, альбумінів, глобулінів, 

глюкози, білірубіну загального, сечовини, креатиніну, холестеролу, Фосфору 

неорганічного, Кальцію загального, Калію, Натрію, активність аланін- і 

аспартатамінотрансферази, лактатдегідрогенази, лужної фосфатази, 

гаммаглутамілтранспептидази), здійснено біохімічний аналіз газів крові 

(величина рН, концентрація бікарбонатів (НCO3
-), зсув буферних основ (ЗБО), 

парціальний тиск вуглекислого газу (рСО2), досліджено вміст у крові і молозиві 

макро- і мікроелементів (Магнію, Калію, Натрію, Купруму, Феруму, Цинку), 

вміст у сироватці крові білків ( α-, β-, γ-глобулінів, трансферину, гаптоглобіну, 

імуноглобулінів G і М), вміст білків у плазмолемі ентероцитів, проведено 

цитологічний аналіз мазків крові. 

Розроблено комплексний мінеральний препарат «Стимтел» для превенції 

порушень метаболізму та колострального імунітету у великої рогатої худоби, 

експериментально обґрунтовано його профілактичну дію на організм 

сухостійних корів і народжених телят.  

Під час дослідження впливу препарату «Стимтел» на організм 

сухостійних корів встановлено покращення стану шкіри і видимих слизових 

оболонок, а саме: відсутність явищ гіперкератозу та підвищеної складчатості 

шкіри, шкіра еластична, без ознак шелушіння, видимі слизові оболонки блідо-

рожевого кольору. Через 45 діб застосування препарату «Стимтел» в корів 

дослідної групи, порівнюючи з контрольною, зменшилась частота пульсу. 

Починаючи з 21-ї доби застосування препарату «Стимтел», у крові корів 

достовірно збільшилась кількість еритроцитів, а в сироватці крові – 

концентрація гемоглобіну і глюкози та знизився вміст білірубіну загального. 

Показники обміну білків (загальний білок, альбуміни, α-, β-, γ-глобуліни) в 

сироватці крові сухостійних корів показали на ефективну дію компонентів 

комплексного мінерального препарату «Стимтел» на синтез різних білкових 

фракцій та формування пулу імуноглобулінів. Препарат «Стимтел» не 
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спричиняв підвищення активності аспартат- і аланінамінотрансферази, 

гамаглутамілтранспептидази, лактатдегідрогенази та лужної фосфатази.  

Застосування препарату «Стимтел» коровам у сухостійний період 

забезпечує їхній організм мінеральними речовинами та сприяє достовірному 

підвищенню макро- і мікроелементів у складі молозива першого удою корів 

дослідної групи, порівнюючи з показниками у тварин контрольної групи.  

Встановлено, що застосування сухостійним коровам препарату 

«Стимтел» позитивно впливає на організм народжених ними телят. Зокрема, 

тварини активні, швидко споживають свою порцію молозива, а в подальшому – 

молока. Телята демонструють більшу стабільність та мають краще розвинені 

адаптаційні механізми до позаутробного життя, порівнюючи з телятами, 

народженими від корів контрольної групи, що проявляється достовірним 

збільшенням кількості еритроцитів та підвищенням вмісту гемоглобіну у їх 

крові, гематокритної величини, а в сироватці крові – вмісту глюкози, білку 

загального, альбумінів, β- і γ-глобулінів та зниженням рівня білірубіну 

загального та активності АлАТ, АсАТ, ЛДГ, ГГТП, ЛФ. 

Розроблено фосфоліпідвмісні препарати у формі нативних ліпосом і 

ліпосом із водорозчинними формами жиророзчинних вітамінів А та Е (препарат 

«Мембраностабіл») і експериментально досліджено їхню профілактичну 

ефективність за порушень метаболізму в організмі новонароджених телят. 

З’ясовано вплив нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» на 

морфологічні і біохімічні показники крові та стан колострального і 

постколострального імунітету у новонароджених телят. Зокрема, в 

новонароджених телят відбувається закономірне становлення морфологічного 

складу крові, яке проходить із більш вираженими змінами стосовно 

становлення резистентності організму в перші 3 доби життя тварин під дією 

нативних ліпосом і в наступний період – до 11-ї доби їх життя під дією 

препарату «Мембраностабіл». Встановлено відсутність цитотоксичного впливу 

нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл», а також їх стимулюючий 
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вплив на еритроїдний росток кісткового мозку, який виражається у 

достовірному збільшені кількості еритроцитів у крові телят дослідних груп на 

11-ту добу їх життя. Застосування нативних ліпосом і препарату 

«Мембраностабіл» позитивно впливає на обмін білків в організмі 

новонароджених телят, забезпечуючи переважання анаболічних процесів над 

катаболічними, сприяє підвищенню ефективності транспорту альбумінів, 

гаптоглобінів, трансферинів, імуноглобулінів G і М у нативному стані з 

кишечника у кровоносне русло та є профілактикою виникнення розладів 

травлення у телят. 

Показано, що застосування вітамінів А та Е у складі препарату 

«Мембраностабіл» стимулює підвищення білоксинтезуючої здатності 

гепатоцитів, що в семидобовому віці телят характеризується достовірно вищим 

вмістом у сироватці крові альбумінів, трансферинів і нижчим рівнем сечовини 

та креатиніну. 

Досліджено інтенсивність процесів транспорту IgМ молозива в 

кишечнику телят першої і другої дослідних груп у перші години їх життя, що 

вказують на мембраностабілізуючу дію ліпосомальних макрокапсулярних 

препаратів, які виготовлені на основі соєвого лецитину.  

З’ясовано вплив нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» на 

формування колострального імунітету та синтез власних IgG у ранній 

постнатальний період великої рогатої худоби, що підтверджується достовірно 

вищим рівнем IgG у сироватці крові телят 3-х добового віку та достовірно 

підвищує синтез власних IgG в їх організмі на 7-му і 11-ту добу їх життя. 

Під дією нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» змінюється 

частка, білків плазмолеми ентероцитів з молекулярними масами 10–15 кДа, 15–

24, 37, 40, 43, і 50–75 кДа, порівнюючи із загальним їх вмістом у плазмолемі 

ентероцитів телят через 6 годин після народження і на 1-шу добу їх життя. 

Досліджено вплив нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» на 

експресію низько-, середньо- і високомолекулярних білків плазмолеми 
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ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят у період формування 

колострального імунітету. Зокрема, вони достовірно стимулюють синтез та 

експресію білків з молекулярними масами 10–15 кДа, 37, 40, 43 і 50–75 кДа 

плазмолеми ентероцитів порожньої кишки. Зростання експресії цих білків у 

плазмолемі ентероцитів під впливом нативних ліпосом і препарату 

«Мембраностабіл» сприяє підвищенню рівня колостральних імуноглобулінів у 

сироватці крові новонароджених телят. Зокрема, рівень експресії білків 

плазмолеми ентероцитів з молекулярними масами 50–75 кДа має сильний 

зворотній кореляційний зв’язок із вмістом IgM в сироватці крові телят через 24 

години після їх народження. 

Встановлено, що застосування новонародженим телятам препаратів з 

нативних ліпосом на основі соєвого лецитину та препарату «Мембраностабіл» 

сприяє подовженню часу для трансмембранного перенесення імуноглобулінів з 

молозива корови-матері в кров новонародженого теляти. На це вказує 

достовірно вища експресія білків з молекулярними масами 50–75 кДа у 

плазмолемі ентероцитів через 24 години після народження телят першої і 

другої дослідних груп, порівняно з показниками у телят контрольної групи. 

Отже, на основі проведених досліджень встановлено особливості 

метаболічних порушень у сухостійних корів та, на їх фоні, порушення 

формування колострального імунітету у народжених ними телят; теоретично й 

експериментально обґрунтовано окремі етіологічні чинники та патогенетичні 

механізми порушень обміну білків і мінеральних речовин в організмі корів-

матерів і запропоновано методи профілактики порушень формування 

колострального імунітету у новонароджених телят. 

Ключові слова: сухостійні корови, новонароджені телята, 

колостральний імунітет, гіпомікроелементози, плазмолема ентероцитів, 

імуноглобуліни G і M, імунодефіцит, стимтел, нативні ліпосоми, 

мембраностабіл, кров, молозиво, неонатальна патологія, розлади травлення. 
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ANNOTATION 

Holopura S.I. Theoretical and experimental substantiation of disorders of 

metabolism and coloral immunity in cattle and their correction — The 

manuscript. Thesis for Doctoral degree on veterinary sciences in specialty 16.00.01 

"Diagnosis and Animal Therapy". National University of Life and Environmental 

Sciences. Kyiv, 2020. 

In the dissertation, based on the results, the disorders of metabolism and 

colostral immunity in cattle were theoretically and experimentally substantiated and 

the correction of early immunodeficiency in newborn calves by the application of 

mineral medication "Stimtel" to pregnant cows during the dry period and native 

liposomes and liposomes with water-soluble forms of fat-soluble vitamins A and E 

(medication "Membranostabil") to newborn calves. 

As for the real information about the metabolic pathology in cattle, its course 

and spread, the factors, which promote appearance of metabolic disorders in cattle, 

were revealed during dispensary examination of the herd. 

Assessment of the results of laboratory tests of the feed used for winter and 

spring rations of cows showed a lack of a number of macro- and micronutrients. 

During the physical examination of cows on dry period a row of changes was 

detected, which characterize disorders of protein, carbohydrate, vitamin, and mineral 

metabolism. Hypomicroelementosis, osteodystrophy, ketosis, subclinical acidosis, 

and hypovitaminosis were detected in cattle. 

In different physiological groups of cattle the control groups of lactating cows 

and ones on dry period, newborn calves, and ones aged 3 and 6-7 months were 

formed. Physical state was examined (temperature, pulse, number of respiratory 

movements and rumen contractions, state of mucous membranes, skin, lymphatic 

nodes), morphological blood levels (number of erythrocytes, leukocytes, leukogram, 

and hematocrit), biochemical blood levels (level of hemoglobin in blood, and in the 

serum - total protein, albumin, globulins, glucose, total bilirubin, urea, creatinine, 

cholesterol, inorganic Phosphorus, total Calcium, Potassium, Sodium, the activity of 
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alanine and aspartate aminotransferase, lactate dehydrogenase, alkaline phosphatase  

homoglutamyltransferase) and biochemical analysis of blood gases (pH level, 

bicarbonate concentration (НСО3
-), shift of buffer bases, paired pressure of a carbon 

dioxide (рСО2)) were performed; the level of macro- and microelements in blood and 

colostrum (Magnesium, Potassium, Sodium, Copper, Iron, and Zinc), the level of 

proteins in blood serum (α-, β-, γ-globulins, transferrin, haptoglobin, 

immunoglobulins G and M), and the level of proteins in plasmalemma of enterocytes 

were assessed; the cytological analysis of blood smears was performed. 

Complex mineral medication "Stimtel" for prevention of disorders of 

metabolism and colostral immunity in cattle was developed; its prophylactic efficacy 

on organism of cows during dry period and their calves was experimentally 

substantiated. 

During the study of impact of the "Stimtel" medication on dry cows the 

improved condition of skin and visible mucous membranes was found: no signs of 

hyperkeratosis or a strong folds, the skin is elastic, without peeling, visible mucous 

membranes of light-pink color. After 45 days of use of the medication "Stimtel" in 

cows of the experimental group, compared with the control one, the heart rate 

decreased. From the 21st day of application of the medication "Stimtel" in the blood 

of cows significantly increased the number of erythrocytes, and in the serum 

increased concentration of hemoglobin and glucose, and decreased the content of 

total bilirubin. Indicators of protein metabolism (total protein, albumin, α-, β-, γ-

globulins) in the serum of dry cows showed the effective influence of the components 

of the complex mineral medication "Stimtel" on the synthesis of various protein 

fractions and the formation of immunoglobulins. "Stimtel" medication did not 

increase the activity of aspartate and alanine aminotransferases, gamma glutamyl 

transpeptidase, lactate dehydrogenase and alkaline phosphatase. 

The application of "Stimtel" medication to the cows during the dry period 

provides their organism with mineral compounds and promotes a reliable increase of 
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content of micro- and macroelements in the first portion of colostrum, compared to 

the same indices in animals of control group. 

It is established that application of the medication "Stimtel" in cows on dry 

period has a positive effect on the body of calves born from them. In particular, 

animals are active, quickly consume their portion of colostrum, and milk. Calves 

show greater stability and better developed adaptation mechanisms to extrauterine 

life compared to calves born from control cows, which is manifested by a significant 

increase of erythrocytes, hemoglobin, and hematocrit in their blood, the level of 

glucose, total protein, albumin, β- and γ-globulins increased and the level of total 

bilirubin and the activity of indicator enzymes decreased in the serum. 

Phospholipid-containing preparations in the form of native liposomes and 

liposomes with water-soluble forms of fat-soluble vitamins A and E (the medication 

"Membranostabil") were developed and their prophylactic effectiveness in metabolic 

disorders in newborn calves was experimentally investigated. 

The effect of native liposomes and the medication "Membranostabil" on the 

morphological and biochemical parameters of the blood and the state of colostral and 

post colostral immunity in newborn calves was established. In particular, in newborn 

calves the natural formation of morphological composition of blood takes place with 

more pronounced changes of resistance during the first 3 days of life under the action 

of native liposomes and in the following period until the 11th day of their life under 

the action of the medication "Membranostabil". The absence of cytotoxic effect of 

native liposomes and "Membranostabil" medication was established. According to 

the obtained results, the native liposomes and "Membranostabil" medication have a 

stimulating effect on the development of the erythroid lineage of bone marrow, which 

has been proven by the reliable increase of erythrocytes count in blood of calves from 

experimental groups on the 11th day of life. The use of native liposomes and the 

medication "Membranostabil" has a positive effect on protein metabolism in newborn 

calves, providing an advantage of anabolic processes over catabolic, increase of the 

efficiency of transport of albumins, haptoglobins, transferrins, and immunoglobulins 
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G and M in the native state from intestine into the bloodstream, and prevents 

digestion disorders in calves. 

It is shown that the use of vitamins A and E in the medication 

"Membranostabil" stimulates the increase in the protein-synthesizing ability of 

hepatocytes, which at the age of 7 days in calves is characterized by significantly 

higher serum albumin, transferrin and lower levels of urea and creatinine. 

The intensity of  transport processes of colostrum IgM in the intestine of calves 

of the first and second experimental groups during the first hours of their lives was 

studied; the membrane-stabilizing effect of liposomal macrocapsular preparations 

made on the base of soybean lecithin has been proven. 

The positive influence of native liposomes and the medication 

"Membranostabil" on the formation of colostral immunity and synthesis of own IgG 

in the early postnatal period of cattle was confirmed by a significantly higher level of 

IgG in the serum of calves at the age of 3 days; it also significantly increases the 

synthesis of own IgG on the 7th and 11th day of their lives. 

Under the action of native liposomes and the medication "Membranostabil" the 

part of proteins of enterocyte plasmalemma with molecular mass of 10-15 kDa, 15-

24, 37, 40, 43, and 50-75 kDa is changed compared with their total content in the 

plasmalemma of enterocytes of calves at the age of 6 hours and 1 day. 

The influence of native liposomes and the medication "Membranostabil" on the 

expression of low-, medium-, and high-molecular-weight proteins of plasmalemma of 

enterocytes of the jejunum of newborn calves during the formation of colostral 

immunity was studied. In particular, they significantly stimulate the synthesis and 

expression of proteins with molecular mass of 10-15 kDa, 37, 40, 43 and 50-75 kDa 

of plasmolemma of enterocytes of the jejunum. The increase in the expression of 

these proteins in the plasmalemma of enterocytes under the influence of native 

liposomes and the medication "Membranostabil" contributes to the increase in the 

level of colostral immunoglobulins in the serum of newborn calves. In particular, the 

expression level of enterocyte plasmalemma proteins with molecular mass of 50-



11 
 

 

75 kDa has a strong inverse correlation with the content of IgM in the serum of 

calves at the age of 24 hours. 

It was found that the use of medications from native liposomes based on 

soybean lecithin and the medication "Membranostabil" in newborn calves prolongs 

the time for transmembrane transfer of immunoglobulins from the colostrum of the 

mother cow into the blood of the newborn calf. This is indicated by a significantly 

higher expression of proteins with molecular mass of 50-75 kDa in the plasmalemma 

of enterocytes of calves from the first and second experimental groups at the age of 

24 hours, compared with calves of the control group. 

Thus, on the basis of current research, the peculiarities of metabolic disorders 

in cows of dry period and on this basis the violation of the formation of colostral 

immunity in calves born from them; some etiological factors and pathogenetic 

mechanisms of disorders of metabolism of proteins and minerals in the body of cows 

are theoretically and experimentally substantiated and methods of prevention of 

disorders of colostral immunity formation in newborn calves are proposed. 

Key words: cows of dry period, newborn calves, colostral immunity, 

hypomicroelementosis, enterocyte plasmalemma, immunoglobulins G and M, 

immunodeficiency, Stimtel, native liposomes, Membranostabil, blood, colostrum, 

neonatal pathology, digestive disorders. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І 

ТЕРМІНІВ 

ААС – атомно-абсорбційний спектрофотометр  

АлАТ – аланінамінотрансфераза  
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АсАТ – аспартатамінотрансфераза  

БМ – базолатеральна мембрана ентероцитів 

ВП – відокремлений підрозділ 

ГГТПД – гамаглутамілтранспептидаза  
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ДВЗ-синдром – синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання 

ЕДТА – етилендіамінтетраоцтова кислота  
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РЕС – ретикуло-ендотеліальна система 

СР – суха речовина 
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Co – Кобальт  

Cu – Купрум  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Основним завданням державної політики в 

аграрному секторі є організація, розроблення і здійснення низки заходів щодо 

гарантування продовольчої безпеки населення. В цьому ракурсі великого 

значення набувають заходи, що спрямовані на збереження поголів’я 

сільськогосподарських тварин і скорочення їхніх втрат, особливо молодняку. 

Для вирішення цього завдання необхідним є науково обґрунтований підхід до 

забезпечення ветеринарних технологій ведення тваринництва, в яких 

пріоритетним має бути застосування превентивних заходів з недопущення 

розвитку захворювань. 

Незважаючи на широку програму профілактичних заходів та потужний 

арсенал застосовуваних засобів [12, 29, 31, 254], сьогодні серйозною 

проблемою залишається відхід телят до досягнення ними зрілого віку, який 

становить понад 20 %, зокрема 6–10 % у молочний період вирощування тварин 

[246, 465]. Окрім цього, у разі перебігу хвороби у телят наслідком є зниження 

загальної неспецифічної резистентності їх організму, що створює передумови 

для виникнення інших захворювань [12].  

Особливо відповідальним періодом для великої рогатої худоби є перші 

місяці життя тварин, адже саме у цей час виникають виробничі втрати, що 

пов’язані із захворюваністю та загибеллю телят [12]. Саме в цей час у 

новонародженого теляти відбувається формування колострального імунітету, 

становлення власного імунітету та найбільш інтенсивний розвиток органів 

травлення. Водночас застосування заходів профілактики неонатальних 

патологій вимагає розуміння особливостей системи травлення та імунної 

системи телят, потреби тварин у поживних речовинах та їх задоволення [51]. 

Дослідженням становлення колострального імунітету в новонароджених 

телят було присвячено багато наукових праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених [122, 208, 256, 310, 406, 433, 465, 543]. У багаточисельних дослідженнях 

було доведено, що молозиво є найбільш дієвим природним імуномодулятором 
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та імунопротектором [152, 226, 278]. Імуномодулюючі властивості молозива 

забезпечують імунокомпетентні клітини (нейтрофіли, моноцити, базофіли, 

лімфоцити), цитокіни та імуноглобуліни, які містяться в ньому. Натомість 

успішність передачі колострального імунітету новонародженому теляті з 

молозивом корови-матері визначається за вмістом імуноглобулінів у крові. 

Якщо через 24–48 годин після народження теляти вміст імуноглобулінів у 

сироватці крові є меншим за 10 мг/мл, то прийнято вважати, що ефективного 

формування колострального імунітету не відбулося [406, 433, 465].  

На формування колострального імунітету в організмі новонароджених 

телят впливає значна кількість факторів. Насамперед, це забезпечення корів у 

сухостійний період всіма необхідними біологічно активними речовинами, 

зокрема макро- та мікроелементами, а також кількість, якість і повноцінність 

молозива за вмістом у ньому імуноглобулінів, поживних і біологічно активних 

речовин, своєчасність і частота його випоювання новонародженому теляті, 

вплив антропогенних факторів та факторів навколишнього середовища. Однак, 

у літературних джерелах майже відсутні дані щодо ролі молекулярних 

механізмів транспорту імуноглобулінів молозива в нативному стані через 

плазмолему ентероцитів тонкого кишечника новонароджених телят та ролі 

речовин, які могли б корегувати ці процеси і сприяти підвищенню рівня 

колострального імунітету.   

Тому, розроблення нових методів корекції механізмів формування 

колострального імунітету в телят, їх теоретичне й експериментальне 

обґрунтування сьогодні є актуальним, оскільки дає змогу забезпечити 

збереження високого імунного статусу і міцного здоров’я новонародженого 

молодняка та вирощування з нього високопродуктивних тварин.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є окремим розділом науково-дослідних держбюджетних тем 

кафедри терапії і клінічної діагностики Національного університету біоресурсів 

і природокористування України: «Вивчити особливості метаболічної і 
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функціональної адаптації телят до позаутробного життя і розробити способи 

профілактики і корекції виявлених порушень» (номер державної реєстрації 

0101U003460, 2001–2005 рр.), «Забезпечення здоров’я тварин на основі 

диспансеризації стада» (номер державної реєстрації 0109U003212, 2009–

2011 рр.); «Розробити препарати з використанням нанотехнологій у 

ліпосомальній та мікрокапсулярній формах і дослідити їх клінічну ефективність 

при незаразній патології тварин» (номер державної реєстрації 0112U003000, 

2011–2014 рр.), а також ініціативних наукових тем «Роль колострального 

імунітету в системі профілактики розладів травлення у новонароджених телят» 

(номер державної реєстрації 0115U003948, 2015–2019 рр.); «Механізми 

формування колострального імунітету у тварин, їх порушення та розробка 

засобів корекції» (номер державної реєстрації 0115U003947, 2015–2019 рр.). 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є вивчення, 

теоретичне й експериментальне обґрунтування механізмів порушення 

метаболізму і колострального імунітету та розроблення ефективних засобів їх 

профілактики у великої рогатої худоби. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 

– провести диспансеризацію великої рогатої худоби в окремих 

господарствах Київської і Черкаської областей та дослідити поширення,  

причини виникнення і прояв порушень метаболізму та колострального 

імунітету у тварин цього виду; 

– встановити макро- і мікроелементний склад кормів для годівлі великої 

рогатої худоби; 

– дослідити клінічний стан, морфологічні та біохімічні показники крові 

високопродуктивних лактуючих і сухостійних корів та телят різновікових груп; 

– експериментально обґрунтувати заходи профілактики порушення 

метаболізму та колострального імунітету у великої рогатої худоби; 
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– розробити комплексний мінеральний препарат для профілактики 

порушень метаболізму та колострального імунітету у великої рогатої худоби, 

експериментально обґрунтувати його дію на організм сухостійних корів  

та народжених від них телят; 

– дослідити вміст окремих макро- і мікроелементів у молозиві корів 

першого надою за застосування комплексного мінерального препарату 

«Стимтел»; 

– визначити вплив комплексного мінерального препарату «Стимтел»  

за його застосування коровам-матерям на становлення колострального 

імунітету в організмі народжених ними телят; 

– розробити фосфоліпідвмісні препарати у формі нативних ліпосом  

і ліпосом із водорозчинними формами жиророзчинних вітамінів А та Е, 

апробувати і експериментально дослідити їх профілактичну ефективність  

за порушень метаболізму в організмі новонароджених телят; 

– з’ясувати вплив нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл»  

на морфологічні і біохімічні показники крові та стан колострального  

і постколострального імунітету у новонароджених телят; 

– виявити вплив нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл»  

на експресію низько-, середньо-, і високомолекулярних білків плазмолеми 

ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят у період формування 

колострального імунітету. 

Об’єкт дослідження – механізми порушення метаболізму та 

колострального імунітету у великої рогатої худоби та методи їх профілактики. 

Предмет дослідження – морфологічні, біохімічні показники та гази крові 

великої рогатої худоби, макро- і мікроелементний склад раціону та молозива 

корів, білкові фракції плазмолеми ентероцитів порожньої кишки 

новонароджених телят. 

Методи дослідження: клінічні (огляд, пальпація, перкусія, аускультація, 

термометрія), морфологічні (кількість еритроцитів, лейкоцитів, лейкограма, 
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гематокритна величина крові); біохімічні (вміст у крові гемоглобіну, а в 

сироватці крові білка загального, альбумінів, глобулінів, глюкози, білірубіну 

загального, сечовини, креатиніну, холестеролу, Фосфору неорганічного, 

Кальцію загального, Калію, Натрію, активності аланінамінотрансферази 

(АлАТ) і аспартатамінотрансферази (АсАТ), лужної фосфатази (ЛФ), 

лактатдегідрогенази (ЛДГ), гамаглутамілтранспептидази (ГГТП), метод 

біохімічного аналізу газів крові за допомогою біохімічного мікроаналізатора 

газів крові (величина рН, концентрація бікарбонатів (НCO3
-), зсув буферних 

основ (ЗБО), парціальний тиск вуглекислого газу (рСО2), атомно-абсорбційної 

спектрометрії з атомізацією в полум’ї (вміст у крові і молозиві Магнію, Калію, 

Натрію, Купруму, Феруму, Цинку), цитологічні (аналіз мазків крові), 

патоморфологічні (отримання ділянки порожньої кишки); електрофоретичні 

(вміст у сироватці крові α-, β-, γ-глобулінів, трансферину, гаптоглобіну, 

імуноглобулінів G і М, вміст білків у плазмолемі ентероцитів) хроматографічні 

(вміст фосфоліпідів), спектроскопічні (розмір ліпосом), статистичні (обробка 

цифрових показників).  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше теоретично й 

експериментально обґрунтовано порушення метаболізму та колострального 

імунітету у великої рогатої худоби і проведено корекцію ранніх імунодефіцитів 

у новонароджених телят шляхом використання комплексного мінерального 

препарату «Стимтел» тільним коровам у сухостійний період та застосування 

нативних ліпосом і ліпосом із водорозчинними формами жиророзчинних 

вітамінів А та Е (препарат «Мембраностабіл») новонародженим телятам. 

За результатами диспансерного обстеження господарств північно-східної 

геохімічної зони та на основі показників клінічного статусу, метаболічного й 

елементного профілю крові, макро- і мікроелементного складу корму 

теоретично доведено та практично обґрунтовано вплив дефіциту есенціальних 

мікроелементів на стан обміну речовин у сухостійних корів, мінеральний склад 
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молозива та його вплив на механізми формування колострального імунітету у 

новонароджених телят.   

На підставі результатів досліджень розроблено новий комплексний 

мінеральний препарат «Стимтел», визначено його вплив на обмінні процеси в 

організмі сухостійних корів, мінеральний склад молозива, адаптацію 

новонароджених телят до позаутробного життя та механізми формування 

колострального імунітету.  

Вперше запропоновано застосування нативних ліпосом на основі соєвого 

лецитину і ліпосом із водорозчинними формами жиророзчинних вітамінів А та 

Е (препарат «Мембраностабіл») з метою корекції формування колострального 

імунітету в організмі новонароджених телят.  

Доведено позитивний вплив застосування макрокапсул нативних ліпосом 

і препарату «Мембраностабіл» на кількісний та якісний склад еритроцитів 

новонароджених телят, а препарату «Мембраностабіл» – на стимуляцію 

еритроїдного ростка кісткового мозку. 

Теоретично й експериментально обґрунтовано ефективність 

профілактики імунодефіцитного стану новонароджених телят за використання 

нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл», що підтверджується 

достовірно вищими показниками вмісту загального білка, альбумінів, 

глобулінів, трансферину, гаптоглобіну, імуноглобулінів G та М у сироватці 

крові новонароджених телят у період формування колострального імунітету. 

Вперше доведено, що застосування новонародженим телятам нативних 

ліпосом з фосфоліпідного бішару на основі соєвого лецитину та препарату 

«Мембраностабіл» вже впродовж першої доби достовірно стимулює синтез та 

експресію білків з молекулярними масами 10–15 кДа, 37, 40 та 43 кДа на 

плазмолемі ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят, що сприяє 

підвищенню рівня колостральних імуноглобулінів у сироватці їх крові. 

Встановлено, що застосування новонародженим телятам нативних 

ліпосом і препарату «Мембраностабіл» сприяє подовженню часу для 



36 
 

 

перенесення імуноглобулінів з молозива в кров. Шляхом проведених 

розрахунків вперше показано наявність сильного зворотного кореляційного 

зв’язку між рівнем експресії білків плазмолеми ентероцитів з молекулярними 

масами 50–75 кДа та вмістом IgM у сироватці крові телят через 24 години після 

їх народження, що дає змогу запобігати розвитку неонатальних патологій в 

перші доби життя тварин. 

Теоретичне та й експериментальне обґрунтування порушень метаболізму 

і формування колострального імунітету в організмі великої рогатої худоби є 

актуальним, а запропоновані методи корекції дають змогу вирішити проблему 

комплексної профілактики імунодефіцитного стану новонароджених телят. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження підтверджено патентами на 

корисні моделі «Ветеринарний препарат «Мембраностабіл» та «Спосіб 

підвищення рівня колострального імунітету в організмі телят». 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

клінічного, морфологічного та біохімічного дослідження крові, макро- і 

мікроелементного складу кормів, крові і молозива розроблено комплексний 

мінеральний препарат «Стимтел», теоретично й експериментально 

обґрунтовано його лікувально-профілактичну ефективність для корекції 

метаболічних процесів у сухостійних корів, адаптації до позаутробного життя 

та формування належного рівня колострального імунітету у народжених від 

них телят. 

Експериментально обґрунтовано доцільність застосування 

макрокапсулярних препаратів нативних ліпосом на основі соєвого лецитину та 

ліпосом із водорозчинними формами жиророзчинних вітамінів А та Е, (за 

назвою препарат «Мембраностабіл») для покращання і пролонгування процесів 

транспорту колостральних імуноглобулінів у нативному стані через 

плазмолему ентероцитів тонкого кишечика телят, підвищення рівня та 

подовження дії колострального імунітету, запобігання розвитку постнатальних 

патологій, які супроводжуються розладами травлення. 
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Ветеринарний препарат «Мембраностабіл» зареєстрований у Державному 

реєстрі патентів України на корисну модель за номером № 92841 від 

10.09.2014 р., а також розроблений патент на корисну модель за № 97478 від 

10.03.2015 р. на «Спосіб підвищення рівня колострального імунітету в 

організмі телят».  

Здобувач є співавтором практичних та науково-практичних рекомендацій: 

«З профілактики патології обміну речовин у сухостійних корів та 

новонароджених телят», (затверджено науково-методичною радою 

Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної 

політики України, 2005 р.); практичних рекомендацій для навчально-дослідних 

господарств Національного університету біоресурсів і природокористування 

України щодо забезпечення здоров’я корів і телят (затверджено вченою радою 

Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини та якості і безпеки 

продукції тваринництва Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, 2011 р.); науково-практичних рекомендацій 

«Регуляція рівня колострального імунітету у новонароджених телят» 

(затверджено науково-методичною радою Державної ветеринарної і 

фітосанітарної служби України, 2014 р.).  

Матеріали дисертації впроваджено у сільськогосподарських 

підприємствах Васильківського і Фастівського районів Київської області, 

використовуються у навчальному процесі під час викладання дисципліни 

«Внутрішні хвороби тварин» на кафедрі терапії і клінічної діагностики 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

кафедрі внутрішніх хвороб тварин і на кафедрі клінічної діагностики та 

клінічної біохімії Харківської державної зооветеринарної академії; кафедрі 

клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету; кафедрі терапії, фармакології, клінічної 

діагностики та хімії Сумського національного аграрного університету; кафедрі 

внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного 
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університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького; 

кафедрі терапії імені професора П. І. Локеса Полтавської державної аграрної 

академії. 

Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно провів пошук і аналіз 

літературних джерел, підбір і формування груп тварин, виконав, проаналізував 

та узагальнив весь обсяг експериментальних досліджень, провів статистичну 

обробку та обґрунтування результатів. Основні положення та висновки 

дисертації обговорювалися із науковим консультантом, доктором біологічних 

наук, професором, академіком НААН М. І. Цвіліховським. Морфологічні і 

біохімічні дослідження крові та плазмолеми ентероцитів великої рогатої худоби 

досліджено на базі проблемної наукової лабораторії «Внутрішніх незаразних 

хвороб тварин» кафедри терапії і клінічної діагностики Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, Української 

лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, Інституту біохімії 

імені О. В. Палладіна НАН України. Дослідження вмісту макро- і 

мікроелементного складу кормів, крові та молозива проведено на базі Інституту 

геохімії навколишнього середовища НАН України.  

Конструювання та створення нового комплексного мінерального 

препарату «Стимтел» проводили в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії 

НАН України за консультативної допомоги кандидата хімічних наук 

П. Г. Дульнєва, кандидата ветеринарних наук В. І. Берези. Конструювання та 

створення нативних ліпосом з фосфоліпідного бішару на основі соєвого 

лецитину та препарату «Мембраностабіл» здійснювали на базі наукового 

відділу тепломасообміну в дисперсних системах Інституту технічної 

теплофізики НАН України за сприяння провідного наукового співробітника, 

доктора технічних наук Л. Ю. Авдєєвої. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, що є 

результатом особистої роботи здобувача. 
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Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації 

доповідалися, обговорювалися та отримали загальну позитивну оцінку на: 

міжнародних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького 

складу і аспірантів Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, 2003–2019 рр.); ІІІ конференції 

Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів (м. Харків, 2004 р.); 

Міжнародній конференції «Актуальні проблеми ветеринарної медицини» 

(м. Харків, 2007 р.); VII Міжнародній науково-технічній конференції, 

присвяченій 110-річчю Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» «Приладобудування 2008: стан і 

перспективи» (м. Київ, 2008 р.); VІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми неінфекційної патології тварин» (м. Біла Церква, 

2008 р.); IX Міжнародній науково-технічній конференції «Приладобудування 

2010: стан і перспективи» (м. Київ, 2010 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції Державної наукової установи Самарська науково-дослідна 

ветеринарна станція Російської академії сільсько-господарських наук 

«Актуальные проблемы ветнауки в агропроме» (м. Самара, Російська 

Федерація, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (м. Львів, 2010 р); 

Х Міжнародній науково-технічній конференції «Фізичні процеси та поля 

технічних і біологічних об’єктів» (м. Кременчук, 2011 р.); Х Міжнародному 

конгресі спеціалістів ветеринарної медицини «Охорона здоров’я продуктивних 

тварин» (м. Бровари, 2012 р.); Міжнародній науковій конференції «Біоресурси 

планети та біобезпека навколишнього середовища: проблеми та перспективи» в 

рамках 7 секції «Актуальні проблеми ветеринарної медицини у забезпеченні 

продовольчої безпеки та ветеринарного благополуччя в умовах глобальної 

трансформації» (м. Київ, 2013 р.); XIV і XV міжнародних конгресах 

спеціалістів ветеринарної медицини (м. Київ, 2016 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Сучасні тенденції ветеринарної освіти та науки» 
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(м. Київ, 2019 р.); «Львівсько-Вроцлавській науковій конференції з діагностики 

і терапії внутрішніх хвороб тварин: минуле, сьогодення, майбутнє» (м. Львів, 

2019 р.).  

Публікації. Основний зміст дисертації опубліковано в 49 наукових 

працях, з яких 2 монографії, 14 статей у наукових фахових виданнях України, 9 

статей у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, стаття в іншому науковому виданні, 2 патенти 

України на корисну модель, 3 науково-практичні рекомендації, 3 навчальні 

посібники та 15 тез наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, 

вступу, огляду літератури, матеріалу і методів виконання роботи, результатів 

експериментальних досліджень, аналізу й узагальнення результатів досліджень, 

висновків, пропозицій виробництву, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг роботи викладено на 438 сторінках, вона містить 38 таблиць та 

ілюстрована 59 рисунками. Список використаних джерел налічує 647 

найменувань, з яких 303 латиницею. 

 



41 
 

 

РОЗДІЛ 1. 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Механізми формування колострального імунітету у великої 

рогатої худоби в нормі і за патології 

Формування імунного статусу організму тварин і людини, як 

макроорганізму живої природи, є надважливим етапом становлення його 

стійкості до мікроорганізмів, які у величезній кількості (десятки, сотні 

мілліонів) потрапляють в організм відразу після його народження, тобто на 

самому початку постнатального онтогенезу. 

У жуйних тварин, зокрема у великої рогатої худоби, як відомо, період 

новонародженості є етапом адаптації тварин до нових умов життя, що 

проходить у тісній взаємозалежності з функціонуванням материнського 

організму [235]. 

Так, результати досліджень [136] вказують, що в крові новонароджених 

телят, до прийому ними молозива, відсутні імуноглобуліни, мало лейкоцитів і, 

особливо, лімфоцитів, а також низькою є бактерицидна і лізоцимна активність 

сироватки крові. Натомість, ряд дослідників вказують, що імуноглобуліни 

можуть синтезуватися власною лімфоїдною тканиною плодів і новонароджених 

[471]. IgM і IgG виявляються в крові плодів великої рогатої худоби вже в 130 - 

145-добовому їх віці [303]. Так, кількість лейкоцитів у крові щойно народжених 

телят складає 4,8±0,92 Г/л, лімфоцитів – 2,8±0,24 Г/л, імуноглобулінів 

4,8±0,72 г/л, бактерицидна активність 26,1±2,71 %, лізоцимна активність 

1,5±0,23 %. В цей же час високою залишається активність макрофагів, що й 

забезпечує необхідний захист новонародженої тварини в перші години життя 

до споживання нею  молозива [136]. Однак, синтез організмом імуноглобулінів 

під час його пренатального розвитку відбувається в незначних кількостях і не 

забезпечує захисту новонародженого від впливу на нього багатьох інфекційних 

чинників [303]. 
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Вміст білку загального в сироватці крові телят до першого випоювання їм 

молозива становить 40–50 г/л [233]. Основна маса білків сироватки крові у 

новонароджених телят цього періоду представлена лише альбумінами та α-

глобуліном-фетуїном [321]. В той же час, інші дослідники [412], доводять, що 

до першого випоювання молозива в крові телят відсутній лише IgА, тоді як 

IgG1 та IgG2 присутні у 50,4 %, а IgМ – у 75 % тварин, але їх концентрація є 

незначною і не може забезпечити достатнього захисту новонароджених телят. 

Федоров Ю. Н. [304] спростовує раніше існуюче твердження про те, що 

сироватка крові новонароджених телят до першого випоювання молозива 

агаммаглобулінемічна, оскільки містить дуже низькі рівні IgG та IgM, що 

виявляються у більшості досліджуваних проб. Такої ж думки дотримуються й 

інші дослідники [233], які виявили, що частина телят народжується з низьким 

вмістом (2–3 г/л), а частина із – середнім (4–6 г/л), високим (7–10 г/л) і 

надвисоким (більше 10 г/л) вмістом імуноглобулінів у крові. Однак, 

оптимальним є середній рівень імуноглобулінів, оскільки підвищений їх вміст у 

крові плода є показником його інфікованості [304]. 

За даними С. І. Плященко із співавт. [252] відомо, що за відсутності 

гуморальних факторів захисту, вираженою є клітинна захисна функція 

організму, що проявляється в активному фагоцитозі лейкоцитами різних 

мікроорганізмів, навіть з огляду на те, що в крові щойно народжених телят 

рівень лімфоцитів є низьким. Лейкоцити новонародженого теляти продукують 

незвично велику кількість Нітрогену оксиду, порівняно з його рівнем в 

організмі дорослої корови, що, можливо, є індикатором зрілості імунної 

системи телят [587].  

Телята народжуються з відносно зрілою, у кількісному і 

функціональному відношенні, системою Т-лімфоцитів і малорозвиненою 

системою В-лімфоцитів, що, на думку дослідників [163] є сприяючим фактором 

виникнення і розвитку захворювань. 
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Особливості формування імунної реактивності організму тварин 

характеризуються певними періодами їх розвитку, що пов'язані з проявами 

фізіологічних імунних дефіцитів [263]. Перший віковий імунний дефіцит 

відмічається у новонароджених тварин до прийому ними молозива і 

характеризується низьким вмістом у крові глобулінів і лейкоцитів. Тому, в цей 

період, порушення умов годівлі тварин материнського поголів’я і зниження 

якості їх молозива особливо негативно впливають на формування 

резистентності новонародженого організму. Це пояснює причини виникнення 

масових шлунково-кишкових захворювань у новонароджених тварин [81]. 

Важливе значення має випоювання молозива в перші години життя 

теляти для підвищення резистентності його організму. Це сприяє зростанню 

вмісту білка загального і γ-глобулінів у сироватці крові новонародженого 

теляти майже в два рази, а також – швидкому збільшенню кількості лейкоцитів 

у їх крові [81]. Фагоцитарна активність цих клітин зростає після прийому 

телятами молозива внаслідок опсонізації материнськими імунними тілами. 

Зазначимо, також, що в телят процеси фагоцитозу стабілізуються лише з 1-

місячного віку, і вони пов’язані із здатністю організму до самостійного синтезу 

більшості гуморальних факторів захисту [263]. 

Другий віковий імунний дефіцит відмічається в телят 5–14-добового віку, 

коли більшість молозивних антитіл вичерпується, а синтез власних антитіл 

залишається на низькому рівні. В цей період, за порушень умов утримання і 

годівлі, у тварин досить часто виникають шлунково-кишкові і респіраторні 

захворювання.  

Третій віковий імунний дефіцит в телят супроводжується посиленою 

стресовою реакцією їх організму в період повного переходу тварин на рослинні 

корми. В цей час, на фоні значно зниженої імунної реактивності організму, в 

телят часто виникають бронхопневмонія і гастроентерит [56, 251]. 

Згідно досліджень ряду науковців [335, 528] імунітет у новонародженого 

теляти формується з перших порцій отриманого ним молозива, шляхом 
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абсорбції і трансмембранного транспорту імуноглобулінів в незміненому 

(нативному) вигляді у кров через стінку тонкого кишечника впродовж перших 

48–72 годин життя. За даними інших дослідників [479], тонкий відділ 

кишечнику новонародженого теляти спроможний абсорбувати макромолекули, 

в тому числі й Ig, в нативному стані лише протягом перших 24–36 годин життя 

[479], шляхом їх надходження спочатку в лімфу, а потім – у кров тварин [322]. 

Особливо інтенсивно цей процес відбувається в перші 12 годин після 

народження теляти [226].  

Через 6 годин після народження в тонкому кишечнику 10–12 % телят Ig 

молозива вже не адсорбуються. У тонкому кишечнику телят з низькою масою 

тіла в 85–97 % випадків імуноглобуліни молозива не адсорбуються вже в перші 

2,5–4 години їх життя.  

Інтенсивність всмоктування імуноглобулінів у тонкому кишечнику 

теляти залежить від багатьох факторів. По-перше, цей процес обмежений у часі. 

Так, внаслідок вікової диференціації (дозрівання), епітеліальні клітини тонкого 

кишечнику (ентероцити) втрачають здатність адсорбувати макромолекули. 

Ентероцити дозрівають не однаково і не одночасно. Динаміка цього процесу 

залежить від молекулярної маси адсорбуючих речовин (молекул). Найбільш 

коротким (всього біля 16 годин), є період всмоктування IgM, що мають 

найбільшу молекулярну масу (~1000 кДа). IgА транспортується в нативному 

вигляді в тонкому кишечнику новонародженого теляти впродовж 22-х годин, а 

білки з найменшою молекулярною масою – IgG1 – впродовж 27 годин [226, 

386]. Натомість, Scott G. H. et al. [595] виявили, що в новонароджених телят, 

яким випоюють молозиво, час «закриття» ентероцитів для абсорбції IgG настає 

через 21-ну годину, а для абсорбції IgМ та IgА – через 23 години від їх 

народження. Напевно, ці розбіжності залежать від сезону року, оскільки період 

проходження Ig через слизову оболонку тонкого кишечника теляти взимку 

коротший, ніж влітку [595]. 
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Причиною втрати проникності для макромолекул слизової оболонки 

тонкого кишечнику новонароджених з віком вважають заміну епітеліальних 

клітин іншими, більш зрілими, нездатними до піноцитозу клітинами, 

перебудову в ензимному апараті ентероцитів кишечнику та інші 

імунобіохімічні процеси [438]. 

За даними окремих дослідників [200], ефективність всмоктування IgG1 в 

тонкому кишечнику не залежить від кількості спожитого телятами молозива. 

Але, в окремих дослідах, було відмічено від’ємну кореляцію між ефективністю 

адсорбції IgG1 і кількістю згодованого теляті молозива [367]. Це може свідчити 

про наявність механізму фізіологічного обмеження кількості молекул 

імуноглобулінів, що здатна адсорбуватись стінкою тонкого кишечнику 

новонародженого теляти. 

В тонкому відділі кишечнику теляти в першу добу життя засвоюється 

90 % IgG, 59 % IgМ і 48 % IgА. В перші 36 годин життя у кишечнику теляти 

абсорбція цих імуноглобулінів знижується: IgА – з 11 % до 3 %, IgG – з 13 % до 

5 % і IgМ – з 14 % до 0,1 % [226]. 

Абсорбція Ig інтенсивно відбувається в порожній та клубовій кишках 

новонародженого теляти. Уже через 1–2 години вони з’являються в сироватці 

крові теляти [197, 119]. Через 12–18 год після споживання новонародженим 

телям першого молозива у його крові концентрація Ig збільшується до 20–

30 г/л, а лейкоцитів – на 1,5–2 Г/л. Одночасно, утворюється надійний місцевий 

захист, який складається з імуноглобулінів класу А, бактерицидних і 

противірусних субстанцій, макрофагів, лімфоцитів, лакто- та біфідумбактерій, 

що локалізуються в пристінковому слизі (глікокаліксі) епітеліального шару 

[478]. Після першого випоювання молозива новонародженому теляті, Ig 

розподіляються по слизовій оболонці кишечнику і блокують (здійснюють 

адгезію, «склеюють») бактерії, не дозволяючи їм проникнути в кров [226].  

Можливості пропускати великі білкові молекули у тонкому кишечнику 

протягом перших 24 годин життя теляти сприяє низька активність ферментів 
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сичуга внаслідок особливостей розвитку парієтальних екзокриноцитів у жуйних 

тварин, які виробляють соляну кислоту. У зв’язку з цим, показник рН 

сичужного соку в перші 24–36 год життя теляти є близьким до нейтрального 

(4,5–5,1), тому пепсиноген не активується в пепсин і не руйнує Ig молозива 

[467]. Крім того, ензими травних соків є неактивними внаслідок специфічної дії 

інгібіторів молозива. Ці фактори забезпечують засвоєння антитіл та інших 

протеїнів у травному тракті теляти в нативному вигляді [213, 201].  

Відомо, що протягом перших 6-ти годин життя в плазмі крові 

новонароджених телят наростає активність інгібітора трипсину [157]. На 

момент народження теляти його організм здатний синтезувати власний 

інгібітор трипсину. Так, у плазмі крові щойно народженого теляти активність 

інгібітора трипсину є більшою (27,21±0,01 ІО/мл), ніж у плазмі крові корови-

матері (22,92±1,37 ІО/мл). Крім того, рівень інгібітора трипсину у плазмі крові 

новонародженого теляти не залежить від такого в молозиві матері, а основна 

його функція полягає лише в захисті імунних факторів молозива від дії 

протеолітичних ферментів шлунково-кишкового тракту теляти. Надалі 

відбувається швидке зниження рівня й активності інгібітора трипсину в плазмі 

крові теляти за рахунок виділення його із сечею [105].  

Поступове зростання у крові новонародженого теляти концентрації 

бікарбонатів стимулює синтез залозами сичуга вільної хлоридної кислоти і 

активує ферментативну активність пептидаз травних соків, у т.ч. й трипсину, 

який надходить у тонкий кишечник разом із секретом підшлункової залози. Це 

є початком гідролізного розщеплення білків молозива у шлунково-кишковому 

тракті теляти. Водночас, з апікальної мембрани ентероцитів тонкого кишечнику 

теляти зникають рецепторні білки до імуноглобулінів молозива, які в значній 

кількості є в кишечнику цих тварин до першого випоювання їм молозива. В 

результаті, інтенсивність надходження імуноглобулінів молозива в кров теляти 

знижується, що співпадає з відновленням показників кислотно-лужної 

рівноваги його крові [215, 168]. 
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Вільна хлоридна кислота в сичузі теляти з’являється на кінець першої – 

на початку другої доби його життя [10]. Зростає активність ензимів сичуга, 

білки і клітинні елементи молозива в значній мірі руйнуються секретами 

травних залоз, які починають функціонувати [289]. Слизова оболонка тонкого 

кишечнику теляти втрачає абсорбційну здатність і стає бар’єром для 

лактоімуноглобулінів молозива [10].  

Вважають, що з відходженням меконію засвоєння Ig в тонкому 

кишечнику теляти майже припиняється і травна система переходить на 

функціонування за дорослим типом, тобто, кишечник не пропускає великих 

молекул Ig [226]. 

Абсорбція Ig в організмі новонароджених телят відбувається через 

епітеліальні клітини кишечнику двома різними шляхами: специфічним 

рецепторно-опосередкованим трансцитозом [309, 477, 646] і неспецифічним 

трансцитозом [502, 646]. 

Специфічний транспорт макромолекул відбувається через зв’язування Ig 

із специфічними Fc-рецепторними білками [502] з молекулярними масами 120, 

100, 87, 75 та 24 кД, які розміщені на плазмолемі ентероцитів тонкого 

кишечнику новонароджених телят лише до 1,5-добового віку [309]. Утворений 

комплекс локалізується в заглибленнях плазматичної мембрани ентероциту і 

він розміщений, переважно, в основі мікроворсинок [236, 510, 646]. 

Неселективний транспорт Ig у кишечнику тварин забезпечується 

везикулярним транспортом макромолекул, тобто останні приєднуються до 

поверхні мембрани чи транспортуються у водній фазі везикул [646].  

У процесі піноцитозу молекули імуноглобулінів захоплюються шляхом 

втягування поверхневих мембран епітеліальних клітин, проходячи через них у 

формі дрібненьких пухирців, а, відтак, надходять у екстрацелюлярну рідину 

міжклітинних просторів, а звідти – в лімфу і кров тварини. Механізм адсорбції 

імуноглобулінів зв’язаний з ультраструктурою ворсинок кишечнику 

новонароджених телят [388]. В ряді дослідів показано, що на ворсинках 
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епітелію кишечнику телят раннього віку існує так звана тубулярна система. 

Причому, в дванадцятипалій кишці ця система розташована в апікальній 

частині цитоплазми ентероцитів, тоді як у інших ділянках тонкого кишечнику – 

ядра клітин зміщені до базального полюсу і тубулярна система проходить через 

весь ентероцит [386, 388]. 

Нині одним із найбільш важливих клітинних регуляторів і транспортерів, 

одночасно, розглядаються рецепторні білки, які володіють здатністю 

специфічно розпізнавати Fc-фрагменти імуноглобулінів класу G (Fc-γ-

рецептори). Рецептори для Ig були вперше ідентифіковані близько 40 років 

тому, але їх головна роль в імунній відповіді стає зрозумілою тільки в останнє 

десятиліття [326]. 

FcγR розглядаються як один із критичних показників, що бере участь в 

активації імунних механізмів упродовж усього періоду онтогенезу та є 

важливим посередником між клітинними і гуморальними імунними реакціями 

[202, 540]. 

Відомо, що FcγR кишкових клітин забезпечують постачання імунних 

комплексів компетентним клітинам, які, у відповідь, формують специфічні 

клони лімфоцитів і стимулюють розвиток імунної системи [202, 497, 576]. 

Особливістю Fc-рецепторних білків є їх здатність зв’язуватися з Ig в 

кишечнику за величини рН 6,0 його вмістимого і розривати цей зв'язок у 

сироватці крові за величини рН 7,4 [236, 510, 519, 625, 646]. Зокрема, за рівня 

рН 6,5 у кишечнику тварини FcRn зв'язує IgG з наномолярною спорідненністю, 

тоді як зв'язування IgG з FcRn не виявляється за його рівня 7,5. Значна 

залежність від величини рН щодо зв'язування FcRn з IgG є незвичайною та 

характерною особливістю взаємодії цього білка [372]. Таким чином, FcRn, 

зв’язуючи IgG у просвіті кишечнику за слабо кислого значення величини рН 

забезпечує однонаправлений транспорт імуноглобулінів до базолатеральної 

мембрани клітин кишечнику, де середовище є нейтральним, або слаболужним, 

(pH 7,0–7,5) [461], хоча, на сьогодні японськими дослідниками [643], у дослідах 
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in vitro і in vivo доведена роль FcRn двонаправленого трансцитозу через 

кишковий епітелій.   

Зв’язування Ig з FcγR проходить за дотримання двох найважливіших 

умов. Так, FcγR високого ступеня сумісності може зв'язатися з мономерним Ig 

до того, як той зв'яжеться з антигеном. З іншого боку, FcγR низького рівня 

сумісності зв’язується з Ig вже заздалегідь з’єднавшись з полівалентним 

антигеном, тобто у вигляді імунокомплексу [202, 497]. 

Рецептор FcRn також відіграє важливу роль у реутилізації IgG в 

дорослому організмі, так як він бере участь в ендоцитозі в ендотеліальних 

клітинах. В кислих ендосомах неонатальний Fc-рецептор зв’язує IgG, який був 

захоплений в результаті піноцитозу, забезпечує його захист від лізосомної 

деградації, транспортує до поверхні клітини і звільняє в лужне середовище 

крові. Цей механізм може пояснити довготривалість періоду напіврозпаду IgG 

порівняно з антитілами інших типів [430, 434, 462]. Тобто, на ранніх етапах 

життя організму, неонатальний Fc-рецептор забезпечує засвоєння антитіл IgG із 

молозива матері, а в більш старшому віці відіграє важливу роль у підтриманні 

гомеостазу антитіл цього типу і сироваткового альбуміну, захищаючи їх від 

дострокової деградації [558, 559]. 

Ці рецептори є посередниками різних біологічних реакцій, таких як 

фагоцитоз, ендоцитоз, захоплення та очищення імунокомплексів, 

цитотоксичність та виділення запальних медіаторів. Зв’язок Ig з FcγR залежить 

від типу клітини, типу рецептора і природи комплексу IgG [202, 497] . 

Респіраторний ацидоз також може впливати на ефективність абсорбції 

IgG та становлення колострального імунітету. Так, метаболічний ацидоз 

приходить до норми вже через 2 години після народження тварини, тоді як 

респіраторний ацидоз може тривати більше 24-х годин [365]. 

Після всмоктування імуноглобулінів у кишечнику телят відбувається 

вирівнювання їх концентрації у васкулярних і екстраваскулярних пулах у 

співвідношенні 1:1, а надлишок видаляється. Близько 68 % видалених 
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імуноглобулінів виділяється в просвіт кишечнику, де вони набувають антиген-

зв’язуючої активності і беруть участь у забезпеченні місцевого імунітету [364, 

586].  

Впродовж перших трьох тижнів життя новонародженої тварини молозиво 

і молоко є, по суті, єдиним джерелом одержання нею імуноглобулінів і 

головним фактором формування пасивного імунітету. Вміст імуноглобулінів у 

плазмі крові теляти за колострального імунітету регулюється 

ембріонспецифічними імуносупресорами і нирками [134] 

Зокрема відомо, що наймасивнішою з фракцій протеїнів у плазмі крові 

телят є фракція альбумінів. Вважається‚ що до складу цієї фракції входять 

фетуїни‚ які синтезуються в ембріональних тканинах [78]. Згідно даних 

літератури [403, 445]‚ збільшення у плазмі крові новонароджених телят 

концентрації імуноглобулінів супроводжується поступовим зникненням з неї 

імуносупресорних протеїнів. 

Подальші зміни концентрації фракції альбумінів у плазмі крові інтактних 

телят характеризуються зменшенням відносного їх вмісту на 24-ту годину 

життя тварини і підвищенням до вихідного рівня на 36-ту годину. У цьому 

випадку абсолютний рівень фракції альбумінів у плазмі крові достовірно 

збільшується на 31 і 56 %, відповідно. Динамічність цих змін пов’язана‚ 

можливо‚ з особливим функціональним значенням альбумінів в організмі 

новонароджених телят. Альбуміни відомі своєю буферною‚ транспортною і 

пластичною функціями [201, 556]. Буферні властивості протеїнів цієї фракції 

пояснюються їх амфотерністю і здатністю утворювати карбонатні сполуки. 

Підвищення рівня протеїну загального у плазмі крові відбувається, також 

за рахунок протеїнів інших фракцій‚ у т. ч. транспортних: гаптоглобіну‚ 

гемопексину‚ трансферинів‚ церулоплазміну‚ тироксинзв’язуючого протеїну і 

транскортину‚ ретинолзв’язуючого протеїну і β-ліпопротеїдів. Динаміка вмісту 

цих протеїнів у плазмі крові новонароджених телят тісно пов’язана з обміном 

відповідних речовин – Купруму‚ Феруму‚ гемоглобіну‚ гормонів та інших. У 
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плазмі крові новонароджених телят рівень транспортних протеїнів впродовж 

перших 24 годин життя значно підвищується. Надалі‚ він практично не 

змінюється або дещо зростає [213].  

В деяких дослідженнях [594] вказується на збільшення відносної 

величини абсорбованого IgM за зменшення об’єму згодовуваного молозива. 

Така ж залежність показана для IgM і IgG1. В той же час, у сироватці крові 

телят, які отримували молозиво з більш високим вмістом IgG1, концентрація 

IgG1 теж була вищою [366]. Автори вказують на існування механізму 

фізіологічного обмеження маси імуноглобулінів, що може бути абсорбована і 

поступити в кров тварини з даного об’єму молозива. Для розшифрування 

принципу цього регуляторного механізму запропоновано два пояснення: 1) 

насиченість макромолекулярного транспортного механізму епітелію кишечника 

теляти імуноглобуліни; 2) регуляція концентрації імуноглобулінів у сироватці 

крові телят. 

Пізня (більше 12 годин після народження теляти) годівля молозивом, або 

ж його повна відсутність, призводить до гальмування формування 

імунокомпетентних структур організму тварини на 20–30 діб, внаслідок чого, 

як правило, виникають розлади травлення [56, 236,]. Гіпогаммаглобулінемія є 

основною причиною виникнення імунодефіциту у новонароджених телят, 

проявом якого є гострі розлади травлення та інші системні патології [327]. 

Новонароджені телята починають продукувати власні імуноглобуліни 

класів G і M між 8–16-ю добами життя, а класу А – близько 64-ї доби життя 

[453] 

Деякі телята, що отримували молозиво, не були спроможні абсорбувати 

імуноглобуліни. У цих порушеннях також простежується сезонна залежність. 

Так, було проаналізовано сезонні зміни щодо пасивної передачі IgG у телят, що 

були отримані від 123 корів-первісток. У 29 % телят, які народилися з 

листопада по травень, були встановлені глибокі порушення пасивного 

транспорту IgG1 (нижче 5 мг/мл). Такі ж відхилення спостерігали тільки в 
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одного з телят, що народилися в період з червня по жовтень. Причини сезонних 

порушень механізму абсорбції імуноглобулінів у кишечнику телят 

залишаються до кінця не з’ясованими [429]. 

У новонароджених телят кишечник є стерильним. З першим ковтком 

молозива в сичуг теляти потрапляють мікроорганізми, які дуже швидко там 

розмножуються і заселяють кишечник впродовж однієї доби, створюючи свій 

мікробний «пейзаж», який сприяє як травленню, так і запобіганню захворювань 

молодняка [613].  

Не вкрита слизом слизова оболонка сичуга і кишечнику новонароджених 

телят не проявляє бар’єрних функцій. Тому, потрапляючи в органи травлення, 

білок, імунні речовини і мікроорганізми не піддаються впливу травних соків і 

проникають через слизову оболонку тонкого кишечнику у незмінному вигляді 

[226]. 

Підвищена абсорбція речовин у кишечнику новонароджених телят сприяє 

сприйнятливості їх до цілого ряду інфекційних захворювань і токсикоінфекцій 

[226]. Зокрема, є дані про те, що адсорбційна здатність тонкого кишечнику 

телят настільки велика, що його стінка може пропускати не тільки лейкоцити, а 

й окремі мікроорганізми, зокрема, кишкову паличку [386]. 

Якщо бактерії, такі як Escherichia coli, потрапляють у травний канал 

теляти раніше, ніж імуноглобуліни молозива, то вони можуть прикріплюватися 

до стінок кишечнику і пригнічувати рецепцію та абсорбцію Ig молозива [543]. 

Легка проникність місцевих бар’єрів обумовлює надходження токсинів у 

паренхіматозні органи і сприяє дегенеративним змінам останніх. Це створює 

можливість для появи бактеріємії і генералізації патологічного процесу. 

Посилення проліферативних процесів викликає прояв місцевих 

інфільтративних вогнищ і гіперпластичних процесів у регіональній лімфатичній 

тканині. Інфекції і інтоксикації молодого організму супроводжуються 

лейкоцитозом, руйнуванням еритроцитів, виділенням великої кількості 

пігментів, сильною абсорбцією, недостатнім процесом розщеплення антигену. 
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Крім того, бактеріальне обсіменіння молозива патогенними 

мікроорганізмами призводить до більш швидкого «закриття» кишечнику для 

всмоктування імуноглобулінів [455]. 

Через дію факторів, що впливають на формування колострального 

імунітету, близько 50 % телят мають недостатній його рівень, а звідси – й 

підвищену захворюваність та смертність, як серед телят-сисунів, так і телят 

старшого віку [477, 545]. 

Навіть за відносно високого рівня Ig  у молозиві корів, 30–74 % 

новонароджених телят страждають синдромом гіпогаммаглобулінемії 

(імунодефіцитного стану) [322]. У 20–42 % телят гіпогаммаглобулінемія 

розвивається в результаті низької резорбції лактоімуноглобулінів внаслідок 

порушень внутрішньоутробного розвитку травної системи. Крім того, однією з 

причин низької резорбції лактоімуноглобулінів може бути внутрішньоутробне 

недорозвинення плоду (фізіологічна незрілість), яке часто зустрічається в корів-

первісток [177]. Для забезпечення достатнього рівня колострального імунітету 

вміст Ig у сироватці крові теляти має становити більше 10 г/л [646]. 

Істотний вплив на засвоєння Ig молозива має стан слизової оболонки 

тонкого кишечнику [199], який, за даними дослідників [119], залежить від 

протеїнової годівлі корів у останній період їх тільності. Так, за дефіциту в 

раціоні сухостійних корів 34 % протеїну телята народжувалися з 

морфологічною та фізіологічною незрілістю кишечнику. Абсорбція Ig молозива 

в тонкому кишечнику таких телят протягом перших двох тижнів життя 

знижується на 43–57 %.  

Для з’ясування даного питання був поставлений дослід на 26 коровах-

первістках. Споживання сирого протеїну протягом 102 діб перед отеленням 

корів становило, в середньому, 66 і 115 % від потреби. Рівень протеїну в раціоні 

корів не вплинув суттєво на концентрацію Ig у їх молозиві, але в сироватці 

крові телят однодобового віку вміст Ig був значно нижчим (11 мг/мл – Ig G, 

0,96 мг/мл – IgA, 0,92 мг/мл – IgM) за недостатнього рівня протеїну в раціоні 
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корів. У сироватці крові телят, матері яких одержували збалансований за 

протеїном раціон, вміст Ig був 23,8 мг/мл, 1,2 та 2,17 мг/мл, відповідно, і 

різниця щодо вмісту Ig у крові телят обох груп зберігалася до 15 діб їх життя 

[387]. 

Крім білків, важливе значення в регуляції травлення та обміну речовин в 

тканинах новонароджених телят має концентрація макро- і мікроелементів, 

вуглеводів та ліпідів.  

За недостатності мікроелементів у раціоні сухостійних корів порушується 

обмін нуклеїнових кислот, синтез білка, ферментів, гормонів та обмін енергії в 

тканинах і органах не тільки у корів-матерів, але і в організмі плода, в 

результаті чого виникають різні морфолого-анатомічні зміни [268]. 

Частіше всього розлади травлення виникають у тварин з низькою 

резистентністю, зумовленою гіпотрофією – загальним морфо-функціональним 

порушенням розвитку всіх органів і систем в організмі плода і 

новонародженого внаслідок порушень обміну речовин в організмі корів-матерів  

[6].  

В своїх дослідженнях В. Н. Поздняков із співавт. [255], встановили 

взаємозв’язок між показниками природної резистентності корів-матерів і 

виникненням шлунково-кишкових захворювань у новонароджених телят. 

Телята, що були отримані від корів з високими показниками природньої 

резистентності, не хворіли, або хворіли в легкій формі, з тривалістю 

захворювання одна – дві доби, а телята від низькорезистентних корів хворіли в 

тяжкій формі впродовж семи діб. 

Розлади травлення у новонароджених телят, як правило, розвиваються в 

зимовий і весняно-стійловий період, коли відсутній активний моціон, 

недостатнє ультрафіолетове опромінення, існує висока концентрація тварин на 

обмежених площах, коли годівлю маточного поголів’я здійснюють кормами з 

низьким вмістом вітамінів (особливо каротину), мінеральних речовин і 

перетравного протеїну, недостатнім вмістом простих вуглеводів, а також 
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силосом з високим вмістом масляної кислоти [328, 49]. Особливо це стосується 

силосу, що згодовується сухостійним коровам, який становить більше половини 

поживності раціону і має, здебільшого, низьку якість. У молозиві корів, раціон 

яких у сухостійний період на 55 % за поживністю складався з силосу, було 

менше білка та Ig, ніж у корів, у раціоні яких на силос приходилось 33 % 

поживності [280]. Крім того, встановлено, що збільшення величини рН силосу 

понад 4,5 негативно впливає на його зберігання. У такому силосі несправжні 

молочнокислі бактерії розкладають білок з утворенням аміаку, присутність 

якого в кормах негативно впливає на якість молозива і стан здоров’я телят, що 

було переконливо доведено експериментально [324]. 

За результатами деяких досліджень [324], годівля силосом, концентрація 

іонів Гідрогену в якому була від 4,2 до 5,2, а вміст каротину менше 20 мг/кг, 

негативно впливає на обмін речовин в організмі корів і є однією з причин 

глибоких порушень А-вітамінного обміну, оскільки навіть на початку 

стійлового періоду (листопад - грудень) рівень каротину в сироватці крові 

49,6 % корів був зниженим. Окрім гіпокаротинемії, в 1/3 корів встановлено 

гіпопротеїнемію, в 22–25 % – гіпокальціємію, в 43,7 – 47,1 % – гіпофосфатемію. 

А впродовж стійлового періоду знижений вміст каротину був у 57,9–62,1 % 

корів. У 69,3 % телят, одержаних від таких корів, встановлений 

імунодефіцитний стан. Такі дані є характерними для більшості регіонів України 

[324]. 

Недостатність каротину і вітаміну А в годівлі телят збільшує прохідність 

епітеліальних бар’єрів для мікроорганізмів. Недостатність вітамінів групи В 

порушує моторні функції шлунку і кишечнику, і це призводить до затримки 

функції травлення, перерозподілу мікрофлори в кишечнику і всмоктування 

продуктів порушеного травлення. Пригнічення секреторної функції шлунку 

розвивається від С-вітамінного голодування, в результаті чого в телят 

порушується перетравлення молозива і молока [239]. 
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В дослідженнях Г. Міхіна [224] і А. А. Еленшлегера із співавт. [341], була 

встановлена пряма залежність між рівнем кетогенезу в корів-матерів і тяжкістю 

перебігу диспепсії у новонароджених телят. Так, підсилення кетозу в корів-

матерів призводить до розвитку захворювання новонароджених на розлади 

травлення на першу, або другу, доби життя, що протікають у більш тяжкій 

формі і, часто, закінчуються загибеллю тварин. 

Захворювання є широко розповсюдженими, як на дрібних фермах, так і 

на тваринницьких комплексах. У більшості молочних господарств 

новонароджені телята впродовж перших десяти діб життя двічі хворіють на 

диспепсію: в 2–3 і 4–6 добовому віці, інколи відразу після народження, до 

першої годівлі їх молозивом [20]. 

 

1.2. Роль молозива в підтриманні гомеостазу організму та вплив його 

на здоров’я новонароджених телят 

Вирощування здорового молодняку тварин залежить від цілого ряду 

факторів, серед яких, одним із основних, є своєчасне згодовування 

новонародженим тваринам у достатній кількості молозива високої якості [368]. 

Як вже зазначалось вище, молозиво є джерелом специфічних антитіл, які 

забезпечують пасивний імунітет новонародженій тварині упродовж перших 

двох-трьох тижнів життя, тобто до віку, коли організм буде здатний самостійно 

синтезувати власні імунні білки. Також, завдяки молозиву – єдиному продукту 

годівлі людини і тварин у перші години й дні життя, забезпечуються основні 

потреби в енергії, пластичних речовинах, вітамінах тощо [31, 326, 372, 460, 

506].  

Під час першого випоювання молозива імуноглобуліни діють на 

імунокомпетентні структури новонародженої тварини, що призводить до 

швидкого заселення лімфоцитами лімфатичних вузлів і лімфоїдної тканини 

слизових оболонок, запускаються адаптивні механізми до дії навколишнього 



57 
 

 

середовища, трансформуючи пренатальні структури у нові, відповідні до умов 

утримання [56]. 

Молозиво дуже відрізняється від молока за своїми фізико-хімічними 

якостями, а саме підвищеною кислотністю, більшим вмістом сухої речовини, 

особливо білків (альбумінів і глобулінів), жирів і мінеральних речовин, воно 

значно багатше на вітаміни А, Д, Е, В, містить широкий спектр антитіл до тих 

захворювань, якими перехворіла корова-мати новонародженого теляти за своє 

життя. До складу молозива входять у великій кількості імунні тіла та 

антитоксини, які підвищують опірність організму проти хвороботворних 

мікроорганізмів. Склад молозива змінюється з кожним днем і до 7–10 діб після 

отелення корови наближається до складу нормального молока. За складом та 

поєднанням гами поживних речовин молозиво є незамінним кормом для 

новонародженого організму [92, 241, 261, 369, 383]. 

Ліпіди і лактоза молозива, що є джерелом енергії, необхідні теляті для 

початку становлення термогенезу і підтримання температури тіла, оскільки 

власний жир його тіла витрачається організмом вже протягом перших18 годин 

життя тварини [586]. 

Молозиво має в середньому на 6,7 % більше жиру та на 2,3 % менше 

лактози, ніж молоко в середині лактації. Телята народжуються без запасів 

енергії і негайно потребують молозиво для її отримання. Високий вміст ліпідів 

у молозиві дозволяє новонародженому теляті швидко набирати сили. Вітаміни і 

мінерали (крім Феруму) в молозиві містяться у більш високому відсотку, ніж у 

молоці всередині лактації [419]. Молозиво має коричнево-жовтий колір, що 

зумовлено високим вмістом у ньому каротину. Каротину і вітаміну А в 

молозиві міститься в 5–6, а вітаміна Е – в 6–7 разів більше, ніж у молоці. В 1 л 

молозива корови першого удою міститься 4 мг вітаміна А та 2,1 мг вітаміна Е 

[226].  

Мінеральний склад молозива залежить від багатьох факторів, зокрема від 

забезпеченості раціонів корів мінеральними сполуками, продуктивності і 
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породи корів, періоду лактації та ін [177]. Молозиво містить велику кількість 

Кальцію, Фосфору, Калію, а також Натрію, Магнію, Хлору, мікроелементи 

(Ферум, Купрум, Манган, Кобальт і ін) [226]. Так, вміст Кальцію в молозиві 

складає 2,6 г/кг, Магнію – 0,4 г/кг, Калію – 1,4 г/кг, Натрію – 0,7 г/кг, Фосфору 

– 2,4 г/кг, Хлору – 1,2 г/кг [225], Феруму – 2,0 мг/кг, Купруму – 0,6 мг\кг, 

Кобальту – 5,0 мкг/кг [121], Мангану – 0,16 мг/кг [137]. Завдяки високій 

концентрації в молозиві цих елементів та функціональній активності у 

плазмолемі ентероцитів тонкого кишечнику відповідних іонних помп (Mg2+ – 

АТФази, Ca2+, Mg2+ – АТФази та Na+, K+–АТФази) забезпечується швидкий 

вихід організму новонародженого теляти із стану неонатального ацидозу [236, 

309]. 

Титрована кислотність якісного молозива першого удою досягає 45 – 50о 

Тернера, а в окремих тварин 54 оТ, що зв’язано з наявністю значного вмісту в 

ньому білків і кислих фосфатів, які надають молозиву слабокислу реакцію і 

певні буферні властивості. Така кислотність молозива створює несприятливе 

середовище в сичузі новонародженого теляти для розвитку умовно-патогенної і 

гнилісної мікрофлори [213].  

На склад і якість молозива впливають породні і індивідуальні особливості 

корів, їх вік, сезон отелення [433], розмір плода [616], час від отелення корови 

до першого її доїння [509], об’єм молозива першого удою [538, 631], склад і 

поживність раціонів, технологічні параметри утримання тварин (тривалість 

сухостійного періоду [550], схема запуску корови і підготовки її до отелення і 

інше) [527, 593]. 

Телята народжуються агаммаглобулінемічними, оскільки тип плаценти у 

великої рогатої худоби не дозволяє здійснити процес перенесення IgG від 

матері до плоду [358, 433, 511]. Тому найважливішим фактором, що впливає на 

здоров’я новонародженого теляти, є якомога швидше забезпечення адекватного 

споживання твариною якісного молозива [368]. 



59 
 

 

Молозиво є важливим джерелом імунітету та годівлі для новонароджених 

телят [368]. Головні захисні властивості молозива пов’язують з наявністю в 

ньому факторів гуморального імунітету, що передаються телятам від корів-

матерів [134].  

Найбільш важливими білками молозива, що забезпечують гуморальний 

імунітет, є імуноглобуліни (lg). Вони транспортуються в нативному стані через 

тонкий кишечник новонародженого в лімфатичну систему, і далі – в кров, 

стаючи антитілами, що є необхідними для захисту здоров'я новонародженого 

теляти від патогенів навколишнього середовища [419, 515]. У той же час, 

продукти розпаду імуноглобулінів ініціюють розвиток власної імунної системи 

тварини, яка формується протягом перших чотирьох – п’яти місяців її життя 

[569, 626]. Імуноглобуліни є макромолекулярними білками, які існують у п’яти 

різновидах, чотири з яких, а саме – IgE, IgA, IgM та IgG (було виявлено багато 

видів IgG) містяться в молозиві та молоці корів у різній кількості та з різними 

функціями антитіл [518].  

За даними інших науковців [389] у молозиві корів виявляють лише три 

класи імуноглобулінів, відносний вміст яких становить: IgG1 – 46,4 мг/мл; IgG2 

– 2,87 мг/мл; Іg A – 5,36 мг/мл; Ig M – 6,77 мг/мл. Ці показники в значній мірі 

зумовлені індивідуальними властивостями тварин, їх фізіологічним станом і 

часом відбору проб молозива для досліджень. Зокрема, молозиво містить у 50 – 

200 разів більше IgG, у 60 – 100 разів більше IgM і в 25 – 85 разів більше IgA, 

ніж молоко [521, 563, 586]. 

Серед імуноглобулінів у секреті молочної залози корів переважають IgG 

[134, 486]. На їх долю в крові корів різних порід припадає 73,7 – 79,6 % від 

загальної концентрації імуноглобулінів, у той час, як на долю Ig А – 14,2–

20,6 %, а Ig М – 5,9–8,3 % [513]. За даними інших дослідників [486, 587] вміст 

імуноглобуліну G в молозиві корів становить від 85 до 90 % колостральних 

імуноглобулінів. Опубліковані також дані про концентрації імуноглобуліну G 

(IgG) у молозиві корів у межах від 4 до 235 г/л, що було встановлено методом 
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радіальної імунодифузії (RID) [440]. Головна роль у формуванні пасивного 

імунітету в організмі теляти шляхом трансмембранного транспорту 

імуноглобулінів молозива належить IgG1, що становить 80–90 % від класу IgG 

[353, 492]. Встановлено, що функціонально Ig G схожий з IgА і він також є 

секреторним імуноглобуліном [353].  

Два підкласи IgG, тобто IgG1 і IgG2, виявляються в однаковій 

концентрації в сироватці крові корів. Однак, у молозиві корови більша частина 

IgG знаходиться у формі IgG1. Зокрема, деякі дослідники [486] стверджують, 

що IgG1 у молозиві корови в сім разів більше, ніж IgG2. Імуноглобулін G1 є 

основним антитілом вторинних імунних реакцій, він фіксує і активує 

комплемент, виступає основним опсоніном для макрофагів і є основним 

імуноглобуліном, який бере участь у передачі пасивного імунітету 

новонародженому [494, 557]. Молочна залоза вибірково транспортує IgG 

(насамперед IgG1) у великій кількості з крові матері до молозива через механізм 

внутрішньоклітинного транспорту [486]. Імуноглобулін G2 фіксує комплемент, 

опосередковує цитотоксичність поліморфонуклеарних нейтрофілів та осаджує 

антиген [389, 586]. 

Імуноглобуліни A (IgA) та M (IgM) також містяться в молозиві, хоча в 

значно менших концентраціях. Секреторна форма IgA, що є димером, з'єднаним 

J-ланцюгом і приєднаним до секреторного компонента, становить близько 5 % 

колостральних імуноглобулінів [389]. Імуноглобулін А захищає поверхню 

слизових оболонок, у тому числі й кишечнику, і запобігає прикріпленню 

патогенних мікроорганізмів до поверхні клітин [389, 557].  

Значна роль у захисті новонародженого організму в перші доби його 

життя належить молозивним Ig М [134, 492]. Імуноглобулін М є пентамером і 

вміст його в молозиві корови складає 7 % від усіх колостральних 

імуноглобулінів. Імуноглобулін М є основною складовою захисного механізму 

проти септицемії, він фіксує комплемент і є основним аглютинуючим 

антитілом [389, 587]. Молекули IgM, як і молекули IgG, вбудовуються в 
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плазматичну мембрану В-лімфоцитів, зв’язуючись із антигенспецифічними 

рецепторами. IgM є ефективним у реакціях гемолізу і в лізисі бактерій [226]. І 

IgA, і IgM локально синтезуються молочною залозою і концентруються в 

молозиві [486]. Імуноглобулін Е (IgE) також присутній у молозиві великої 

рогатої худоби і може бути переданий з ним новонародженому теляті. Роль IgE 

є менш зрозумілою, ніж роль інших імуноглобулінів, однак відомою є 

сенсибілізуюча дія цього імуноглобуліну на шкіру [389, 587] 

Імуноглобуліни різних класів відіграють неоднозначну роль у формуванні 

пасивного імунітету у новонароджених телят. В свою чергу, всмоктування 

молозивних імуноглобулінів в кишечнику новонародженого теляти залежить, у 

певній мірі, від вмісту в молозиві інгібітора трипсину, який попереджує 

руйнування антитіл протеазами [543]. Це один із факторів, що забезпечує 

транспорт антитіл, та інших білків, через травний тракт і їх засвоєння в 

організмі тварини в нативному вигляді [213, 201]. Зазвичай, у молозиві корів 

першого удою інгібітор трипсину знаходиться в дуже високих концентраціях, а 

потім, впродовж лактації, його рівень у молоці знижується. Додавання 

інгібітора трипсину сої до молозива може підвищувати концентрацію IgG у 

сироватці крові телят, швидше за все, завдяки його здатності захищати IgG від 

перетравлення в кишечнику [543]. На засвоєння імуноглобулінів молозива в 

шлунково-кишковому тракті новонародженого теляти також впливають деякі 

низькомолекулярні речовини: неорганічні фосфати, глюкозо-6-фосфат, солі 

піровиноградної і молочної кислот [32].  

Окрім Ig, в молозиві корів містяться і інші антимікробні фактори, які 

необхідні для підвищення неспецифічної резистентності організму 

новонароджених телят. До них відносяться лізоцим (0,13 мг/мл), лімфоцити 

(вміст Т-лімфоцитів 88,1–89 %, В-лімфоцитів – 2,8–3,5 %), нейтрофіли (в 

молозиві першого удою їх 9,0±5,6 % від загальної кількості лейкоцитів), 

моноцити (23,2±14,4 %), гранулоцити, макрофаги, лактоферин 1,0– 1,5 мг/мл), 

пероксидазна система, ксантинооксидаза, вітамін В12, фолієва кислота [226], 
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цитокіни, нуклеотиди та різні фактори росту, які можуть впливати на розвиток 

імунної системи у постнатальний період розвитку тварин [377, 587]. 

Нейрамінова кислота, яка міститься в молозиві, є продуктом конденсації Д-

маннозаміну і піровиноградної кислоти, стимулює ріст біфідумбактерій, що 

запобігають розвитку гнилісної мікрофлори, а також активують синтез 

вітамінів В1, В2 і К, стимулюють функції органів травлення і кровотворення 

[226]. 

Молозиво корови також володіє неспецифічною антивірусною 

активністю, що зумовлена присутністю в ньому рибонуклеази [226] та 

інтерферону [601].  

В молозиві корів знаходяться нейтрофільні лейкоцити і інші формені 

елементи крові, малі і середні епітеліальні клітини, які запобігають впливу 

патогенної мікрофлори на організм новонароджених телят. Вони посилюють 

набуття пасивного імунітету твариною в неонатальний період і можуть 

виступати подразниками для імунної системи новонародженого [134, 135, 306], 

яка згодом синтезує власні Ig. В молозиві, в першу добу після отелення корови 

міститься найбільша кількість клітин, а саме 5–9×10 9/л [306]. Зазначимо, що 

окремі дослідники наводять більш високі показники – 15,1±2,3 тис/мкл [298], 

тоді як інші вказують, що кожний міллілітр молозива корови містить у своєму 

складі 2–3×106 клітин/мл, що є імунологічно активними материнськими 

лейкоцитами, включаючи макрофаги, Т і В лімфоцити та нейтрофіли [433, 646]. 

Молозиво корови першої лактації характеризується в 1,5 раза меншим 

вмістом загального білку та імуноглобулінів, ніж молозиво повновікових корів 

[31, 160, 161]. Дослідниками [32] показано, що протягом п’яти лактацій 

відбувається послідовне достовірне підвищення концентрації загального білка в 

сироватці молозива корів. Так, у сироватці молозива корів 2-ї лактації вміст 

загального білка є вищим на 8,8 %, ніж у корів первісток; у корів 3-ї лактації він 

є вищим на 21,9 %; у корів 4-ї і 5-ї лактацій – вищим на 32,8 % і 40,7 %, 

відповідно, порівняно з таким у корів після першого отелення. Одночасно, з 
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підвищенням у молозиві корови концентрації загального білка, із збільшенням 

кількості лактацій, підвищується і вміст у ньому імуноглобулінів. Так, у 

сироватці молозива корів 2-ї лактації вміст IgG є на 19,7 % вищим, ніж у корів 

1-ї лактації; в корів 3-ї лактації – на 54,0 %; у тварин 4-ї та 5-ї лактацій – на 

70,8 % та 100,0 %, відповідно, вищим порівняно з таким у корів-первісток [32]. 

Поряд з показниками концентрації імуноглобулінів у молозиві корів від 

отелення до наступного отелення підвищується і показник концентрації в 

ньому інгібітора трипсину. До 4-го отелення корови вміст інгібітора трипсину в 

молозиві підвищується на 39,0 %, а до 5-го на 55,0 % порівняно з його рівнем у 

корів 1-ї лактації. Якщо, взяти до уваги найбільш обгрунтовану версію про те, 

що інгібітор трипсина сприяє всмоктуванню імуноглобулінів, то це може бути 

додатковим фактором, що обумовлює потрапляння нативних антитіл у 

кровоносне русло новонародженого теляти [32] 

Більш низьку якість молозива корів первісток порівняно з коровами, що 

мали кілька лактацій, також пов’язують із меншою кількістю патогенних 

мікроорганізмів, з якими контактував організм корови. Порушення імунного 

гомеостазу в організмі корів-первісток, розвиток у них фізіологічної 

імуносупресії призводить до отримання фізіологічно незрілого приплоду [31, 

108, 245]. 

Загальний об’єм молозива корів, що продукується ними за весь період 

формування колострального імунітету в новонародженого теляти, коливається 

від 9,0 до 57,8 л, а загальний рівень імуноглобулінів у молозиві зростає залежно 

від кількості лактацій, зокрема з 255 г за першої лактації, до 2029 г за 

наступних лактацій [408]. Дослідження також показали, що обсяг виробленого 

коровою молозива впливає на концентрацію в ньому колостральних Ig. Взагалі, 

у молозиві корів, які виробляють його у великому об’ємі, концентрація Ig є 

нижчою, ніж у молозиві корів, що виробляють його в менших об’ємах. Однак, 

це лише загальне правило, яке не є постійним [543]. 
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На знижений вміст загальних імуноглобулінів, а також IgA, в молозиві 

корів-первісток наголошують і інші дослідники [162], відмічаючи, крім цього, 

існування розбіжностей у концентрації загальних імуноглобулінів і їх окремих 

класів залежно від породи великої рогатої худоби. Інші автори також 

наголошують, що вміст клітинних і гуморальних факторів захисту в молозиві 

корови залежить від віку тварини (самий високий вміст у корів 6–9 років), 

своєчасного запуску тільної корови і повноцінної її годівлі. Тип антитіл у 

молозиві також залежить від антигенів, які потрапили до корови, від впливу 

хвороби, якою перехворіла тварина, або вакцинації. Крім того, корова, виробляє 

молозиво з антитілами, специфічними до мікроорганізмів тієї ферми, де ця 

тварина утримується. Доїння корови, або самовільне витікання молока з її 

вим’я перед отеленням, значно знижує концентрацію антитіл у молозиві [543].  

На концентрації імуноглобулінів у молозиві корови негативно 

відображається дефіцит у раціоні її годівлі протеїну, цукру, каротину, вітамінів 

А і Е, макро- і мікроелементів – Цинку, Селену, Йоду, Купруму і Кобальту. 

Несвоєчасний запуск тільної корови і нестача в раціоні вказаних речовин 

призводять до зниження вмісту в молозиві імуноглобулінів і інших захисних 

факторів у 1,5–2 рази. Самий потужний транспорт з молозива в організм теляти 

імуноглобулінів, лімфоцитів, антибактеріальних і антивірусних субстанцій 

спостерігається в перші 6–12 годин після отелення корови. За цей час рівень 

імуноглобулінів і лімфоцитів у молозиві зменшується в 3–4 рази. Але захисні 

фактори, які надходять з молозивом і, в подальшому, з молоком 

концентруються в глікокаліксі кишечника і, разом із симбіонтною 

мікрофлорою, створюють місцевий захист травного тракту, забезпечуючи 

протиалергічний, антимікробний, антивірусний і протипаразитарий захист 

[136]. 

Окрім молозива, важливе значення для новонародженого теляти має 

випоювання йому «перехідного» молока. Воно містить фуколізований 

олігосахарид, який інгібує патогенну дію Escherichia coli шляхом боротьби за 
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рецептори, як «ключ до замка» [517]. Вказаний олігосахарид також інгібує 

адгезію Streptococcus pneumonie з рецепторами поверхні клітин кишечнику. 

Олігосахариди, проходячи весь травний канал тварини, захищають від 

пошкодження слизову оболонку кишечнику протягом всієї його довжини [106]. 

Недостатня та неповноцінна годівля, незадовільні умови утримання корів 

у період тільності призводять до порушення ембріонального розвитку плода, 

зниження вмісту імуноглобулінів, імунокомпетентних клітин, вітамінів, макро- 

і мікроелементів у молозиві та молоці [31, 326, 372 460, 506]. Інші дослідники 

також вказують, що недостатнє надходження вітамінів в організм сухостійних 

корів призводить до дефіциту у молозиві та молоці жиророзчинних вітамінів, 

особливо вітаміну Е [533].  

Концентрація жиророзчинних вітамінів і деяких мінеральних речовин в 

молозиві збільшується, якщо ці компоненти включаються в раціон до отелення 

корови у підвищених кількостях. Натомість, раціони з високим вмістом 

протеїну перед отеленням корови призводять тільки до збільшення рівня 

небілкового Нітрогену в їх крові [240]. Збільшення вмісту вітамінів А та Е в 

молозиві корів позитивно впливає на життєздатність новонароджених телят і 

профілактику в них захворювань [31, 539].  

Дослідженнями, проведеними різними авторами [120], встановлено 

залежність між вмістом мінеральних речовин та вітамінів у крові, молозиві і 

молоці корів і захворюваннями новонароджених телят на гострі розлади 

травлення з ознаками діареї. Однією з важливих причин, що зумовлює 

порушення сичужного травлення і сприяє розвитку діареї, вважають зміни 

концентрації і величини співвідношення між окремими елементами в молозиві 

корів, яке є джерелом мінеральних речовин у перші години життя теляти [177].  

Якщо кількість, імунологічна або мікробіологічна якість молозива є 

недостатніми або згодовування його новонародженим телятам відбувається 

занадто пізно, проходить збій пасивної передачі їм імуноглобулінів, внаслідок 

чого підвищується захворюваність та смертність цих тварин [368, 504, 527]. 
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Пізня (більше, ніж 12 годин після народження теляти) годівля молозивом 

або ж його повна відсутність у раціоні, призводить до гальмування формування 

імунокомпетентних структур організму тварини на 20–30 діб, внаслідок чого у 

неї, як правило, виникають розлади травлення [56, 236]. 

 

1.3. Засоби лікування новонароджених телят за розладів травлення і 

профілактика цієї патології  

1.3.1 Вплив макро- і мікроелементів на адаптаційні процеси в 

організмі новонароджених телят 

Важливе значення у забезпеченні організму новонароджених телят 

мінеральними речовинами через молозиво, має оптимальний вміст макро- і 

мікроелементів у раціоні тільних корів. Надлишок, або дефіцит, у крові корови 

одного із цих елементів впливає на концентрацію інших. Наприклад, 

підгодовування корів у сухостійний період солями Магнію забезпечує високий 

рівень у молозиві не лише Магнію, але й інших мінеральних речовин, зокрема 

Натрію, Кальцію, Фосфору [265]. 

На обмінні процеси в тканинах тварин прямо, або опосередковано, через 

кислотно-лужну рівновагу, впливають Са2+, Р–, Na+, К+, Мg2+, Cl–. Так, 

наприклад, висока інтенсивність реакцій трикарбонового циклу в організмі 

тварин у нормі залежить від генерації цитрату та оксалоацетату, які, зв’язуючи 

Кальцій іонізований, індукують підвищення активності фосфоглюкомутази 

[323]. 

Відповідні умови годівлі корів у сухостійний період (енергетичний і 

мінеральний рівень раціонів) забезпечують задовільну масу тіла 

новонароджених телят, високу резистентність їх організму та інтенсивність 

процесів гемопоезу в постнатальний період [422].  

Накопичення в організмі великої рогатої худоби мінеральних речовин 

починається ще в період внутрішньоутробного розвитку, а головним 

депонуючим органом є печінка. Створений резерв мінеральних сполук в 
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організмі плода в значній мірі визначає подальший нормальний розвиток 

молодої тварини [184]. 

Процеси кумуляції мінеральних речовин, переважно, в печінці 

відбуваються і після народження тварини. Рівень накопичення отриманих у 

неонатальний період мінеральних речовин такий високий, що концентрація в 

тканинах багатьох електролітів у перші доби після народження телят (навіть до 

першого отримання ними молозива) є вищою, ніж у більш пізній період їхнього 

розвитку. Особливо це стосується Феруму, Кальцію, Кобальту, Магнію, 

Фосфору, Мангану, Ніколу та Цинку, які найактивніше включаються в 

біосинтетичні процеси з перших годин життя тварини [107]. 

Вміст мінеральних речовин у молозиві і молоці корів найчастіше не 

відповідає потребам ростучого організму, хоча вже в перший місяць 

постнатального розвитку в тканинах телят спостерігаються суттєві щодобові 

зміни у вмісті макро- і мікроелементів, які пов’язані зі становленням 

фізіологічних функцій їхнього організму і адаптацією телят до умов 

середовища [184]. 

Дослідженнями, які були проведені різними науковцями, встановлено 

залежність між вмістом мінеральних речовин та вітамінів у крові, молозиві та 

молоці корів і захворюваннями новонароджених телят на гострі розлади 

травлення  з ознаками діареї [84, 137].  

Встановлено, що незбалансована годівля, тільних корів із недостатнім 

вмістом у раціоні Кальцію, Фосфору, Купруму, Цинку і Мангану викликає 

зміни процесів травлення у передшлунках, що призводить до порушення 

процесів метаболізму, характерних для хронічного кетозу, комплексних 

гіпомікроелементозів та субклінічного ацидозу рубця [242]. У всіх телят, 

отриманих від цих корів, спостерігається гіпотрофія, маса тіла їх є на 15 % 

меншою, порівняно із здоровими телятами, у деяких телят розвивалась 

токсична диспепсія. Крім того, вміст Кобальту, Цинку, Купруму і Мангану в 
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сироватці крові новонароджених телят-гіпотрофіків є меншою за мінімальні 

значення і така тенденція утримується з віком тварин [195] 

Дослідженнями білоруських науковців [82] встановлено, що в тільних 

корів у сухостійних порід розвиваються субклінічні полімікроелементози. Це 

сприяє розвитку токсичної форми диспепсії в телят, що були отримані від цих 

корів, яка характеризується відносно високою смертністю тварин у ранній 

постнатальний період. 

Молозиво від корів, які утримуються на кислих раціонах (силос, кислий 

жом та ін.) характеризується низькими показниками загальної кислотності, 

недостатнім вмістом Кальцію, Фосфору та Магнію. Згодовування такого 

молозива телятам призводить до порушення травлення вже в перші години їх 

життя. І, навпаки, молозиво від корів, які утримуються на раціонах з високим 

рівнем речовин, збагачених Кальцієм, має такі показники загальної кислотності, 

які сприяють підвищенню імунорезистентного стану організму 

новонароджених телят [120, 177, 181].  

Забезпечення організму новонароджених тварин мінеральними 

речовинами шляхом випоювання їм високоякісного молозива має важливе 

біологічне значення. Наприклад, після народження тварин їх інтерстиціальна 

рідина надходить у кров’яне русло. Збільшення об’єму плазми крові 

супроводжується формуванням білкового спектра крові і високою 

інтенсивністю еритроцитопоезу, що вимагає наявності певного мінімуму 

макро-, мікроелементів та інших біологічно активних речовин. При цьому 

об’єм позаклітинної рідини залежить від рівня Натрію загального в організмі. 

Менша концентрація Натрію в молозиві, порівняно з іншими катіонами, 

пояснюється його надходженням в організм з інтерстиціальною рідиною, 

оскільки Натрій належить до позаклітинних елементів [120, 137]. 

У сироватці крові новонароджених, і до 21-добового віку, телят 

концентрація Натрію поступово знижується [5]. Це відбувається внаслідок 

відсутності або слабовираженої іонзв’язуючої здатності структур основної 
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проміжної речовини. Розподіл надлишку Натрію здійснюється в рідкому 

внутрішньому середовищі організму (в крові, лімфі, інтерстиціальній рідині). 

Важливе значення для тварин у процесі їх росту має осмотичний баланс 

осморегуляції позаниркових механізмів, у т.ч. лімфатична система та 

інтерстиціальна рідина. Вони є, в цьому випадку, буферами, що регулюють 

осмотичні зсуви в крові тварин у зв’язку з недосконалою в них системою 

розподілу і депонування іонів у тканинах [40]. 

Особливо важливе значення для новонароджених тварин має Натрій  та 

Калій, функції яких тісно пов’язані. Вони разом беруть участь у регуляції в 

клітинах осмотичного тиску і кислотно-лужного балансу, функціонуванні Na+, 

K+-АТФази, проведенні нервових імпульсів. Співвідношення між K+ та Na+ 

змінюється залежно від періоду росту тварини, переважно внаслідок зміни 

концентрації Натрію, що дає підставу вважати Калій пластичним елементом, а 

Натрій – динамічним. Слід зауважити, що в перші 10 діб життя теляти 

концентрація Натрію в міжклітинній рідині є найвищою і вона поступово 

знижується до кінця місяця. Якщо в раціоні новонароджених  тварин не 

вистачає Калію, вони не ростуть, а пізніше – гинуть [181, 211]. 

Однією з важливих причин, яка зумовлює порушення сичужного 

травлення і виникнення діареї, вважають зміни концентрації і величини 

співвідношення між окремими елементами у молозиві корів, яке є джерелом 

мінеральних речовин у перші години життя теляти. Високий рівень у першому 

молозиві корови Кальцію, Фосфору, Магнію, Хлоридів не є випадковим. Він 

обумовлений природною потребою новонародженого організму в цих 

макроелементах, особливо в перші години життя [177]. Однак, часто, молозиво 

корів, яких утримують на незбалансованих за мінеральними речовинами і 

перетравному протеїні раціонах, збіднене на Магній, Кальцій і Фосфор та 

мікроелементи [181]. 

У телят раннього постнатального періоду існує потреба в постійному 

надходженні в організм Калію, Натрію, Кальцію, Фосфору, Магнію, Феруму, 
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Цинку, Кобальту, Мангану, Купруму, Йоду та ін. для забезпечення швидкого 

росту скелета, збільшення об’єму крові, синтезу міоглобіну, становлення 

специфічного імунітету та підтримання осмотичного тиску крові [354]. 

У період від 6 до 13-ї доби після народження депонування мінеральних 

речовин в органах та тканинах телят знижується, що пов’язано з послабленням, 

на деякий час, інтенсивності обмінних процесів. Загалом, протягом першого 

місяця постнатального періоду розвитку рівень мінеральних речовин  в 

тканинах теляти змінюється залежно від його віку і потреб організму, який 

розвивається. Макро- та мікроелементи діють, в основному, сумісно на такі 

важливі процеси в організмі новонародженої тварини, як регуляція кислотно-

лужного стану, осмосу, травлення, кровотворення, енергозабезпечення [209]. 

Дуже важливо забезпечити телят-молочників Кальцієм і Фосфором, 

оскільки ці макроелементи є необхідними для формування скелета. Крім того, 

Кальцій регулює порозність судин, знижує проникність клітинних мембран, 

бере участь у  процесах секреції гормонів, зсідання крові, регуляції і стабілізації 

багатьох ферментів тканинного дихання. Стимулюючий вплив Кальцію на 

дихання мітохондрій зумовлений зниженням електрохімічного потенціалу H+ 

мітохондріальної мембрани, енергія якого використовується на транспорт 

катіонів в органелах [281]. 

Для нормальної життєдіяльності новонароджені тварини потребують 

відповідного рівня в тканинах Фосфору, який необхідний для синтезу 

нуклеїнових кислот, фосфопротеїдів і фосфоліпідів. Фосфор входить до складу 

буферних систем, макроергічних сполук, бере участь у багатьох реакціях 

обміну речовин – гліколізу, глюконеогенезу та окисного фосфорилювання, які 

зазнають суттєвих змін у  ранній період постнатального розвитку організму. З 

метаболічних процесів, які потребують участі фосфату, слід зазначити, 

насамперед, утилізацію енергії. Відомо, що глюкоза поглинається з тонкого 

кишечнику у фосфорильованій формі. Глюкозо-6-фосфат, тріозофосфат є 

життєвоважливими інтермедіатами гліколізу. Окрім того, перенесення енергії 
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відбувається у вигляді фосфорних сполук АТФ і креатинфосфату, а утворення 

фосфоліпідів є одним із важливих шляхів транспорту жирних кислот [209]. 

Висока інтенсивність обміну речовин, яка є характерною для тканин 

новонароджених телят, потребує значного вмісту в тканинах Фосфору і 

Кальцію, навіть більшого, ніж у дорослих тварин. Динаміка вмісту цих 

макроелементів в організмі телят до одномісячного віку має свої особливості. 

Співвідношення між Са і Р у крові телят після народження і до одномісячного 

віку коливається в межах 1,1 : 1,0 та 2,4 : 1,0 відповідно [181]. 

У сироватці крові новонародженого теляти встановлено високий рівень 

Магнію, який поступово знижується до одномісячного віку тварин. Магній є 

внутрішньоклітинним катіоном, який особливо важливий для забезпечення 

функціонального становлення ензимних систем в організмі новонароджених 

тварин у період адаптації їх до умов зовнішнього середовища. Крім того, він 

утворює хелати з нуклеїновими кислотами, сприяє синтезу протеїнів, у 

комплексах знижує в’язкість і проникність мембран, стимулює спонтанну 

асоціацію мРНК з вільними рибосомами, індукуючи біосинтетичну активність 

останніх. У мітохондріях клітин іони Магнію активують процеси окисного 

фосфорилювання, які різко гальмуються за його дефіциту [87, 184]. Дефіцит 

Магнію підвищує чутливість організму до інфекції [194]. У процесі 

інтенсивного росту організму з недостатністю Магнію пов'язують більш 

виразні клінічні прояви дисплазій сполучної тканини [130]. В 

експериментальних і клінічних дослідженнях було встановлено, що більш 

низькі рівні Магнію в плазмі крові тварин асоційовані з патологією печінки 

[565]. Дефіцит Магнію прискорює накопичення вільного Феруму в печінці. 

Вільний, незв'язаний трьохвалентний Ферум є яскраво вираженим 

прооксидантом. В експерименті дефіцит Магнію призводив до збільшення 

всмоктування вільного Феруму в кишечнику і зменшення кількості еритроцитів 

(можливо, у результаті зниження стабільності клітинної мембрани). Цікаво 

відзначити, що за Mg-дефіцитної дієти гемолітична анемія розвивалася 
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інтенсивніше [194, 568]. Все це свідчить про надзвичайно важливе значення 

Магнію для телят у неонатальний період їхнього розвитку.  

Концентрація Калію, Магнію і Кальцію в молозиві корови є в 7–10 разів 

вищою, ніж у плазмі крові. Це підтверджує думку про те, що в телят існує 

надзвичайно висока потреба в цих макроелементах в перші доби життя. Про це 

свідчать також порівняльні дані щодо особливостей метаболічних процесів у 

шлунково-кишковому тракті телят у перші години після народження і телят на 

третю добу їхнього життя. Потрібно зауважити, що апікальна мембрана 

ентероцитів тонкого кишечнику телят, через одну годину після народження і до 

першого згодовування їм молозива, порівняно з телятами тридобового віку, 

характеризується вищим рівнем активності Mg2+-ATФази і Ca2+, Mg2+-АТФази 

(у 2,1–2,2 раза), а базолатеральна мембрана – вищою активністю Na+, K+-

АТФази (у 9 разів), Mg2+-АТФази – (у 2,5 раза) [309]. Ca2+, Mg2+-АТФаза 

базолатеральної мембрани ентероцитів є іонною помпою, що здійснює 

транспорт Кальцію із цитоплазми ентероцитів у міжклітинний простір. 

Фізіологічна роль Mg2+АТФази нині дискутується. Вважається, що в 

плазмолемі ентероцитів вона виконує роль помпи, регулюючи величину рН 

цитозолю та позаклітинного простору. Відомо, що транспорт окремих речовин 

через епітелій забезпечується Гідрогенним (протонним), а не Натрієвим 

градієнтом. Необхідно відзначити, що величина рН крові і рівень у ній СО2 є 

регуляторами транспорту Na+, K+, та CL– у травному каналі новонароджених 

тварин [599]. Висока питома активність даних АТФаз у базолатеральній 

мембрані ентероцитів тонкої кишки новонароджених телят пояснюється 

необхідністю транспорту значної кількості Кальцію і Магнію в кишечнику 

телят раннього постнатального періоду онтогенезу [299]. Потрапляючи в 

клітину, іони Са2+ активують велику кількість різних внутрішньоклітинних 

процесів [41]. 

Привертає увагу і те, що в перші години життя телят активність Na+, K+-

АТФази базолатеральної мембрани ентероцитів тонкого кишечника є у 8–9 
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разів вищою, ніж у дорослих тварин та телят на третю добу їх позаутробного 

життя. Отже система активного транспорту іонів Натрію і Калію в 

новонароджених  телят є достатньо сформованою і має високу функціональну 

активність, що може бути пов’язано із сумісним транспортом Натрію, 

вуглеводів та амінокислот і необхідністю підтримання іонного гомеостазу в 

умовах піноцитозу [281, 299]. 

Втрати під час діареї іонів Na+, K+,Ca2+, Mg2+, CL¯ та ін., що надходять в 

організм з молозивом та екскретуються в порожнину тонкої кишки з травними 

соками, не є однаковими [222]. З фекаліями із організму теляти виводиться 

велика кількість тих елементів, які погано абсорбуються та реабсорбуються в 

шлунково-кишковому тракті. Порівняно з Калієм, значна втрата Натрію 

спричинена тим, що його концентрація в молозиві є в 7–8 разів вищою, ніж у 

плазмі крові. Оскільки у передньому відділі тонкого кишечнику хімус стає 

ізотонічним за цими елементами, то іони Na+ у значній мірі переходять із 

міжклітинної рідини в порожнину тонкої кишки, а іони K+ – виділяються з неї. 

Під час посилення перистальтики і прискорення проходження хімусу через 

кишечник  частина Na+ не встигає реабсорбуватись, що призводить до втрати 

його з фекаліями [285, 286]. Загальний дефіцит катіонів у крові хворих телят 

порівняно зі здоровими становить 42,77 мМ [285]. 

Необхідним мінеральним елементом для молодняка вважається Хлор. 

Його біологічна роль, крім осмотичної, полягає в утворенні соляної кислоти 

залозами шлунку, активації амілази, що має значення для становлення процесів 

травлення та транспорту речовин у шлунково-кишковому тракті в перші доби 

життя тварини. Наявність Хлору в нирках новонароджених тварин є 

необхідною для елімінації іонів Н+ і підтримання кислотно-лужного стану, в 

якому спостерігається значне напруження, пов’язане з компенсацією 

неонатального ацидозу [137].  

В організмі новонароджених  телят виявлено запаси Феруму, які 

інтенсивно використовуються під час суттєвих змін у системі еритроцитопоезу, 
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пов’язаних із переходом телят до легеневого типу дихання. Ферум входить до 

складу гемопротеїдів, ферментів, 80 % його міститься в гемоглобіні. Це 

свідчить про участь цього мікроелементу в процесах дихання і непрямій 

регуляції кислотно-лужного стану в організмі. В крові новонароджених телят 

міститься більше гемоглобіну та еритроцитів, ніж у наступні періоди життя. З 

третьої доби позаутробного життя теляти починається інтенсивний розпад 

ембріональних  еритроцитів, що значно перевищує процес  їх утворення. В той 

же час, надлишок Феруму відкладається в печінці та селезінці, а не виводиться  

з організму. В нормі, накопичений резерв Феруму до народження тварин, 

забезпечує метаболічні процеси в організмі аж до закінчення молочного 

періоду. Протягом першого місяця життя в крові теляти спостерігається  

поступове зменшення концентрації Феруму, що пов’язано із швидким ростом 

тварини, збільшенням у неї об’єму крові та м’язової маси [122].  

Дефіцит Феруму в організмі тварин призводить до зменшення рівня 

життєво необхідного гемоглобіну еритроцитів. Так, Ферум виконує важливу 

роль в утворенні комплексу «Оксиген-гемоглобін» і подовжує його існування 

для досягнення цим комплексом капілярів, де він поступово розпадається і 

віддає тканинам Оксиген, що звільнився. За дефіциту Феруму тривалість 

існування такого комплексу скорочується, що є однією з причин виникнення 

гіпоксії [116]. Ознаки ферумдефіцитної анемії спостерігаються в 6,9–29,3 % 

телят 1–3 добового віку [9]. Це зв’язано з тим, що молодняк тварин у цей період 

у недостатній мірі здатний засвоювати необхідну кількість Феруму із кормів у 

зв’язку з недосконалістю свого травного тракту. Причину розвитку 

ферумдефіцитної анемії у новонароджених телят можна пояснити 

недостатністю Феруму в кормах корів у сухостійний період. Рідше 

ферумдефіцитна анемія у телят ранього віку виникає, і швидко прогресує, за 

наявності у них шлунково-кишкових захворювань із зниженням абсорбції 

аліментарного Феруму і за підвищених витрат Феруму на фоні різних 

захворювань [133]. 
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У період новонародженості ферумдефіцитна анемія розвивається 

найбільш часто, зумовлюючи загальне зниження опірності організму тварини 

до інфекційних захворювань і затримку росту [103]. Така ферумдефіцитна 

анемія розвивається відразу після народження теляти і вона ускладнюється 

впродовж молозивного періоду в зв’язку з недостатністю надходження Феруму 

з кормом, створюючи умови того, що серед телят значна кількість тварин стає 

анемічними [116].  

Крім того, за дефіциту Феруму в організмі телят, знижується активність 

цитохромоксидази і сукцинатдегідрогенази в епітелії слизової оболонки їх 

шлунково-кишкового тракту, наслідком чого є додаткове погіршення засвоєння 

Феруму за рахунок порушення клітинного метаболізму і дистрофічних уражень 

епітеліальних утворень [116, 337]. 

Ускладнювати порушення обмінних процесів в організмі 

новонароджених телят може й недостатня забезпеченість їх такими 

мікроелементами, як Купрум, Йод, Кобальт, Манган та іншими [116].  

Молодий організм, порівняно з дорослим, має значну потребу в Купрумі, 

оскільки функції цього мікроелемента є багатогранними. Так, Купрум є 

складовою частиною металопротеїдів, регулює засвоєння Нітрогену, Феруму, 

впливає на ріст і розвиток тварин, процеси гемоглобіноутворення. Вже в 

мінімальній концентрації Купрум забезпечує бактеріостатичний ефект, 

подовжує життя еритроцитів. Найголовнішою функцією цього мікроелемента 

вважається його участь у процесах кровотворення [9, 181], що особливо 

важливо для телят до одномісячного віку. За результатами досліджень В.І. 

Левченка [177], зниження рівня Феруму і Купруму в крові навіть здорового 

теляти починається вже з дня його народження і продовжується до 40-добового 

віку, що зумовлює розвиток у нього гіпопластичної, зокрема аліментарно-

дефіцитної анемії. У цьому випадку запаси Феруму, що були накопичені 

плодом у внутрішньоутробний період, швидко витрачаються після народження 

теляти, оскільки потреба в ньому  становить 50–100 мг, а перші чотири тижні 
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життя організм тварини задовільняється цим мікроелементом лише на 5–10 %. 

Різниця стає достовірною лише в 20-добовому віці теляти і, в подальшому, 

поступово збільшується. Вміст Купруму в крові теляти також знижується 

протягом першого місяця його життя [181]. 

Певну роль у забезпеченні молекулярних механізмів обміну речовин в 

організмі молодняку жуйних відіграють Манган та Кобальт. Вміст цих 

мікроелементів у крові тварин корелює з інтенсивністю окисно-відновних та 

асиміляційних  процесів у тканинах. Позитивний вплив Кобальту на організм 

жуйних тварин полягає у використанні його мікрофлорою рубця та участю в 

синтезі вітаміну В12. За нестачі Кобальту в раціоні, мікроорганізми, 

використовуючи його на процеси своєї життєдіяльності, спричиняють 

Кобальтовий дефіцит в організмі тварин. Додавання до раціону телят солей 

Кобальту супроводжується збільшенням вмісту вітаміну В12 у печінці, нирках 

та крові в 50,0, 4,0 і 2,0 рази, відповідно. Кобальт бере участь у багатьох 

важливих для новонародженого організму процесах: активує ферменти, 

забезпечує синтез гормонів щитоподібної залози, впливає на обмін інших 

мінеральних речовин. Протягом першого місяця життя вміст Кобальту в крові 

теляти може значно знижуватися, що пояснюється недоотриманням його з 

молозивом та молоком, зміною гематокритної величини і активним 

використанням у процесах гемопоезу. Новонароджені телята з гіпокобальтозом 

є фізіологічно недорозвиненими, мають загальмовані функції і знижену 

резистентність організму [270]. 

Аналогічні зміни виявлено і щодо вмісту Мангану в крові телят. 

Біологічна роль Мангану також пов’язана з процесами кровотворення, 

біосинтезом нуклеїнових кислот, антитіл, активністю гормонів, регуляцією 

процесів гліколізу та циклу трикарбонових кислот [225]. 

Нестача Мангану в раціонах тільних корів, зокрема під час сухостійного 

періоду, може стати чинником недостатнього надходження цього 

мікроелементу до плоду через плацентарний бар’єр. Як результат, у телят 
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першого місця життя на фоні цього гіпомікроелементозу можуть виникнути 

негативні зміни в утворенні кісткової тканини, аж до призупинення процесів 

осифікації, що супроводжується деформацією кісток кінцівок [267, 537].  

Додавання до раціону телят 0,2 мг Купруму і 1,0 г Мангану з розрахунку 

на 1 кг маси тіла тварини сприяє достовірному підвищенню вмісту в сироватці 

крові білка загального, спричиняє посилений синтез гаммаглобулінів, 

порівняно з показниками у телят контрольної групи, які додатково не 

отримували цих мікроелементів і утримувались на звичайному раціоні [177]. 

Йод впливає на загальний стан і розвиток молодняку. Розвиток зобу в 

телят, на тлі нестачі Йоду і за дисбалансу інших мікроелементів, відбувається 

ще в період пренатального розвитку [94]. Так, за даними ряду авторів [127], за 

йодної недостатності у телят виявили слизовий набряк міжщелепового 

простору і верхньої третини шиї, у деяких телят був відсутнім волосяний 

покрив, тварини мали низьку масу тіла і слабо виражені кормові рефлекси, 

температура тіла перебувала в межах 37,5–38,2 0С. У телят із вродженим зобом, 

через 2–3 доби після народження, відзначали порушення функції шлунково-

кишкового тракту або респіраторних органів і значний падіж (вище 30 % із 

числа захворілих) [94, 127]. 

Інші науковці [189] також вказують, що в телят, за недостатності Йоду в 

раціоні корів-матерів, у перші доби після народження виникають шлунково-

кишкові, респіраторні та інші захворювання в результаті яких в організмі 

з’являються незворотні морфологічні і функціональні зміни, що, в 

майбутньому, негативно впливають на різні види продуктивності. 

У хворих на діарею телят спостерігається від’ємний баланс золи: 

мінеральних речовин виділяється з організму більше, ніж організм тварини 

отримує їх з молоком. Телята втрачають навіть ті мінеральні речовини, які 

накопились в їх організмі ще в ембріональний період розвитку [137, 299]. 

Дефіцит електролітів за гострих розладів травлення у телят зумовлює значне 
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порушення водно-сольового балансу в їх організмі, а електролітична 

переорієнтація сприяє зміщенню кислотно-лужного стану в бік ацидозу. 

Одним із методів вирішення проблеми збереження молодняку є 

використання препаратів, що містять біологічно активні речовини, які 

підвищують імунний статус тільних корів та новонароджених телят [31, 108, 

209, 245]. Так, за даними науковців [31], застосування тільним коровам за 14 

діб до отелення вітамінно-мінерального комплексу – «Оліговіт» сприяє 

покращенню продуктивних якостей одержаних від них телят. Маса тіла таких 

телят у 30-ти і 60-ти добовому віці була достовірно більшою, ніж у телят 

контрольної групи. Середньодобові прирости телят, народжених від корів, яким 

застосовували препарат «Оліговіт», були більшими протягом всього періоду 

досліджень [31]. 

Враховуючи високу біологічну активність мікроелементів в обмінних 

процесах, встановлено кореляційний взаємозв’язок між вмістом мікроелементів 

у раціоні та інтенсивністю імунної відповіді. Так, наприклад, Цинк є основним 

мікроелементом, який бере участь у регуляції імунної системи [446, 637]. Він 

моделює проникність шкіри, є фактором неспецифічної резистентності 

організму, необхідний для дозрівання імунних клітин [507, 644]. За дефіциту 

Цинку показники неспецифічної резистентності організму знижуються: 

пригнічується функціональна активність нейтрофілів до фагоцитозу, 

зменшується маса тимусу, кількість Т-лімфоцитів, знижується синтез 

імуноглобулінів [360]. Тривала підгодівля корів Цинком сприяла одержанню 

життєздатного приплоду. Телята народжувалися з більшою масою тіла, швидше 

росли та розвивалися [177].  

Таким чином, дані літератури, що базуються на результатах досліджень 

багатьох вчених, вказують на суттєвий вплив макро- і мікроелементів у 

оптимальних значеннях на адаптаційні процеси в організмі новонароджених 

телят, що, в значній мірі, залежить від стану мінерального обміну в організмі 

корів-матерів. 
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1.3.2 Вплив вітамінів А та Е на адаптаційні процеси в організмі 

новонароджених телят 

Як зазначалось вище, одним із факторів, що визначає формування 

колострального імунітету в новонароджених телят, є здатність ентероцитів 

тонкого кишечнику цих тварин ефективно адсорбувати імуноглобуліни (Ig) з 

молозива матері. Останнє визначається структурними можливостями 

плазмолеми ентероцитів у період новонародженості, а саме її ліпідним і 

білковим складом, в’язкістю, присутністю поліпептидних рецепторів Ig та 

активністю транспортних аденозинтрифосфатаз [75, 309]. У свою чергу, 

мікров'язкість клітинних мембран, яка регулюється співвідношенням насичених 

і ненасичених жирних кислот фосфоліпідів, залежить від вмісту вітаміну А в 

клітинних мембранах, а процеси окиснення мембранних ліпідів і їх оновлення, 

в значній мірі, залежать від вітаміну Е [75, 292].  

Біологічний комплекс «мати-плід-новонароджений» слід розглядати як 

єдину систему, так як існує пряма залежність між станом обміну речовин, 

рівнем природньої резистентності організму корів, внутрішньоутробним 

розвитком плода, станом здоров’я і збереженістю новонароджених телят [340].  

Грубий корм для корів є основним природним джерелом α-токоферолу та 

β-каротину. Однак, важко передбачити концентрацію вітамінів у грубому 

кормі, оскільки вона сильно змінюється залежно від видів рослин, зрілості 

рослини та умов збору урожаю [508]. Більше того, під час зберігання 

концентрація вітамінів у силосі досить часто знижується [514]. 

Іншими факторами, що впливають на концентрацію вітамінів у молозиві, 

є біологічні та генетичні фактори корови, а також надходження сухої речовини 

до організму корови в сухостійний період [435, 457]. Отже, концентрація 

вітамінів у молозиві, а також вітамінний статус організму телят, часто є 

невідомими. 

Лише незначна кількість α-токоферолу та β-каротину транспортується від 

корови до теляти через плаценту [612, 645], а тому, основним джерелом 
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вітамінів для новонароджених телят є молозиво. Таким чином, достатнє 

споживання новонародженими телятами молозива від корів, яких годують 

кормами з адекватним вмістом у них вітамінів, є необхідним для забезпечення 

телят жиророзчинними вітамінами. 

Досить часто раціон корів у період тільності не збалансований за 

вітамінами, тому новонароджені телята з молозивом не отримують необхідну їх 

кількість [75]. Так, дослідниками [340] встановлена пряма залежність між 

зниженням вмісту вітаміну А в сироватці крові корів та сироватці крові 

народжених ними телят. 

За результатами інших дослідників [180], у плазмі крові корів у останній 

місяць тільності та в корів після отелення, спостерігається тенденція до 

зниження вмісту вітамінів А та Е. 

Аліментарні фактори, порівняно з іншими чинниками, проявляють 

найбільш виражений вплив на обмін вітаміну А й каротину. Тому гіповітаміноз 

А в організмі тварин найчастіше реєструють у кінці зимово-весняного періоду 

за недостатнього надходження каротину з кормом, який у стінках передшлунків 

і печінці трансформується у вітамін А [159, 464] 

А-гіповітаміноз у корів спостерігається за вмісту нітритів у раціоні 0,5–

1,5 %, що є особливо небезпечним в умовах кислого середовища, коли з 

нітритів і Оксигену повітря утворюється газоподібний Нітрогену оксид. 

Оскільки у високоудійних корів величина рН вмістимого рубця перебуває в 

межах 6,0–6,6, то це, очевидно, може бути однією з причин А-гіповітамінозу в 

них [43]. 

Корови є особливо чутливими до дефіциту вітаміну А в заключний період 

тільності та на початку лактації, що зумовлено значним виділенням ретинолу з 

молозивом і посиленим використанням його в антиоксидантних процесах. 

Встановлено, що з молозивом і молоком виділяється 30–50 % вітаміну А від 

його кількості в печінці [43]. Тому, дефіцит вітаміну А в організмі корови-

матері сприяє недостатності його надходження в організм теляти із молозивом.  
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Дефіцит вітаміну А в раціоні тільних корів приводить до абортів і 

порушення розвитку плода, зниження життєздатності телят і захворювання їх 

на диспепсію. Це відбувається внаслідок порушення синтезу специфічних 

глікопротеїдів в ентероцитах [508]. 

Зарубіжні вчені [612] виявили, що телята, які перебувають у стадах з 

високою летальністю, мають нижчі концентрації α-токоферолу в сироватці 

крові протягом першого тижня після народження, ніж телята, які перебувають у 

стадах з низькою летальністю. Частково це співпадає з даними інших науковців 

[611], які повідомили, що частка телят з недостатньою концентрацією α-

токоферолу та β-каротину у сироватці крові є значно вищою в стадах з високим 

ризиком смертності телят у віці від 1 до 90 діб. 

Окремі науковці [444] стверджують, що в організмі новонароджених 

телят дуже низькі концентрації метаболітів вітаміну А та а-токоферолу. 

Концентрація цих сполук у крові телят збільшується з віком, а концентрацій 

вітаміну А і а-токоферолу на рівні дорослих тварин вони досягають у віці 

декількох місяців [444, 547]. Ретиноєві кислоти (РА) є метаболітами вітаміну А 

і вони  in vitro інгібують продукцію NO макрофагами [505]. Лейкоцити телят 

виробляють надзвичайно високу концентрацію NO порівняно з лейкоцитами, 

виробленими коровами, що є можливим показником незрілості імунної системи 

теляти в неонатальний період. Синтез лейкоцитами NO є стимульований 

патогенами процес. Натомість, надлишкова продукція цієї молекули може 

завдати шкоди організму. Неконтрольовані та хронічно високі концентрації NO 

можуть бути згубними і сприяти підсиленню сприйнятливості 

новонародженого організму до інфекційних захворювань [410, 547] або сприяти 

загостренню клінічних проявів і запальних реакцій [632]. Дефіцит вітаміну А не 

тільки сприяє надмірному виробленню NO, але й в цілому, посилює реакцію 

запального процесу [632]. В той же час, антиоксиданти, такі як вітамін Е, 

захищають клітини від токсичного впливу NO шляхом викиду реактивних 

радикалів Нітрогену [473]. Ці дані вказують на те, що оптимальний вміст 
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вітамінів А і Е в раціоні є необхідним фактором дозрівання реакції синтезу NO 

в новонароджених телят до рівня дорослої тварини [547]. 

На сьогодні вітаміни розглядаються не тільки як нутрієнти, дефіцит яких 

призводить до розвитку специфічних розладів, але й як сполуки, що виконують 

важливі регуляторні функції. До цього часу було встановлено, що багато 

процесів у живому організмі (імунобіологічний захист, гемопоез, репаративна і 

нервово-ендокринна функція, кровообіг, травлення і інші) залежать від 

забезпеченості організму вітамінами [330]. 

Погляд на вітаміни, як засоби лікування тварин за гіповітамінозів та їх 

профілактики, змінився уявленням про них як про сполуки, що контролюють 

стан обмінних процесів за рахунок не зв’язаних з функцією коферменту 

властивостей і визначають резистентність організму в цілому [330]. 

Вітамін А є життєво необхідним для нормального росту, а також для 

підвищення стійкості організму до збудників різних захворювань. Як відомо, 

тільки за наявності вітаміну А організм здатний синтезувати вітамін С [309]. 

Багато подвійних зв’язків, наявність гідрофільної і гідрофобної частини 

молекули, значна кількість ізомерів – все це зумовлює множинність функцій 

вітаміну А в організмі тварин [96, 182].  

Зокрема, показано, що вітамін А впливає на біосинтез протеїнів за 

рахунок регуляції активності аміноацил-тРНК-синтетаз, а також шляхом 

регуляції синтезу кортикостероїдів у корі надниркових залоз і синтезу 

соматотропного гормону, окситоцину в гіпофізі та інсуліну в підшлунковій 

залозі [228]. Крім того, встановлено, що ретинол має регуляторний вплив на 

проникність клітинних мембран, що пов’язано з утворенням специфічних 

глобулярних структур у мембранах та зміною їхнього поверхневого заряду 

[172, 228]. Показано, що дефіцит вітаміну А в тканинах призводить до 

порушення гідролізу протеїнів у клітинах, внаслідок чого порушуються 

структура і функція мембран і, насамперед, плазматичних мембран 

епітеліальних клітин кишечника [172]. 
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До нестачі вітамінів дуже чутливою є система імунітету і це істотно 

впливає на перебіг імунологічних реакцій. Дефіцит вітаміну А в раціоні корів 

призводить до зниження активності імунної системи [361]. Дія вітаміну А на 

імуногенез проявляється кількома шляхами: наявністю в нього ад’ювантних 

властивостей і здатністю знижувати імунодепресію [128]. 

Є дані, що ретиноєва кислота регулює експресію генів [561], що свідчить 

про вплив вітаміну А на метаболізм. Нестача вітаміну А в раціоні корів 

призводить до зниження активності імунної системи [361]. 

Встановлено також, що ретинол, ретиналь і ретиноєва кислота 

підвищують мітотичну активність епітеліальних клітин і порушують 

накопичення в них кератогіаліну, що забезпечує епітелізацію шкіри і слизових 

оболонок та попереджує гіперкератоз. Можливий шлях реалізації цього ефекту 

заключається в тому, що вітамін А сприяє синтезу РНК і сульфітованих 

мукополісахаридів, які відіграють важливу роль у транспорті речовин через 

клітинні мембрани [3, 619]. 

Встановлено, що специфічна біохімічна дія жиророзчинних вітамінів у 

тканинах тварин зумовлена їхньою взаємодією із мембранозв’язаними 

протеїнами [457].  

Не так давно був виявлений зв’язок вітамінів із вільно-радикальним 

окисненням [338]. Відсутність у раціоні тварин вітамінів А або Е призводить до 

пришвидшення пероксидації ліпідів і зниження антиоксидантного потенціалу 

тромбоцитів, до їх активації, що пришвидшує безперервне внутрішньосудинне 

згортання крові. 

Антиоксидантна ефективність ретинолу виражена значно гірше у 

порівнянні з α-токоферолом [149]. Реалізацію антиоксидантної дії вітаміну А 

пов’язують з його участю в обміні SH-сполук та впливом на структурно-

функціональні властивості мембран завдяки безпосередній взаємодії з 

фосфоліпідами [589]. 



84 
 

 

З практичної точки зору вітамін А має важливе значення для відновлення 

і захисту епітеліальних тканин, а саме слизових оболонок органів дихання, 

травлення, розмноження, вивідних протоків залоз. Він необхідний для 

функціонування слиз-продукуючих клітин, для безпосереднього синтезу 

мукополісахаридів. За дефіциту вітаміну А епітелій слизових оболонок 

заміщується лусковими клітинами, що не продукують слиз [115]. 

Вітамін Е є важливим компонентом материнського молозива. Телята 

народжуються з дуже обмеженим запасом в організмі вітаміну Е, тому що а-

токоферол не транспортується через материнську плаценту в достатній 

кількості. Натомість, телята є залежними від надходження вітаміну Е з 

молозивом після їх народження. Молозиво зазвичай містить набагато більше 

вітаміну Е, ніж молоко, і є першим джерелом вітаміну Е для телят. Однак, вміст 

вітаміну Е в молозиві зазвичай низький, якщо він додатково не застосовується 

корові [541]. Організм ссавців не здатний до синтезу токоферолів, тому вітамін 

Е є незамінним компонентом в раціоні живлення [385]. 

Якщо сухостійні корови не забезпечуються належним чином вітаміном Е, 

то молозиво після їх отелення може містити недостатню концентрацію цього 

вітаміну для підтримання оптимального розвитку імунної системи 

новонародженого теляти [541, 546]. Оральне, або парентеральне, введення 

вітаміну Е лактуючим коровам у передродовий період підвищує активність 

нейтрофілів і макрофагів у їх крові [531, 532].  

За застосування вітаміну Е у складі мінерального преміксу коровам 

протягом останнього місяця тільності, в зимовий період, вміст цього вітаміну в 

плазмі крові корів і новонароджених телят був достовірно вищим, ніж у тварин 

контрольних груп [357]. 

Встановлено, що за нормованого живлення концентрація α-токоферолу в 

плазмі крові корів у кінці їх тільності має становити приблизно 3 мкг/мл [43, 

636]. Для забезпечення цього рівня вітаміну Е в крові сухостійних корів і 

нетелів, яким згодовують консервований фураж, в останні 60 діб тільності 
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необхідно додавати до їхнього раціону 1,6 МО вітаміну Е на 1 кг маси тіла 

тварини (приблизно 80 МО на 1 кг спожитої сухої речовини). Завдяки цьому 

забезпечується високий рівень вітаміну Е в молозиві та молоці, а також краще 

забезпечується потреба телят у вітаміні Е [43, 622, 635].  

За даними окремих науковців, додаткове застосування новонародженому 

теляті вітаміну Е з першим випоюванням йому молозива також сприяє 

зростанню концентрації цього вітаміну в сироватці крові теляти, як на 12-ту так 

і на 24-ту години його життя. Натомість, застосування вітаміну Е з другим 

випоюванням молозива новонародженому теляті в дослідженнях цих вчених не 

вплинуло на його вміст у сироватці крові тварин [541]. 

Підвищення рівня гуморального і клітинного імунітету виявлено в телят, 

як у випадку парентерального, так і у випадку перорального введення їм 

вітаміну Е [43]. 

Деякі дослідники [516] вказують, що застосування вітаміну Е не впливає 

на абсорбцію колостральних IgG у кишечнику новонароджених свиней, але 

покращує в них розвиток клітинного імунітету.  

Натомість, інші дослідники повідомляють, що концентрація α-

токоферолу в сироватці крові телят є досить важливою для становлення і 

розвитку їх імунної системи [180, 508, 514, 541] і сприяє зменшенню ризиків 

виникнення захворювань та тяжкості їх перебігу у новонароджених тварин 

[541]. Крім того, Carter et al. [392] продемонстрували, що телята із 

захворюваннями органів системи дихальнння, яким додатково застосовували α-

токоферол, потребують менших витрат на лікування та швидше одужують 

порівняно з телятами, яким α-токоферол не застосовували. Більше того, 

показано, що α-токоферол захищає лейкоцити, які беруть участь у захисті 

організму від чужорідних агентів [435].  

Дослідження, що були проведені в США [548], вказують на те, що в 

плазмі крові телят, яким застосовували міцелізований вітамін Е разом з 

молоком, збільшується концентрація IgG1, тоді як концентрація IgG2, IgА та 
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IgМ майже не відрізняється порівняно з телятами, яким внутрішньом’язово 

вводили вітаміни А, Е і Д. 

 Найвищий вміст вітаміну Е у тварин виявлений у печінці, наднирниках, 

мозку, жировій тканині, серці [291]. В клітинах вітамін Е локалізований 

переважно в багатих ненасиченими ліпідами мембранах мітохондрій і лізосом 

[629]. В мембранах вітамін Е розподілений нерівномірно і утворює своєрідні 

кластери в біліпідному матриксі [493]. Відношення токоферол /фосфоліпіди в 

лізосомах сягає 1/65, що значно вище, ніж в інших мембранах і, навіть, ніж в 

ліпопротеїдах низької щільності, які забезпечують транспорт токоферолів [411]. 

На сьогодні доведена структурна роль токоферолу в ліпідному шарі 

біомембран, де він, окрім фізичної стабілізації поліненасичених жирних кислот, 

виконує ключову функцію в естафетному механізмі перехопленні та інактивації 

вільних радикалів. На цьому рівні організації живих систем особливо важливим 

є здатність вітаміну Е розташовуватися на поверхні поділу фаз «ліпіди-вода». В 

таких умовах забезпечується ефективна взаємодія між водорозчинними і 

жиророзчинними антиоксидантами, завдяки чому в звичайних умовах 

підтримується необхідний для життєдіяльності регульований потік 

високоактивних метаболітів. Частина токоферолу знаходиться в ліпідному 

бішарі, розташовується поблизу білкових молекул, забезпечуючи 

(конформаційно) оптимальні умови для функціонування трансмембранних 

каналів, забезпечення рецепції специфічними поверхневими білками-

рецепторами хімічних сигналів і передачі їх всередину клітини, а також, 

ймовірно, і багатьох інших ефектів ще в не достатній мірі вивчених 

дослідниками [247].  

Вітамін Е у клітинних мембранах утворює комплекси з фосфоліпідами,  

[43]. Ці дані становлять інтерес тому, що арахідонова кислота, яка міститься в 

фосфоліпідах клітинних мембран, є основним попередником простагландинів, а 

підвищення рівня вітаміну Е в раціоні приводить до збільшення вмісту 

арахідонової кислоти в ліпідах тканин печінки і скелетних м’язів [173].  
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Вітамін Е володіє достатньо широким спектром біологічної дії, що не 

зв’язана безпосередньо з антиоксидантною активністю. Конкретні біохімічні 

прояви дії токоферолів є різнобічними і вони спрямовані на різні структурні, 

метаболічні та регуляторні системи організму. З’ясовано, що здійснення 

вітаміном Е біологічних функцій реалізується або прямим шляхом, через прояв 

антиоксидантних властивостей, або непрямим, через вплив на сполуки і 

процеси, які, в тій чи іншій мірі, пов’язані з регуляцією антиоксидантно-

прооксидантної рівноваги в клітині.  

Вітамін Е є одним із найменш токсичних вітамінів, що частково 

зумовлено його відносно низькою абсорбцією в кишечнику. Досліди на 

токсичність на жуйних тваринах не проводилися, але дані на щурах вказують, 

що верхньою межею застосування вітаміну Е є приблизно 75 МО на 1 кг маси 

тіла тварини на добу [373]. 

Встановлено, що введення тваринам жиророзчинних вітамінів, до деякої 

міри, знижує негативну дію стрес-факторів на їх організм. Водночас вітаміни 

посилюють імунобіологічну реактивність у тварин, підвищують їх здатність 

протистояти інфекційному процесу і створювати імунітет до збудників 

захворювань [171, 238].  

Виражена дія вітамінів А та Е на імунітет зумовлена їх антиоксидантними 

властивостями, завдяки яким вони захищають лімфоцити від Оксиген-залежних 

видів апоптозу [167, 266]. Зокрема, внутрішньом’язове введення поросятам 

раннього віку жиророзчинних вітамінів А, D3 та Е сприяє активації Т- і В-

клітинної ланок імунітету. Дія вітаміну А на показники неспецифічного 

імунітету в організмі тварин зумовлена його участю в синтезі імуноглобулінів 

класів М і G [238, 352], які, як відомо, пов’язані із В-лімфоцитами та Т-

кіллерами. Що стосується вітаміну Е, то він проявляє імунокорегуючу дію, 

стимулює клітинний та гуморальний імунітет, застосування α-токоферолу 

сприяє збільшенню у крові тварини кількості Т-клітин [238, 102]. 
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1.3.3 Мембранно-репаративна дія ліпосомальних препаратів 

Клітинні мембрани, з їх багаточисельними функціями, є важливою 

інтегруючою ланкою в регуляції внутрішньоклітинних та позаклітинних 

взаємозв'язків і процесах іонного транспорту [282, 18]. Компонентом будь-якої 

мембрани є ліпідний бішар, який складається з фосфоліпідів. Фосфоліпідний 

шар визначає рідинно-кристалічні властивості мембран та їх проникність для 

різноманітних речовин [428, 18]. Більшість життєво-важливих процесів клітини 

засновані на механізмах транспорту речовин через плазматичну мембрану [124, 

18]. Плазматична мембрана є бар’єром для іонів і водорозчинних молекул, 

завдяки чому мембрани можуть регулювати й організовувати 

внутрішньоклітинні процеси [7, 18]. 

Мембрани клітин визначають природу всіх внутрішньо- та міжклітинних 

зв’язків. Вони формують системи активного внутрішнього і міжклітинного 

транспорту, забезпечують трансдукцію клітинного сигналу. В клітинну 

мембрану  вбудована велика кількість транспортних, рецепторних білків, 

ензимів та ензимних систем. Більшість процесів, що протікають у клітині 

(реплікація ДНК, біосинтез і секреція білків, біонеорганічні і гормон-залежні 

процеси тощо), проходять за участю мембран або її компонентів [42]. 

Відомо, що роль ліпідного компоненту в системі полягає у створенні 

певного гідрофобного матриксу для ензимів і рецепторів, а рідкий стан власне 

мембрани надає їй динамічності. Якщо ензим або рецептор позбавити ліпідної 

фази, він стає нестабільним, агрегує і швидко втрачає активність, що в значній 

мірі залежить від фізико-хімічного стану саме ліпідного шару мембрани. Таким 

чином, в’язкість ліпідного бімолекулярного шару і склад ліпідів є 

найважливішими факторами, від яких залежить активність ензимів і рецепторів, 

вбудованих у мембрани [244].  

Фосфоліпіди складають основний «каркас» біологічних мембран. Тому, 

від того, які фосфоліпіди входять до складу мембрани і як вони розташовані 

один відносно іншого, багато в чому залежать властивості мембран. Ступінь 
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рухливості жирнокислотних ланцюгів фосфоліпідів визначає термін 

«рідинність» фосфоліпідів. Ці фізичні параметри відіграють дуже важливу 

роль, оскільки вони складають молекулярну основу функціонування мембран і 

ліпопротеїдів, тому спричиняють вплив на механізми виникнення, або 

розвитку, ряду патологічних станів. Із збільшенням мікров’язкості мембран 

виникають перешкоди для перебігу деяких стадій ензимних реакцій — 

утруднюється транспорт субстратів і продуктів у більш в’язкій фазі, 

гальмується рух речовин [244, 99], у т.ч. й колостральних імуноглобулінів у 

нативному стані. Фосфоліпідний склад мембрани визначає її функціональну 

активність [99]. 

Відомо, що біологічні мембрани містять гетерогенну суміш фосфоліпідів, 

які відрізняються між собою структурою «полярної голівки», довжиною 

жирнокислотного ланцюга, ступенем ненасиченості ацильного ланцюга, видом 

зв’язування тощо. Фосфоліпіди в мембрані є, з одного боку, структурним 

матеріалом, а  з іншого – модуляторами найважливіших клітинних процесів.  

З усіх функцій, які виконують фосфоліпіди в організмі, головною є 

формування подвійного ліпідного шару в мембранах клітин. Біологічні 

мембрани – це основа, на якій відбуваються найважливіші процеси 

життєдіяльності. Порушення функціонування біомембран може бути не тільки 

причиною, але й наслідком розвитку патологічних процесів [244]. 

Вплив будь-якого етіологічного фактора, зокрема під час розладів 

травлення, супроводжується пошкодженням мембран клітин і органел 

ентероцитів, що, в свою чергу, пов’язане із зниженим вмістом фосфоліпідів, 

зміною складу фосфоліпідів у мембранах і зменшенням плинності мембран, 

розвитком процесів, які можуть призводити до руйнування клітини [302]. 

За нестачі фосфоліпідів погано засвоюються найважливіші жиророзчинні 

вітаміни А, Д, Е, К, погіршуються функції печінки, підшлункової залози, 

знижується  репродуктивна здатність [287]. 
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Відомо багато даних про роль фосфоліпідів у структурній організації і 

функціонуванні клітин, що важливо для дослідження та розуміння 

молекулярних механізмів виникнення і розвитку патологій, більшість із яких 

супроводжуються змінами внутрішньоклітинних органел, структурної 

організації і цілісності біомембран  та пошкодженням клітини в цілому. Відомо, 

що за порушення функціонування всіх видів клітин первинним є пошкодження 

їхніх мембран. Пошкодження біомембран і пов’язаних з ними функцій 

більшості інтегральних і примембранних білків, включаючи рецептори, 

транспортні та структуроутворюючі білки, ензими та ензимні системи, як 

плазматичної мембрани, так і мембран різних субклітинних органел, 

порушують протікання багатьох клітинних процесів і функціонування клітини в 

цілому [299]. 

Під час дії в організмі тварин пошкоджуючих факторів, у клітині 

відбувається активація процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), які 

взаємодіють з білковими структурами. Це призводить до інактивації 

мембранних ензимів і ензимних комплексів, таких як глюкозо-6-фосфатаза, 

цитохром Р450, транспортні АТФ-ази, аденілатциклаза, переносники 

електронів дихального ланцюга мітохондрій тощо. Найбільш чутливою  до 

пероксидного пошкодження є мембранний фермент Cа2+-АТФаза. Її інактивація 

відіграє важливу роль у розвитку патології клітини, так як спричиняє 

сповільнення відтоку іонів Кальцію з клітини, вирівнювання концентрації іонів 

Кальцію всередині клітини та в міжклітинному середовищі, порушення 

внутрішньоклітинного гомеостазу і розвиток пошкоджень 

внутрішньоклітинних та плазматичної мембран [41]. 

Тобто, пошкодження мембран викликають зміни в активності 

мембранних ферментів, що призводить до порушення функцій клітин і 

розвитку патології [329].  

За всіх захворювань, під час яких пошкоджуються мембранні структури, 

патогенетично обґрунтованим є застосування засобів, які сприяють відновній і 
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регенеративній дії на структуру і функції клітинних мембран, що гальмують 

деструкцію клітин. Такою спрямованістю дії володіють фосфоліпідні препарати 

[302, 244]. Фосфоліпіди регулюють проникність клітинної мембрани для іонів, 

підтримують процеси окиснення і фосфорилювання в клітині та, безпосередньо, 

в мітохондріях [244].  

Доведено, що для нормального функціонування мембран клітин необхідні 

різні фосфоліпіди, які здатні за певних умов сприяти переходу ліпопротеїдів з 

одного класу в інший. Кожен індивідуальний компонент фосфоліпідного 

комплексу має унікальну фізіологічну активність зі специфічними 

функціональними властивостями. Наприклад, фосфатидилхолін (лецитин) є 

джерелом холіну для організму. Він необхідний для вироблення власного 

лецитину. Холін бере участь у синтезі мієліну організму – захисної оболонки, 

що оточує нерви і клітини мозку. Лецитин допомагає позбутися мимовільних 

рухів, судом, допомагає за серцевих захворювань, нормалізує обмін 

холестеролу, сприяє зниженню кров’яного тиску. Фосфатидилсерин підсилює 

передачу сигналів між клітинами мозку. Він протидіє неврологічним 

пошкодженням, обумовлених стресом. Фосфатидилінозити є в серці, печінці, 

легенях, але особливо великий їх вміст у мієлінових оболонках нервових 

волокон спинного мозку. Вони представляють інтерес як можливі попередники 

простагландинів – важливих регуляторів метаболізму [287]. 

Існує кілька біохімічних механізмів впливу фосфоліпідів на клітини 

організму [244, 287]:  

- видалення надлишкового холестеролу з клітинних мембран;  

- обмін з більш «тугоплавкими» мембранними ліпідами; 

- заміна пошкоджених, наприклад окиснених, ліпідів;  

- відновлення механічних пошкоджень мембран клітин;  

- участь у ролі готових «будівельних блоків» мембран клітин, що 

діляться і ростуть;  
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- витіснення з мембран токсичних речовин; як джерело біологічно 

активних речовин (Фосфору, холіну, поліненасичених жирних кислот), 

що беруть участь у механізмі обміну ліпідів і вуглеводів;  

- участь у транспортуванні по кров’яному руслу жирів, холестеролу і 

жиророзчинних вітамінів [244, 207];  

- як антиоксидант [244, 1, 287]. 

- Антифібротичний вплив фосфоліпідів характеризується 

перешкоджанням розвитку фіброзу, а також сприянню його регресії ляхом 

пригнічення активності колагеназ і трансформації інших клітин в 

колагенпродукуючі,  

- Протизапальна дія фосфоліпідів полягає в зменшенні синтезу 

прозапальних цитокінів (TNF-α, IL-1β) [244, 287].  

Експериментально доведено мембранно-репаруючу дію ліпосомальних 

форм фосфоліпідів. Як показали дослідження, найбільш перспективними для 

репарації пошкоджених мембран клітин є фосфоліпіди рослинного походження, 

які містять у своєму складі велику кількість лінолевої кислоти. Саме такі 

фосфоліпіди здатні відновлювати локальні дефекти мембран і, тим самим, 

відновлювати її функції та функції клітини в цілому [206]. 

Мембрана ліпосом складається із природних фосфоліпідів, що визначає 

багато їхніх привабливих якостей. Вони нетоксичні, підвласні біологічній 

деградації, за певних умов можуть поглинатися клітинами, їх мембрана може 

зливатися із клітинною мембраною, що призводить до внутрішньоклітинного 

надходження їх вмістимого. Крім того, речовина, будучи введеною в ліпосоми, 

захищена від впливу ферментів, що збільшує ефективність препаратів, які 

підлягають біодеструкції в біологічних рідинах. Ще однією з важливих переваг 

ліпосом, як лікарської форми, є поступове звільнення лікарської речовини, 

введеної в них, що збільшує час її дії [132]. 

Ліпосоми є мікроскопічними сферичними частинками, мембрана яких 

складається з молекул тих же природних фосфоліпідів, що й клітинні 
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мембрани. Водорозчинні (гідрофільні) лікарські засоби та біологічно-активні 

речовини можуть бути укладені у внутрішній простір ліпосом, а жиророзчинні 

(гідрофобні) – в бішарову ліпідну мембрану [414, 610]. 

Модель "ідеальної" ліпосоми, як засобу спрямованої доставки лікарської 

речовини в клітину, має містити у собі лікарську речовину, наприклад ДНК 

[50]. На її поверхні іммобілізовані гнучкі ланцюги полімеру для зменшення 

поглинання клітинами ретикуло-ендотеліальної системи (РЕС), а також як 

молекулярну адресу, в мембрану інкорпоровані білки злиття. Крім того, 

мембрана має складатися не тільки зі звичайних фосфоліпідів, які утворюють 

бішар (частіше фосфатидилхоліну), але й ліпідів, що сприяють злиттю з 

мембраною клітини (наприклад, діолеоілфосфатидилетаноламін) [50]. 

У випадку, якщо дія ліпосомальних препаратів спрямована на печінку, їх 

всмоктування відбувається в проксимальній частині тонкого кишечнику. 

Поступивши в кров'яне русло, ліпосоми не зв'язуються з білками крові, 

захоплюються макрофагами і швидко осідають в органах мононуклеарно-

фагоцитарної системи (МФС ), переважно в печінці. Так, природна націленість 

макрофагів на ліпосоми реалізує механізм адресної доставки речовини в 

печінку. Це дозволяє досягти максимальної її концентрації в печінці та інших 

органах МФС, і мінімальної – в крові тварини [329]. 

Застосування ліпосом, як носія лікарських засобів, дозволяє, в одних 

випадках, істотно збільшити біодоступність, а в інших – навпаки, запобігти 

надмірному підвищенню концентрації препарату в крові, тим самим знижуючи 

небезпеку передозування і зменшуючи побічні ефекти. Найбільш значущим 

способом оцінки ефективності нових ліпосомальних лікарських форм є 

існуючий арсенал фармакокінетичних методів, тобто різних сучасних методів 

оцінки біодоступності речовин [300]. 

Враховуючи особливості транспорту ліпосомальних фармакологічних 

препаратів, їх транслокацію крізь клітинні мембрани і метаболічні 

трансформації, можна зробити висновок про те, що вони володіють 
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унікальними властивостями, пов'язаними, насамперед, з особливостями їх 

фармакокінетики [22]. 

Перше застосування ліпосом у наукових дослідженнях було пов’язано з 

моделюванням клітинних мембран. З їх допомогою були встановлені основні 

закономірності транспорту речовин через мембрану, визначені параметри 

ліпідного бішару і його динамічні характеристики, вивчені процеси злиття 

мембран [320].  

Пошук факторів, які здатні відновити структуру і функцію біологічних 

мембран, наштовхнув дослідників на додаткове введення в організм тварин 

фосфоліпідів у різних формах. Доведено, що застосування фосфоліпідів сприяє 

відновленню активності мембранних ензимів пошкоджених клітин та, власне, 

репарації самих мембран. У більшості випадків, відновлення фосфоліпідами 

активності мембранних ферментів носить неспецифічний характер, тобто для 

більшості ензимів не існує специфічної потреби в окремому типі фосфоліпідів, 

а репаруючу функцію можуть виконувати різні типи фосфоліпідів і їх суміші. 

Проте, для активності деяких мембранних ензимів важливим є жирнокислотний 

склад фосфоліпідів, зокрема для Cа2+-АТФази саркоплазматичного ретикулуму 

[41]. Основним компонентом ліпосом для реалізації їх позитивних властивостей 

є фосфатидилхолін [302]. 

Останнім часом ліпосоми знаходять все більше визнання в світі, як 

перспективні носії лікарських засобів та біологічно-активних речовин. Так, 

згідно з результатами численних клінічних випробувань, ліки, що вводяться в 

складі ліпосом, є більш ефективними і менш токсичними, ніж застосовувані в 

інших формах лікарські засоби [19]. 

Властивості ліпосом та їх поведінка визначаються, насамперед, наявністю 

в них замкнутої мембранної оболонки. Незважаючи на молекулярну товщину, 

що становить близько 4 нм, ліпідний бішар ліпосом відрізняється високою 

механічною міцністю і гнучкістю. Завдяки цьому, ліпосоми зберігають 

цілісність під час різних пошкоджуючих впливів. Разом з тим, гнучкість бішару 



95 
 

 

та його в’язкість надають ліпосомам високу пластичність. Так, наприклад, 

ліпосоми змінюють розміри і форму у відповідь на зміну осмотичної 

концентрації зовнішнього водного розчину [331]. 

Транспортування лікарських препаратів у ліпосомальній формі підвищує 

їх абсорбцію в лімфу. Зокрема, підвищується синтез хіломікронів в ентероцитах 

і ліпофільні препарати надходять у кишкову лімфу шляхом асоціації з 

продуктами засвоєння ліпідів, спільно з лімфатичними ліпопротеїдами [89]. 

Встановлено, що ліпонуклеозиди ефективно включаються у фосфоліпідний 

бішар ліпосом, які здатні здійснювати транспорт цих лікарських форм у 

макрофаги, і, таким чином, зменшувати їх токсичність щодо інших клітин 

[525]. 

Під час застосування перорально ліпосома захищає вміст від впливу 

агресивного середовища, в т. ч. хлоридної кислоти шлунку. Кислотність 

шлункового соку дуже висока, до того ж у ньому є велика кількість травних 

ензимів і деякі речовини починають розпадатися ще до всмоктування. Ліпідна 

оболонка стійка до кислоти, так що ліпосома може проникнути через слизову 

оболонку шлунка непошкодженою. Можливе, також всмоктування  ліпосом у 

кишечнику, якщо препарат встигає туди потрапити, але швидше за все, він 

потрапить у кров раніше через швидке засвоєння [19]. 

Оскільки всередині ліпосоми біологічно активна речовина знаходиться в 

дрібнодисперсному стані (практично окремими молекулами), ступінь її 

засвоєння різко зростає за рахунок збільшення швидкості всмоктування. Це 

збільшує ефективність дії препарату в порівнянні з більш традиційними 

формами (особливо таблетками) за тієї ж дози. Крім того, ліпосоми ефективно 

проникають крізь клітинні мембрани за рахунок хімічної спорідненості. 

Залежно від полярності оточення, ліпідна мембрана ліпосоми може 

розгортатися назовні або «головками» (у воді), або «хвостами» (у неполярному 

оточенні). Таким чином прискорюється перенесення речовин із ліпосом через 
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подвійний шар мембрани, що складається з двох рядів ліпідів, розгорнутих 

«головками» у бік водного середовища [598]. 

Ліпіди ліпосом (фосфоліпіди) розщеплюються і пасивно дифундують в 

ентероцити, а вільні і етерифіковані стерини всмоктуються в складі змішаних 

міцел. Ліпідні молекули невеликого розміру транспортуються в капіляри 

кишечника. Інші стерини, потрапивши в ентероцит, включаються до складу 

хіломікронів, які секретуються в лімфу, а потім у кров [166]. 

Треба також відзначити, що наявність у складі ліпідів залишків моно- і 

поліненасиченних жирних кислот сприяє їх лімфатичному транспорту. В лімфу 

всмоктуються також і фосфоліпіди, особливого фосфатидилхолін. Таким 

чином, підхід, який базується на збільшенні ліпофільності фармакологічно 

активних сполук за допомогою їх кон'югування з ліпідами, що містять залишки 

довголанцюгових жирних кислот, дозволяє спрямувати лікарські засоби в 

лімфатичну систему і, як наслідок – на віруси і пухлини, які часто 

локалізуються в ній, а також на В- і Т- лімфоцити, що важливо під час 

використання імуномодулюючих засобів. Окрім того, дана стратегія дозволяє 

уникнути первинного метаболізму лікарських препаратів у печінці і, отже, 

домогтися збільшення їх біодоступності [166]. 

Так, у наукових дослідженнях [238] було показано, що вплив від 

застосування поросятам жиророзчинних вітамінів всередині ліпосом та, 

частково, на їх поверхні був виражений більшою мірою, ніж препарату 

«Тривіт». На думку цих науковців жиророзчинні вітаміни, що знаходяться 

всередині ліпосом, поступають в організм, досягають органів і клітин-мішеней 

та вивільняють наявні вітаміни. В цьому випадку діюча речовина є надійно 

захищеною від деградації ензимами і довше зберігається в активній формі 

[238]. А самі ліпосоми порівняно легко руйнуються в організмі, вивільняючи 

доставлені речовини. На шляху проходження ліпосом, які самі позбавлені 

властивостей антигену, вони надійно захищають свій вантаж від контакту з 
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імунною системою і не спричиняють захисних та алергічних реакцій організму 

[132].  

 

1.4. Узагальнення огляду літератури та вибір напрямків досліджень 

Наведені нами дані літературних джерел вказують, що адаптаційні 

можливості телят до позаутробного життя та формування в них належного 

рівня колострального імунітету в значній мірі залежать від обміну речовин у 

корів-матерів, якості молозива та морфо-функціонального стану органів і 

тканин самих новонароджених тварин. Порушення одного з цих факторів та 

рівноваги між ними призводить до розвитку імунодефіцитного стану та прояву 

симптомів розладів травлення в телят у період новонародженості.  

Зокрема, одну із ключових позицій в транспортуванні імуноглобулінів в 

нативному стані в тонкому кишечнику теляти в обмежений у часі період 

формування колострального імунітету має стан плазмолеми ентероцитів. З 

огляду на це, варто розглянути патогенетичні механізми розвитку хвороб 

новонароджених телят з розладами травлення, визначити роль плазмолеми 

ентероцитів їх тонкого кишечнику в період формування колострального 

імунітету з метою подальшої розробки методів корекції цього процесу.  

Проведений нами аналіз даних літератури, дозволяє зробити висновок 

про визначальну роль макро-, мікроелементів і вітамінів у формуванні 

складових компонентів молозива корів і його впливу на формування 

колострального імунітету в новонароджених телят у перші години їх життя. А 

значить, здійснюючи вплив на метаболізм у сухостійних корів та формування в 

них молозива належної якості можна було б регулювати не тільки процес 

насичення колостральними імуноглобулінами організму новонародженого 

теляти ще на етапі їх всмоктування в тонкому кишечнику, а й впливати на інші 

механізми адаптації цих тварин до умов позаутробного життя. Важливе 

значення в процесах синтезу молозива та всмоктування його складових, у т.ч. 

імуноглобулінів у тонкому кишечнику новонароджених телят у період 
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формування колострального імунітету мають також біологічно-активні 

речовини, зокрема жиророзчинні вітаміни, макро- і мікроелементи. 

З огляду на це, варто зупинитися на біологічно активних речовинах, які 

використовуються для профілактики розладів травлення у новонароджених 

телят, механізмах їх дії на організм та підібрати найбільш ефективні з них для 

корекції метаболічних порушень у корів, особливо в сухостійний період їх 

тільності, з метою превенції розвитку імунодефіцитного стану та спричиненого 

ним розладу травлення у новонароджених телят. 

Резистентність організму новонародженого теляти до чинників хвороб 

зумовлена станом специфічних і неспецифічних механізмів імунітету, 

пов'язаних з особливостями обмінних процесів. Імунна реактивність організму 

залежить від інтенсивності обмінних процесів, які змінюються під впливом 

вітамінів та мікроелементів [186]. Формування імунологічних реакцій 

відображає загальні закономірності метаболізму, що спрямовані на збереження 

гомеостазу. З огляду на це, вітаміни, макро- і мікроелементи є важливими 

складовими підвищення імунологічного статусу організму телят [145]. 

Так, наведені нами вище дані літератури свідчать про тісний 

взаємозв’язок забезпеченості корів-матерів та народжених від них телят макро- 

і мікроелементами, про важливу їх роль у народженні телят із задовільною 

масою тіла, створені резерву мінеральних сполук в організмі плода, впливу на 

регуляцію метаболічних процесів, транспорт поживних речовин та 

колостральних імуноглобулінів через плазмолему ентероцитів кишечнику, на 

становлення власного імунного статусу в організмі новонароджених телят, на  

високу резистентність, інтенсивність еритроцитопоезу, кислотно-лужний стан 

організму в ранній період постнатального розвитку та вплив мінеральних 

речовин на забезпечення профілактики захворювань новонароджених телят на 

гострі розлади травлення з ознаками діареї. Разом з тим, із літературних джерел 

відомо, що досить часто раціони корів у останній період тільності є 

незбалансованими за вмістом есенціальних макро- і мікроелементів, а 
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результати досліджень ряду науковців вказують на застосування тваринам у 

цей період лише окремих, «критичних» мінералів, що досить часто може 

призводити до дисбалансу інших мікроелементів в організмі корів. Такий стан 

може виражатися в пригніченні засвоєння, порушенні обміну, дисфункції та 

зміні концентрації і величини співвідношення між окремими мікроелементами 

в організмі та молозиві корів. Це стало поштовхом до пошуку нами нового 

комплексного мінерального препарату, який у своєму складі містить як 

органічні сполуки есенціальних елементів – Йоду, Кобальту, Цинку, Купруму, 

Мангану і Феруму, такі менш вивчені за впливом на організм тварин мінерали, 

що входять до складу природних джерел мікроелементів – вермикуліту і опоки.  

Аналіз даних літератури свідчить також про те, що організм 

новонародженого теляти, в значній мірі, потребує надходження жиророзчинних 

вітамінів А і Е для належного становлення та формування в них колострального 

імунітету. З літературних джерел [31, 136, 326, 460, 506, 533] відомо, що досить 

часто раціони корів-матерів є незбалансованими за вмістом цих речовин, що 

спричиняє їх дефіцит в організмі новонароджених і, тим самим, спричиняє 

порушення механізмів стабілізації поліненасичених жирних кислот, 

функціонування трансмембранних каналів, проникності клітинних мембран, у 

т.ч. й для імуноглобулінів молозива, біосинтезу протеїнів, мітотичної 

активності епітеліальних клітин, пришвидшення пероксидації ліпідів, зниження 

активності імунної системи, порушення гідролізу протеїнів у клітинах, 

внаслідок чого порушуються структура і функція мембран ентероцитів та 

інших клітин організму. Тому, гіпотетично, таким телятам, поряд із 

дефіцитними вітамінами, доцільно було б застосувати й інші препарати для 

репаруючої дії клітинних мембран, а саме ліпосомальні препарати в нативній 

формі. 

Відомо, що ліпосомальна форма лікарських засобів, що виготовлені на 

основі природного лецитину (фосфоліпід, до складу якого входить холін) є не 

токсичною, не кумулюється в організмі, має більш високу терапевтичну 
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ефективність і біодоступність, забезпечує протизапальну, антифіброзну та 

антиоксидантну дію, що підтверджено доклінічними та клінічними 

дослідженнями [244, 1, 287]. 

Тому, враховуючи викладене вище, можна припустити, що застосування 

мембрано-репаративних ліпосомальних форм фосфоліпідів сприятиме 

відновній і регенеративній дії на структуру і функції клітинних мембран, 

активуватиме роботу мембранних ферментів та рецепторів, що передбачає їх 

вплив і на активацію механізмів транспорту та подовження в часі періоду 

перенесення колостральних імуноглобулінів у нативному стані через 

плазмолему ентероцитів тонкого кишечнику телят у період формування 

колострального імунітету.   

Проте, досліджень, які вказують на вплив ліпосомальних форм 

фосфоліпідів на рівень колострального імунітету, в доступних нам 

літературних джерелах ми не знайшли, що стало приводом для проведення 

експериментальних досліджень з використанням нативних ліпосом та ліпосом з 

водорозчинними формами жиророзчинних вітамінів А і Е з метою їх впливу на 

механізми транспорту імуноглобулінів молозива в кровоносне русло 

новонароджених телят. 
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РОЗДІЛ 2. 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ І СХЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дисертацію виконано в період з 2002 по 2020 роки відповідно до планів 

науково-дослідної роботи кафедри терапії і клінічної діаностики Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) на 

базі проблемної наукової лабораторії “Внутрішніх незаразних хвороб тварин” 

цієї кафедри.  

Доклінічні дослідження щодо токсичності новостворених препаратів 

проводили на лабораторних тваринах у віварії факультету ветеринарної 

медицини Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Виробничі досліди проводились у відокремлених підрозділах 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

навчально-дослідних господарствах (НДГ) «Великоснітинське 

ім. О. В. Музиченка», «Агрономічна дослідна станція», «Ворзель». Частина 

досліду, що стосувалась диспансерного обстеження високопродуктивних 

лактуючих корів, які отримували висококонцентратний раціон, була проведена 

в господарстві ТОВ «Продсільпром», с. Світличне Драбівського району 

Черкаської області. 

Всі перераховані господарства є благополучними щодо інфекційних та 

інвазійних захворювань. Всім тваринам планово проводиться вакцинація проти 

сибірки та трихофітії, два рази на рік планова дегельмінтизація та планові 

діагностичні дослідження на туберкульоз, лейкоз і бруцельоз. Тварини, які 

приймали участь в дослідах були вільні від інфекційних та інвазійних 

захворювань. 

Окремі дослідження були також проведені в Українській лабораторії 

якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН 

України, Інституті геохімії навколишнього середовища НАН України, Інституті 
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біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Інституті технічної теплофізики 

НАН України.  

Для вирішення поставлених у дисертації завдань було проведено 4 етапи 

науково-виробничих дослідів (рис. 2.1) на великій рогатій худобі: клінічно 

здорових і хворих коровах чорно-рябої породи (2–4 лактації) з надоєм 3,5–

7,4 тис. кг молока за лактацію, сухостійного і післяродового періоду (n=231); 

телятах різних вікових груп (новонароджені телята віком від народження до 11 

діб, віком 3 місяці і віком 7 місяців (n=193). Досліджували також корми, умови 

утримання тварин та їх догляду.  

 

 
 Рис. 2.1. Схема дослідження 

 

На першому етапі досліджень проводили диспансерне обстеження 

господарств. Під час проведення діагностичного етапу диспансеризації 

здійснювали аналіз виробничих показників: молочної продуктивності корів, 

витрат кормів на одиницю продукції, виходу телят на 100 корів, маси тіла 

новонароджених телят, захворюваності тварин на незаразні хвороби, ступеня 

вибраковування тварин стада, втрат молодняку (загибелі, вимушеного забою). 

Враховували також епізоотичну ситуацію щодо інфекційних та інвазійних 
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хвороб. Проводили аналіз, з урахуванням результатів диспансеризації худоби та 

лабораторних досліджень біологічних матеріалів від них, умов утримання і 

експлуатації тварин, їх клінічних досліджень, та особливостей прояву хвороб.  

Раціон сухостійних корів у відокремленому підрозділі Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Великоснітинське 

навчально-дослідне госодарство ім. О. В. Музиченка» складав (кг): силос 

кукурудзяний – 15, сінаж – 10, жом буряковий – 5, сіно злакове – 1, солома 

пшенична – 2, концентрований корм (дерть із зерна ячменю, пшениці) – 2, 

меляса – 1. 

Корів годували тричі на добу в один і той же час. Рівень сухої речовини 

(СР) в раціоні на 100 кг маси тіла тварини становив 2,3–2,6 кг. Енергетична 

поживність 1 кг сухої речовини кормів раціону сухостійних корів становила 

9,2–9,6 МДж обмінної енергії (ОЕ). Рівень забезпечення корів перетравним 

протеїном з розрахунку на 1 МДж ОЕ дорівнював 7,6–7,9 г. Цукро-протеїнове 

відношення – 0,78–0,80:1. 

Загальновідомо, що високої продуктивності в корів не можна досягти без 

збільшення в раціоні питомої маси концентрованих кормів. Тому, з метою 

вивчення обмінних процесів та прогнозу захворювань у високопродуктивних 

корів (надій – 34 кг молока на добу) частину дослідів було проведено в 

господарстві ТОВ «Продсільпром», с. Світличне Драбівського району 

Черкаської області. Орієнтовний раціон для корів цеху «Роздій» (корови 

перших 3-х місяців лактації) ТОВ «Продсільпром» складав (кг): сінаж 

люцерновий – 12 кг, силос кукурудзяний – 25, жом пресований — 8, зерно 

ячменю – 3, зерно кукурудзи – 1,5, шрот соєвий – 3,4, макуха ріпакова – 2,0 кг. 

Корів годували тричі на добу в один і той же час. Кількість сухої 

речовини в раціоні на 100 кг маси тіла тварини становив 3,8–3,9 кг. 

Енергетична поживність 1 кг сухої речовини кормів раціону сухостійних корів 

становила 9,7–9,9 МДж ОЕ. Рівень забезпечення корів перетравним протеїном з 
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розрахунку на 1 МДж ОЕ дорівнював 9,1–9,4 г. Цукро-протеїнове відношення – 

1,05–1,09:1. 

Для відображення динаміки розвитку біогеоценотичної патології в 

організмі тварин, визначали вміст макро- і мікроелементів у кормах. Проводили 

аналіз отриманих даних з метою підтвердження розвитку у тварин 

мікроелементозів характерних для північно-східної біогеохімічної зони. 

Визначали клінічний статус великої рогатої худоби в стаді, проводили 

вибіркове дослідження крові, здійснювали аналіз якості кормів, годівлі і 

утримання тварин в умовах ферми. Для цього використовували клінічні 

дослідження корів і новонароджених телят, морфологічні та біохімічні 

дослідження крові, сироватки крові, молока, сечі.  

Клінічний стан тварин та морфологічний склад їх крові визначали за 

загальноприйнятими методиками. Збирали попередні дані про тварину: порода, 

вік, функціональний стан статевої системи, продуктивність, вгодованість. Під 

час дослідження визначали габітус тварини, досліджували слизові оболонки, 

стан волосяного покриву і шкіри, лімфатичних вузлів, системи органів та 

окремі органи.  

Температуру тіла в тварин вимірювали ректально за допомогою ртутного 

термометра. Частоту дихання визначали за результатами підрахунків кількості 

дихальних рухів за одну хвилину. Частоту пульсу досліджували методом 

пальпації серединної хвостової артерії. Частоту скорочень рубця досліджували 

методом пальпації, натискуючи тильним боком долоні, зібраної в кулак на 

черевну стінку в ділянці лівої голодної ямки [140]. 

Для проведення лабораторних досліджень з визначення показників різних 

видів обміну речовин та імунного статусу організму великої рогатої худоби 

були підібрані необхідні методики, реактиви та прилади. 

Кров у тварин відбирали в стерильні одноразові вакуумні пробірки. 

Проби крові під час транспортування зберігали в термосі з льодом, який був 
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відділений шаром вати, з метою гальмування процесів утворення молочної 

кислоти з глюкози в еритроцитах. 

На фермах з однотипною годівлею великої рогатої худоби кров відбирали 

від 10–15 % тварин кожної вікової групи, а саме – у новонароджених телят на 

3–5 добу життя, 3-х місячного віку, 7-ми місячного віку та в лактуючих корів 2–

3-ї лактацій, які не мали ознак травматичного ретикуліту, перикардиту, 

маститу, ендометриту, хірургічної інфекції та інших первинних захворювань 

органів і систем, що могли впливати на її показники. 

Під час дослідження крові тварин визначали: 

- кількість еритроцитів, лейкоцитів, показник гематокриту; 

- біохімічні показники крові: вміст у крові гемоглобіну, у сироватці крові 

– вміст глюкози, білірубіну загального, білка загального та його фракцій, 

сечовини, креатиніну, кетонових тіл, активність аланінамінотрансферази 

(АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ), лактатдегідрогенази (ЛДГ), лужної 

фосфатази (ЛФ), вміст Р, К, Са, Na, Cl, Мg, Fe. 

Морфологічні і біохімічні показники крові досліджували відповідно до 

методичних рекомендацій [104]. 

На другому етапі досліджень більш детально вивчали обмінні процеси у 

тварин, які підлягали диспансерному обстеженню. Для цього було додатково 

сформовано контрольні групи лактуючих і сухостійних корів та телят першого 

місяця життя.  

1. Диспансерне обстеження лактуючих корів з низькоконцентратним 

типом годівлі, сухостійних корів і телят проводили у відокремленому підрозділі 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О. В. Музиченка», а 

обстеження лактуючих корів з висококонцентратним типом годівлі – в ТОВ 

«Продсільпром».  

2. На сухостійних коровах проводили дослідження з впливу 

тривітаміну на клінічний стан та показники їх крові. Було сформовано 
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контрольну і дослідну групи сухостійних корів чорно-рябої породи з 

виявленими ознаками порушення обміну речовин, віком 5–7 років, середньою 

масою тіла 450–500 кг, по 10 тварин у кожній групі. 

Тваринам дослідної групи внутрішньом’язово вводили препарат 

«Тривітамін» для ін’єкцій (розчин вітамінів А, Д, Е в олії), виробництва 

Київського вітамінного заводу, в дозі 10 мл на тварину один раз за 7 діб 

протягом 4 тижнів, з метою оптимізації показників обміну речовин, 

фізіологічного стану, морфологічних і біохімічних показників крові корів перед 

отеленням та зменшення негативного впливу порушень метаболізму в організмі 

корів на новонароджених телят. 

3) Вивчали динаміку метаболічних показників крові і сироватки крові 

телят першого місяця життя, що характеризують функціональний стан 

окремих органів і тканин за розвитку розладів травлення легкого ступеня 

тяжкості. 

Дослідження проводились на новонароджених телятах впродовж першого 

місяця їхнього життя. Для цього було сформовано дві групи тварин – 

контрольну, (n=6) і дослідну, (n=6). У контрольну групу входили телята, які 

впродовж першого місяця життя були здоровими. До другої дослідної групи 

входили телята, в яких у період від народження до 30-ти добового віку 

спостерігали симптоми розладів травлення незаразної етіології. 

Кров для проведення біохімічних досліджень відбирали на 2-гу 5-ту - 7-

му і 30 доби життя. Під час дослідження крові визначали вміст гемоглобіну, а в 

сироватці крові – вміст білка загального, альбумінів, білірубіну загального і 

кон’югованого, сечовини, холестеролу, активність АсАТ, АлАТ, ГГТП, лужної 

фосфатази на біохімічному аналізаторі «Мікролаб» (Бельгія); вміст каротину 

досліджували відповідно до методичних рекомендацій [104]; вміст Цинку та 

Феруму в крові – на атомно-абсорбційному спектрофотометрі «ААС-30» 

(Німеччина). Показники кислотно-лужного стану крові: величину рН, 

концентрацію бікарбонатів (НCO3
-), зсув буферних основ (ЗБО), і парціальний 
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тиск парціального газу (рСО2) – визначали на біохімічному мікроаналізаторі 

газів крові фірми «Radiometer АВL-505» ( Королівство Данія). 

На третьому етапі виконання роботи проводили науково-виробничі 

досліди із застосування коровам експериментального препарату «Стимтел» 

(рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Схема застосування сухостійним коровам мінерального 

препарату «Стимтел» 

 

Досліди проводили в зимово-весняний період року на сухостійних 

коровах чорно-рябої породи та новонароджених від них телятах. Перед 

проведенням цього етапу досліджень, токсичність препарату «Стимтел» 

досліджували на лабораторних щурах, згідно з настановами методичних 

рекомендацій «Токсикологічний контроль нових засобів захисту тварин» [295]. 

Лабораторним тваринам задавали досліджуваний препарат на крохмальному 

клейстері в дозах від 250 до 4000 мг/кг маси тварини за допомогою металевого 

зонда. В період визначення токсичності препарату випадків загибелі тварин не 
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встановлено. Це є підставою віднести експериментальний препарат «Стимтел» 

до групи малотоксичних. 

Для вияснення чітких причинно-наслідкових механізмів розвитку 

патології у новонароджених телят проводили обстеження корів сухостійного 

періоду, а після їх отелення – дослідження народжених від них телят. 

Обґрунтовували способи профілактики і корекції виявлених порушень у 

метаболічній і функціональній адаптації новонароджених телят до 

індивідуального розвитку. Вивчали вплив мінерального препарату «Стимтел» 

на стан обміну мінеральних речовин, вуглеводів та пігментів в організмі корів у 

період сухостою. Досліджували вплив препарату «Стимтел» на стан кислотно-

лужної рівноваги та показники обміну білків в організмі сухостійних корів і 

народжених ними телят, проводили широку виробничу перевірку ефективності 

застосування наукових розробок. 

Під час виконання третього етапу досліджень вивчали показники обміну 

речовин у сухостійних корів та народжених від них телят за недостатнього 

надходження в організм тварин мінеральних елементів. Нами проведено 

лікувально-профілактичні заходи на 2-х групах корів (дослідна і контрольна), 

по 20 тварин у кожній групі. Корови дослідної групи отримували 

експериментальний препарат «Стимтел» і були на такому ж раціоні, як і корови 

контрольної групи, які не отримували цей препарат.  

У відокремленому підрозділі «Великоснітинське навчально-дослідному 

господарстві ім. О. В. Музиченка» було сформовано контрольну і дослідну 

групи корів віком 5–7 років, по 20 тварин у кожній групі, в сухостійний період з 

виявленими ознаками патології обміну речовин, яким застосовували 

комплексний біогенний препарат «Стимтел». До складу препарату входять: Йод 

крохмальний, вермикуліт, опока, лактатні сполуки Кобальту, Цинку, Купруму, Мангану 

і Феруму. Препарати застосовували коровам сухостійного періоду перорально у 

вигляді порошку з кормом, у дозі 40 г на тварину, один раз на добу, протягом 45 діб. 
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Клінічні дослідження тварин (n=20) і біохімічні дослідження їх крові 

(n=5) проводили:  

- безпосередньо перед застосуванням препарату «Стимтел» за 60 

діб до отелення корів; 

- на 21-у добу застосування препарату «Стимтел» (39 діб до отелення);  

- на 45-у добу (за 14 діб до отелення корів). 

Щоб з’ясувати ефективність впливу препарату «Стимтел» на адаптацію 

телят, народжених коровами дослідної і контрольної груп, проводили клінічні 

дослідження телят (n=20), а також морфологічні і біохімічні дослідження їх 

крові (n=5) на 2-гу, 5-ту, 15-ту, 22-гу доби після їх народження.  

Матеріалом для дослідження було молозиво корів першого удою та кров, 

що була відібрана з яремної вени корів і телят вранці, до годівлі тварин, з 

дотриманням правил асептики та антисептики. Сироватку отримували шляхом 

відстоювання крові тварин. 

Кров відбирали в стерильні скляні пробірки. Проби крові під час 

транспортування зберігали в термосі з льодом, який був відділений шаром вати, 

з метою гальмування процесів утворення молочної кислоти в еритроцитах з 

глюкози. 

Клінічний стан тварин та морфологічний склад їх крові визначали за 

загальноприйнятими методиками. Температуру тіла в тварин вимірювали за 

допомогою ртутного термометра. Частоту дихання визначали за результатами 

підрахунків дихальних рухів за одну хвилину. Частоту пульсу досліджували 

методом пальпації серединної хвостової артерії. Клінічне дослідження 

сухостійних корів з ознаками мікроелементозів проводили за схемою, 

запропонованою проф. М. О. Судаковим та співавт. [225].  

В крові досліджували загальноклінічні показники (кількість еритроцитів, 

лейкоцитів, визначали лейкопрофіль та гематокритну величину), визначали 

величину рН і газовий склад крові та біохімічні показники (вміст у крові 
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гемоглобіну, а в сироватці крові – вміст білка загального, глюкози, білірубіну 

загального). 

Кількість лейкоцитів та еритроцитів підраховували за допомогою приладу 

“Пікоскель” (Угорщина) відповідно до інструкції. Лейкограму визначали на 

зафарбованих за Романовським-Гімза мазках крові диференційованим 

підрахунком 100 лейкоцитів за методом Філіпченко [140]. Гематокритну 

величину визначали за допомогою гематологічного аналізатора «VetAutoread». 

Показники кислотно-лужної рівноваги (КЛР) крові – величину рН, 

концентрацію бікарбонатів (НСО3
-), зміщення буферних основ (ЗБО), 

парціальний тиск вуглекислого газу (рСО2) і Оксигену (рО2) – досліджували на 

мікроаналізаторі газів фірми “Radelkis” (Угорщина) [218]. Кров для 

дослідження кислотно-лужної рівноваги та газів крові відбирали під вазелінову 

олію. Проби крові під час транспортування зберігали у термосі з льодом, який 

був відділений шаром вати, з метою гальмування процесів утворення в 

еритроцитах молочної кислоти з глюкози.  

Вміст глюкози в сироватці крові визначали реакцією з ортотулоїдиновим 

реактивом, за допомогою тест-набору АО “Реагент” (Дніпропетровськ) 

відповідно з доданою до нього інструкцією. Вміст гемоглобіну в крові 

визначали уніфікованим гемоглобінціанідним методом [218]. Показники вмісту 

білірубіну в сироватці крові визначали методом дослідження загального 

(“повного”), вільного (“непрямого”) білірубіну за методом Йендрашика-Грофа 

[218]; Вміст білка загального в сироватці крові тварин визначали біуретовим 

методом [218]. Білкові фракції сироватки крові досліджували методом 

електрофорезу в полікриламідному гелі з градієнтом концентрації 7,5 %, 

розділяючи їх за молекулярною вагою, з використанням Натрію додецил-

сульфату [482]. Їх вміст визначали методом фотометрії і денситометрії. В 

наших дослідах, під час розділення білків сироватки крові корів методом 

електрофорезу в поліакриламідному гелі було одержано 18 білкових фракцій. 

Активність аспартатамінотрансферази (К.Ф. 2.6.1.1.) і 
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аланінамінотрансферази (К.Ф. 2.6.1.2.) визначали за методом Райтмана і 

Френкеля в модифікації К. Г. Капетанакі [218]. Активність лужної фосфатази 

визначали методом кінцевої крапки по Бессею, Лоурі, Броку [218]. Активність 

гамма-глутамілтранспептидази визначали за допомогою тест-набору фірми 

„Реагент”. Активність лактатдегідрогенази визначали колориметричним 

динітрофенілгідразиновим методом [218]. 

 Відбір проб молозива корів і їх підготовку до спектрофотометричного 

дослідження проводили згідно ГОСТу 13928 – 84. 

 Зважування новонароджених телят проводили безпосередньо в 

господарстві, використовуючи призначені для цієї мети звичайні ваги. 

 Вміст макроелементів – Натрію, Калію, Кальцію та Магнію в крові і 

молозиві корів визначали методом атомної абсорбційної спектрометрії з 

атомізацією в полум’ї (ААС в полум’ї) за допомогою атомно-абсорбційного 

спектрофотометра AAS-30 (Німеччина) [253], а вміст Фосфору неорганічного 

визначали за допомогою біотестів фірми “Lachema”.  

На четвертому етапі виконання роботи проводили науково-виробничі 

досліди на новонароджених телятах із застосування їм нативних ліпосом 

(макрокапсул) з фосфоліпідного бішару на основі лецитину соєвого та ліпосом 

з водорозчинними формами вітамінів А та Е (препарат «Мембраностабіл) для 

терапії телят та профілактики в них імунодефіциту, підвищення рівня 

колострального імунітету і запобігання розвитку неонатальних патологій.  

Було проведено відбір необхідного за складом лецитину соєвого, оскільки 

природні і промислові лецитини є складними сумішами, склад і властивості 

яких змінюються залежно від походження і виробника. 

Дослідження фізико-хімічних показників лецитину сухого знежиреного 

«Солек F» (виробництва «Солей», ЕС) (табл.2.1) показали відповідність його 

вимогам нормативної документації.  

Одержані нами результати показали наявність великої кількості 

фосфоліпідів (97 %), відсутність процесів псування ліпідів і низьку вологість 
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матеріалу, що свідчить про наявність необхідних властивостей для 

застосування цього лецитину в якості поверхнево-активної речовини. Після 

встановлення відповідності обраного матеріалу за показниками безпечності і 

мікробіологічними показниками вимогам гігієнічних нормативів був зроблений 

висновок про можливість застосування даного лецитину для виробництва 

застосованих нами препаратів лікувального і профілактичного призначення. 

 

Таблиця 2.1 

Фізико-хімічні показники лецитину соєвого 

Показник Значення 

За нормативною 

документацією 

Результати 

досліджень 

Масова частка речовин, нерозчинних в 

ацетоні, % (фосфоліпіди ) 

Не менше 95,0 97,0 

Масова частка вологи, %  Не більше 1,0 1,0 

Пероксидне число, ммоль/кг активного 

Оксигену  

Не більше 10,0 3,0 

Кислотне число, мг КОН/г   Не більше 36 29 

 

Саме високий вміст фосфоліпідів в сухих знежирених препаратах 

лецитинів (97 %) визначає їх поведінку в якості поверхнево-активних речовин, 

що утворюють стійкі міцелярні системи з дуже низькою концентрацією 

структуроутворення (10–8 – 10–10 моль/л). 

Методом тонкошарової хроматографії нами було визначено вміст 

індивідуальних фосфоліпідів у соєвому фосфоліпідному комплексі «Лецитин 

соєвий «Solec F» виробництва фірми «Солей», який використовувався для 

проведення подальших досліджень.  

Препарат з нативних ліпосом має вигляд макрокапсули і виготовлений з 

лецитину соєвого знежиреного, що містить 100 г фосфоліпідів, а саме: 
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фосфатидилхоліну – 38,2 г, фосфатидилетаноламіну – 24 г, 

фосфатидилінозитолу – 16,2 г, фосфатидилсерину – 12,3 г, фосфатидної 

кислоти – 7,0 г, сфінгомієліну – 2,3 г. 

Ліпосомальний препарат, з водорозчинними формами вітамінів А та Е, 

названий нами «Мембраностабіл» (Патент на корисну модель № 92841 від 

10.09.2014 р. Бюл. № 17 [37]) виготовлений з лецитину соєвого знежиреного, 

що містить суміш 100 г фосфоліпідів, а саме: фосфатидилхоліну – 38,2 г, 

фосфатидилетаноламіну – 24 г, фосфатидилінозитолу – 16,2 г, 

фосфатидилсерину – 12,3 г, фосфатидної кислоти – 7,0 г, сфінгомієліну – 2,3 г, 

у яку додано водорозчинні форми жиророзчинних вітамінів А (ретинол) – 

1,2 мг та Е (токоферол) – 15 мг.  

Ці препарати мають високий вміст фосфатидилхоліну (ФХ) і 

фосфатидилетаноламіну (ФЕ) – фосфоліпідів, найбільш поширених у всіх 

живих клітинах, які вважаються основним "будівельним блоком" бішарових 

мембран і мають властивість до зниження їх поверхневого натягу до дуже 

низького рівня. Високий вміст фосфатидилхоліну та інших активних 

фосфоліпідів у достатній кількості в знежирених соєвих лецитинах дозволяють 

утворювати у воді бішарові структури, в яких молекули своїми ліпофільними 

групами повернені одна до одної, а гідрофільними – до молекул води. В 

результаті утворюються сферичні бішарові везикулярні структури. Така 

орієнтація амфіфільної молекули є термодинамічно вигідною і відповідає 

найменшому значенню енергії Гіббса порівняно до інших можливих варіантів 

орієнтування молекули. 

Ліпосомальні макрокапсули одержували в науковому відділі 

тепломасообміну в дисперсних системах Інституту технічної теплофізики НАН 

України шляхом використання ефектів дискретно-імпульсного введення енергії 

(ДІВЕ) і використання ДІВЕ-активаторів, які відрізняються високою якістю 

диспергування і технологічною ефективністю за одночасного зниження 

енерговитрат і матеріаломісткості. 
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Розмір ліпідних наноструктур є одним із важливих показників, який 

визначає їх властивості. Функцію розподілу розміру наночастинок 

досліджували методом фотонної кореляційної спектроскопії на лазерному 

фотон-кореляційному спектрометрі “ZetaSizer–3” Malvern Instrument, 

Великобританія. Результати досліджень розподілу частинок водної дисперсії 

фосфоліпідів, утворених в результаті ДІВЕ-обробки за температури 42±2 °С 

представлені на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Розподіл ліпідних везикулярних наноструткур дисперсної 

системи за розміром частинок, утвореної після ДІВЕ-обробки за температури 

42 ±2 °С 

 

Із наведених на рис. 2.4 результатів видно, що використання методу ДІВЕ 

призводить до утворення значного діапазону дисперсності везикулярних 

наноструктур з розмірами від 10,5 до 985,6 нм. Характерним за цього методу є 

утворення незначної кількості великих одношарових і великих багатошарових 

везикул. Найбільш стійкими вважаються частинки з розміром від 10 до 100 нм і 

вони складають 94 % всієї дисперсної системи. Середній діаметр частинок, 

обрахований методом математичного очікування, становить 46,5 нм. 
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Рис. 2.4. Розподіл макрокапсулярної дисперсної системи за розміром 

частинок, утвореної після ДІВЕ-обробки з температурою 42±2 °С  

 

Бішарова мембрана везикули в рідкокристалічному стані має розмір 4 нм. 

Тому, наноструктури з розмірами менше 8 нм, представляють собою міцели, які 

не мають внутрішнього об’єму, а наноструктури з розмірами до 25 нм 

представляють собою везикули з дуже малим внутрішнім об’ємом і не можуть 

використовуватися як ефективний транспорт-переносник біологічно активних 

речовин. Для використання препаратів на основі ліпідних везикул, у які додані 

водорозчинні форми жиророзчинних вітамінів А та Е, необхідно було 

збільшити їх внутрішній об’єм, що можна досягти шляхом використання 

великих одношарових везикул з розміром до 500 нм. Для виробництва великих 

одношарових везикул використали інший метод ДІВЕ без попереднього 

розчинення ліпідів в органічних розчинниках.  

Дослідження розміру частинок, що були утворені за ДІВЕ-обробки  

водної дисперсії фосфоліпідного матеріалу (рис. 2.4) свідчать, що в результаті 

обробки утворюється дисперсна система з двомодальним розподілом частинок 

– від 16 до 109 нм і від 282 до 1540 нм (60%). Електронно-мікроскопічні 

дослідження показали схильність утворених везикул до конгломерації із 

середнім розміром частинок 440 нм. 
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Створені нами препарати на основі нативних ліпосом з фосфоліпідного 

бішару та ліпосом із водорозчинними формами вітамінів А та Е (препарат 

«Мембраностабіл), мають мембраностабілізуючу дію, яка обумовлена 

здатністю фосфоліпідів, що входять до їх складу, стабілізувати склад 

плазмолеми ентероцитів. Це, в свою чергу, може сприяти експресії білкових 

молекул рецепторів та підвищенню їх активності щодо перенесення 

колостральних імуноглобулінів в нативному стані через плазмолему 

ентероцитів тонкого кишечнику новонароджених телят. Тому, передбачається, 

що застосування створених нами препаратів на основі нативних ліпосом та 

препарату «Мембраностабіл» телятам із перших годин після народження може 

запобігти розвитку в них імунодефіцитного стану та сприяти підвищенню 

колострального імунітету і захисту тварин від патогенних чинників довкілля.  

Токсичність новостворених препаратів у формі ліпосом та ліпосом із 

включеними в них водорозчинними формами жиророзчинних вітамінів А та Е 

(препарат «Мембраностабіл») проводили згідно «Доклінічних досліджень 

ветеринарних лікарських засобів» [100] на самцях лабораторних мишей в 

умовах віварію факультету ветеринарної медицини Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Препарат лабораторним тваринам 

вводили у дозі 2, 4, 6, 8 і 10 мл/кг маси тіла тварини. В період визначення 

токсичності випадків загибелі тварин не встановлено. Застосування 

лабораторним тваринам вище вказаних препаратів у формі ліпосом у дозах, що 

в 50 разів перевищують терапевтичні, дає підстави віднести їх до 

малотоксичних. 

Науково-виробничі досліди проводили у відокремленому підрозділі 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О. В. Музиченка» у 

весняний період року на новонароджених телятах (36 телят) української чорно-

рябої породи.  
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Згідно методичних підходів до проведення дослідів нами були підібрані і 

сформовані групи тварин однієї породи, однакового віку, статі і конституції, 

дотримані однакові умови годівлі і утримання тварин протягом всього періоду 

дослідів. Дотримувались однієї схеми досліду, в один, і той же, час задавали 

телятам нативні ліпосоми та препарат «Мембраностабіл», проводили відбір 

проб крові з яремної вени тварин, отримання ентероцитів тонкої кишки, 

використовували одні і ті ж методи досліджень. 

З метою чіткого усвідомлення причинно-наслідкових механізмів розвитку 

розладів травлення у новонароджених телят нам необхідно було дослідити стан 

обмінних процесів в організмі корів-матерів за 3 доби до родів, у період родів 

та протягом першого тижня після родів. Для цього було сформовано групу з 36 

корів сухостійного періоду. 

Раціон корів-матерів був розрахований за нормами для сухостійних корів 

і включав силос кукурудзяний (13 кг) сіно різнотрав’я (4 кг), солому пшеничну 

(1,5 кг), сінаж злаково-різнотравний (8 кг) та комбікорм для великої рогатої 

худоби (2 кг), макуха соєва (0,5 кг), меляса кормова (0,5 кг). Протягом доби 

корови споживали воду в об’ємі 50±10 л. 

Корів годували тричі на добу в один і той же час. Рівень сухої речовини в 

раціоні на 100 кг маси тіла тварини становив 2,2–2,5 кг. Енергетична 

поживність 1 кг сухої речовини кормів раціону сухостійних корів становила 

9,3–9,7 МДж ОЕ. Рівень забезпечення корів перетравним протеїном з 

розрахунку на 1 МДж ОЕ дорівнював 9,2–9,6 г. Цукро-протеїнове відношення – 

0,82–0,84:1. 

Проводили клінічне дослідження сухостійних корів перед, та після, 

отелення з визначенням у них показників температури тіла, частоти пульсу, 

кількості дихальних рухів, стану шкіри, волосяного покриву, видимих слизових 

оболонок, лімфатичних вузлів, серцево-судинної, дихальної, травної, 

сечовивідної та статевої систем. 
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Кров для лабораторного дослідження в корів відбирали за 3 доби до 

планованого отелення, а також після їх отелення і здоювання молозива, та на 3-

тю і 7-му доби їх лактації. 

Під час дослідження морфологічних показників крові корів визначали 

кількість еритроцитів та лейкоцитів, виводили лейкограму. 

Під час дослідження біохімічних показників у крові корів визначали 

вміст гемоглобіну, а в сироватці крові вміст білку загального, альбумінів, 

імуноглобулінів G, сечовини, білірубіну, креатиніну, глюкози, Са, Р, Na, K, та 

активність АсАТ, АлАТ, ЛДГ і лужної фосфатази.  

Щоб з’ясувати ефективність впливу нативних ліпосом та препарату 

«Мембраностабіл» на адаптацію новонароджених телят до позаутробного 

життя та формування в них колострального імунітету було сформовано одну 

контрольну і 2 дослідні групи новонароджених телят, по 12 тварин у кожній, з 

масою тіла після народження 39±2,0 кг (рис. 2.5).  

 

 

Рис. 2.5. Схема застосування нативних ліпосом і препарату 

«Мембраностабіл» 
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Телятам контрольної та дослідних груп випоювали молозиво від корови-

матері в об’ємі 2 л не пізніше, ніж через 1,5 години після народження, а потім 

по 1,5 л через кожні 6 годин впродовж першої, другої та третьої діб життя 

тварин. Починаючи з четвертої доби після народження телят переводили на 

трьох разову годівлю. 

Телятам контрольної групи, крім молозива, більше нічого не 

застосовували.  

Телятам першої дослідної групи відразу після першого випоювання 

молозива, та через 12 годин з подальшим застосуванням один раз на добу, за 

15–20 хвилин до випоювання молозива/молока, впродовж 10 діб задавали 

всередину нативні ліпосоми у вигляді макрокапсул (середній розмір 46,5 нм) у 

дозі 5 мл для тварини з теплою водою (t=37 0С) в об’ємі 50 мл.  

Телятам другої дослідної групи відразу після першого випоювання 

молозива, та через 12 годин, з подальшим застосуванням один раз на добу, за 

15–20 хвилин до випоювання молозива/молока, впродовж 10 діб задавали 

всередину препарат «Мембраностабіл» (середній розмір макрокапсул 440 нм) у 

дозі 5 мл для тварини з теплою водою (t=37 0С) в об’ємі 50 мл.  

Перед згодовуванням телятам молозива першого удою досліджували 

вміст у ньому імуноглобулінів (t 20 0С) за допомогою колостриметра (США). 

Клінічні дослідження телят, морфологічні та біохімічні дослідження 

їхньої крові проводили до, та після, випоювання їм молозива, а також на 6-ту 

годину, 1-шу, 3-тю, 7-му і 11-ту доби життя (рис. 2.5).  

Матеріалом для дослідження було молозиво корів першого удою та кров, 

відібрана з яремної вени корів і телят вранці, до годівлі тварин, з дотриманням 

правил асептики та антисептики. Сироватку крові отримували шляхом 

відстоювання. 

Клінічний стан тварин та морфологічний склад їх крові визначали за 

загальноприйнятими методиками. Визначали габітус телят, досліджували 

слизові оболонки, стан волосся та шкіри, лімфатичних вузлів, системи органів 
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та окремі органи. Температуру тіла у телят вимірювали ректально за 

допомогою ртутного термометра. Морфологічні показники крові – кількість 

еритроцитів і лейкоцитів, підраховували меланжерним методом у камері з 

сіткою Горяєва; лейкограму досліджували в мазках крові, пофарбованих з 

використанням набору реактивів «Лейкодіф – 200», диференційованим 

підрахунком 100 лейкоцитів за методом Філіпченко [140]. Якісний склад 

еритроцитів досліджували в мазках крові пофарбованих за допомогою 

гематологічних барвиків «Лейкодів».  

Біохімічні показники сироватки крові визначали за загальноприйнятими 

методами на фотометричному біохімічному аналізаторі «Lab Line 010», № К 05-

9033, фірми LabLine Diagnostics, представник «West Medica productions and 

Handels GmbH» сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки 

EN ISO 9001:2000 Cert No: 2010083000258), Австрія, (свідоцтво про повірку 

приладу № 2344/Т від 6 грудня 2012 р.). Під час проведення біохімічних 

досліджень були використані реактиви фірми СпайнЛаб (США). 

У крові телят визначали вміст гемоглобіну, а в сироватці крові – вміст 

глюкози, білірубіну загального, білка загального, сечовини, креатиніну, Са, Р, 

активність АлАТ, АсАТ, ЛФ. 

Дослідження білкових фракцій у сироватці крові новонароджених телят 

проводили шляхом електрофоретичного розділення в 7,5 % поліакриламідному 

гелі з Натрію додецилсульфатом за модифікованою методикою з додаванням 

трицину [574].  

Білкові зони ідентифікували використовуючи реагент на аміногрупи – 

Кумасі G-250 (Serva), а молекулярні маси білків визначали відповідно маркерам 

фірми Bioscience (Amersham), Швеція.  

Кількісну оцінку білкових зон проводили методом сканування 

електрофореграм, з послідуючим реконструюванням їх графічно та 

обчисленням за відносними одиницями або площею за допомогою 

комп’ютерної програми. Загальну суму брали за 100 %.  



121 
 

 

Серед білкових фракцій визначали рівень альбумінів, гаптоглобуліну, 

трансферинів, імуноглобулінів М та G. 

Виконання поставлених завдань передбачало відбір від піддослідних 

тварин зразків кишечнику для проведення патоморфологічних і біохімічних 

досліджень. Дослідні зразки ентероцитів порожньої кишки відбирали від 

новонароджених телят до першої випойки молозива та через 6 і 24 годин після 

народження тварини. Для отримання епітеліальних клітин кишечника 

використовували хімічний метод розроблений на кафедрі біохімії тварин 

Національного аграрного університету [309], який включав послідовну 

інкубацію ділянок кишечника у двох середовищах – «А» і «Б», та кінцеву 

промивку виділених клітин у розчині «В». Субстрат із виділених клітин 

розфасовували в пробірки Еппендорф, позначали і зберігали в рідкому азоті до 

використання. 

Із епітеліальних клітин тонкого кишечнику телят отримували апікальні та 

базолатеральні мембрани за розробленою на кафедрі біохімії тварин 

Національного аграрного університету [309] схемою, суть якої полягає в 

гомогенізацї матеріалу, відділенні апікальної і базолатеральної мембран від 

гомогенату, очищення загальних фракцій апікальної і базолатеральної мембран 

на градієнті густини. Дослідження білкових фракцій плазмолеми ентероцитів 

порожньої кишки новонароджених телят проводили шляхом 

електрофоретичного розділення білків у 7,5 % поліакриламідному гелі з Натрію 

додецилсульфатом за модифікованою методикою з додаванням трицину [574]. 

Відсотковий вміст білків окремих фракцій визначали методом денситометрії з 

використанням програмного забезпечення TotalLab.  

Під час виконання експериментальних досліджень на коровах та 

новонароджених телятах було дотримано всіх біоетичних вимог у відношенні 

до тварин, що відповідають Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» від 28.03.2017 р., та «Європейській конвенції на захист хребетних 

тварин» від 13.11.1987 р. 
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Отже, для дослідження обміну речовин в організмі корів та 

новонароджених від них телят у вихідному стані і під час застосування 

нативних ліпосом і новостворених нами препаратів «Стимтел» і 

«Мембраностабіл» ми використали комплексний підхід, що включає в себе 

послідовне дослідження проб крові сухостійних корів та народжених від них 

телят. 

Використання такого підходу дозволило одержати чіткий характер змін у 

тварин під час проведення досліджень і підвищити, тим самим, об’єктивність 

одержаних результатів та обґрунтованість сформульованих висновків. 

Всі отримані результати опрацьовано статистично із використанням 

методу варіаційної статистики за допомогою пакета прикладних програм 

Microsoft Exel. Достовірність одержаних даних визначали за критерієм 

Стьюдента. Розраховували для усіх досліджуваних показників – 

середньоарифметичну величину (М), середню помилку середньоарифметичної 

величини (m) і критерій достовірності (р). За статистично – достовірний 

результат брали різницю між величинами, за якої коефіцієнт (р) був не більше 

0,05, що є загальноприйнятим підходом у наукових дослідженнях. 
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РОЗДІЛ 3. 

АНАЛІЗ КЛІНІЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ КОРІВ ТА 

НОВОНАРОДЖЕНИХ ВІД НИХ ТЕЛЯТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ 

3.1 Диспансеризація, аналіз причин і стану захворюваності великої 

рогатої худоби 

Аналізуючи літературні джерела і одержані нами результати досліджень, 

на початку діагностичного етапу диспансеризації нами була здійснена оцінка 

реальної ситуації щодо патології обміну речовин у жуйних тварин, її розвитку і 

поширеності у навчально-дослідних господарствах Національного університету 

біоресурсів і природокористування України та вивчені фактори, що сприяють 

виникненню порушень обміну речовин у жуйних тварин. 

Аналіз результатів лабораторних досліджень кормів зимово-весняних 

раціонів корів показав, що в пробах кормів вміст нітратів та нітритів становив: 

сіно злакове – 4,8 і 80 мг/кг, солома пшенична – 4 і 150 мг/кг, сінаж – 3,2 і 6,6, 

силос кукурудзяний – 4–7,6 і 75–103 мг/кг, дерть – 2,4–3,6 і 16,6–43 мг/кг, жом 

4–6,4 і 33–130 мг/кг, відповідно. За результатами біохімічних досліджень проба 

сіна, соломи, силосу не токсична, токсичних грибів не виділено. Проба силосу 

за вмістом масляної кислоти 2 класу, проба жому містить 5,4 % масляної 

кислоти. У квітні жом не відповідає нормам органолептичних показників: має 

кислий запах, порушену структуру та консистенцію. До подальших досліджень 

жом є не придатним і заборонений до згодовування тваринам Фастівською 

районною державною лабораторією ветеринарної медицини. 

В процесі виконання досліджень нами були вивчені фактори екосистеми, 

які спричиняють виникнення порушень обміну речовин у жуйних тварин в 

умовах господарств Київської області. В результаті, були встановлені 

технологічні порушення ведення молочного скотарства такі, як порушення 

технології заготівлі та зберігання кормів, значні витрати кормів на одиницю 

тваринницької продукції, порушення технології утримання та експлуатації 
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тварин. Внутрішньогосподарськими причинами порушення ведення 

тваринництва є: незбалансованість раціонів за кальцій-фосфорним 

співвідношення; однотипна годівля; однакові раціони незалежно від 

фізіологічного стану корів (сухостійний період, період запуску, період 

максимальної молочної продуктивності, післяродовий період); порушення 

структури раціону (співвідношення між грубими, концентрованими, 

соковитими кормами); наявність у кормах сторонніх домішок (грунт, метал, 

пластмаса, поліетилен тощо); нестача та перебої з питною водою; випоювання 

тваринам води з домішками нечистот; згодовування кормів з недостатнім 

вмістом макро- і мікроелементів, вітамінів. Мають місце також порушення 

норм утримання тварин та їх господарського використання, а саме: тварини 

ізольовані від звичайних умов існування, в окремих випадках – неналежний 

санітарний стан приміщень, несвоєчасне прибирання гною, недостатня 

освітленість тваринницьких приміщень, наявність у приміщеннях запаху 

шкідливих газів (аміак, індол, скатол, сірководень, ацетон), вологи, 

недостатність свіжого повітря (не працює вентиляція), відсутній активний 

моціон, недостатня інсоляція тварин. 

Вивчивши фактори екосистеми нами було проведено аналіз стану 

тваринництва щодо незаразної патології в тварин у господарствах і, за даними 

диспансерного обстеження, було виявлено ряд захворювань, що зумовлені 

вищевказаними причинами. 

Проведений нами аналіз досліджень умов утримання тварин показав, що 

корови цілорічно знаходяться в умовах стійлового утримання, за зниженого 

рівня сонячної інсоляції і, особливо, ультрафіолетових променів. За відсутності 

моціону тварини обмежені в русі, що призвело до гіпокінезії, гіпотонії м’язів, 

зниження нервово-м’язового тонусу, послаблення моторної і евакуаторної 

функцій передшлунків, сичуга і кишок. Під час диспансеризації корів 

рандомним методом було відібрано 100 голів у контрольну групу, у 20 % з них 

встановлено гіпотонію передшлунків, у 35 % – переповнення рубця кормами, у 
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65 % – застій вмісту в кишечнику, у 67 % – дистрофію міокарду, у 100 % – 

захворювання кінцівок. У багатьох корів і телят виявлені симптоми 

полігіпомікроелементозів, остеодистрофії, кетозу полігіповітамінозів різної 

тяжкості. Так, за Цинкової недостатності в корів відмічали порушення 

відтворювальної здатності, спотворення смаку (40 %). У корів і телят 

гіпокупроз проявлявся анемічністю видимих слизових оболонок, як наслідок 

гіпохромної анемії, що було підтверджено гематологічними дослідженнями 

(68 %), частковою депігментацією шерсті (3 %). Гіпокобальтоз у корів і телят 

проявлявся анемічністю видимих слизових оболонок (72 %) внаслідок 

гіпохромної анемії, що було підтверджено гематологічними дослідженнями 

(68 %) та порушенням росту шерсті (25 %), затримкою росту і розвитку (90 %). 

Виявлялися також сухість, підвищена складчастість і гіперкератоз шкіри 

(35 %), енофтальм (26 %), мікседема (22 %), брадикардія (45 %). Виявлені 

низькорослі дорослі тварини, недорозвинений молодняк з алопеціями. Все це 

характеризує гіпотеріоз у корів і телят. 

Остеодистрофія в корів характеризується демінералізацією хвостових 

хребців (89 %), відростанням і деформацією рога копит (36 %), шаткістю 

різцевих зубів (41 %), неправильною постановкою кінцівок (12 %), хромотою 

під час руху (22 %).  

Кетоз у корів у більшості випадків (14 із 17 виявлених) відмічається в 

субклінічній формі і характеризується підвищеним вмістом кетонових тіл у сечі 

(до 1,7–5,2 ммоль/л). У деяких корів характерними були: збудливість, 

пригніченість, збільшення ділянки печінки, часте дихання, розщеплення і 

глухість тонів серця, гіпотонія передшлунків, в сечі вміст кетонових тіл сягав 

показника 17 ммоль/л. Всі ці порушення є симптомами клінічного прояву 

кетозу.  

У корів і телят А та Д вітамінна недостатність характеризується 

зниженим вмістом у сироватці крові каротину (0,132–0,298 мкг/100 мл за 

референтних значень 0,4–1,0 мкг/100 мл), Кальцію загального в 10 пробах із 25 
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(8–9 мг/100 мл за референтних значень 10–12,5 мг/100 мл), Фосфору 

неорганічного в 11 пробах із 25 (3,88–4,4 мг/100 мл, за референтних значень 

4,5–6 мг/100 мл), а також порушенням епітелізації видимих слизових оболонок 

і епідермізації шкіри, відставанням у рості і розвитку, симптомами рахіту в 

телят (збільшення об’єму живота). 

На поширеність і тяжкість цих патологій у тварин впливали такі фактори, 

як неповноцінність годівлі, перебої з водою, однотипний раціон, не якісний 

корм тощо. 

Поряд з цим, нами були виявлені порушення в технології збирання, 

заготівлі, консервування і підготовки кормів до згодовування, що призвело до 

погіршення їх якості через втрати поживних речовин, вітамінів, мікроелементів. 

У дорослої великої рогатої худоби і молодняку тварин різних вікових груп це 

проявлялося аліментарними хворобами: гіповітамінози, мікроелементози, 

виснаження. 

У таких корів жуйка була в’ялою, короткою, сповільненою. Відригування 

підсилене, інколи з газами неприємного запаху. Скорочення рубця ослаблене, 

укорочене. Шуми книжки ослаблені, в окремих випадках – відсутні взагалі. 

Ділянка печінкового притуплення в 35 % корів збільшена. Слизові оболонки в 

корів бліді з жовтуватим відтінком. У сироватці крові, молоці та сечі корів 

встановлено підвищений вміст кетонових тіл. Характерними змінами серцево-

судинної системи є розвиток міокардіодистрофії. Ослаблення серцевого 

поштовху, розщеплення першого тону й послабленням другого тону.  

Маса тіла новонароджених телят, в середньому, становила 25–30 кг (за 

норми 35–45 кг). У телят, народжених від корів із вищезазначеною патологією, 

відзначали гіпотрофію – в 90 % випадків, симптоми мікроелементозів, 

гіповітамінозів, диспепсії та бронхопневмонії – до 100 %, ознаки хвороб шкіри, 

спричинених порушенням обміну речовин – до 20 %. 

Отже зміни у тварин залежать від впливу і поєднання антропогенних 

факторів та особливостей природніх умов даної місцевості. У новонароджених і 
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молодняку великої рогатої худоби це проявляється симптомами гіпокінезії, 

гіпоксії, ацидозу, кетозу, остеодистрофії та мікроелементозів. 

Відомо, що територія Київської області за вмістом рухомих форм 

біогенних елементів у ґрунтах, воді та рослинах поділена на дві геохімічні зони: 

типові Поліські райони Київського Полісся і південні райони – перехід до 

Центральної геохімічної зони.  

Низький вміст рухомих форм багатьох біогенних елементів у ґрунтах і 

ґрунтових джерелах Київської області обумовлює низький вміст їх у рослинах, 

кормах і організмі тварин. Тому, з метою кращого розуміння конкретних 

причин розвитку описаних вище порушень і захворювань у великої рогатої 

худоби необхідно було провести аналіз кормів раціонів на вміст у них 

есенціальних мікроелементів.  

 

3.2 Аналіз мінерального складу кормів раціону тварин  

Подальше вивчення комплексної патології обміну речовин у корів у 

відкритій екосистемі господарства статистично підтверджено дослідженнями 

корму та умов утримання тварин на фермі, якісні і кількісні порушення яких та 

антропогенні фактори призводять до виникнення поліпатологій у корів і 

новонароджених від них телят. 

Під час клінічного дослідження сухостійних корів було виявлено ряд 

змін, що характеризують порушення мінерального обміну. А для нормального 

протікання всіх метаболічних процесів організм тварини повинен кожен день, 

окрім білків, вуглеводів і жирів, отримувати макро- і мікроелементи. Чим 

інтенсивніше протікають процеси обміну речовин в організмі тварини і чим 

вища її продуктивність, тим більшою є потреба організму в мікроелементах. 

Єдиним джерелом мікроелементів для тварин є корм і вода. Щоб знати ступінь 

насичення організму мікроелементами, що входять до раціону тварин потрібно 

враховувати їх вміст у кормі. Тому, встановлення фонового рівня окремих 

макро- і мікроелементів, а саме Кальцію, Фосфору, Магнію, Феруму, Купруму, 
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Мангану, Цинку, Калію та Натрію в різних кормових культурах, було 

завданням для проведення подальших наших досліджень.  

В результаті проведених досліджень було встановлено, що до раціону 

сухостійних корів у дослідному господарстві включені такі корми: солома 

пшенична – 2 кг; сіно злакове – 1 кг; жом буряковий – 5 кг; силос кукурудзяний 

– 15 кг; сінаж – 10 кг; концентровані корми – 2 кг; меляса – 1 кг. Вказаний вище 

раціон, згідно норм і раціонів годівлі сільськогосподарських тварин [237], 

повинен був би забезпечити поживність та необхідний вміст макро- і 

мікроелементів у крові досліджуваних корів за планового надою 5000 кг 

молока. Проте, під час клінічного дослідження корів нами було виявлено ряд 

симптомів, які вказують на порушення обміну мінеральних речовин у їх 

організмі. 

На нашу думку, головною причиною прояву симптомів недостатності 

мікроелементів у організмі тварин є недостатнє їх надходження з кормом та 

водою. В зв’язку з цим були відібрані середні проби кормів різних видів (n=5) 

для проведення аналізу їх мінерального складу (табл. 3.1). 

Дослідивши фактичний вміст макро- і мікроелементів у кормах раціону 

цих тварин було встановлено, що їх організм може бути забезпечений лише 

такими мінеральними елементами, як Ферум, Манган і Калій вміст яких в 

раціоні корів був у 1,9, 1,17 і 3,6 рази вищим за потребу, відповідно (рис 3.1). 

Натомість вміст у кормах раціону Купруму, Магнію, Цинку, Натрію, Кальцію і 

Фосфору задовільняє організм тварин від загальної потреби лише на 31,1 %, 

86,7, 27,3, 25,8, 79,5 та 61,1 %, відповідно.  
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Таблиця 3.1  

Вміст макро- і мікроелементів у 1 кг корму раціону сухостійних корів навчально-дослідного господарства 

«Великоснітинське ім. О. В. Музиченка», Mm, n=5 

Корми Сu, мг/кг Mn, мг/кг Fe, г/кг Zn, мг/кг Na, г/кг Mg, г/кг K, г/кг Са, г Р, г 

Концентровані 

корми 

3,08 

0,71 

43,8 

5,25 

170 

10,12 

15,9 

1,05 

0,09 

0,002 

0,76 

0,04 

4,97 

0,50 

2,0 

0,02 

9,6 

1,06 

Солома 

пшенична 

1,72 

0,30 

17,8 

2,62 

73,3 

6,42 

2,2 

0,09 

0,895 

0,03 

0,35 

0,03 

10,73 

1,04 

2,2 

0,20 

1,2 

0,06 

Сіно 

різнотравне 

2,70 

0,09 

42,9 

2,55 

31,3 

3,17 

5,5 

0,90 

0,099 

0,07 

0,51 

0,07 

11,29 

1,12 

7,2 

0,8 

2,2 

0,1 

Жом буряка 

цукрового 

0,74 

0,04 

4,64 

0,52 

143,8 

8,9 

0,26 

0,05 

0,074 

0,05 

0,146 

0,03 

0,134 

0,005 

0,4 

0,02 

0,1 

0,005 

Силос 

кукурудзяний 

0,79 

0,07 

12,5 

1,35 

24,5 

3,66 

2,7 

0,20 

0,103 

0,07 

0,436 

0,03 

5,62 

0,85 

1,4 

0,2 

0,4 

0,07 

Сінаж 0,243 

0,25 

19,85 

2,44 

35,4  

3,52 

4,76 

0,87 

0,256 

0,05 

0,81 

0,05 

10,28 

2,17 

4,9 

0,3 

1,3 

0,07 

Меляса 0,77 

0,08 

1,4 

0,30 

58,9 

4,02 

4,0 

0,72 

8,96 

1,17 

0,091 

0,002 

21,65 

2,56 

3,2 

0,5 

0,2 

0,02 

Загальний 

вміст у раціоні 

31,05 576,7 2017,3 135,1 15,5 18,2 252,11 75,5 33,6 

Потреба* 100 495 695 495 60 21 70 95 55 

± до потреби -68,95 +81,7 +1322,3 -359,9 -44,5 -2,7 +182,11 -19,5 -21,4 

Примітка:* За А. П. Калашніковим [237] 



 

130 
 

 

Рис. 3.1. Забезпечення макро- і мікроелементами від загальної потреби в 

раціоні сухостійних корів 

 

3.3 Диспансеризація лактуючих корів  

Після клінічного огляду всього поголів’я корів ферми нами було 

сформовано контрольну групу лактуючих корів для проведення більш детального 

клінічного дослідження. У контрольну групу відбирали корів 2–3 лактацій та 

перших 3-х місяців після розтелу.  

За результатами клінічного дослідження загальний стан тварин контрольної 

групи був задовільний, вгодованість середня та нижче середньої. Продуктивність 

корів знижена, у них виявлено ряд симптомів, що характеризують патологію 

мінерального обміну. Так, корови мають тьмяний, скуйовджений волосяний 

покрив, депігментацію волосяного покриву навколо очей, в окремих тварин 

виявляли алопеції в ділянці шиї та попереку, посилену кератинізацію, 

складчатість і сухість шкіри. На кінцівках спостерігається надмірне відростання 

та заломи рогової частини ратиці, матова глазур копитцевого рогу, болючість під 

час вставання тварини й під час руху, в окремих тварин (22 %) спостерігали 

демінералізацію останніх ребер та хвостових хребців. Видимі слизові оболонки в 
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більшості тварин (87 %) блідо-рожевого кольору. Доступні для дослідження 

лімфатичні вузли не збільшені, рухливі, не болючі. Пульс та кількість дихальних 

рухів у корів були в межах фізіологічних коливань. Однак ми звернули увагу на 

той факт, що у всіх корів контрольної групи кількість дихальних рухів 

знаходилася на верхній межі норми (24–26 дихальних рухів за 1 хвилину). 

Голодні ямки запалі, ділянка притуплення печінки збільшена, температура тіла в 

межах норми. Видимих клінічних симптомів враження органів дихання, 

травлення та сечовиділення у лактуючих корів не відмічали. 

Морфологічні та біохімічні показники крові лактуючих корів свідчать про 

порушення метаболізму та підтверджують прогнозовані зміни клінічних, 

морфологічних і біохімічних показників в організмі тварин.  

Кількість еритроцитів у крові корів знаходиться у межах фізіологічних 

коливань, тоді як вміст гемоглобіну на 6 % нижчий порівняно з нижньою межею 

фізіологічних значень (табл. 3.2.). 

 

Таблиця 3.2.  

Кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну та гематокритна величина крові 

лактуючих корів, M±m, n=5 

Показники Лактуючі корови Фізіологічні коливання* 

Гемоглобін, г/л 89,501,72 95,0–125,0 

Еритроцити, Т/л 5,750,14 5,0–7,5 

Гематокритна величина, 

% 
44,6±1,73 35,0–45,0 

Примітка:* За В.І. Левченком [104] 

 

Вміст білка загального в сироватці крові корів на 15,4 % нижчий, порівняно 

з нижньою межею фізіологічних значень (табл. 3.3). Вважаємо, причиною 

зниження вмісту білка загального в сироватці крові корів, з одного боку, може 

бути недостатній рівень засвоєння протеїну з корму, а з іншого – нестача 

мікроелементів, які впливають на обмін білків в організмі та розвиток ацидозу, 
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оскільки відомо, що за ацидозу знижується включення амінокислот у молекулу 

білка [101, 257]. 

 

Таблиця 3.3.  

Вміст білків у сироватці крові лактуючих корів, M±m, n=5 

Показники Лактуючі корови Фізіологічні коливання* 

Білок загальний, г/л 59,2±3,18 70,0–85,0  

Альбуміни, % 42,2±0,65 40,0–50,0 

Глобуліни, % 57,8±0,38 45,0–55,0 

α-глобуліни, % 17,0±0,50 10,0–20,0 

β-глобуліни, % 15,8±0,40 8,0–16,0 

γ-глобуліни, % 25,0±0,25 25,0–40,0 

Сечовина, ммоль/л 1,92±0,19 3,5–6,0  

Креатинін, мкмоль/л 113,0±10,8 80,0–130,0 

Примітка: *За В. І. Левченком [104] 

 

Зниження рівня сечовини в сироватці крові лактуючих корів порівняно з 

нижньою межею нормативних значень майже вдвічі (на 82,3 %) на нашу думку, 

може бути наслідком аліментарного виснаження організму корів у зимово-

весняну пору року та порушенням травлення в рубці корів у стійловий період, що 

зумовлено надлишком «кислих» кормів та дефіциту макро- і мікроелементів у 

їхньому раціоні. 

Вміст креатиніну в сироватці крові лактуючих корів знаходиться в межах 

фізіологічних коливань, що свідчить про відсутність змін з боку функціонального 

стану нирок.  

Показник вмісту глюкози в сироватці крові лактуючих корів відповідає 

референтним значенням (табл. 3.4).  

Підвищення вмісту білірубіну загального в сироватці крові лактуючих корів 

(на 54,3 %) порівняно з верхнім значенням фізіологічних коливань свідчить про 

порушення функціонального стану печінки. Підтвердженням цьому є підвищена 
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активність аспартатамінотрансферази в 1,80 раза і аланінамінотрансферази в 1,10 

раза у сироватці крові лактуючих корів, порівняно з верхньою межею 

нормативних значень активності цих ензимів. 

 

Таблиця 3.4.  

Вміст глюкози, білірубіну загального, каротину та активність 

амінотрансфераз у сироватці крові лактуючих корів, M±m, n=5 

Показники Лактуючі корови Фізіологічні коливання* 

Глюкоза, ммоль/л 3,08±0,14 2,5–3,5  

Білірубін заг., мкмоль/л 10,8±1,15 0,3–7,0 

Каротин, мкмоль/л 0,22±0,025 9,3–18,6 

АсАТ, Од/л 91,6±1,45 10,0–50,0 

АлАТ, Од/л 31,6±2,8 10,0–30,0 

Примітка: *За В. І. Левченком [104] 

 

Зниження вмісту Кальцію загального в сироватці крові лактуючих корів на 

6,7 % (табл. 3.5), може бути результатом порушення обміну вітаміну D внаслідок 

патології печінки, яка бере участь у його метаболізмі, а також – зниження секреції 

жовчі та синтезу жовчних кислот, у присутності яких у просвіті кишечника 

розчинність і всмоктування солей Кальцію підвищується.  

 

Таблиця 3.5.  

Вміст макро- і мікроелементів у сироватці крові лактуючих корів, M±m, n=5 

Показники Лактуючі корови Фізіологічні коливання* 

Кальцій загальний, ммоль/л 2,24±0,07 2,4–3,12 

Фосфор неорганічний, ммоль/л 1,78±0,08 1,5–2,2 

Співвідношення Са : Р 1,26 : 1,00 1,45 : 1 

Магній, ммоль/л 1,0±0,025 0,8–1,15 

Ферум, мкмоль/л 18,36±1,12 15,0–30,0 

Примітка: *За В. І. Левченком [104] 
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Крім того, на вміст у сироватці крові лактуючої корови Кальцію загального та 

стан кальціє-фосфорного співвідношення може впливати післяродовий період, 

адже з 1 л молозива з організму корови виводяться до 2,3–2,6 г Кальцію [97]. 

Магній є одним із основних катіонів внутрішньоклітинного середовища, де 

він бере активну участь у проміжному обміні речовин як активатор багатьох 

ферментів. Вміст Магнію, а також Феруму, в досліджених нами зразках сироватки 

крові лактуючих корів знаходився в межах норми. 

Таким, чином клінічна і субклінічна форми гіпомікроелементозів у 

лактуючих корів у зимово-весняний період року проявляються метаболічними 

порушеннями, які, як показали результати проведених нами досліджень, 

характеризуються печінковою недостатністю із зниженням вмісту в сироватці 

крові тварин білка загального – на 15,4 %, сечовини – на 82,3 %, кальціє-

фосфорного співвідношення та підвищенням концентрації білірубіну загального – 

на 54,3 %, активності АсАТ і АлАТ– в 1,60 і 1,10 раза, відповідно, тенденцією до 

зниження в крові рівня гемоглобіну і Кальцію загального.  

 

3.3.1. Диспансерне обстеження високопродуктивних корів з 

висококонцентратним типом годівлі 

В період застосування високотехнологічних підходів до виробництва 

якісної продукції тваринництва необхідно постійно контролювати рівень 

обмінних процесів в організмі високопродуктивних тварин.  

Диспансерне обстеження високопродуктивних корів в умовах господарства 

ТОВ «Продсільпром» свідчить, що за високого вмісту протеїну в кормах раціону 

тварин і за низького цукрово-протеїнового співвідношення, в рубці корів 

утворюється велика кількість аміаку, який не повністю засвоюється 

мікроорганізмами та найпростішими. Внаслідок цього знижується споживання 

корму і виникають симптоми аутотоксикозу. Так, у корів відзначали 

функціональні розлади передшлунків і кишечнику, в окремих тварин спостерігали 

пригнічення, періодичну відмову від концентрованих кормів, послаблення 
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моторики рубця, анемічність видимих слизових оболонок, діарею, ознаки 

ламініту. У корів встановлено збільшення частоти пульсу і кількості дихальних 

рухів (табл. 3.6) 

 

Таблиця 3.6 

Показники пульсу і дихання в лактуючих корів, M±m, n=10 

Показники Лактуючі корови Фізіологічні коливання* 

Пульс, ударів/хв 87±1,2 50–80 

Дихання, рухів/хв 33±1,5 12–25 

Примітка: *за В. І. Левченком [140] 

 

Крім того, у корів виявили хиткість зубів, неправильну постановку кінцівок, 

надмірне відростання і деформацію рогу копитець, припухання суглобів кінцівок 

незапального характеру та запалення міжкопитної щілини грудних і тазових 

кінцівок, що спричиняє кульгавість, тяжкість під час вставання тварини та 

залежування. Водночас, для цих тварин характерним є викривлення хребта 

(лордоз, сколіоз, кіфоз), демінералізація вторинного опорного кістяка, що 

проявляється майже в усіх корів деформацією і розсмоктуванням останніх 

хвостових хребців, а в деяких тварин – розсмоктуванням останніх ребер і навіть 

маклоків.  

Під час проведення лабораторних досліджень молока корів у ньому було 

виявлено підвищення вмісту азотистих речовин: азот сечовини – 43,6±2,8 ммоль/л 

(за норми 33,3 ммоль/л), азот амінокислот – 22,7±2,1 ммоль/л, аміак – 

1,3±0,03 ммоль/л. Вказані показники свідчать про враження печінки [311]. 

Порушення обміну вуглеводів в організмі корів характеризується 

збільшенням вмісту в молоці та особливо, в молозиві, кетонових тіл до 

417,7±23,08 мкмоль/л, з яких ацетон, разом з ацетооцтовою кислотою, становлять 

167,3±23,6 мкмоль/л, а β-оксимасляна кислота – 247, 06±25,3 мкмоль/л. 
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Кількість еритроцитів у крові лактуючих корів була в межах 3,4±0,18 Т/л 

(2,8–3,7 Т/л), а вміст гемоглобіну 83,08±3,42 г/л (73,2–90,4 г/л). Вміст білка 

загального в сироватці крові складав 81,5±0,18 г/л, Кальцію загального – 

1,8±0,02 ммоль/л, Фосфору неорганічного – 0,8±0,006 ммоль/л (табл. 3.7). Це 

вказує на порушення обміну не тільки білків, а й мінеральних речовин [311]. 

 

Таблиця 3.7  

Морфологічні та біохімічні показники крові та сироватки крові лактуючих 

корів, M±m, n=10 

Показники Лактуючі корови Фізіологічні коливання* 

Еритроцити, Т/л 3,4±0,18 5,0–7,5 

Гемоглобін, г/л 83,08±3,42 95,0–125,0 

Загальний білок, г/л 81,5±0,18 70,0–85,0 

Кальцій загальний, ммоль/л 1,8±0,02 2,4–3,12 

Фосфор неорганічний, ммоль/л 0,8±0,006 1,5–2,2  

Примітка: *за В. І. Левченком [104] 

 

На нашу думку, значна частина Кальцію, що потрапляє в організм корови з 

кормом, витрачається на нейтралізацію кислих продуктів і зв’язування кетонових 

тіл, які виділяються із сечею у вигляді солей, що також негативно впливає на 

обмін мінеральних речовин.  

Таким чином, згодовування висококонцентратних раціонів лактуючим 

коровам призводить до порушень обміну білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних 

речовин і вітамінів, що спричиняє ацидозний стан організму тварин, 

захворювання їх на кетоз, а потім – на остеодистрофію.  
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3.4. Диспансеризація сухостійних корів  

Основною метою проведення диспансерного обстеження сухостійних корів 

є виявлення початкових ознак патологічного стану тварин і надання їм дієвої 

допомоги на початку розвитку захворювання. У сухостійний період у корів із 

технологічного циклу випадає їх доїння і контроль за тваринами з боку 

обслуговуючого персоналу зменшується. Для проведення диспансерного 

обстеження нами було сформовано контрольну групу сухостійних корів.   

У корів відмічали незначне пригнічення, послаблену реакцію на зовнішні 

подразники, що може бути, наслідком надмірного надходження в їх організм 

органічних кислот з кислими силосованими кормами. Ці кислоти не встигають 

розщеплюватися, вони всмоктуються в кров і справляють повільний токсичний 

вплив на організм тварин. 

У корів встановили зміни апетиту, а саме: тварини слабо поїдали свіжий 

корм, не повністю поїдали встановлену добову норму концентрованих кормів або 

періодично відмовлялися від них, тобто спостерігались циклічні зменшення 

потреби тварини в кормі. Часто корови, замість активного поїдання, із 

кормосуміші вибирали окремі інгредієнти, час від часу піднімаючи голову. У 

корів відбувалися часті послаблення моторики рубця – гіпотонія та атонія, 

періодичне здуття. Висока концентрація молочної кислоти в рубці корови 

супроводжувалася підвищенням осмотичного тиску, рідина з крові починає 

надходити до рубця, розвиваються діарея, дегідратація організму, згущення крові. 

Спостерігали різну консистенцію фекалій від тварин однієї технологічної групи.  

Величина рН вмісту рубця в сухостійних корів становила 5,62±0,05, що 

вказує на розвиток субклінічного ацидозу рубця. За ацидозу рубця в організмі 

накопичуються протеїногенні аміни, що спричиняють розвиток вторинних 

захворювань. Вважаємо, протеїногенні аміни можуть бути однією з основних 

причин розвитку запалення міжпальцевої щілини у досліджуваних нами тварин 

(рис. 3.2). Наявність запалення в міжпальцевій щілині корів може також вказувати 

на нестачу кровопостачання кінцівок.  
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Рис. 3.2. Запалення міжпальцевої щілини у корів 

 

Наслідком ацидозу є порушення гемопоетичних процесів. Так, під час 

проведеного диспансерного обстеження, показники кількості еритроцитів і вмісту 

гемоглобіну в крові сухостійних корів були на нижній межі фізіологічних 

коливань (табл. 3.8).  

Отримані нами дані вказують на збільшення кількості лейкоцитів у крові 

сухостійних корів понад верхню межу фвзіологічних коливань у 1,19 раза. Проте, 

зрушень у кількісному співвідношенні між різними формами лейкоцитів у 

лейкограмі корів нами не встановлено.  

Результати проведеного дослідження вмісту макроелементів у сироватці 

крові сухостійних корів вказують на нижчий, порівнюючи з нижньою межею 

фізіологічних коливань, рівень Кальцію загального та Магнію на 20,8 і 43,8 % 

відповідно (табл. 3.9). 

Рівень Фосфору неорганічного в сироватці крові сухостійних корів 

знаходився на нижній межі норми і складав 1,5 ± 0,17 ммоль/л. 

Зазначимо, що відповідний рівень Фосфору неорганічного, за недостатнього 

рівня Кальцію загального в сироватці крові сухостійних корів, може призвести до 
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Таблиця 3.8 

Гематологічні показники сухостійних корів, M±m, n=3 

Показник Дослід Фізіологічні коливання* 

Еритроцити, Т/л 5,36±0,19 5,0–7,5 

Лейкоцити, Г/л 11,9±2,85 6,0–10,0 

Гемоглобін, г/л 100,0±8,7 95,0–125,0 

Базофіли, % ─ 0–2 

Еозинофіли, % 3,7±2,1 3–8 

Паличкоядерні, % 3,67±1,55 2–6 

Сегментоядерні, % 22,0±4,4 20–35 

Лімфоцити, % 69,3±5,6 40–70 

Моноцити, % 0,7±0,07 2–7 

Примітка: *за В. І. Левченком [104] 

 

порушення їх співвідношення та «вимивання» останнього із кісткової тканини 

тварин. Причиною зниження рівня Кальцію загального в сироватці крові 

сухостійних корів може також бути нестача Магнію. Відомо, що за відсутності в 

 

Таблиця 3.9 

Вміст макроелементів в сироватці крові сухостійних корів, M±m, n=3 

Показник Дослід Фізіологічні коливання* 

Фосфор неорганічний, ммоль/л 1,5±0,17 1,5–2,2 

Кальцій загальний, ммоль/л 1,9±0,10 2,4–3,12 

Магній, ммоль/л 0,45±0,15 0,8–1,15 

Ферум, мкмоль/л 19,9±1,2 16,1–26,8 

Примітка: *за В. І. Левченком [104] 
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цитозолі клітин Магнію, збільшується вміст Кальцію і, навпаки, збільшення в 

середовищі Магнію сприяє вивільненню Кальцію із клітини [4]. 

Одержані нами результати свідчать, що в організмі сухостійних корів у 

зимово-весняний стійловий період виникають значні порушення обмінних 

процесів.  

Так, вміст глюкози в сироватці крові сухостійних корів підвищений у 2,18 

раза, порівнюючи із верхньою межею фізіологічних коливань (табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.10 

Біохімічні показники сироватки крові сухостійних корів, M±m, n=3 

Показник Дослід Фізіологічні коливання * 

Білок загальний, г/л 76,8±7,87 70–86 

Альбуміни, г/л 48,97±1,12 27–43 

Глюкоза, ммоль/л 7,63±0,14 2,5–3,5 

АсАТ, Од/л 106,1±6,8 10–50 

АлАТ, Од/л 29,9±7,32 10–30 

ЛДГ, Од/л 1727,7±74,7 200–370 

ЛФ, Од/л 138,1±30,5 100–200 

Холестерол, ммоль/л 2,47±0,097 2,3–4,5 

Сечовина, ммоль/л 4,33±0,25 3,5–6,0 

Креатинін, мкмоль/л 186,7±10,0 80–180 

Білірубін прямий, мкмоль/л 3,47±1,41 0–0,2 

Білірубін загальний, мкмоль/л 4,57±1,7 1,7–10,3 

Примітка: *за В. І. Левченком [104] 

 

На нашу думку, таке підвищення може бути результатом компенсаторного 

механізму, направленого на зниження рівня кислих елементів в організмі 

сухостійних корів. Так, молочна кислота, яка за ацидозу накопичується в рубці, 

перетворюється до глюкози, що є електронейтральною сполукою та сприяє 
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зменшенню закиснення крові [74]. Не виключена і дія стресу на тварин у цей 

період. 

Тенденція до підвищення рівня альбумінів у сироватці крові сухостійних 

корів порівняно з референтними показниками може вказувати на порушення 

водно-електролітного обміну в їх організмі та згущення крові.  

Під час диспансерного обстеження в сироватці крові сухостійних корів 

встановлено підвищення понад нреферентні значення рівня прямого білірубіну (в 

17,3 раза) та активності АсАТ і ЛДГ (в 2,12 і 4,67 раза відповідно). Підвищена 

активність вказаних ензимів та високий вміст прямого білірубіну в сироватці 

крові сухостійних корів, однозначно, вказують на значні функціональні 

порушення печінки тварин. Більше того, підвищення рівня креатиніну в сироватці 

крові цих тварин понад верхню межу нормативних значень вказує на розвиток у 

них гепато-ренального синдрому та порушення фільтрувальної функції нирок. 

Отримані результати досліджень клінічних, морфологічних та біохімічних 

показників за диспансерного обстеження сухостійних корів вказують на значні 

порушення в їхньому організмі метаболічних процесів (гіпокальцемія, 

гіпомагніємія, ацидоз) і розвиток печінкової та ниркової недостатностей.  

Зазначимо, що за результатами диспансеризації проводяться лікувально-

профілактичні заходи з метою корекції виявлених порушень метаболічних 

процесів у тварин. З цією метою сухостійним коровам нами був застосований 

комплекс жиророзчинних вітамінів у складі препарату «Тривітамін». 

  

3.4.1. Вплив препарату «Тривітамін» на клінічний стан та показники 

крові сухостійних корів 

Порушення обміну речовин є однією із основних причин, які призводять до 

зниження функції репродуктивної системи у тварин. У сухостійний період 

виникає проблема вітамінного забезпечення організму корів. До порушень 

причетні ряд факторів, зокрема й недостатній вміст у кормах провітамінів та 

вітамінів. Це, в свою чергу, може вплинути на фізіологічний стан 

новонароджених телят.  
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Під час клінічного дослідження сухостійних корів нами було виявлено ряд 

змін, що характеризують порушення обміну речовин: спотворення смаку, 

деформація ратиць, демінералізація кісток. Майже в усіх тварин виявили 

порушення функцій серцево-судинної системи, огрубіння волосяного покриву, 

лускатість та підвищену складчастість шкіри, алопеції, дерматити, затримку 

линяння, обмежену рухомість суглобів та зниження вгодованості. З метою 

усунення описаних вище змін, нормалізації обмінних процесів в організмі 

сухостійних корів нами, в процесі профілактичного етапу диспансеризації, був 

застосований препарат «Тривітамін». 

Дані таблиці 3.11 свідчать, що перед введенням препарату «Тривітамін»  

 

Таблиця 3.11.  

Показники крові сухостійних корів за результатами застосування препарату 

«Тривітамін», М±m, n=5 

 

 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

30 діб до 

отелення 

7 діб до 

отелення 

30 діб до 

отелення 

7 діб до 

отелення 

Еритроцити, Т/л 5,08±0,05 5,71±0,12 5,11±0,07 6,47±0,18*∆
 

Лейкоцити, Г/л 5,15±0,23 5,22±0,29  5,19±0,15 6,12±0,15*∆
 

Білок заг., г/л 71,65±2,52 70,87±2,33 72,6±1,24 80,28±0,50*∆
 

Кальцій заг., ммоль/л 2,25±0,04 2,26±0,02 2,27±0,04 2,41±0,03 

Фосфор неорг., ммоль/л 1,48±0,04 1,53±0,04 1,49±0,04 1,59±0,04 

Примітки: *p≤0,05 порівнюючи з даними за 30 діб до отелення  

∆
 p≤0,05 порівнюючи з даними тварин контрольної групи 
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кількість еритроцитів у крові сухостійних корів контрольної та дослідної груп 

була близькою до нижньої межі фізіологічних коливань. За сім діб до отелення 

корів у крові тварин контрольної групи кількість еритроцитів збільшилась в 1,12 

раза і становила 5,71±0,12 Т/л. Натомість, у крові тварин дослідної групи, яким 

було застосовано препарат «Тривітамін», за 7 діб до отелення кількість 

еритроцитів достовірно збільшилась до 6,47±0,18 Т/л, тобто порівнюючи з 

вихідними даними в 1,27 раза (p≤0,05), а порівнюючи з коровами контрольної 

групи – в 1,13 раза [276]. 

Кількість лейкоцитів у крові корів контрольної групи впродовж досліду не 

змінювалась і знаходилась на нижній фізіологічно допустимій межі. В той же час, 

кількість лейкоцитів у крові корів дослідної групи, яким застосовували препарат 

«Тривітамін», достовірно збільшилась у 1,18 раза, порівнюючи з вихідними 

даними і в 1,17 раза порівнюючи з показником у корів контрольної групи (p≤0,05). 

Застосування препарату «Тривітамін» сухостійним коровам дослідної групи 

сприяло достовірному підвищенню вмісту білка загального в сироватці крові цих 

тварин на кінець досліду на 9,41 г/л, тобто в 1,11 раза порівнюючи з вихідними 

даними і в 1,13 раза порівнюючи з показником у корів контрольної групи. 

Вважаємо, це зумовлено впливом складових компонентів препарату «Тривітамін» 

на обмінні процеси в організмі тварин, а саме тим, що вітамін А впливає на 

засвоєння та обмін білка в організмі, вітамін Д попереджує підвищене виділення 

амінокислот з сечею, а вітамін Е має вплив на вміст та інтенсивність поновлення 

білків тканин [276].  

За застосування препарату «Тривітамін» сухостійним коровам нами також 

встановлено тенденцію до підвищення в сироватці їх крові концентрації Кальцію 

загального та Фосфору неорганічного (див. табл.  3.11). Співвідношення Фосфору 

до Кальцію в крові корів контрольної і дослідної груп становило 1:1,5. Зазначимо, 

що дефіцит вітаміну А спричиняє порушення утворення кісткової тканини, 

зупиняє ріст хрящової тканини, що призводить до підвищення вмісту Фосфору в 

тканинах. Підвищення концентрації Кальцію загального в сироватці крові тварин 

зумовлено дією вітаміну Д, який регулює кальціє-фосфорнний обмін і сприяє 
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нормальному утворенню кісткової тканини, мобілізує фосфорвмісні сполуки та 

підвищує засвоєння солей Кальцію в організмі. 

Отримані нами дані свідчать про те, що введення сухостійним коровам 

препарату «Тривітамін» з профілактичною метою суттєво впливає на метаболічні 

процеси і фізіологічний стан організму тварин, біохімічні та морфологічні 

показники їх крові. Встановлено покращення загального стану корів та 

нормалізацію в них клінічних показників, а саме: нормалізувалася функціональна 

діяльність серцево-судинної системи, досягла норми кількість скорочень рубця, 

зникла підвищена складчастість та алопеції на шкірі, з’явився своєрідний блиск 

волосяного покриву, шкіра стала еластичною. 

У результаті застосування ін’єкційного препарату «Тривітамін» нами 

встановлено покращення загального клінічного стану сухостійних корів, 

нормалізацію морфологічного складу їх крові, показників кальціє-фосфорного 

обміну, обміну білків, достовірне збільшення кількості еритроцитів, лейкоцитів і 

підвищення рівня білка загального в сироватці крові тварин. 

 

3.5. Диспансеризація молодняка великої рогатої худоби 

Дослідження проводили на телятах різних вікових груп – новонароджені 

телята віком 3–5 діб, телята віком 3 місяці і телята віком 7 місяців, в умовах ВП 

«Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка «НУБіП України. 

У новонароджених телят (3–5 доби життя) відмічали розлади травлення без 

значних змін загального стану – ознаки аліментарної диспепсії, апетит знижений, 

перистальтика кишечника посилена, дефекація часта, фекалії розріджені. 

Температура тіла телят дослідної групи була в межах фізіологічних коливань 

(38,0±0,08 0С). 

У телят 3-х місячного віку спостерігали незначне пригнічення загального 

стану, зниження апетиту, підвищення температури тіла до 39,7±0,06 0С, ознаки 

враження органів дихання (100 % телят), такі як прискорене поверхневе дихання, 

серозно-катаральне або катаральне витікання з носових ходів, вологий кашель.  
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У телят 7-ми місячного віку загальний стан був задовільний. Разом з тим, у 

цих тварин спостерігались симптоми, що є характерними для патології обміну 

мінеральних речовин. Волосяний покрив тьмяний, скуйовджений, в окремих 

тварин виявляли посилену кератинізацію, депігментацію, складчатість та сухість 

шкіри, алопеції в ділянці шиї, черева та задніх кінцівок (рис. 3.3.).  

 

 

Рис. 3.3. Теля 7-ми місячного віку з ознаками патології мінерального обміну 

 

Слизові оболонки блідо-рожевого кольору. Поверхневі лімфатичні вузли не 

збільшені, рухливі, не болючі. Показники температури тіла, частоти пульсу і 

кількості дихальних рухів знаходилась у межах фізіологічних коливань. Інших 

видимих клінічних симптомів враження органів дихання, травлення та 

сечовиділення у телят не відмічали. 

Під час дослідження крові телят різних вікових груп в зимово-весняний 

період року, нами встановлено наступні показники кількості еритроцитів залежно 

від віку тварин. Кількість еритроцитів у крові новонароджених телят становила 
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7,51±0,32 Т/л, у телят 3-х місячного віку 8,32±0,56 Т/л, а в телят 7-ми місячного 

віку 7,85±0,55 Т/л (рис. 3.4).  

 

 Рис. 3.4. Кількість еритроцитів у крові телят різних вікових груп 

 

 Вміст гемоглобіну в крові новонароджених телят близький до нижньої межі 

референтних значень (95,2±3,9 г/л проти 90,0–125 г/л), а в крові телят 3-х 

місячного віку і телят 7-ми місячного віку цей показник знаходиться в межах 

середніх значень фізіологічних коливань – 113±6,3 і 101±7,5 г/л, відповідно 

(рис. 3.5). Низький вміст гемоглобіну в крові новонароджених тварин, на нашу 

думку, пов'язаний із характерним явищем природної гемолітичної анемії, що 

виникає внаслідок інтенсивної заміни фетального типу гемоглобіну на зрілий [66]. 

 Кількість лейкоцитів у крові новонароджених телят і телят 3-х місячного 

віку є більшою за фізіологічні значення і складає 12,72±1,02 та 12,96±1,15 Г/л, 

відповідно (рис. 3.6). Вважаємо, збільшення кількості лейкоцитів у крові цих 

тварин може бути пов’язане із наявністю ознак розладів травлення у 

новонароджених телят і бронхопневмонії в телят 3-х місячного віку. Натомість у 

крові телят 7-ми місячного віку кількість лейкоцитів знаходиться в межах 

фізіологічних коливань і складає 8,1±1,20 Г/л [66].  
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 Рис. 3.5. Вміст гемоглобіну в крові телят різних вікових груп  

 

Вміст каротину (рис. 3.7) в сироватці крові телят досліджуваних вікових 

груп значно нижчий за референтні показники – в новонароджених телят на 

42,5 %, у телят 3-х місячного віку на 35 %, у телят 7-ми місячного віку на 40 %, 

що складає 0,23±0,034, 0,26±0,024 і 0,24±0,014 мкмоль/л, відповідно, за норми 

0,4–0,9 мкмоль/л [104].  

 

 

Рис. 3.6. Кількість лейкоцитів у крові телят різних вікових груп  
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 Рис. 3.7. Вміст каротину в сироватці крові телят різних вікових груп  

 

Вважаємо, низький вміст каротину в сироватці крові телят досліджуваних 

вікових груп спричиняє в них порушення клітинної ланки імунітету. Так, за 

даними інших дослідників [374], бета-каротин у тварин стимулює ріст тимусових 

гланд – джерела Т-лімфоцитів. 

Рівень Кальцію загального в сироватці крові телят різних вікових груп на 

час диспансерного обстеження був критично низьким, порівнюючи з показниками 

фізіологічних коливань (2,5–3,12 моль/л). Так, у сироватці крові новонароджених 

телят цей показник складав – 2,48±0,04 ммоль/л, у телят 3-х місячного віку – 

2,42±0,06 ммоль/л, у телят 7-ми місячного віку – 2,44±0,03 ммоль/л [66] (рис. 3.8). 

Низький вміст Кальцію загального в сироватці крові телят, з одного боку, може 

впливати на підвищення резорбції Кальцію з тканин скелету і, відповідно, з часом 

призводити до розвитку рахіту в телят, а з іншого боку – це може негативно 

вплинути на процеси активації лімфоцитів, оскільки відомо, що лімфоцити 

експресують потенціал-залежні канали та забезпечують потік Ca2+ всередину 

клітини під час їх активації [501].  

Вміст Фосфору неорганічного (рис. 3.9) в сироватці крові новонароджених телят 

(1,76±0,10 ммоль/л) також є нижчим за показники фізіологічних коливань для 

тварин цього виду і віку, а в телят 3-х місячного віку (1,82±0,13 ммоль/л) та  
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Рис. 3.8. Вміст Кальцію загального в сироватці крові телят різних вікових 

груп  

 

 Рис. 3.9. Вміст Фосфору неорганічного в сироватці крові телят різних 

вікових груп  

 

в телят 7-ми місячного віку (1,84±0,06 ммоль/л) цей показник знаходиться на 

нижній межі референтних значень. 
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Фосфор в організмі тварин присутній у вигляді орто- і пірофосфорної 

кислот, входить до складу нуклеотидів, нуклеїнових кислот, фосфопротеїдів, 

фосфоліпідів, коферментів, ферментів. Обмін фосфорних сполук регулюється 

гормонами і вітаміном D. За недостатності Фосфору в організмі розвиваються 

різні захворювання кісток та знижується енергія росту телят. 

Отже проведення клінічних та лабораторних досліджень телят різних 

вікових груп, що взяті нами за контроль, вказує на наявність у новонароджених 

телят та телят 3-х місячного віку клінічних, а в телят 7-ми місячного віку – 

субклінічних порушень обміну білків, вітамінів та водно-мінерального обміну в їх 

організмі, що проявляється меншою за референтні значення кількістю 

еритроцитів, нижчим вмістом каротину, Кальцію загального і Фосфору 

неорганічного та показниками, що вказують на порушення з боку імунної системи 

тварин.  

 

3.5.1. Метаболічні зміни в організмі новонароджених телят 

Дослідження проводились в умовах відокремленого підрозділу 

«Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О. В. Музиченка» 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Морфологічні та біохімічні показники крові новонароджених телят (вік 3–5 діб) 

свідчать про порушення метаболізму в їх організмі, що є прогнозованою ознакою 

розвитку в них різних захворювань вже відразу після народження, тобто в період 

раннього постнатального онтогенезу. Тому, з метою запобігання розвитку 

неонатальних патологій у новонароджених телят нам необхідно було більш 

детально дослідити показники обмінних процесів у їх організмі.  

Підвищений вміст білка загального та білків α- і β-глобулінових фракцій у 

сироватці крові новонароджених телят (табл. 3.12) вказує на розвиток у них 

гіперпротеїнемії. На наш погляд, гіперпротеїнемія в новонароджених телят є 

відносною, на що вказує підвищений на 8 % вміст гематокриту порівнюючи з 

референтними значеннями. Згущення крові в телят розвивається на фоні 
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зневоднення організму та втрати електролітів і води разом з розрідженими 

каловими масами внаслідок розладів травлення.  

 

Таблиця 3.12. 

Показники гематокриту, вмісту білків, сечовини і креатиніну у сироватці 

крові новонароджених телят, M±m, n=5 

Показники Новонароджені телята Фізіологічні коливання* 

Гематокритна 

величина, % 

43,2±1,69 30,0 – 40,0 

Білок загальний, г/л 73,3±3,73 55,0–70,0 

Альбуміни, % 42,6±1,3 40,0–60,0 

Глобуліни, % 57,4±1,85 40,0–60,0 

α-глобуліни, % 17,8±2,16 7,0–13,0 

β-глобуліни, % 15,2±1,35 5,0–10,0 

γ-глобуліни, % 24,4±2,05 15,0–35,0 

Сечовина, ммоль/л 2,89±0,3 3,0–6,5 

Креатинін, мкмоль/л 60,4±8,0 70,0–110,0 

Примітка: *за В. І. Левченком [104] 

 

Вміст альбумінів у сироватці крові новонароджених телят знаходиться на 

нижній межі фізіологічних коливань. Враховуючи той факт, що в період 

дослідження всі новонароджені телята контрольної групи мали ознаки розладів 

травлення і в них спостерігалась гемоконцентрація за показником гематокриту 

можна припустити, що вміст білків альбумінової фракції є недостатнім для 

виконання ними пластичної функції в організмі цих тварин. Так, відомо, що 

альбуміни виконують пластичну функцію – вони є будівельним матеріалом для 

клітин, тканин і органів новонароджених телят. Отже, значна частина цих білків 

використовується для інтенсивного росту тварин. Крім того, альбуміни 

регулюють осмотичні процеси і транспорт речовин. Тому, у випадку зниження їх 

вмісту в сироватці крові тварин порушується транспорт ліпідів, Кальцію та 
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стероїдних гормонів [35].  

Вміст альфа-глобулінів у сироватці крові новонароджених телят вищий на 

36,9 %, порівнюючи з референтними значеннями, що свідчить про виникнення 

гострого запального процесу в організмі тварин. Ми це пов’язуємо з початком 

розвитку розладу травлення в телят, що підтверджується характерними 

клінічними симптомами, такими, як часта дефекація та розріджений кал.  

Нижчий, за нижню межу фізіологічних коливань, рівень сечовини в 

сироватці крові новонароджених телят, вважаємо, є наслідком порушення 

травлення в рубці корів-матерів у зимово-весняний стійловий період, що 

зумовлено надлишком «кислих» кормів та дефіциту макро- і мікроелементів у 

їхньому раціоні. 

Вміст креатиніну в сироватці крові телят знаходиться в межах фізіологічних 

коливань, що засвідчує про відсутність порушень функціонального стану нирок.  

Підвищений рівень глюкози в сироватці крові новонароджених телят 

(табл. 3.13), з одного боку, може бути наслідком гемоконцентрації, а з іншого – 

наслідком стресу, що спричинений розладом травлення.  

 

Таблиця 3.13  

Вміст глюкози, білірубіну загального та активність амінотрансфераз у 

сироватці крові новонароджених телят, M±m, n=5 

Показники Телята Фізіологічні коливання* 

Глюкоза, ммоль/л 4,7±0,83 3,0–4,2 

Білірубін заг., мкмоль/л 11,8±2,36 0,3–4,5 

АсАТ, Од/л 80,0±19,05 10,0–50,0 

АлАТ, Од/л 25,24±9,96 10,0–20,0 

Примітка: *за В. І. Левченком [104] 

 

Підвищення більш як у 2,6 раза вмісту білірубіну загального в сироватці 

крові новонароджених телят, порівнюючи з верхньою межею фізіологічних 

коливань може вказувати на функціональні розлади печінки, обумовлені зміною 
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форми фетального гемоглобіну на гемоглобін дорослих тварин, розлад травлення 

та інтоксикацію організму внаслідок дії останнього. Підтвердженням цьому є 

підвищена активність у сироватці крові телят АсАТ і АлАТ в 1,6 і 1,3 раза 

відповідно, порівнюючи із показниками фізіологічних коливань. 

Зниження вмісту Кальцію загального і Фосфору неорганічного в сироватці 

крові новонароджених телят та кальцій-фосфорного співвідношення нижче рівня 

фізіологічних коливань (табл. 3.14) вказує на напругу в обміні цих  

 

Таблиця 3.14 

Вміст макро- і мікроелементів у сироватці крові новонароджених телят, 

M±m, n=5 

Показники Телята Фізіологічні коливання * 

Кальцій загальний, ммоль/л 2,38±0,14 2,5–3,12 

Фосфор неорганічний, ммоль/л 1,74±0,18 1,8–2,4 

Співвідношення Са : Р 1,37 : 1,00 1,5–2,0 : 1 

Магній, ммоль/л 0,92±0,07 0,5–1,15 

Ферум, мкмоль/л 14,66±0,22 15,0 –25,0 

Примітка: *за В. І. Левченком [104] 

 

макроелементів в організмі в ранньому постнатальному онтогенезі великої рогатої 

худоби. Це може бути результатом порушення обміну вітаміну D внаслідок 

патології печінки, яка бере участь в його метаболізмі, а також зниження секреції 

жовчі та синтезу жовчних кислот, у присутності яких у просвіті кишечнику 

розчинність і всмоктування солей Кальцію підвищується.  

Магній є одним з основних катіонів внутрішньоклітинного середовища, де 

він бере активну участь у проміжному обміні речовин як активатор багатьох 

ензимів. У досліджених нами зразках сироватки крові телят вміст цього елемента 

знаходиться в межах фізіологічних коливань. Натомість кальцій-магнієве 

співвідношення є зниженим (2,59:1,0) порівняно з референтним показником 
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(3,5:1,0). Низьке кальцій-магнієве співвідношення може бути індикатором 

розвитку, в подальшому, респіраторних захворювань у цих телят. 

Вміст Феруму в сироватці крові новонароджених телят є нижчим за нижню 

межу фізіологічних коливань, що властива для клінічно здорових тварин. Це 

можна пояснити підвищеною потребою цього макроелемента для заміни 

фетальної форми гемоглобіну на зрілу його форму, зниженим всмоктуванням 

Феруму з кишечника в кров та виведенням його з організму з рідкими каловими 

масами. 

Отже, одержані результати вказують на те, що в новонароджених телят, 

отриманих від корів з клінічним проявом та субклінічним перебігом 

гіпомікроелементозів і субклінічним хронічним ацидозом відбуваються зміни 

біохімічних показників крові, які, порівнюючи з реферативними значеннями для 

цих тварин характеризуються зниженням вмісту Кальцію загального, Фосфору 

неорганічного, кальцій-фосфорного співвідношення, а також зниженням вмісту 

Феруму, і сечовини та збільшенням концентрації білірубіну загального, 

підвищення активності АсАТ і АлАТ, що є прогнозованим індикатором розвитку 

в цих тварин, ранніх неонатальних патологій, найпоширенішою з яких є розлади 

травлення. 

 

3.5.2 Метаболічні показники телят за розладів травлення  

Для визначення особливостей метаболічного статусу організму телят 

контрольної групи, які впродовж першого місяця життя не хворіли на шлунково-

кишкові захворювання з синдромом розладу травлення, та їх змін у телят 

дослідної групи, які впродовж першого місяця життя перехворіли на шлунково-

кишкові захворювання з синдромом розладу травлення незаразної етіології, нами 

було проведено дослідження біохімічних показників крові цих тварин. 

За результатами проведених нами досліджень не було виявлено достовірної 

різниці щодо вмісту білка загального та альбумінів у сироватці крові телят 

контрольної і дослідної груп (табл. 3.15). Вміст альбумінів у сироватці крові телят 

обох груп протягом досліду становив більше 50 % від рівня загального білка  
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Таблиця 3.15 

Біохімічні показники крові та сироватки крові телят першого місяця життя, 

M±m, n=5 

Показник Вік тварин 

2 доби 7 діб 30 діб 

контроль дослід контроль дослід контроль дослід 

Білок 

загальний, г/л 

77,0± 

12,20 

58,5± 

4,39 

64,17± 

2,49 

60,0±2,76 61,5±4,39 63,33± 

1,99 

Альбуміни, г/л 37,0± 

1,09 

42,25± 

2,44 

44,5± 2,34 41,0±0,72 44,6± 

1,55 

44,8± 

1,03 

Гемоглобін, 

г/л 

110,2± 

5,11 

113,5± 

6,51 

104,63± 

5,22 

107,0± 

4,34 

118,2± 

2,91 

72,25± 

4,16* 

Сечовина, 

мМ/л 

2,5±0,29 6,8± 

3,19 

2,42±0,14 2,7±0,29 2,73± 

0,45 

5,53± 

0,27* 

Холестерол, 

мМ/л 

1,01± 

0,07 

1,03± 

0,11 

1,84±0,12 2,28±0,23 3,74± 

0,06 

2,08± 

0,26* 

Білірубін заг., 

мкМ/л 

13,2±1,9 14,5± 

5,97 

5,86±1,28 4,4±0,65 2,83± 

0,16 

3,66± 

0,37 

Zn, мкмоль/л 8,89± 

0,08 

7,27± 

0,58* 

9,32±0,92 7,13± 

0,33* 

9,28± 

0,67 

6,67± 

0,56* 

Fe, мкг/л 248,4± 

0,21 

218,0± 

0,11 

243,9± 

0,08 

189,0± 

0,35* 

275,3± 

0,18 

178,9± 

0,06* 

Примітка: *p≤0,05, між показниками телят контрольної і дослідної груп 

 

крові. Це вказує на своєрідну диспротеїнемію, яка, очевидно, пов’язана з 

розладами у формуванні оптимального рівня білків γ-глобулінової фракції [216].  

У тварин, що перехворіли на диспепсію, ще тривалий час мають місце 

субклінічні розлади структурно-функціонального стану органів і тканин 

організму. Насамперед, це стосується органів травлення, печінки та нирок. 

Одержані нами результати досліджень щодо динаміки окремих 

метаболічних показників крові телят першого місяця життя показали ряд 

відмінностей в обміні речовин у тварин контрольної і дослідної груп. 
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Так, патологія, що спричинена розладами травлення негативно впливає на 

обмін гемоглобіну в телят. Встановлено, що в таких телят на 30-ту добу життя 

розвивається ферумдефіцитна анемія, оскільки вміст гемоглобіну в крові телят, 

що перехворіли на розлади травлення, складає лише 72,25 г/л і є достовірно 

нижчим у 1,57 раза (p≤0,05), порівнюючи з таким у телят, що не хворіли. На нашу 

думку, причиною зниження вмісту гемоглобіну в крові телят є достовірно нижчий 

вміст Феруму в сироватці їх крові порівняно з показником у телят контрольної 

групи. Так, на підтвердження цьому, на 30-ту добу життя ми встановили в 1,54 

раза достовірно (p≤0,05) нижчий вміст Феруму в сироватці крові телят, що 

перехворіли на розлади травлення, порівнюючи з таким у телят контрольної 

групи, в яких не спостерігали ознак розладів травлення. 

Результати наших досліджень показали, що рівень Цинку в сироватці крові 

телят контрольної групи впродовж всього періоду досліджень був достовірно 

вищим (p≤0,05) у 1,22, 1,31 і 1,28 раза на 2-гу, 7-му і 30-ту доби досліджень, 

відповідно, порівнюючи з показником у телят контрольної групи. Зниження 

вмісту Цинку в сироватці крові телят дослідної групи, на нашу думку, може 

спричиняти затримку швидкості епітелізації слизової оболонки шлунково-

кишкового тракту і знижувати захисні властивості пристінкового глікокаліксу. 

Достовірно вищий у 2,03 раза (p≤0,05) рівень сечовини в сироватці крові 

телят дослідної групи порівнюючи з показником у телят контрольної групи на 30-

ту добу їхнього життя засвідчує про деяке напруження в азотному обміні і 

можливі розлади структурно-функціонального стану нирок у телят, що 

перехворіли на розлади травлення. 

Підвищений рівень білірубіну загального в сироватці крові телят обох груп 

на 2-гу добу життя, порівнюючи з фізіологічними значеннями цього показника 

[104], вказує на інтенсивну заміну фетального типу гемоглобіну на гемоглобін 

дорослих тварин у цей період. 

Вищий уміст білірубіну загального (3,66±0,37 мкМ/л) в сироватці крові 

перехворілих на розлади травлення телят 1-місячного віку, та підвищена 

активність ЛФ (534,8±43,43 І/О) (табл. 6.16) у сироватці крові цих тварин 
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порівняно з показниками у телят контрольної групи в цей період (2,83±0,1 мкМ/л 

та 385,0±40,55 І/О, відповідно) може вказувати на частковий первинний холестаз 

за патологічних змін структури гепатоцитів [216]. 

Активність амінотрансфераз, γ-глутамілтранспептидази, і лужної 

фосфатази, що в комплексі характеризує структурно-функціональний стан 

печінки, мала загальну тенденцію до підвищення в телят дослідної групи на 30-ту 

добу життя (табл. 3.16). Це вказує на недостатнє відновленя структури і функцій 

гепатоцитів у період клінічного одужання телят.  

 

Таблиця 3.16 

Активність ферментів сироватки крові телят першого місяця життя, M±m, 

n=5 

Показник Вік тварин 

2 доби 7 діб 30 діб 

контроль дослід контроль дослід контрол

ь 

дослід 

АсАТ, 

Од/л 

103,3±17,2 111,5±47,9 47,2±2,5 40,8±1,4 55,2 

± 2,6 

66,5 

± 3,0 

АлАТ, 

Од/л 

36,4±3,71 33,66±2,1 36,2±3,46 20,0±1,16* 17,5 

± 0,7 

22,8 

± 0,65 

ГГТП, 

Од/л 

1048±444 522±141 393±184 166±53 30,3 

± 0,4 

42,8 

± 2,4 

ЛФ, Од/л 930,6±118,5 1389,7 

±342,2 

683,5 

±90,2 

943±88 385,0 

± 40,6 

534,8 

± 43,4 

Примітка: *p≤0,05, між показниками телят контрольної і дослідної груп 

 

Показник рН крові телят контрольної групи впродовж всього періоду 

досліджень знаходився в межах фізіологічних коливань і складав від 7,39±0,01 на 

2-гу добу до 7,46±0,03 на 30-ту добу життя. Натомість, у крові телят дослідної 
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групи відмічали достовірно нижчий рівень рН, що складав на 2-гу і 7-му доби 

7,29±0,01, а на 30-ту добу 7,34±0,02 [86].  

Результати наших досліджень показали, що на 7-му добу життя в телят 

дослідної групи, на фоні розладів травлення, знижуються показники рСО2, НСО3
- 

та ЗБО, порівнюючи із показником на 2-гу добу в 1,19, 1,04 та 1,59 раза, 

відповідно, та показником у телят контрольної групи в 1,17, 1,17 та 4,49 раза, 

відповідно (табл. 3.17). Це вказує на розвиток стану метаболічного ацидозу в 

організмі цих тварин [86].  

 

Таблиця 3.17  

Показники кислотно-лужного стану крові телят першого місяця життя, 

M±m, n=5 

Показник Вік тварин 

2 доби 7 діб 30 діб 

контроль дослід контроль дослід контроль дослід 

рН 7,39±0,01 7,29±0,01** 7,40±0,01 7,29±0,01*** 7,46±0,03 7,34 ± 

0,02** 

рСО2, 

мм.рт.ст. 

43,9±1,38 48,3±1,59 47,2±1,43 40,5±1,48** 48,2 ± 

0,81 

54,1 ± 

1,12** 

[НСО3], 

мМ 

25,2±1,69 23,2±1,26 26,3±1,59 22,4±1,00 35,3 ± 

0,96 

29,9 ± 

1,06** 

ЗБО, мМ 1,76±0,46 0,66±0,65 3,79±0,74 -1,11 ±0,18*** 8,1 ± 1,3 4,5 ± 

0,47* 

Примітки: *p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001 між показниками телят 

контрольної і дослідної груп 

 

Натомість, у телят дослідної групи 30-ти добового віку відмічається стан 

респіраторно-метаболічного ацидозу з одночасним дефіцитом лужного резерву та 

буферної ємності тканин. 
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Цей факт доводить недостатність регуляторної здатності метаболічної 

системи кислотно-лужного гомеостазу у телят дослідної групи, що, на нашу 

думку, пов’язано із повільним характером відновлення функціональної діяльності 

видільних органів (травного тракту, печінки, нирок, легень). Отже, не є 

випадковим, що після перехворювання телят на розлади травлення в ранньому 

неонатальному віці часто виникають рецидиви шлунково-кишкової патології та її 

ускладнення у вигляді гепатиту, нефриту, бронхопневмонії, а також 

сповільнюються темпи росту і розвитку тварин. Ця ситуація часто є причиною 

виникнення неодноразових рецидивів і ускладнень основного захворювання, що 

дає підставу розглядати означений період, як критичний і пояснює погіршення 

продуктивних якостей у таких тварин у старших вікових групах. 

Наявність тісного анатомічного і фізіологічного зв’язку шлунково-

кишкового тракту з усіма життєво важливими органами передбачає одночасність 

ураження цих органів під час розвитку розладів травлення. Тому, є необхідність 

розробки та застосування засобів профілактики для недопущення розвитку 

патологічних змін у шлунково-кишковому тракті, печінці та, в цілому, в усьому 

організмі тварин. 

 

Висновки 

1. Характерними показниками порушень метаболізму в організмі 

сухостійних корів є підвищення в сироватці їхньої крові понад верхні межі 

фізіологічних коливань вмісту альбумінів в 1,1 раза, глюкози – у 2,2 раза, 

білірубіну прямого – в 17,3 раза, активності аспартатамінотрансферази – в 2,1 

раза, лактатдегідрогенази – в 4,7 раза, а також зниження нижче фізіологічних 

коливань вмісту Кальцію загального в 1,3 раза, Магнію – в 1,8 раза і величини рН 

вмістимого рубця – на 9,35 %. Метаболічні порушення в сухостійних корів 

проявляються гіпокальціємією, гіпомагніємією, ацидозом, розвитком ниркової 

недостатності. 

2. Біохімічні показники крові новонароджених телят характеризуються 

нижчим за фізіологічні коливання вмістом Каротину на 42,5 %, нижньою межею 
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фізіологічних коливань щодо вмісту Кальцію загального, Фосфору неорганічного, 

Феруму, сечовини, порушенням Кальцій-Фосфорного співвідношення та 

збільшенням концентрації білірубіну загального у 2,6 раза, активності аспартат- і 

аланінамінотрансферази в 1,6 та 1,3 раза відповідно, що є передумовою розвитку 

неонатальної патології вже в перші доби життя тварин. 

3. Вміст макро- і мікроелементів у кормах раціону забезпечує організм 

сухостійних корів Манганом на 82,4 %, Калієм – на 94,3 %, Купрумом – на 

31,1 %, Магнієм – на 87,1 %, Цинком – на 27,3 %, Натрієм – на 25,8 %, Кальцієм – 

на 79,5 % та Фосфором – на 61,1 % від добової потреби. Натомість, вміст Феруму 

в раціоні сухостійних корів є вищим за норму в 1,9 раза. 

В розділі використані матеріали наукових монографій, статей і тез [47, 57, 

58, 59, 60, 62, 66, 67, 71, 74, 85, 86, 216, 258, 273, 274, 276, 283, 311, 314, 316]. 
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РОЗДІЛ 4. 

ПРИЧИНИ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ СУХОСТІЙНИХ КОРІВ ТА НАРОДЖЕНИХ ВІД 

НИХ ТЕЛЯТ І ЇХ КОРЕКЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЕПАРАТУ 

«СТИМТЕЛ» 

4.1. Клінічні показники сухостійних корів до та після застосування 

препарату «Стимтел» 

Перед початком досліду (за 60 діб до отелення) було проведено клінічне 

дослідження всіх сухостійних корів, під час якого у тварин були виявлені 

характерні симптоми розвитку порушень обміну мінеральних речовин.  

Корови мали середню вгодованість, у них відмічали затримку линяння, 

рідкий волосяний покрив, особливо в ділянці шиї, на череві та стегнах, ріст 

грубого та довгого волосся на голові, шиї, волосяний покрив тьмяний, 

скуйовджений, волосся погано утримується у волосяних цибулинах. У багатьох 

тварин відмітили депігментацію волосяного покриву навколо очей. Шкіра суха, 

зморшкувата, груба, в ділянці шиї відмічається підвищена складчастість, на холці 

та шиї гіперкератоз. Видимі слизові оболонки і кон’юнктива анемічні, в окремих 

тварин із жовтуватим відтінком. Крім того, встановлено порушення росту 

копитного рогу, ратиці довгі, закручені вгору. Під час дослідження серцево-

судинної системи у корів виявлені ознаки міокардозу, які характеризуються 

глухістю, подовженістю, а в окремих тварин – розщепленням першого тону та 

послабленням другого тону серця. Апетит у тварин мінливий, відмічали 

спотворення смаку (лизуха). Жуйку спостерігали лише в 40 % лежачих корів, що 

вказує на зменшення румінації у стаді, виявили ознаки гіпотонії та атонії 

передшлунків і послаблення перистальтики кишечнику.  

За 14 діб до передбачуваних отелів (45-та доба досліду) клінічний стан 

сухостійних корів контрольної групи залишався незмінним, порівнюючи з 

початком досліду. Натомість, у сухостійних корів дослідної групи, яким задавали 

препарат «Стимтел» відмічали значне покращення клінічного стану, а саме у 
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тварин були відсутні ознаки линьки, волосяний покрив мав своєрідний, 

характерний для тварин цього виду, блиск, волосся міцно трималось у волосяних 

фолікулах. На шкірі відсутні явища гіперкератозу та підвищеної складчатості 

шкіри, шкіра еластична, без ознак шелушіння. Видимі слизові оболонки блідо-

рожевого кольору. 65 % сухостійних корів (13 із 20 дослідних корів) під час 

відпочинку після годівлі жували жуйку, що вказує на нормальну румінацію у 

тварин. 

Показники температури тіла і частоти пульсу в сухостійних корів 

контрольної і дослідної груп (табл. 4.1) впродовж всього періоду досліджень 

знаходились у межах фізіологічних коливань. Через 45 діб застосування 

препарату «Стимтел» відмітили достовірне (р≤0,01) зменшення частоти пульсу в 

1,11 раза в корів дослідної групи, порівнюючи з контрольною. 

Кількість дихальних рухів у сухостійних корів контрольної групи за 60 (1-а 

доба досліду) та 39 діб (21-а доба досліду) до отелення знаходиться на верхній 

межі фізіологічних коливань і складає 26,4±1,12 та 27,2±0,97 дихальних рухів, 

відповідно, а за 14 діб до отелення (45-а доба досліду) перевищує її межу і складає 

32,4±1,94 дихальних рухи за 1 хвилину. В корів дослідної групи кількість 

дихальних рухів впродовж застосування їм препарату «Стимтел» поступово 

зменшувалась і за 14 діб до отелення корів склала 22,2±1,16 дихальних рухів за 1 

хвилину, що в 1,46 раза (р≤0,01) достовірно менше, порівнюючи з показником у 

корів контрольної групи. На нашу думку, це вказує на зниження напруження 

компенсаторних механізмів та зменшення навантаження на органи дихання корів. 

Частота скорочень рубця в сухостійних корів обох груп знаходилась в межах 

фізіологічних коливань впродовж всього періоду досліджень, за виключенням 

корів контрольної групи кількість скороченть рубця в яких за 14 діб до отелення 

знизилась до показника 2,8±0,37 скорочень за 2 хвилини. 

На основі результатів проведених клінічних досліджень сухостійних корів 

контрольної групи в останні два місяці їхньої тільності та аналізу раціону годівлі 

цих тварин нами був зроблений висновок, що в організмі корів у зимово-весняний 

період року значно порушуються обмінні процеси, що і призводить до розвитку 
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Таблиця 4.1  

Динаміка клінічних показників сухостійних корів за застосування препарату 

«Стимтел», Mm, n=20 

 

Показники 

Група тварин 

контрольна дослідна 

дослідження від початку застосування препарату «Стимтел», 

доба 

1-а  21-а  45-а  1-а  21-а  45-а  

Температура 

тіла, °Ċ 

38,36± 

0,38 

38,22± 

0,43 

38,0± 

0,20 

38,34± 

0,33 

38,0± 

0,20 

38,84± 

0,28 

Частота 

пульсу, уд/хв 

73,6± 

1,81 

74,2± 

1,93 

78,4± 

1,63 

74,2± 

2,18 

73,2± 

2,01 

70,8± 

1,43 

Частота 

дихання, дих. 

рух/хв 

26,4± 

1,12 

27,2± 

0,97 

32,4± 

1,94 

26,2± 

0,66 

22,6± 

1,54 

22,2± 

1,16 

Частота 

скорочень 

рубця, скор./2 

хв 

3,0± 

0,32 

3,0± 

0,32 

2,8± 

0,37 

3,0± 

0,32 

4,0±  

0,32 

4,0±  

0,32 

Примітки: * р≤0,05, **р≤0,01 порівнюючи з показником у тварин контрольної 

групи  

 

описаних вище клінічних симптомів. Натомість, застосування сухостійним 

коровам в останні два місяці тільності комплексного мінерального препарату 

«Стимтел» сприяє усуненню ознак недостатності макро- та мікроелементів і 

знижує негативний вплив на організм тварин компенсаторних механізмів 

адаптації.  
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4.2 Морфологічні та біохімічні показники крові сухостійних корів за 

застосування препарату «Стимтел» 

Із морфологічних показників вагоме місце займають еритроцити, носії 

дихального пігменту гемоглобіну, який переносить Оксиген. Синтез 

еритроцитів у значній мірі залежить від балансу макро- і мікроелементів в 

організмі тварин.  

У крові корів контрольної і дослідної груп на початку досліду (за 60 діб 

до отелення) кількість еритроцитів склала 5,35±0,26 та 5,41±0,20 Т/л, 

відповідно, (рис. 4.1) і знаходилась на нижній межі фізіологічних коливань 

(7,0–7,5 Т/л) [117]. 

 

 

Рис. 4.1 Динаміка кількості еритроцитів у крові сухостійних корів за 

застосування препарату «Стимтел» 

Примітка: **р≤0,01 – порівнюючи з показником у корів контрольної групи  

 

Впродовж всього періоду дослідженя показник кількості еритроцитів у 

крові корів обох груп також знаходився в межах фізіологічних коливань. 

Натомість, починаючи з 21-ї доби застосування препарату «Стимтел» кількість 

еритроцитів у крові корів дослідної групи збільшувалась і на 45-ту добу була 

** 
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достовірно (р≤0,01) більшою в 1,2 раза, порівнюючи з показниками у корів 

контрольної групи.  

Із збільшенням строку тільності корів кількість лейкоцитів у їх крові також 

має тенденцію до збільшення однак не виходить за межі фізіологічних коливань 

(табл. 4.2). Вважаємо, це зумовлено особливостями фізіологічного стану корів у 

період тільності.  

Під час дослідження лейкограми крові сухостійних корів контрольної і 

дослідної груп нами встановлені незначні коливання показників у межах 

референтних значень. Застосування препарату «Стимтел» не впливало на 

кількісні зміни видового складу лейкоцитів крові тварин. Натомість, на 45-ту добу 

застосування препарату спостерігали достовірне (р≤0,05) зменшення до 

4,8±0,58 % вмісту еозинофілів у крові корів контрольної групи, порівнюючи з 

вихідними даними (6,8±0,86 %). В той же час, кількість еозинофілів у крові корів 

дослідної групи на 45-ту добу застосування препарату «Стимтел» була достовірно 

(р≤0,05) більшою (7,2±0,37 %), порівнюючи з показником у тварин контрольної 

групи. Імовірною причиною зменшення кількості еозинофілів у крові сухостійних 

корів контрольної групи може бути підвищення інтоксикації їх організму за 

рахунок виділення продуктів метаболізму під час росту плода.  

Вміст гемоглобіну в крові корів контрольної групи впродовж всього періоду 

досліду був нижчим за нижню межу фізіологічних коливань. Разом з цим, під 

дією застосованого нами препарату «Стимтел» у крові корів дослідної групи 

встановлено достовірне зростання рівня гемоглобіну на 21-шу добу в 1,11 раза 

(р≤0,01), а на 45-ту добу в 1,21 раза (р≤0,001), порівнюючи з вихідними даними 

(табл. 4.3). При цьому, вміст гемоглобіну в крові корів дослідної групи на 21-шу 

та 45-ту добу досліджень був достовірно вищим в 1,1 (р≤0,05) та 1,2 (р≤0,001) 

раза відповідно, порівнюючи з показниками у корів контрольної групи. 

Таким чином, застосування сухостійним коровам препарату «Стимтел» 

протягом 45-и діб зумовлює нормалізацію морфологічних та біохімічних 

показників крові, що характеризується достовірним зростанням кількості 

еритроцитів та вмісту гемоглобіну. Одержані нами дані підтверджують  
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Таблиця 4.2  

Кількість лейкоцитів і лейкограма крові сухостійних корів за застосування препарату «Стимтел», M±m; n=5 

 Фізіологічні 

коливання 

Група тварин 

контрольна дослідна 

результати досліджень від початку застосування препарату «Стимтел», доба 

1-ша  21-ша  45-та  1-ша  21-ша  45-та  

Загальна кількість 

лейкоцитів, Г/л 

6,0 – 10,0 6,40±0,35 6,58±0,32 7,24±0,29 6,34±0,23 7,21±0,44 8,12±0,23* 

Лейкограма 

Базофіли, % 0–2 0 0,2±0,2 0 0 0,2±0,2 0 

Еозинофіли, % 3–8 6,8±0,86 5,4±0,51 4,8±0,58∆ 7,4±0,68 7,2±0,73 7,2±0,37** 

Н
ей

тр
о
ф

іл
и

: мієлоцити, % 0 0 0 0 0 0 0 

юні, 0 0 0 0 0 0 0 

паличкоядерні 2–6 3,6±0,81 4,4±0,51 4,4±0,4 3,6±0,87 4,6±0,6 4,4±0,4 

сегментоядерні 20–35 23,4±1,57 23,8±1,39 23,4±1,33 24,2±1,39 24,4±1,29 23,6±1,36 

Лімфоцити 40–70 64,2±1,46 65,0±1,92 63,4±1,08 62,6±1,29 61,0±2,07 61,4±2,98 

Моноцити 2–7 2,4±0,24 2,2±0,49 3,6±0,51 2,6±0,24 2,8±0,20 3,8±0,86 

Примітки: *р≤0,05, порівнюючи з показником у тварин контрольної групи; ∆p≤0,05 між показниками 1-ї та 45-ї діб 

досліду 
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Таблиця 4.3  

Вміст гемоглобіну в крові, білірубіну та глюкози в сироватці крові 

сухостійних корів за застосування препарату «Стимтел», M±m; n=5 

 

 

 

Показник 

Група тварин 

 

контрольна 

 

дослідна 

результати досліджень від початку застосування препарату 

«Стимтел», доба 

1-ша  21-ша  45-та  1-ша  21-ша  45-та  

Гемоглобін, 

г/л 

91,9 

±2,64 

93,0 

±2,29 

92,9±1,5 91,6 

±1,69 

101,6 

±2,51*∆∆ 

111,1 

±2,34***∆∆∆ 

Білірубін заг., 

г/л 

13,48 

±1,75 

15,06 

±0,56 

8,61 

±1,14 

13,64 

±0,80 

11,91 

±0,58** 

4,03 

±1,17*∆∆∆ 

Глюкоза, 

ммоль/л 

3,17 

±0,06 

2,3 ±0,10 2,48 

±0,11 

3,26 

±0,04 

2,47 

±0,09∆∆∆ 

3,36 

±0,15***□□□ 

Примітки: *p≤0,05, **p≤0,01 ***p≤0,001 порівнюючи з контрольною 

групою; 

∆∆∆p≤0,001, порівнюючи з показником на 1-шу добу досліду; 

□p≤ 0,05,□□p≤ 0,01, □□□p≤0,001, порівнюючи з показником на 21-шу добу 

досліду 

 

позитивний вплив препарату «Стимтел» на процеси кровотворення у сухостійних 

корів. 

Вміст білірубіну загального в сироватці крові корів контрольної групи є 

значно вищим за референтні значення (0,3–7 мкмоль/л) [117] і, впродовж 

досліджень, його зниження до показників фізіологічних коливань не відбулося 

(рис. 4.3). Як засвідчують результати наших досліджень застосування препарату 

«Стимтел» сухостійним коровам дослідної групи сприяє достовірному зниженню 

рівня білірубіну загального в сироватці крові тварин на 21-шу добу в 1,15 раза 
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(р≤0,01), а на 45-ту добу – в 3,38 раза (р≤0,001), порівнюючи з вихідними даними. 

У цьому разі, вміст білірубіну загального в сироватці крові корів дослідної групи 

був в 1,26 (р≤0,01) і 2,14 (р≤0,05) раза нижчим, порівнюючи з показниками корів 

контрольної групи на 21-шу і 45-ту добу відповідно. На нашу думку, зниженню 

рівня білірубіну загального в сироватці крові сухостійних корів дослідної групи 

сприяло застосування Кобальту в складі препарату «Стимтел».  

Показник вмісту глюкози в сироватці крові корів впродовж сухостійного 

періоду характеризується скачкоподібними змінами. Так, за 39 діб до 

передбачуваних отелів (21-ша доба досліджень) рівень глюкози у сироватці крові 

корів достовірно (р≤0,001) знижується в 1,32 раза, порівнюючи з 60-ю добою до 

отелення корів. За 14 діб до отелення (45-а доба досліджень) рівень глюкози в 

сироватці крові корів контрольної групи знаходиться на нижній межі 

(2,48±0,11 ммоль/л) фізіологічних коливань (2,5–3,5 ммоль/л) [117]. Натомість, 

рівень глюкози в сироватці крові корів дослідної групи на 45-ту добу 

застосування препарату «Стимтел» достовірно (р≤0,001) зріс в 1,4 раза, 

порівнюючи з показником на 21-шу добу досліду, та був в 1,4 раза достовірно 

вищим (р≤0,001), порівнюючи з показником у корів контрольної групи. 

Підвищення вмісту глюкози в сироватці крові сухостійних корів дослідної групи 

до оптимального її рівня під дією препарату «Стимтел» вказує на нормалізацію 

обміну вуглеводів в організмі корів та є індикатором відкладання запасів 

глікогену в печінці. 

Підсумовуючи отримані нами результати щодо застосування сухостійним 

коровам мінерального препарату «Стимтел» можна зробити заключення, що його 

складові сприяють достовірному збільшенню кількості еритроцитів і лейкоцитів 

(еозинофілів), підвищенню концентрації гемоглобіну і глюкози та зниженню 

вмісту білірубіну загального в крові тварин, що вказує на позитивний вплив на 

морфологічний склад крові та функціональний стан внутрішніх органів тварин.  
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4.3 Показники обміну білків у сухостійних корів за застосування 

препарату «Стимтел» 

На початку досліду (перша доба – за 60 діб до прогнозованого отелення 

корови) показник вмісту білка загального в сироватці крові сухостійних корів 

знаходиться в межах фізіологічних коливань (табл 4.4).  

 

Таблиця 4.4  

Білок загальний та білкові фракції сироватки крові сухостійних корів за 

застосування препарату «Стимтел», M±m; n=5 

 

 

 

 

Показник 

Група тварин 

 

контрольна 

 

дослідна 

результати досліджень щодо застосування препарату «Стимтел», 

доба 

1-ша  21-ша  45-та  1-ша  21-ша  45-та  

Білок 

загальний, 

г/л 

71,65 

±2,52 

73,60 

±1,04 

77,43 

±1,13 

70,87 

±2,33 

80,32 

±0,95***∆∆ 

80,28 

±0,50*∆∆ 

Альбуміни, 

г/л 

 

25,66 

±0,89 

25,73 

±1,04 

26,42 

±1,17 

26,11 

±1,42 

29,59 

±3,01* 

29,45 

±0,41*∆ 

α- глобуліни, 

г/л 

6,26 

±0,41 

7,87 

±0,46 

6,90 

±0,38 

6,83 

±0,50 

7,89 ±0,22 7,90 

±0,20* 

β-глобуліни, 

г/л 

3,68 

±0,58 

4,21 

±0,36 

3,45 

±0,13 

3,63 

±0,21 

4,14 ±0,31 4,23 

±0,24* 

γ-глобуліни, 

г/л 

32,63 

±1,90 

32,19 

±0,27 

36,48 

±0,72□□□ 

32,24 

±1,93 

34,06 

±0,46** 

32,51 

±0,39*** 

Примітки: *p≤0,05, **p≤0,01 ***p≤0,001, порівнюючи з контрольною 

групою; 

∆p≤0,05, ∆∆p≤0,01 порівнюючи з 1-ю добою досліду;  

□□□p≤0,001, порівнюючи з 21-ю добою досліду 
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На 21-шу добу застосування препарату «Стимтел» у сироватці крові сухостійних 

корів дослідної групи встановлено достовірне підвищення вмісту білка загального 

в 1,1 раза (р≤0,05) і 1,1 раза (р≤0,05), порівнюючи з цим показником у корів на 1-

шу добу досліду і показником у корів контрольної групи відповідно. 

Натомість у сироватці крові корів контрольної групи відзначали лише 

тенденцію до підвищення вмісту білка загального впродовж всього дослідного 

періоду. Зростання концентрації білка загального в сироватці крові корів із 

збільшенням строку їх тільності можна розцінити, як фізіологічне явище. Так, з 

даних інших дослідників [271] відомо, що в сухостійний період підвищення 

вмісту білка в сироватці крові і печінці корів є характерною особливістю для їх 

фізіологічного стану.  

Рівень альбумінів у сироватці крові сухостійних корів контрольної групи 

впродовж всього періоду досліджень є меншим за нижню межу фізіологічних 

коливань (28,0–42,5 г/л) [117]. Це, на нашу думку, може бути наслідком 

підвищеного використання білків альбумінової фракції для потреб плода на фоні 

порушення білоксинтезувальної функції печінки.  

Застосування сухостійним коровам дослідної групи препарату «Стимтел» 

сприяло достовірному зростанню в сироватці крові рівня альбумінів в 1,2 та в 1,1 

раза (p≤0,05) на 21-шу і 45-ту добу відповідно, порівнюючи з показником у 

тварин контрольної групи, та в 1,1 раза (p≤0,05), порівнюючи з вихідними даними 

на 1-шу добу досліду. Отримані дані є доказом покращення білоксинтезувальної 

функції печінки під впливом препарату «Стимтел».  

Вміст білків а-глобулінової фракції в сироватці крові корів контрольної 

групи не мав достовірних відмінностей впродовж всього досліду і на 45-ту добу 

цей показник знаходився на нижній межі фізіологічних коливань (7–17 г/л) [117]. 

Натомість, вміст білків цієї фракції в сироватці крові корів дослідної групи 

впродовж застосування препарату «Стимтел» зростав і на 45-ту добу досліду був 

у 1,14 раза достовірно (p≤0,05) вищим, порівнюючи з показником у тварин 

контрольної групи. 
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Аналогічну закономірність за результатами застосування сухостійним 

коровам мінерального препарату «Стимтел» нами виявлено й щодо вмісту білків 

β-глобулінової фракції сироватки крові. Так, на 45-ту добу застосування 

препарату «Стимтел» вміст β-глобулінів у сироватці крові корів дослідної групи 

був у 1,23 рази достовірно (p≤0,05) вищим, порівнюючи з показником у корів 

контрольної групи. 

У сироватці крові корів контрольної групи на 45-ту добу досліджень (за 14 

діб до передбачуваного отелення) встановлено достовірне підвищення в 1,1 раза 

(на 4,29 г/л) (p≤0,001) вмісту білків γ-глобулінової фракції. Необхідно зазначити, 

що в цей період вміст білків γ-глобулінової фракції в сироватці крові корів 

контрольної групи становив 36,48±0,72 г/л, що є вищим за верхню межу 

фізіологічних коливань (17,5–34 г/л) [117]. З іншого боку, застосування 

мінерального препарату «Стимтел» коровам дослідної групи впродовж 45 діб 

сухостійного періоду сприяло стабільності вмісту γ-глобулінів у сироватці крові 

тварин і їх рівень на 45-ту добу досліду був в 1,12 раза (на 3,97 г/л) достовірно 

нижчим (p≤0,001), порівнюючи з таким у сухостійних корів контрольної групи. З 

іншого боку, достовірно вищий вміст γ-глобулінів у сироватці крові корів 

контрольної групи, на нашу думку, є закономірним. Так, під час останнього 

періоду тільності у корів виникає інтоксикація організму продуктами 

життєдіяльності плода і, в результаті подразнення токсинами 

ретикулоендотеліальної системи, підсилюється синтез білків γ-глобулінової 

фракції. Натомість, вміст адсорбентів у складі препарату “Стимтел” сприяє 

виведенню токсичних речовин із організму сухостійних корів, що тим самим, 

запобігає підвищенню в їх крові вмісту білків цієї фракції. 

Отже, одержані результати щодо показників обміну білків (білок загальний, 

альбуміни, а-, β-, і γ-глобуліни) у сироватці крові сухостійних корів вказують на 

ефективну дію компонентів комплексного мінерального препарату «Стимтел» на 

синтез різних білкових фракцій та формування пулу імуноглобулінів. Останнє є 

важливим з точки зору накопичення імуноглобулінів в організмі корів перед їх 
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отеленням з подальшим переходом цих білків у молозиво та формування у 

новонароджених телят належного рівня колострального імунітету. 

 

4.4 Активність ензимів сироватки крові сухостійних корів 

Ряд біосинтетичних процесів в організмі тварин залежить від швидкості і 

протікання біохімічних реакцій, які регулюються активністю ензимних систем. 

Серед ензимів важливе клінічне значення мають трансамінази – аспартат- та 

аланінамінотрансфераза, які індукують перенесення аміногруп від амінокислот до 

кетокислот. Визначення їх активності є важливим з точки зору діагностики 

загального стану організму тварини.  

Аспартатамінотрансфераза (АсАТ) каталізує процес переносу аміногрупи з 

аспарагінової кислоти, а аланінамінотрансфераза (АлАТ) – з аланіну на 

альфакетоглутарову кислоту. В результаті реакцій утворюється нова незамінна 

амінокислота – глутамінова та інші сполуки такі, як оксалоацетат і піруват. 

Результати проведених нами досліджень показали, що протягом всього 

досліду активність аланінамінотрансферази в сироватці крові сухостійних корів 

знаходиться в межах фізіологічних коливань (рис. 4.2). На 21-шу добу досліду в  

 

 

Рис. 4.2. Активність АлАТ в сироватці крові сухостійних корів за 

застосування препарату «Стимтел», M±m, n=5 
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сироватці крові корів контрольної і дослідної груп активність АлАТ достовірно 

підвищилась (p≤0,05) в 1,22 та 1,25 раза і склала 24,3±3,08 та 25,3±2,59 Од/л, 

відповідно, порівнюючи з вихідними даними та дещо перевищувала межі 

фізіологічних коливань. На кінець досліду (45-та доба) активність АлАТ в 

сироватці крові корів контрольної і дослідної груп знизилась, але залишалась 

вищою в 1,12 раза, порівнюючи з активністю цього ензиму на початок досліду. 

Отже, активність АлАТ в сироватці крові сухостійних корів в останні місяці 

тільності має деякі коливання в бік підвищення, що можна пояснити особливістю 

фізіологічного стану організму глибокотільних корів [277]. З іншого боку, 

одержані нами дані свідчать про те, що препарат «Стимтел» не впливає на 

активність АлАТ сироватки крові корів у період їх глибокої тільності. Це є 

свідченням відсутності негативної дії препарату «Стимтел» на клітини печінки та 

інших органів цих тварин. 

Подібні дані отримані нами щодо активності АсАТ в сироватці крові 

сухостійних корів протягом досліджень (рис. 4.3). Так, на 21-шу добу досліду  

 

 

Рис. 4.3. Активність АсАТ в сироватці крові сухостійних корів за 

застосування препарату «Стимтел», M±m, n=5 
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активність АсАТ в сироватці крові корів контрольної групи достовірно 

підвищилась у 1,44 раза, а в корів дослідної групи – в 1,30 раза. На кінець досліду 

(45-та доба) активність АсАТ в сироватці крові корів обох груп знизилась, однак 

була вищою в 1,29 раза в сироватці крові корів контрольної групи та в 1,27 раза – 

в корів дослідної групи, порівнюючи з вихідними даними. Достовірної різниці 

між активністю АсАТ в сироватці крові корів контрольної та дослідної груп не 

встановлено. 

Зазначимо, що протягом всього періоду досліджень активність АсАТ в 

сироватці крові корів знаходилась у межах фізіологічних коливань. Це також є 

свідченням того, що досліджуваний нами препарат «Стимтел» не проявляє 

токсичної дії на організм корів [277]. 

Активність ГГТП в сироватці крові сухостійних корів на початку досліду 

знаходилась на рівні фізіологічних коливань (рис. 4.4) 

 

 

Рис. 4.4. Активність γ-глутамілтранспептидази в сироватці крові 

сухостійних корів за застосування препарату «Стимтел», M±m, n=5 

 

На 21-шу добу досліджень активність ГГТП у сироватці крові корів обох 

груп майже не змінилась, а в кінці досліду (45-а доба) було встановлено 

підвищення активності цього ензиму в 1,33 раза в корів контрольної та 1,28 раза – 
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в корів дослідної груп відносно вихідних значень. Зазначимо, що активність ГГТП 

в сироватці крові корів на кінець досліду (прогнозовано за 2 тижні до отелення) є 

вищою в 1,15 раза за верхню межу фізіологічних коливань активності цього 

ензиму для великої рогатої худоби та становить у корів контрольної групи 

17,82±0,44, а в корів дослідної групи – 17,4±0,48 Од/л [277]. Однак, враховуючи 

особливий фізіологічний стан корів у передотельний період, одержані нами дані 

не можна вважати такими, що характеризують патологію у глибокотільних 

сухостійних корів. Хоча в інших випадках, з урахуванням того, що джерелом 

ГГТП сироватки крові є клітини паренхіми печінки, такі дані могли б вказувати 

на розвиток патологічних процесів у гепатобіліарній системі, а саме – на 

інтрагепатичний стаз жовчі [231]. 

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) є цитозольним цинк-вмісним ензимом, який 

зворотньо каталізує реакції окиснення лактату в піруват. ЛДГ в цитоплазмі клітин 

і сироватці крові має 5 різних ізоферментів. Ізоферменти локалізуються в різних 

органах. Вважають, що тканини з великою потребою в Оксигені, такі як серце, 

нирки, мозок, містять більшу частину активності ЛДГ в швидко рухливих її 

фракціях, тоді як менш рухливі – локалізуються в печінці і м’язах [231]. 

Під час дослідження сироватки крові сухостійних корів за 60 діб до 

отелення встановлено, що активність ЛДГ у корів обох груп знаходиться в межах 

461–467 Од/л [318] (за фізіологічних коливань 500–1500 Од/л) (рис. 4.5).  

На 21-шу добу експерименту активність ЛДГ у сироватці крові корів 

дослідної групи є в 1,57 раза достовірно вищою, порівняно з показником у тварин 

контрольної групи. Підвищення активності лактатдегідрогенази в межах 

фізіологічних коливань для цього ензиму в період застосування препарату 

«Стимтел» вказує на активацію енергетичних і пластичних процесів організму 

тварин, що забезпечується підтриманням гомеостазу в еритроцитах та регуляцією 

оксигентранспортної функції гемоглобіну за участю продуктів гліколізу [234]. 

В той же час, на 45-у добу досліджень показник активності 

лактатдегідрогенази в сироватці крові корів контрольної та дослідної груп досяг 

відповідних значень і склав 753,8±46,46 Од/л, 772,0±14,69 Од/л відповідно. 
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Рис. 4.5. Активність ЛДГ в сироватці крові сухостійних корів за 

застосування препарату «Стимтел», M±m, n=5 

 

Таким чином, одержані нами дані вказують на обмежений у часі вплив 

препарату «Стимтел» на активність ЛДГ сироватки крові сухостійних корів [318]. 

Лужна фосфатаза є металопротеїном, що характеризується значною 

варіацією окремих ізоферментів, які містяться в різних тканинах. До складу 

активного центру цього ензиму входить атом Цинку. Активність ЛФ зростає в 

присутності іонів Магнію та Хлору. Для оптимальної активності ЛФ необхідним 

також є адекватне співвідношення іонів Магнію і Цинку. Локалізуючись у 

клітинній мембрані, ЛФ бере участь у процесах транспорту біологічно важливих 

сполук [231].  

Зазначимо також, що активність лужної фосфатази сироватки крові є 

важливим показником функціонального стану життєво важливих органів 

(печінки, нирок, серця та ін.) і інтенсивності протікання процесів обміну речовин 

в організмі тварин.  

Активність лужної фосфатази в сироватці крові сухостійних корів на 

початку досліду знаходиться в межах фізіологічних коливань і складає 65–70 Од/л 

(рис. 4.6).  
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Рис. 4.6. Активність ЛФ у сироватці крові сухостійних корів за застосування 

препарату «Стимтел», M±m, n=5 

 

На 21-у добу досліджень активність лужної фосфатази достовірно (p≤0,001) 

зросла в сироватці крові корів обох груп: у корів контрольної групи – у 2,3, а в 

дослідної – в 2,0 рази, порівнюючи з вихідними даними [318]. Це можна пояснити 

більш інтенсивним функціонуванням остеобластів у кістковій тканині плода, що 

зумовлено процесами активного його росту. З літературних джерел відомо, що в 

цей період активність лужної фосфатази підвищується за рахунок її кісткового 

ізоферменту [35]. 

В той же час, нижча в 1,20 раза активність лужної фосфатази в сироватці 

крові корів дослідної групи, порівнюючи з цим показником у корів контрольної 

групи, засвідчує про зменшення структурних змін під впливом препарату 

«Стимтел», які відбуваються в кістковій тканині тільних корів, особливо за 

порушення обміну Фосфору та Кальцію. Аналогічна закономірність щодо 

активності ЛФ встановлена в сироватці крові тварин обох груп на 45-у добу 

досліду. Зазначимо, що в цей період досліджень активність лужної фосфатази 

достовірно знизилась, порівнюючи з даними на 21-у добу досліду в 1,23 раза 

(p≤0,05) в сироватці крові корів контрольної групи і в 1,17 раза у корів дослідної 

групи і склала 126,6±15,2 та 108,8±17,5 Од/л, відповідно. 
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Підсумовуючи одержані нами результати досліджень можна зробити 

висновок про те, що препарат «Стимтел», який створений нами на основі 

лактатних та карбонатних сполук мікроелементів, не спричиняє підвищення 

активності АсАТ, АлАТ, ГГТП, ЛДГ та лужної фосфатази і не володіє 

токсичними та мембраноруйнуючими властивостями на організм сухостійних 

корів. 

 

4.5 Вплив препарату «Стимтел» на вміст макро- і мікроелементів у 

молозиві першого удою корів 

Потреба тварин у мінеральних елементах залежить від величини екскреції їх 

з фекаліями, сечею, потом, а в лактуючих тварин – з молоком. Необхідність 

забезпечення тварин мінеральними елементами, що пов’язана з їх ростом, 

визначається кількістю, затриманою в організмі на 1 кг приросту маси тіла 

тварини. Отже, загальна потреба організму телят у тому чи іншому мінеральному 

елементі визначається як сумарна його кількість, що потрібна для підтримання 

життєдіяльності та росту і характеризується необхідною кількістю засвоєного 

мінерального елемента, яку тварина повинна одержати з кормом [45, 642]. Однак, 

слід врахувати, що різні мінеральні елементи та їх солі абсорбуються в 

кишечнику тварин у неоднаковій мірі і їх доступність залежить від багатьох 

факторів [184, 606] 

Висока інтенсивність росту молодняку тварин потребує і високої 

концентрації мінеральних речовин в їхньому організмі. Це обумовлено 

зростанням маси тіла, високою інтенсивністю обмінних і окисно-відновних 

процесів, які каталізуються за участю макро- і мікроелементів [260, 642]. 

Тому, вивчення макро- і мікроелементного складу молозива корів у збідненій 

на рухомі форми мікроелементів біогеохімічній провінції є актуальним питанням, 

оскільки дасть змогу ефективно профілактувати мікроелементози та інші 

патології в новонароджених телят, у тому числі і хвороби, що супроводжуються 

розладами травлення в постнатальний період.  
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Вміст Магнію в молозиві першого удою корів контрольної групи становить 

8,68±0,32 ммоль/л, що на 31,5 % достовірно нижче (p≤0,01), порівнюючи з таким 

у молозиві корів дослідної групи (11,41±0,90 ммоль/л) [70] (рис. 4.7).  

 

 

Рис. 4.7. Вміст Магнію в молозиві корів першого удою, М±m, n = 5 

Примітка: **р≤0,01, порівнюючи з показником у молозиві корів контрольної 

групи  

 

Значно вищий рівень Магнію в першому молозиві корів дослідної групи, 

переконані, сприяє більш швидкій адаптації народжених ними телят до 

позаутробного життя, оскільки Магній впливає на синтез і розпад нуклеїнових 

кислот, синтез білків і жирних кислот, регулює трансмембранне перенесення іонів 

Кальцію і Натрію та функціонування імунної системи тварин. 

Вміст Калію в молозиві першого удою корів контрольної групи 

(26,17±0,72 ммоль/л) є достовірно нижчим (р≤0,01) на 11,6 %, порівнюючи з 

таким у молозиві корів дослідної групи (29,21±0,08 ммоль/л) [70] (рис. 4.8).  

Зауважимо, що солі Калію не входять до складу препарату «Стимтел». Тому, 

вважаємо, підвищення рівня Калію в складі молозива є результатом комплексного 

впливу інших інградієнтів цього препарату. 

Натомість, вміст Натрію в молозиві першого удою корів контрольної 

(35,71±1,74 ммоль/л) та дослідної (41,19±0,96 ммоль/л) груп є вищим за  

** 
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Рис. 4.8. Вміст Калію в молозиві корів першого удою, М±m, n = 5 

Примітка: *р≤0,05, порівнюючи з показником у молозиві корів контрольної 

групи  

 

референтні значення в 1,2 та 1,3 раза відповідно (рис. 4.9). За надлишку Натрію в  

 

 

Рис. 4.9. Вміст Натрію в молозиві корів першого удою, М±m, n = 5 

Примітка: *р≤0,05, порівнюючи з показником у молозиві корів контрольної 

групи  

* 

* 
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раціоні посилюється його екскреція. Проте, коли концентрація в кормах інших 

електролітів (наприклад, Хлору) є високою, то додаткове введення Натрію в 

раціон тварин сприяє підвищенню їх продуктивності [45]. 

У молозиві першого удою корів контрольної групи нами встановлено нижчий 

вміст Купруму (93,0±4,87 мкг/л, р≤0,05) (рис. 4.10) та Феруму (1,34±0,04 мг/л)  

 

 

Рис. 4.10. Вміст Купруму в молозиві корів першого удою, М±m, n = 5 

Примітка: *р≤0,05, порівнюючи з показником у молозиві корів контрольної 

групи  

 

(рис. 4.11) на 60,2 % та 8,2 %, відповідно, порівнюючи з показником у молозиві 

корів дослідної групи – 149,0±13,14 мкг/л Купруму та 1,45±0,06 мг/л Феруму, 

відповідно [70]. 

Вважаємо, нижчий за референтні значення (Сu – 600 мкг/л; Fe – 2,0 мг/л, за 

Дж. Х. Б. Роєм, 1982. [262]) вміст Купруму і Феруму в молозиві першого удою 

корів контрольної і дослідної груп є результатом ряду факторів, які впливають не 

тільки на засвоєння цих елементів із шлунково-кишкового тракту корови-матері, а 

й на ретранспорт їх у тканинах молочної залози. 

Вміст Цинку в молозиві корів контрольної і дослідної груп першого удою 

знаходився у межах фізіологічних коливань (2–20 мг/л), (рис. 4.12) [262].  

 

* 
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 Рис. 4.11. Вміст Феруму в молозиві корів першого удою, М±m, n = 5 

 

 

Рис. 4.12. Вміст Цинку в молозиві корів першого удою, М±m, n = 5 

Примітка: ***р≤0,001, порівнюючи з показником у молозиві корів 

контрольної групи  

 

Натомість, вміст Цинку в молозиві корів дослідної групи (15,10±0,59 мг/л) у 

2,11 раза достовірно вищий (р≤0,001), ніж у молозиві корів контрольної групи 

(7,16±0,51 мг/л) [70]. Вважаємо, навіть у межах фізіологічних коливань, 

достовірно вищий (р≤0,001) вміст Цинку в молозиві корів дослідної групи сприяє 

*** 
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швидшому росту та розвитку новонародженого теляти і позитивно впливає на 

формування та стійкість імунітету їхнього організму, оскільки Цинк є 

компонентом тимозину – гормону, який продукується клітинами тимуса і регулює 

клітинний імунітет [44, 553].  

Взявши до уваги дані клінічного дослідження корів контрольної і дослідної 

груп господарства щодо наявності в них симптомів недостатності Цинку, 

Купруму, Феруму, Йоду, Кобальту та врахувавши відповідну біогеохімічну 

провінцію, до якої відноситься господарство, ми припускаємо, що в молозиві 

першого удою корів обох груп може міститись недостатня кількість і інших, не 

досліджених нами, мікроелементів, що мають суттєвий вплив на стан організму 

новонароджених телят, їх ріст і розвиток. Зокрема, недостатній вміст рухомих 

форм всіх ессенціальних елементів, на нашу думку, може мати відповідний вплив 

на засвоєння складових компонентів застосованого нами препарату «Стимтел» та 

перенесення їх до молозива. 

Вищий вміст макро- і мікроелементів у молозиві першого удою корів 

дослідної групи, порівнюючи з показниками у тварин контрольної групи, вказує 

на те, що застосування препарату «Стимтел» коровам у сухостійний період 

впродовж 45 діб достатньою мірою забезпечує їх організм мінеральними 

речовинами. Останні є вкрай необхідними для росту і розвитку плода та 

підвищення стійкості організму новонароджених телят до захворювань у 

постнатальний період. Зазначимо також, що за результатами проведених нами 

подальших досліджень, телята дослідної групи після народження мали на 1,6 кг 

більшу масу тіла та кращі показники, що характеризують клінічний статус їх 

організму. 

 

4.6. Клінічний стан, морфологічні та біохімічні показники крові 

новонароджених телят  

Результати клінічного огляду новонароджених телят показали відсутність 

візуальної різниці між тваринами, народженими коровами контрольної та 

дослідної груп. Натомість, різницю складала маса новонароджених телят, так 
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телята контрольної групи відразу після народження мали середню масу тіла 

30,9±0,65 кг, а телята дослідної групи – 32,5±0,35 кг. Починаючи із другої-третьої 

діб життя, у всіх телят, народжених коровами контрольної групи, було 

встановлено симптоми розладів травлення. Так, телята, народжені коровами 

контрольної групи, були мало рухливими більшу частину дня, в них спостерігали 

посилену перистальтику кишечника, часту дефекацію, фекалії розріджені, світло-

жовтого кольору. У частини телят реєстрували жовтушність слизових оболонок.  

У телят, що народилися від корів, яким у сухостійний період застосовували 

препарат «Стимтел», не було відмічено погіршення загального стану, тварини 

були активні, швидко споживали свою порцію молозива, а в подальшому – 

молока. У телят цієї групи фекалії мали темно-жовтий колір, кашоподібну 

консистенцію, за винятком декількох телят (6 із 20), у яких відмічали розрідження 

фекалій. За 2–3 доби, а в телят від корів контрольної групи – за 3–5 діб, ці 

симптоми зникали без погіршення стану тварин.  

Клінічні показники телят, народжених від корів обох груп, знаходились у 

межах фізіологічних коливань (табл. 4.5). Однак, на 5-ту добу життя в телят 

контрольної групи спостерігали достовірно більшу частоту пульсу і дихальних 

рухів в 1,2 і 1,3 раза відповідно, порівнюючи з показниками у телят, народжених 

коровами дослідної групи. Вважаємо, це є наслідком адаптаційно-

компенсаторного механізму, що виникає в телят контрольної групи на прояв у 

них ознак розладів травлення. 

Результати проведених нами досліджень крові телят вказують на коливання 

окремих морфологічних та більшості біохімічних показників у межах 

фізіологічних коливань (табл. 4.6).  

Так, у віці 2-х та 22-х діб життя кількість еритроцитів у крові телят 

дослідної групи характеризувалася достовірним збільшенням в 1,2 (р≤0,05) і 1,1 

раза (р≤0,01) відповідно, порівнюючи з показником у телят контрольної групи.  

Результати досліджень крові новонароджених телят віком від 2-х до 22-х діб 

вказують на поступове зростання вмісту гемоглобіну у телят контрольної групи 

до 5-ї доби життя, а в телят дослідної групи – до 15-ї доби життя з подальшим 
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 Таблиця 4.5  

Клінічні показники телят, M±m, n=5 

Показники 

Група тварин 

контрольна дослідна 

вік тварин, діб 

2  5  15  22  2  5  15  22  

Температура 

тіла, °С 

38,2± 

0,06 

37,6± 

0,12 

38,2± 

0,16 

38,3± 

0,21 

38,4± 

0,09 

38,4± 

0,12** 

38,5 

±0,14 

39,6± 

0,20 

Пульс, уд/хв 
129,6± 

2,5 

133,2± 

2,2 

106,4± 

2,5 

102,4± 

1,7 

129,2± 

3,3 

109,2± 

2,3** 

100,8 

±3,2 

99,8± 

3,1 

Дихання, 

дих.рух/хв 

28± 

0,8 

32,2± 

1,4 

28,4± 

1,3 

27,8± 

1,3 

27± 

0,5 

25,8± 

1,4 

25± 

1,5 

23,2± 

1,7 

Примітки: *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001, порівнюючи з контрольною групою 

 

його зниженням на 22-гу добу до 91,76±1,09 г/л та 98,9±1,80 г/л відповідно. 

Зниження вмісту гемоглобіну в крові телят контрольної групи починаючи з 

5-ї, а в телят дослідної групи – лише з 15-ї доби, вважаємо, вказує на зменшення 

запасів Феруму в їх організмі. Зазначимо, що в крові новонароджених телят 

дослідної групи на 2-гу добу, 5-ту, 15-ту, та 22-гу добу життя вміст гемоглобіну 

був відповідно на 7,1 г/л (р ≤0,01), 6,3 (р≤0,05), 6,86 (р≤0,05) та 7,14 г/л (р≤0,01) 

достовірно вищим, порівнюючи з показником у телят контрольної групи.  

Показник гематокритної величини в телят контрольної групи на 2-гу добу 

життя знаходиться на рівні нижньої межі фізіологічних коливань і складає 

30,4±0,80 %, тоді як у крові телят дослідної групи цей показник у 1,15 раза 

достовірно (р≤0,01) вищий і становить 34,94±1,12 %. Достовірне підвищення в 

1,12 раза (р≤0,05) рівня гематокритної величини в крові телят контрольної групи 

на 5-ту добу життя, порівнюючи із 2-ю добою їх життя, з послідуючим зниженням  
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Таблиця 4.6  

Морфологічні та біохімічні показники крові телят, отриманих від корів, яким застосовували препарат 

«Стимтел», M±m, n=5 

Показники 

Група телят 

контрольна дослідна 

вік телят, діб 

2  5  15  22 2  5  15  22  

Еритроцити, 

Т/л 
5,43±0,26 5,90±0,20 5,78±0,18 5,35±0,19 6,23±0,23* 6,33±0,19 6,38±0,23 6,12±0,09** 

Гемоглобін, 

г/л 
93,66±1,60 97,28±1,78 96,94±1,57 91,76±1,09 100,76±1,31** 103,58±2,17* 103,80±1,95* 98,9±1,80** 

Гематокритна 

величина, % 
30,40±0,80 33,98±1,42 32,24±1,91 31,46±0,76 34,94±1,12** 34,98±1,03 34,82±1,29 34,02±0,97 

Глюкоза 

ммоль/л 
3,53±0,12 3,01±0,12∆ 3,43±0,13 3,29±0,13 3,73±0,10 3,79±0,10*** 3,70±0,16 3,89±0,12** 

Примітки: *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001, порівнюючи з показниками контрольної групи; ∆p≤0,05, порівнюючи з 

показниками на 2-гу добу досліду 
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цього показника на 15-ту і 22-гу доби, вказує на згущення крові, що спричинене 

підвищеним виведенням електролітів з рідкими фекаліями. Натомість, рівень 

гематокритної величини в крові телят контрольної групи, починаючи із 2-ї і по 22-

гу добу життя, залишався незмінним.  

Вміст глюкози в сироватці крові телят контрольної групи характеризується 

достовірним зниженням в 1,26 (р≤0,001) та 1,18 раза (р≤0,01) на 5-ту і 22-гу доби 

життя відповідно, порівнюючи з показником у телят дослідної групи. Варто 

відмітити достовірне зниження в 1,17 раза (р≤0,05), вмісту глюкози в сироватці 

крові телят контрольної групи на 5-ту добу, порівнюючи з показником на 2-гу 

добу їх життя. Цей факт, вважаємо, вказує на значне напруження адаптаційно-

компенсаторних механізмів у організмі телят контрольної групи.  

Отже, новонароджені телята, що були отримані від корів, яким 

застосовували комплексний мінеральний препарат «Стимтел», народжуються з 

достовірно більшою кількістю еритроцитів, вищим рівнем гемоглобіну та 

гематокритної величини, характеризуються стабільністю цих показників та, 

відповідно, кращими адаптаційно-пристосувальними механізмами до 

постнатального індивідуального розвитку, порівнюючи з телятами, отриманими 

від корів контрольної групи.  

Зазначимо, що одним із важливих факторів, які визначають стійкість 

організму телят до захворювань у постнатальний період їх розвитку, є 

формування пасивного імунітету. Він визначається рівнем імунних білків у крові 

тварин, який, у свою чергу, залежить від рівня імуноглобілінів у молозиві корів та 

довершеності трансмембранних механізмів для їх переходу з кишечника у 

кровоносне русло теляти. 

Аналізуючи дані щодо вмісту загального білка і білкових фрацій у 

сироватці крові телят, можна стверджувати, що застосуваня препарату «Стимтел» 

сухостійним коровам зумовило позитивний вплив і на білковий склад крові 

народжених від них телят. 
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Так, вміст білка загального в сироватці крові телят контрольної групи на 2-

гу добу життя склав 60,24±1,41 г/л, що в 1,1 раза достовірно нижче (р≤0,05), 

порівнюючи з показником у телят дослідної групи (табл. 4.7).  

 

Таблиця 4.7  

Показники вмісту білка та білкових фракцій у сироватці крові телят, M±m, 

n=5 

 

Показник 

Група телят 

контрольна дослідна 

2  

доби 

5  

діб 

15  

діб 

22 

доби 

2  

доби 

5  

діб 

15  

діб 

22 

доби 

Білок 

загальний, 

г/л 

60,24± 

1,41 

57,90± 

1,16 

59,02± 

1,22 

55,94± 

1,04 

68,24± 

1,90** 

62,66± 

1,24* 

63,62± 

1,24* 

59,18± 

1,21 

Альбуміни, 

г/л 

33,80± 

1,55 

33,04± 

1,34 

33,12± 

1,42 

27,16± 

1,55 

34,32± 

1,48 

33,64± 

1,19 

33,36± 

1,30 

26,06± 

1,29 

α-

глобуліни, 

г/л 

7,62± 

0,77 

7,54± 

0,62 

6,72± 

0,45 

5,84± 

0,33 

8,10± 

0,55 

6,82± 

0,55 

6,94± 

0,60 

7,40± 

0,45* 

β-

глобуліни, 

г/л 

1,82± 

0,27 

2,21± 

0,20 

3,25± 

0,63 

6,88± 

0,46 

4,55± 

0,33*** 

4,31± 

0,31*** 

5,17± 

0,35* 

6,49± 

0,34 

γ-

глобуліни, 

г/л 

 

11,33± 

0,91 

9,23± 

1,03 

11,74± 

1,49 

9,37± 

0,83 

15,99± 

0,87** 

12,75± 

0,57* 

13,80± 

1,34 

12,86± 

1,03* 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з контрольною 

групою 

 

Під час наступних досліджень рівень білка загального в сироватці крові 

телят обох груп мав тенденцію до зниження з невеликими коливаннями. 

Відмітимо, що рівень білка загального в сироватці крові телят контрольної групи 

на 5-ту і 15-ту доби життя є достовірно нижчим (р≤0,05) на 4,76 і 4,60 г/л, 

відповідно, порівнюючи із показником у телят дослідної групи. 

Теденція до зниження вмісту білка загального у сироватці крові телят обох 

груп протягом 22-х діб їх життя була встановлена, в основному, за рахунок 
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зниження рівня альбумінів. Вважаємо, зниження рівня альбумінів у сироватці 

крові телят може бути наслідком недостатності метаболічної функції печінки в 

ранній період онтогенезу великої рогатої худоби.  

Впродовж всього дослідного періоду рівень альбумінів і α-глобулінів у 

сироватці крові телят контрольної і дослідної груп достовірної різниці не мав. 

Винятком є лише 22-а доба, коли було встановлено достовірно вищий у 1,27 раза 

(р≤0,05) рівень α-глобулінів у сироватці крові телят дослідної групи, порівнюючи 

з показником у телят контрольної групи. 

Вміст білків β-глобулінової фракції в сироватці крові телят контрольної 

групи на 2-гу добу склав 1,82±0,27 г/л, що є значно нижчим за референтні 

показники (2,75–7,0 г/л) [117]. Починаючи з 5-ї доби життя рівень білків цієї 

фракції в сироватці крові телят контрольної групи поступово зростав і на 22-гу 

добу склав 6,88±0,46 г/л. Натомість, у сироватці крові телят дослідної групи вміст 

білків β-глобулінової фракції на 2-гу добу життя становив 4,55±0,33 г/л, що в 

2,47 раза достовірно (р≤0,001) вище, порівнюючи з показником у телят 

контрольної групи. Достовірно вищий у 1,95 (р≤0,001) та 1,59 раза (р≤0,05) рівень 

білків цієї фракції в сироватці крові телят дослідної групи, порівнюючи з 

показником у телят контрольної групи був і на 5-ту та 15-ту добу їх життя, 

відповідно. 

Отримані дані щодо вмісту білків γ-глобулінової фракції вказують на 

достовірно вищий їх рівень у сироватці крові телят дослідної групи в 1,41 раза 

(р≤0,01), 1,38 і 1,37 раза (р≤0,05) на 2-гу добу, 5-ту та 22-гу добу відповідно, 

порівнюючи з показником у телят контрольної групи.  

Загалом одержані дані вказують на закономірне становлення білкового 

складу сироватки крові новонароджених телят у перші доби постнатального 

онтогенезу з більш вираженими змінами щодо стабілізації показників білкового 

спектра сироватки крові в період формування колострального імунітету у 

новонароджених телят за застосування їхнім коровам-матерям у сухостійний 

період мінерального препарату «Стимтел». 
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Результати проведених нами досліджень кислотно-лужної рівноваги та газів 

крові новонароджених телят вказують на значну різницю в коливаннях показників 

між тваринами контрольної і дослідної груп.  

Так, величина рН крові телят контрольної групи на 2-гу добу життя 

становила 7,27±0,01, що разом із від’ємним значенням ЗБО (-8,02±0,99 мМ), 

вказує на розвиток у них метаболічного ацидозу (табл. 4.8).  

Натомість, величина рН крові телят дослідної групи у цей період є 

достовірно (р≤0,001) вищою і складає 7,38±0,01, а разом із позитивним значенням 

ЗБО (1,53±0,43 мМ) вказує на відсутність у крові цих тварин метаболічних змін за 

показниками кислотно-лужного стану.  

На 5-ту добу життя телят контрольної групи, на фоні прояву в тварин ознак 

диспесії, нами встановлено посилення напруження в адаптаційних механізмах, що 

проявлялося достовірним зниженням показників рСО2 та НСО3
- у 1,27 (р≤0,01) та 

1,24 раза (р≤0,05) відповідно, порівнюючи з показниками на 2-гу добу та в 1,16 та 

1,18 раза (р≤0,05) відповідно, порівнюючи з цими показниками у тварин дослідної 

групи. За компенсаторним механізмом регуляції кислотно-лужного стану в 

тканинах, зниження рівня рСО2 в крові зумовлює відповідне зменшення рівня 

іонів НСО3
-. Тому, для компенсації ацидозу в такому стані необхідним є 

забезпечення надходження в організм телят лужних еквівалентів з молоком.  

Починаючи із 5-ї доби життя показник рН крові телят контрольної групи 

поступово підвищується і на 22-гу добу знаходиться на рівні 7,39±0,01. Зокрема, 

рівень величини рН крові телят дослідної групи, як і в телят контрольної групи, з 

віком підвищувався але, порівнюючи з ними залишався достовірно вищим.  

Вказані вище закономірності прослідковувалися і щодо значення ЗБО. Так, 

у крові телят контрольної групи нами встановлено зниження дефіциту буферних 

основ і лише на 22-гу добу життя тварин їхнє значення стало позитивним 

(1,11±0,28). За даними інших дослідників [334] зміщення буферних основ до 

від’ємних значень вказує на їхній дефіцит. 

Натомість, показник ЗБО в крові телят дослідної групи впродовж всього 

періоду досліджень має позитивне значення і він є достовірно (р≤0,001) вищим,  
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Таблиця 4.8  

Показники кислотно-лужного стану організму новонароджених телят, M±m, n=5 

Показник 

Вік тварин 

2 доби 5 діб 15 діб 22 доби 

Величина рН 

 

контроль дослід контроль дослід контроль дослід контроль дослід 

7,27± 

0,01 

7,38± 

0,01*** 

7,29± 

0,02 

7,41± 

0,01*** 

7,36± 

0,02 

7,41± 

0,01* 

7,39± 

0,01 

7,43± 

0,01* 

рО2, мм.рт. ст. 

29,62± 

1,33 

23,79± 

1,34* 

30,87± 

1,20 

26,12± 

1,31* 

26,19± 

1,40 

26,08± 

1,47 

23,58± 

1,22 

23,84± 

1,34 

рСО2, мм.рт. ст. 

51,14± 

2,01 

46,91± 

1,39 

40,34± 

1,63 

46,62± 

1,41 

43,96± 

1,39 

45,35± 

1,18 

40,32± 

1,44 

46,45± 

1,63* 

НСО3
-, мМ 

27,99± 

1,74 

27,91± 

1,48 

22,58± 

1,18 

26,63± 

1,33* 

27,75± 

1,54 

28,88± 

1,54 

27,69± 

1,25 

28,27± 

1,77 

Загальний вміст СО2  

22,56± 

0,93 

21,46± 

1,04 

22,33± 

1,15 

22,16± 

0,96 

20,57± 

1,09 

21,78± 

1,08 

22,83± 

1,04 

25,14± 

1,25 

ЗБО, мМ 

-8,02± 

0,99 

1,53± 

0,43*** 

-6,50± 

1,17 

1,77± 

0,33*** 

-1,52± 

0,36 

1,07± 

0,24*** 

1,11± 

0,28 

1,80± 

0,32 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показником контрольної групи  
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порівнюючи з показником у телят контрольної групи на 2-гу, 5-ту і 15-ту 

добу життя тварин. 

Таким чином, результати клінічних досліджень, встановлених нами 

морфологічних і біохімічних показників крові та кислотно-лужного стану 

організму телят контрольної і дослідної груп вказують на позитивну 

динаміку протікання метаболічних процесів в організмі телят із 2-ї до 22-ї 

діб життя тварин. Виходячи із описаних вище даних можна з впевненістю 

констатувати той факт, що телята, народжені від корів, яким під час 

сухостійного періоду застосовували мінеральний препарат «Стимтел», 

демонструють більшу стабільність та мають краще розвинені адаптаційні 

механізми до позаутробного життя, порівнюючи з телятами народженими 

коровами контрольної групи. 

Зазначимо, що одним із важливих факторів, які визначають наявність 

порушень морфо-функціональної структури печінки та інших внутрішніх 

органів, є активність внутрішньоклітинних ензимів сироватки крові 

тварин.  

 

4.7 Активність ензимів сироватки крові новонароджених телят 

Результати досліджень активності трансаміназ засвідчують, що 

активність АлАТ сироватки крові на 2-гу добу життя телят знаходиться в 

межах фізіологічних коливань. Натомість, активність АлАТ в сироватці 

крові телят контрольної групи у цьому віці має тенденцію до підвищення 

на 8,9 %, порівнюючи з показником у телят дослідної групи (рис. 4.13).  

На 5-ту і 15-ту доби життя в сироватці крові телят контрольної групи 

активність АлАТ становить вже 62,2±2,07 Од/л і 61,8±2,3 Од/л, відповідно. 

Тобто, вона достовірно (р≤0,001) зросла в 2,4 раза, порівнюючи з 2-ю 

добою життя цих тварин (25,9±1,13 Од/л) і в 2,6 раза, порівнюючи з 

активністю АлАТ в сироватці крові телят дослідної групи (24,2±1,49). На 

22-гу добу життя активність АлАТ в сироватці крові телят контрольної 

групи знизилася до показника 45,6±2,38 Од/л, що в 2,11 раза достовірно  
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Рис. 4.13. Активність АлАТ сироватки крові телят, M±m, n=5 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показником 

у телят контрольної групи 

 

вище (р≤0,001), порівнюючи з показником у телят дослідної групи 

(21,6±1,3 Од\л) (див. рис. 4.13). 

Результати наших досліджень показали, що активність АсАТ в 

сироватці крові телят контрольної і дослідної груп на 2-гу добу їх життя 

перевищує межі фізіологічних коливань (10-50 Од/л) [117] і становить 

66,0±3,1 та 60,1±3,26 Од/л відповідно (рис. 4.14).  

Починаючи з 5-ї доби життя активність АсАТ в сироватці крові телят 

контрольної групи (132,0±4,55 Од/л) достовірно (р≤0,001) зросла в 2,0 раза, 

порівнюючи з показником на 2-гу добу їх життя з послідуючим 

достовірним зниженням на 15-ту (101,6±4,26 Од/л, р≤0,05) та 22-гу добу 

(94,6±3,31 Од/л, р≤0,01). Натомість, активність АсАТ в сироватці крові 

телят дослідної групи впродовж дослідного періоду поступово знижується 

і на 22-гу добу їх життя досягає верхньої межі фізіологічних коливань 

(49,8±3,45 Од/л). Зазначимо також, що на 5-ту добу, 15-ту і 22-гу добу  

*** *** 

*** 
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Рис. 4.14. Активність АсАТ сироватки крові телят, M±m, n=5 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показником 

у телят контрольної групи  

 

активність АсАТ в сироватці крові телят дослідної групи була відповідно у 

2,2 раза, 1,8 та 1,9 раза достовірно (р≤0,001) нижчою, порівнюючи з 

показником у телят контрольної групи. 

Активність γ-глутамілтранспептидази (ГГТП) в сироватці крові телят 

контрольної і дослідної груп в 14,4 та 12,8 раза на 2-гу добу і в 14,1 та 

9,7 раза на 5-ту добу їх життя відповідно перевищує межі фізіологічних 

коливань (10-20 Од/л) [117] і становила 287,0±10,74 та 256,0±8,39 Од/л на 

2-гу і 282,0±8,69 та 194,6±6,98 Од/л на 5-ту добу відповідно (рис. 4.15). 

Слід, також зауважити, що на 5-ту добу активність ГГТП в сироватці крові 

телят дослідної групи була в 1,5 раза достовірно (р≤0,001) нижчою, 

порівнюючи з показником у телят контрольної групи.  

Вважаємо, така підвищена активність ГГТП на 2-гу і 5-ту добу життя 

телят може бути наслідком внутрішньопечінкового стазу жовчі [35], який, 

у свою чергу, може бути спричинений дією ряду гормонів вагітності 

корови-матері. Так, інші дослідники стверджують, що  

 

*** 

*** 
*** 
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Рис. 4.15. Активність ГГТП сироватки крові телят, M±m, n=5 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показником 

у телят контрольної групи 

 

внутрішньопечінковий холестаз може розвиватися у деяких вагітних через 

зміну гормонального фону [495]. 

На 15-ту добу життя активність ГГТП в сироватці крові телят 

контрольної та дослідної груп достовірно знизилася в 9,4 та 13,0 разів 

відповідно, порівнюючи з показником на 5-ту добу. Слід зазначити, що 

активність цього ензиму в сироватці крові телят дослідної групи на 15-ту 

(15,0±1,36 Од/л) та 22-гу (12,5±1,21 Од/л) добу життя, а контрольної лише 

на 22-гу (20,0±1,86 Од/л) добу життя досягла меж фізіологічних коливань. 

Зокрема активність ГГТП в сироватці крові телят дослідної групи на 15-ту 

і 22-гу добу життя є достовірно (р≤0,001) нижчою в 2,0 та 1,6 раза 

відповідно, порівнюючи з показником у тварин контрольної групи.  

Активність лактатдегідрогенази (ЛДГ) в сироватці крові 

новонароджених телят обох груп знаходилася в межах фізіологічних 

коливань (рис. 4.16). Активність цього ензиму в сироватці крові телят обох 

груп з віком поступово, знижується. Впродовж всього періоду дослідження 

активність ЛДГ в сироватці крові телят дослідної групи була нижчою, 

* *** 

*** ** 
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Рис. 4.16. Активність ЛДГ сироватки крові телят, M±m, n=5 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показником 

у телят контрольної групи 

 

порівнюючи з показником у телят контрольної групи, хоча достовірна 

різниця в 1,1 раза (р≤0,05) встановлена лише на 15-ту добу життя телят. 

Активність лужної фосфатази в сироватці крові телят обох груп була 

в межах фізіологічних коливань (рис. 4.17). Натомість, нами встановлено 

достовірно вищу активність цього ензиму в сироватці крові телят 

контрольної групи в 1,2 раза, (р≤0,05) як на 5-ту, так і на 15-ту добу їх 

життя, порівнюючи з показником у телят дослідної групи. 

Таким чином, одержані нами результати дослідження активності 

ензимів сироватки крові телят вказують на позитивну динаміку їх змін 

починаючи від народження і до 22-ї доби життя. В той же час, 

застосування препарату «Стимтел» коровам-матерям позитивно впливає на 

адаптаційні можливості народжених ними телят, що проявляється 

достовірно нижчою активністю АлАТ, АсАТ, ГГТП, ЛДГ та лужної 

фосфатази сироватки крові на 2-гу, 5-ту, 15-ту і 22-гу добу життя цих 

тварин, порівнюючи з цими показниками у телят контрольної групи.  

 

* 
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Рис. 4.17. Активність ЛФ сироватки крові телят, M±m, n=5 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показником 

у телят контрольної групи 

 

4.8. Вплив біогенного мінерального препарату «Стимтел» на 

стійкість організму телят до диспепсії і бронхопневмонії 

Аналізуючи стан захворюваності та збереженості телят, народжених 

від корів контрольної групи і корів дослідної групи, яким задавали 

препарат «Стимтел», можна зазначити, що за період досліджень – з 1-ї по 

20-ту добу життя в телят обох груп не було випадків захворювання на 

інфекційні хвороби. Однак, були встановлені випадки незаразних хвороб, 

зокрема диспепсія та бронхопневмонія. Встановлені також випадки 

мертвонародження. 

Так, серед телят контрольної групи було відмічено 2 випадки 

мертвонародження (10 %). Серед телят дослідної групи мертвонародження 

не відмічалось (табл. 4.9). 

Із таблиці 4.9 видно, що серед телят контрольної групи, за 

відповідний період, з ознаками диспепсії, а пізніше – з ознаками 

бронхопневмонії, було виявлено 100 % тварин. З них загинуло від 

диспепсії – 1 (5 %), а від бронхопневмонії – 2 (10 %) телят. Збереженість 

* * 
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Таблиця 4.9 

Захворюваність та збереженість телят протягом досліду, М±м, n=20 

Показники Контроль Дослід 

хворіли одужали загинул

и 

хворіли одужали загинул

и 

Гол % Гол % Гол % Гол % Гол % Гол % 

Мертво-

роди 

2 10 - - 2 10 - - - - - - 

Диспепсія 18 100 17 95 1 5 7 35 7 100 - - 

Бронхо-

пневмонія 

17 100 15 90 2 10 5 25 5 100 - - 

 

телят контрольної групи складає 75 %. 

Натомість, серед телят, дослідної групи, що були отримані від корів, 

яким у період сухостою застосовували препарат «Стимтел», було виявлено 

з ознаками диспепсії лише 35 %, а пізніше з ознаками бронхопневмонії – 

25 %. Всі телята одужали, збереженість їх складає 100 %. 

Таким чином, застосування сухостійним коровам протягом 45 діб 

препарату «Стимтел», до складу якого входять лактатні сполуки 

мікроелементів: Купрум, Цинк, Кобальт, Ферум, Манган та природні 

мінерали опока і вермикуліт, сприяє нормалізації обміну білків, вуглеводів 

і мінеральних речовин та стану кислотно-лужної рівноваги у цих тварин, 

зумовлює підвищення стійкості народжених ними телят до захворювань. 

Це виражається зниженням захворюваності телят на диспепсію і 

бронхопневмонію та підвищенням на 25 % їх збереженості.  

 

Висновки 

1. Ефективним засобом профілактики порушень метаболізму в 

організмі сухостійних корів є комплексний біогенний препарат «Стимтел», 

до складу якого входять Йод крохмальний, вермикуліт, опока, лактатні 
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сполуки Кобальту, Цинку, Купруму, Мангану і Феруму. Застосування 

препарату «Стимтел» сухостійним коровам впродовж 45 діб у дозі 40 г на 

тварину нормалізує клінічний стан, частоту пульсу і дихання, а в крові 

тварин – вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів і лейкоцитів та 

показники лейкограми.  

2. Препарат «Стимтел» сприяє достовірному підвищенню в 

сироватці крові сухостійних корів вмісту глюкози в 1,4 раза (p≤0,001) 

альбумінів – в 1,1 раза (p≤0,05), α- і β-глобулінів – у 1,1 і 1,2 раза (p≤0,05) 

відповідно та зниженню вмісту білірубіну загального в 2,1 раза (p≤0,05) і 

білків γ-глобулінової фракції – в 1,1 раза (p≤0,001). Після отелення корів 

вміст у їх молозиві Магнію, Натрію, Калію, Купруму і Цинку є достовірно 

вищим в 1,3 (р≤0,05), 1,2 (р≤0,05), 1,1 (р≤0,01), 1,6 (р≤0,05) і 2,1 раза 

(р≤0,001) відповідно, порівнюючи з контролем. Це свідчить про достатній 

рівень забезпечення організму корів мінеральними речовинами у 

сухостійний період, що є необхідним для росту і розвитку плода, а після 

отелення корів може забезпечити стійкість новонароджених телят до 

ранніх неонатальних патологій.  

3. Застосування сухостійним коровам препарату «Стимтел» 

забезпечує стабільність адаптаційних механізмів організму 

новонароджених телят до позаутробного життя, що проявляється 

достовірно вищими показниками у крові телят кількості еритроцитів в 1,2 

раза (р≤0,05) і показника гематокриту в 1,1 раза (р≤0,01). Водночас, в 

сироватці крові телят на 2 добу життя показники концентрації загального 

білка, β-глобулінів і γ-глобулінів є достовірно вищими в 1,1 (р≤0,01), 2,5 

(р≤0,001) і 1,4 раза (р≤0,01) відповідно. 

4. За умов застосування сухостійним коровам препарату «Стимтел» 

підтримується стабільно високий рівень імунного захисту організму телят 

впродовж всього періоду новонародженості, що характеризується 

достовірно вищими показниками в сироватці їхньої крові білка загального 

в 1,1 раза (р≤0,05), на 5 та 15 добу життя, β-глобулінів у 2,0 раза (р≤0,001) 



 

200 
 

на 5 та в 1,6 раза (р≤0,05) на 15 добу життя, γ-глобулінів у 1,4 раза (р≤0,05) 

на 5 добу та в 1,4 раза на 22 доби життя. До того ж захворюваність телят на 

диспепсію знижується на 65 %, на бронхопневмонію – на 75 %, а 

збереженість телят підвищується на 25 %. 

5. Застосування коровам у сухостійний період комплексного 

мінерального препарату «Стимтел» упродовж 45 діб, забезпечує 

профілактику морфо-функціональних змін внутрішніх органів у 

народжених ними телят, що характеризується достовірно нижчою 

активністю γ-глутамілтрансферази з 2 по 22 добу (р≤0,05–р≤0,001), аланін- 

і аспартатамінотрансферази з 5 по 22 добу (р≤0,001), лужної фосфатази – з 

5 по 15 добу (р≤0,05) та лактатдегідрогенази (р≤0,05) – на 15 добу життя 

телят. 

В розділі використані матеріали наукових статей [24, 25, 63, 70, 272, 

275, 277, 312, 313, 315, 317, 318]. 
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РОЗДІЛ 5. 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

НАТИВНИХ ЛІПОСОМ ТА ПРЕПАРАТУ «МЕМБРАНОСТАБІЛ» З 

МЕТОЮ ЛІКУВАННЯ РОЗЛАДІВ ТРАВЛЕННЯ В ТЕЛЯТ 

5.1 Дослідження стану обміну речовин у корів-матерів 

З метою проведення четвертого етапу науково-виробничих дослідів 

на новонароджених телятах із застосування їм нативних ліпосом з 

фосфоліпідного бішару на основі соєвого лецитину та ліпосом з 

включеними в них водорозчинними формами вітамінів А та Е (препарат 

«Мембраностабіл) для терапії телят та профілактики в них імунодефіциту, 

підвищення рівня колострального імунітету і запобігання розвитку 

розладів травлення, першочергово необхідно було встановити стан 

обмінних процесів у корів-матерів за 3 доби до отелення, в період родів та 

протягом першого тижня після родів. Вказане обгрунтовується тим, що 

стан новонародженого теляти в цей критичний період у значній мірі 

залежить, як від метаболізму корови, так і від стану власної імунної 

системи. 

Метою клінічного обстеження корів-матерів було дослідити стан 

обміну речовин в їхньому організмі в період перед і після отелення, вплив 

цього фактора на формування колострального імунітету та своєчасно 

прогнозувати і попередити виникнення розладів травлення у народжених 

ними телят.  

На сьогодні відомо величезну кількість факторів, які призводять до 

змін, чи порушень, обмінних процесів в організмі глибокотільних корів. 

Одним із них, що впливає на клінічний стан та обмін речовин у корів у 

період сухостою та відразу після отелення, є аліментарний фактор. 

Поєднання його із факторами прив’язного утримання, відсутності 

активного моціону, природної і штучної інсоляції значно ускладнює 

метаболічні процеси в організмі корів. 
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На час обстеження корів-матерів характерних клінічних ознак 

інфекційних, інвазійних чи внутрішніх незаразних хвороб у корів не 

спостерігали. Натомість у корів відмічали згладжені симптоми, що є 

властивими для захворювань, спричинених порушенням метаболізму 

білків, мінеральних речовин та вітамінів. За результатами досліджень у 

корів виявлено спотворення смаку, сухість, підвищену складчастість та 

зниження еластичності шкіри, наявність тьмяного волосяного покриву в 

окремих тварин – затримка линьки, надмірне відростання, матовість і 

деформацію рогу ратиць, запалення вінчика. 

Показники частоти пульсу, дихальних рухів і температури тіла корів 

під час дослідження знаходились у межах фізіологічних коливань. 

Кількість дихальних рухів за 1 хвилину в корів за 3 доби до отелення 

становила 25,2±0,5, що в 1,27–1,4 раза достовірно більше порівняно з 

післяотельним періодом (табл. 5.1).  

 

Таблиця 5.1 

Клінічні показники корів, Mm, n=5 

Показники 
За 3 доби 

до 

отелення 

Після 

першого 

здоювання 

молозива 

Через 3 

доби після 

отелення 

Через 7 діб 

після 

отелення 

Температура тіла, °Ċ 38,10±0,1 38,52±0,1 38,06±0,1 38,3±0,2 

Пульс, уд/хв 71,20±1,4 69,8±2,2 69±2,8 69±3,0 

Частота дихання, 

дих. рух/хв 
25,2±0,5 18,8±1,4* 18,4±1,1*** 19,8±1,4* 

Частота скорочень 

рубця, скор./2 хв 
3,0±0,40 3,2±0,40 3,6±0,30 3,4±0,30 

Примітки: *p≤0,05, **p≤0,01 ***p≤0,001, порівнюючи з показниками 

за 3 доби до отелення корів 
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Частота скорочень рубця у 80 % досліджуваних нами корів за 3 доби 

до отелення та після першого здоювання молозива відповідала 

фізіологічним коливанням і складала, в середньому, 3,0 та 3,2 скорочень 

протягом 2 хвилин відповідно. Натомість, у 20 % корів реєстрували 

послаблення скорочень рубця. 

Результати клінічних досліджень корів, аналіз умов їх утримання, 

годівлі, складу раціону вказують на те, що в їх організмі порушені обмінні 

процеси. Підтвердженням цьому є показники біохімічних досліджень крові 

корів за 3 доби до їх отелення та в перший тиждень після нього (табл. 5.2).  

Так, вміст глюкози в сироватці крові корів за 3 доби до отелення 

склав 2,36±0,27 ммоль/л, що є меншим за нижню межу фізіологічних 

коливань для цих тварин (2,5–3,5 ммоль/л) [117]. Після першого здоювання 

молозива рівень глюкози в сироватці крові корів підвищився в 1,65 раза 

(p≤0,05) і склав 3,90±0,29 ммоль/л. Натомість, на 3-тю і 7-му добу після 

отелення рівень глюкози в сироватці крові корів достовірно (p≤0,001) 

знизився в 1,53 та в 2,8 раза відповідно, порівнюючи із цим показником 

після першого здоювання молозива. Особливо критичний рівень глюкози в 

сироватці крові корів на 7-му добу після їх отелення, а саме 

1,40±0,05 ммоль/л, що в 1,78 раза менше за нижню межу фізіологічних 

коливань. Вважаємо, високий рівень глюкози в сироватці крові корови 

відразу після родів є результатом стресу, отриманого твариною під час 

отелення. Натомість, низький рівень глюкози в сироватці крові корів, як 

до, так і після отелення вказує на порушення в їх організмі обміну 

вуглеводів та розвиток кетозу. 

Вміст гемоглобіну в крові корів впродовж досліджень знаходиться в 

межах референтних значень і має незначні коливання, що характеризують 

поступовим зниженням після 1-го здоювання молозива (118,1±3,20 г/л) та 

через 3 доби після отелення (109,2±6,13 г/л), порівнюючи з вмістом  
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Таблиця 5.2  

Біохімічні показники крові корів у перед- і післяотельний період, M±m, n=5 

Показник Фізіологічні 

коливання□ 
За 3 доби до 

отелення 

Після 1-го 

здоювання 

молозива 

Через 3 доби 

після отелення 

Через 7 діб 

після отелення 

Гемоглобін, г/л 95-125 124,8±2,68 118,1±3,20 109,2±6,13 117,0±2,54 

Глюкоза, ммоль/л 2,5-3,8 2,36±0,27∆ 3,90±0,29* 2,55±0,32 1,40±0,05∆∆∆ 

Білок загальний, г/л 65-85 69,46±1,38 69,38±2,32 62,42±7,69 65,60±1,70 

Альбуміни, г/л 28-40 31,40±2,15 23,54±1,32* 26,26±3,48 29,83±1,7∆∆ 

Білірубін загальний, мкмоль/л 1,7-7,0 4,07±1,15 7,64±1,18* 4,17±1,22∆ 6,35±0,16 

Сечовина, ммоль/л 3,0-6,5 2,50±0,21 3,87±0,21* 2,80±0,44 3,53±0,15 

Креатинін, мкмоль/л 70-130 122,12±6,83 127,33±5,89 110,98±6,39∆ 114,8±2,17∆ 

АлАТ, Од/л До 30 10,12±2,03 10,40±1,21 11,32±2,74 18,30±0,23∆∆ 

АсАТ, Од/л До 80 69,80±2,50 74,33±4,61 62,34±9,79 110,25±2,01∆∆∆ 

Лужна фосфатаза, Од/л До 200 69,98±2,16 121,06±33,29* 87,12±4,73 47,25±0,78∆∆ 

ЛДГ, Од/л 500-1500 1174,3±339,9 1373,2±51,7 1521,8±154,5 1940,3±30,5∆∆ 

Кальцій загальний, ммоль/л 2,3-3,2 2,52±0,07 2,78±0,09 2,60±0,19 3,18±0,05∆ 

Фосфор неорганічний, ммоль/л 1,5-2,2 1,14±0,12 1,58±0,09* 1,43±0,14 1,68±0,03 

Натрій, ммоль/л 135-155 120,8±2,75 141,0±3,50** 140,5±4,46 147,4±0,78 

Калій, ммоль/л 4,1-5,3 3,08±0,07 3,50±0,33 3,06±0,17 2,68±0,05∆ 

Примітки: *p≤0,05, **p≤0,01 ***p≤0,001, порівнюючи з показником за 3-и доби до отелення корів; 

∆p≤0,05, ∆∆p≤0,01, ∆∆∆p≤0,001 між показниками після 1-го здоювання молозива та в інший час вимірювання  

□за В. І. Левченком [104] 
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гемоглобіну в крові корів за 3-и доби до отелення (124,8±2,68 г/л) з 

послідуючим підвищенням на 7-му добу після отелення (117,0±2,54 г/л).  

 Рівень білка загального в сироватці крові корів за 3 доби до, та відразу 

після отелення не змінився. Натомість, через 3 доби після отелення вміст 

загального білка в сироватці крові корів знизився до 61,23±9,81 г/л, що є 

меншим за нижню межу фізіологіних коливань (65,0–85,0 г/л) [117]. Однак 

дані не є достовірними. Більше того, показник вмісту білка загального в 

сироватці крові корів на 7-му добу після їх отелення нормалізується. 

Коливання рівня білка загального в сироватці крові корів у 

післяотельний період може вказувати на напруження в обміні білків в 

організмі тварин. 

Значне виділення білків із молозивом та перехідним молоком впродовж 

перших діб лактації корови може характеризуватися коливанням рівня 

білкових фракцій у сироватці крові тварин, зокрема, альбумінів вміст яких 

може знижуватись. Так, у сироватці крові корів після першого здоювання 

молозива нами встановлено достовірне (p≤0,05) зниження на 23,8 % вмісту 

альбумінів, порівнюючи з цим показником за 3 доби до отелення корів. 

Рівень білків у перехідному молоці, порівнюючи з молозивом першого удою, 

з кожним наступним видоюванням корови зменшується. Тому, на 7-му добу 

після отелення рівень альбумінів у сироватці крові корови нормалізується, 

про що засвідчують і результати проведених нами досліджень. 

 Нижчі за межі фізіологічних коливань (3,0–6,5 ммоль/л) показники 

вмісту сечовини в сироватці крові корів за 3 доби до отелення 

(2,50±0,21 ммоль/л) та на 3-тю добу після отелення (2,80±0,44 ммоль/л) 

можуть вказувати на зниження темпів переробки білків у організмі корів і на 

розвиток печінкової недостатності, зокрема, нормальним можна вважати 

зниження концентрації сечовини під час тільності.  

Активність аланін- та аспартатамінотрансферази в сироватці крові 

корів впродовж досліджень не виходила за межі фізіологічних коливань для 

цих ензимів, за винятком АсАТ на сьому добу після отелення корів, 
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активність якої була в 1,38 раза вищою за верхню межу фізіологічних 

коливань і становила 110,25±2,01 Од/л. Висока активність АсАТ у сироватці 

крові корів на 7-му добу після їх отелення, може вказувати на підвищення 

порозності клітинних мембран, у першу чергу, печінки та серцевого м’яза і 

розвиток патологічних порушень у цих органах. 

Активність лактатдегідрогенази в сироватці крові корів протягом 

досліду поступово зростала і на 7-му добу після отелення корови показники її 

активності становили 1940,25±30,51 О/л, що вище за верхню межу 

фізіологічних коливань у 1,29 раза. Вважаємо, підвищення активності ЛДГ у 

сироватці крові корів може бути компенсаторною реакцією організму на 

зниження рівня глюкози в сироватці їх крові.  

Рівень Кальцію загального в організмі корів впродовж всього періоду 

досліджень не виходив за межі фізіологічних коливань. 

Менший за нижню межу референтних значень (1,5–2,2 ммоль/л) [117] 

вміст Фосфору неорганічного в сироватці крові корів за 3 доби до отелення в 

1,32 раза може бути індикатором зниження рівня макроергічних сполук в 

організмі корів, оскільки Фосфор входить до складу таких макроергічних 

сполук, як АТФ, АДФ, креатинфосфат та ін.  

Рівень Натрію в сироватці крові корів був нижчим за нижню межу 

фізіологічних коливань (135–155 ммоль/л) [117], у 1,12 раза за 3 доби до їх 

отелення, однак швидко нормалізувався в крові тварин у післяотельний 

період. 

Вміст Калію в сироватці крові корів впродовж всього дослідного 

періоду, починаючи з 3-ї доби до отелення і закінчуючи 7-ю добою після 

отелення, нижчий за показники фізіологічних коливань (4,1–5,3 ммоль/л) в 

1,17–1,53 раза. Низький рівень Калію в крові корів у до- і післяотельний 

період може бути індикатором порушень транспорту низькомолекулярних 

сполук в організмі тварин таких, як глюкоза, амінокислоти, тощо, оскільки 

оптимальний рівень і співвідношення іонів Натрію і Калію в крові забезпечує 
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роботу транспортних аденозинтрифосфатаз і зв’язаний із вказаними 

макроелементами активний транспорт речовин у клітинах. 

На основі отриманих нами результатів щодо біохімічних показників 

крові корів у останні три доби сухостійного періоду та перших семи діб після 

отелення можна зробити наступний висновок. У корів, на фоні не виражених 

клінічних симптомів, відмічаються порушення обміну білків, вуглеводів і 

мінеральних речовин. Це підтверджується зниженням у сироватці крові корів 

вмісту глюкози, білку загального, альбумінів, сечовини, Фосфору 

неорганічного, Натрію і Калію та зростанням активності АсАТ і ЛДГ. Ці 

зміни, в свою чергу, є передумовою виникнення порушень пластичних 

процесів у плода з подальшим народженням слабкого, недорозвиненого 

молодняку з можливими структурними і функціональними змінами в органах 

і тканинах тварин, низьким рівнем захисних і адаптаційних властивостей 

їхнього організму до умов зовнішнього середовища. Крім того, молозиво 

таких корів може не відповідати основним критеріям його якості, як єдиного 

продукту живлення новонародженого організму, за показниками вмісту 

імуноглобулінів та інших важливих пластичних і біологічно активних 

речовин. Це передбачає розробку і застосувння новонародженим телятам 

превентивних заходів спрямованих на запобігання розвитку в них 

захворювань, у першу чергу тих, що характеризуються розладами травлення. 

 

5.1.1 Рівень імуноглобуліна G в сироватці крові корів у перед- і 

післяотельний період 

Якість молозива визначається концентрацією в ньому білків – 

імуноглобулінів, переважно IgG. 85 % імуноглобулінів молозива – це IgG 

[375]. IgGl є основним імуноглобуліном молозива корів, що є наслідком 

вибіркового транспортного механізму залучення специфічних до IgGl 

транспортних рецепторів у молочній залозі [390].  

Для більш детального розуміння механізму формування 

колострального імунітету у новонароджених телят, а саме передачі їм з 
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молозивом матері колостральних антитіл, нам необхідно було визначити 

вміст імуноглобулінів у сироватці крові корів.  

За 3 доби до передбачуваного отелення вміст імуноглобуліну G у 

сироватці крові корів складав 10,96 г/л (рис 5.1).  

 

 Рис. 5.1. Рівень IgG у сироватці крові корів у перед- і післяотельний 

період, М±m, n=5 

 

Після отелення корів і здоювання першого молозива уміст IgG в 

сироватці їх крові достовірно (p≤0,001) зріс у 1,37 раза, порівняно з таким за 

три доби до отелення, і склав 15,05±0,3 г/л.  

На третю та сьому добу після отелення вміст IgG в сироватці крові 

корів мав незначні коливання від 16,33±0,24 (p≤0,001) до 13,85±0,37 г/л 

(p≤0,01), відповідно, однак, порівнюючи з цим показником за 3 доби до 

отелення, ці показники залишались достовірно вищими в 1,49 і 1,26 раза 

відповідно.  

Показник вмісту IgG в сироватці крові корів до отелення, вважаємо, 

може вказувати на елімінацію їх із кровоносного русла молочною залозою в 

молозиво для подальшого формування колострального імунітету у 
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новонародженого теляти. Це узгоджується з даними інших дослідників [378], 

які вказують, що перехід Ig G із організму корови в молочну залозу 

починається за декілька тижнів до отелення і завершується раптово перед 

самими родами.  

Враховуючи означене вище, можна зробити припущення, що нижчий 

рівень IgG у сироватці крові корів за 3 доби до отелення, порівнюючи з 

післяотельним періодом, вказує на активну елімінацію імуноглобулінів із 

кровоносного русла в молозиво молочною залозою матері для подальшого 

формування колострального імунітету у новонародженого теляти. 

 

5.2 Клінічний стан новонароджених телят за застосування їм 

нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл» 

Залежно від групи телят (контрольна і 2 дослідні), процеси адаптації до 

поза утробного життя проходили по різному.  

Так, у новонароджених телят дослідних груп показники температури 

тіла, частоти пульсу і дихання знаходилися в межах фізіологічних коливань, 

смоктальний рефлекс був виражений добре, у них у процесі досліду не 

відмічали ознак розладів травлення. 

Рівень імуноглобулінів у молозиві корів обох груп перед 

згодовуванням його телятам за температури 200С становив 87,5±3,7 г/л. Це 

відповідає показникам високої якості молозива, оскільки, за даними інших 

дослідників [99, 100, 101] коливання показників вмісту імуноглобулінів 

якісного молозива знаходяться в межах від 77,2 до 235 г/л. На 

трансмембранне перенесення колостральних імуноглобулінів у травному 

каналі новонародженого теляти значний вплив має показник рН молозива. За 

нашими даними величина рН молозива першого удою корів, як дослідної так 

і контрольної груп знаходилася в межах 6,4±0,02. 

Телятам контрольної групи випоювали молозиво згідно схеми досліду, 

тоді як телятам дослідних груп випоювали молозиво згідно такої ж схеми 

досліду та застосовували всередину з теплою водою 1 раз на добу, за 15–
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20 хвилин до випоювання молозива, впродовж 10 діб, нативні ліпосоми у 

формі макрокапсул (перша дослідна група) та препарат «Мембраностабіл» 

(друга дослідна група). 

Через 6 годин після народження телята першої і другої дослідних груп 

були активними, у них не відмічалося погіршення стану здоров’я. Тварини 

мали смоктальний рефлекс і самі споживали молозиво.  

На кінець першої та на другу добу життя в телят контрольної групи 

з’явилися перші ознаки диспепсії. Апетит у тварин знижений, смоктальний 

рефлекс пригнічений, перистальтика кишечника посилювалася, дефекація 

часта, фекалії розріджені, світло-жовтого кольору. У телят досить швидко 

з’явилось забруднення фекаліями навколо ануса. Температура тіла телят 

контрольної групи на початку захворювання була в межах фізіологічних 

коливань, а з розвитком хвороби (3-тя доба життя) мала тенденцію до 

зниження, але була у межах референтних значень і становила 37,6±0,1 0C. 

Натомість, окремі частини тіла телят (нижні ділянки кінцівок, вуха, носове 

дзеркало), на дотик були холодними. З розвитком розладу травлення у телят 

контрольної групи появлялось пригнічення, залежування, виснаження, 

спостерігались ознаки дегідратації, шкіра втрачала еластичність, носове 

дзеркало, вуха, нижні ділянки кінцівок ставали холодними, волосяний 

покрив тьмяним. З метою недопущення загибелі, телятам цієї групи 

застосовували медикаментозне лікування з використанням антибіотиків та 

інфузії сольових розчинів внутрішньовенно та внутрішньоочеревно до 

припинення симптомів діареї. 

У чотирьох, із п’яти, телят контрольної групи ще й на 7-му добу життя 

спостерігали симптоми діареї, фекалії розріджені, світло-жовтого кольору, 

тварини пригнічені. В однієї тварини цієї групи були ознаки пригнічення, але 

симптомів діареї не відмічалось. 

На 11-ту добу після народження телята контрольної групи, порівнюючи 

з телятами дослідних груп, були пригніченими, в’ялими, з ознаками 



 

211 
 

зневоднення. Однак, симптомів діареї в них не спостерігали, температура 

тіла телят знаходилась у межах фізіологічних коливань (38,6±0,27 0C). 

У телят першої дослідної групи симптомів діареї не спостерігали, за 

винятком одного теляти із п’яти, в якого на 2-гу добу життя спостерігали 

незначний розлад травлення, що перебігав без ускладнень і впродовж однієї 

доби зникав. Фекалії цієї тварини були розм’якшеними, світло-жовтого 

кольору. Ознак пригнічення в теляти не спостерігали, смоктальний рефлекс 

добре виражений, температура тіла тварини була в межах фізіологічних 

коливань (38,8±0,13 0C).  

У 3-х добовому віці в усіх телят першої дослідної групи розладів 

травлення з ознаками діареї не спостерігали.  

На 7-му добу після народження в однієї тварини першої дослідної 

групи реєстрували ознаки діареї легкого ступеня, фекалії рідкі, світло-

жовтого кольору без зловонного запаху. В інших тварин цієї групи ознак 

розладів травлення не спостерігали, тварини були активні. 

На 11-ту добу життя симптомів діареї в жодної тварини першої 

дослідної групи не було. Середній показник температури тіла телят по групі 

становив 38,9±0,12 0C. Розлади травлення в окремих телят цієї групи 

впродовж перших 11-ти діб їхнього життя зникали через 1–2 доби без 

медикаментозного втручання. 

 Телята другої дослідної групи з 1-ї по 11-ту добу життя були 

активними, ознаки розладів травлення в них були відсутні. Температура тіла 

телят цієї групи на третю добу їх життя становила – 39,0±0,10 0C, а на 11-ту – 

39,0±0,15 0C. Фекалії сформовані, світлого жовто-коричневого кольору. В 

однієї тварини спостерігався незначний розлад травлення після задавання 

препарату «Мембраностабіл», однак на наступну добу ознаки діареї зникли 

без медикаментозного втручання. 

 

 



 

212 
 

5.3 Морфологічний склад крові телят за застосування їм нативних 

ліпосом і препарату «Мембраностабіл» 

Результати морфологічних досліджень крові телят за застосування їм 

нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» від їх народження до 11-ти 

добового віку, засвідчують про коливання показників у межах референтних 

значень (табл. 5.3).  

 

Таблиця 5.3 

Еритроцити крові новонароджених телят за впливу нативних ліпосом та 

препарату «Мембраностабіл», Т/л, M±m, n=5 

Час дослідження 

новонародженого 

теляти 

Контрольна 

група  

Перша дослідна 

група: нативні 

ліпосоми 

Друга дослідна 

група: препарат 

«Мембраностабіл» 

До випоювання 

молозива 

5,59±0,71 

 

5,59±0,71 

 

5,59±0,71 

 

Через 6 год після 

народження  

5,21±0,28 5,29±0,2 5,75±0,68 

1 доба 7,56±0,1 6,74±0,16 7,14±1,43 

3 доби 5,48±0,37 6,16±1,07 5,93±0,67 

7 діб 6,87±0,04 6,71±1,48 6,86±0,03 

11 діб 5,23±0,75 7,11±0,98 8,2±0,41* 

Примітка: *p≤0,05, порівнюючи з контрольною групою 

 

Зважаючи на стабільність показника кількості еритроцитів у крові 

телят всіх груп впродовж перших 7-ми діб їх життя, варто зазначити, що на 

11-ту добу в крові телят першої і другої дослідних груп, порівнюючи з 

показником у телят контрольної групи, кількість цих клітин достовірно 

(p≤0,05) збільшилася в 1,4 і 1,6 раза відповідно. 
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Зазначене, вважаємо, може вказувати на те, що застосування телятам 

дослідних груп нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл» стимулює 

у них процеси еритроцитопоезу.  

З іншого боку, застосування фосфоліпідів у складі нативних ліпосом та 

препарату «Мембраностабіл», може впливати на структуру мембран 

еритроцитів. Тому, з метою оцінки якісного складу еритроцитів, нами були 

досліджені мазки крові новонароджених телят контрольної і дослідних груп. 

Так, на 1-шу добу після народження в мазках крові телят контрольної 

групи було виявлено значну кількість акантоцитів, макроцитів, а також 

наявність мікроцитів і шистоцитів (рис. 5.2).  

 

 
Рис. 5.2. Мазок крові теляти контрольної групи, вік 1 доба: 

1 – акантоцит, 2 – макроцит, 3 – мікроцит, 4 – шистоцит, 5 – мегалоцит 

 

Часто еритроцити мали не круглу, а овальну форму, нагадували 

мегалоцити. Очевидно, що в крові новонароджених телят контрольної групи 

циркулюють еритроцити ще ембріонального еритроцитопоезу. Тільця Жолі 

та Кебота відсутні. В полі зору нараховується також 7–12 тромбоцитів. 
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Характерною особливістю еритроцитів телят контрольної групи у мазку 

крові є зміна їх дископодібної форми на акантоцит. Існує думка, що 

акантоцити – це еритроцити, які утворюються внаслідок надмірної 

концентрації холестеролу по відношенню до фосфоліпідів у мембрані 

клітини. Вважається, що в разі збільшення в рівній мірі концентрації 

холестеролу і фосфоліпідів у мембрані еритроцитів, буде більшою 

ймовірність утворення не акантоцитів, а кодоцитів. Збільшення концентрації 

холестеролу в еритроцитарних мембранах виникає за підвищення вмісту 

холестеролу в плазмі крові чи за наявності в плазмі крові аномального 

ліпопротеїду. Крім того, появу шистоцитів у мазках крові реєструють за 

дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ-синдром), в 

процесі якого еритроцити вивільняються, розриваючи фібринові нитки, а 

також за залізодефіцитної анемії. Появу шистоцитів у крові телят 

інтерпретують, як загальну особливість ДВЗ-синдрому [633]. 

Через 11 діб після народження в мазку крові телят контрольної групи 

(рис. 5.3) спостерігали значне зменшення кількості акантоцитів, форма  

 

 
Рис. 5.3. Мазок крові теляти контрольної групи, вік 11 діб:  

1 – макроцит, 2 – шистоцит 

1 2 
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клітин більш правильна, округла, але спостерігається анізоцитоз за рахунок 

макроцитів, як і в мазку крові телят у віці 1 доба.  

Кількість тромбоцитів у межах референтних значень. Поява 

макроцитів, на нашу думку, є результатом поєднання двох процесів: перший 

– це зміна в цей період у телят фетального гемоглобіну на гемоглобін 

дорослих тварин, а другий – дефіцит Феруму в організмі тварини, що є 

необхідним для синтезу гемоглобіну. Макроцити з’являються у крові під час 

регенеративної відповіді еритроїдного ростка кісткового мозку у тварин усіх 

видів, крім собак [633]. 

У мазку крові телят першої дослідної групи на 1-шу добу життя 

спостерігали наявність анізоцитозу за рахунок макроцитів (рис. 5.4).  

 

 

Рис. 5.4. Мазок крові теляти першої дослідної групи, вік 1 доба: 

1 – макроцит, 2 – акантоцити 

 

Характерним для мазків крові телят першої дослідної групи, на відміну від 

мазків крові телят контрольної групи, є незначна кількість акантоцитів, тобто 
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в мазку містяться клітини найбільш правильної форми. Вважаємо, 

фосфоліпіди, які входять до складу застосованих телятам першої дослідної 

групи нативних ліпосом, сприяють візуальній зміні мембран акантоцитів на 

нормальну мембрану еритроцитів. 

На 11-ту добу життя в мазках крові телят першої дослідної групи 

спостерігали наявність пойкілоцитозу за рахунок акантоцитів і спостерігали 

появу кератоцитів (рис. 5.5). Кератоцити виявляють за різних патологічних 

станів в організмі, включаючи залізодефіцитну анемію. 

 

 

Рис. 5.5 Мазок крові теляти першої дослідної групи, вік 11 діб: 

1 – акантоцити, 2 – кератоцит 

 

Анізоцитоз у цей період не дуже виражений, майже всі еритроцити 

однакові за розміром. Однак, у цей період вираженим є тромбоцитоз. 

Тромбоцити активовані, що також є однією із ознак залізодефіцитної анемії. 

В окремих еритроцитах відмічається базофільна зернистість, що також може 

бути ознакою появи незрілих еритроцитів за залізодефіцитної анемії. 

Базофільна зернистість еритроцитів являє собою агрегацію рибосом у дрібні 

базофільні гранули. Частіше її знаходять у крові жуйних тварин та 

1 

2 



 

217 
 

пов’язують з появою незрілих еритроцитів [633]. Вважаємо, нативні ліпосоми 

стимулюють утворення клітин еритроцитарного ряду в кістковому мозку 

телят, на що вказує більша їхня кількість на 35,6 %, порівнюючи з такими у 

телят контрольної групи (див. табл. 5.3). Оскільки телята народилися від 

корів, які належать господарствам північно-східної біогеохімічної зони, то в 

їхньому організмі, а також у молозиві корів, яке вони споживають, є 

недостатній вміст Феруму. Це, поряд із посиленим утворенням еритроцитів, 

сприяє появі ознак залізодефіцитної анемії.  

У мазках крові телят другої дослідної групи, вже у віці 1 доби 

спостерігали наявність еритроцитів правильної форми (рис. 5.6).  

 

 

Рис. 5.6. Мазок крові теляти другої дослідної групи, вік 1 доба: 

1 – нормальні еритроцити, 2 – макроцити 

 

Вважаємо, фосфоліпіди, у взаємодії з вітамінами, які входять до складу 

застосованого телятам другої дослідної групи препарату «Мембраностабіл», 

сприяють візуальній зміні мембран акантоцитів на нормальну мембрану 
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(двоувігнутого диска), що є характерною для зрілих еритроцитів. Форма 

двоувігнутого диска забезпечує еритроцитам кращий ефект обміну Оксигену, 

а також дозволяє клітині легко змінювати свою форму під час руху через 

судинну мережу зі значно меншим діаметром, ніж сам еритроцит (через 

капілярне русло) [633]. 

На 11-ту добу життя у крові телят другої дослідної групи спостерігали 

пойкілоцитоз за рахунок акантоцитів, переважно макроцитів (рис. 5.7).  

 

 

Рис. 5.7. Мазок крові теляти другої дослідної групи, вік 11 діб: 

1 – пойкілоцитоз за рахунок акантоцитів, 2 – макроцити 

 

Наявність макроцитів вказує на те, що це є молоді незрілі клітини та в 

телят ще продовжує діяти ембріональний тип кровотворення. Крім того, 

характерним для цього мазка крові, як і в телят інших груп у цьому віці, є 

наявність гіпохромних еритроцитів. Ці еритроцити мають більш бліде 

забарвленя, ніж звичайні. У гіпохромних еритроцитів збільшується блідість у 
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центрі клітини врезультаті зниженої концентрації гемоглобіну за дефіциту 

Феруму [633]. 

 Вивчивши кількісний склад крові телят віком від 6 годин до 11-ти 

добового віку без застосування, та за впливу нативних ліпосом і препарату 

«Мембраностабіл» нами встановлено відсутність цитотоксичного впливу 

застосованих препаратів, а також їх стимулюючий вплив на еритроїдний 

росток кісткового мозку, який виражається у достовірному (p≤0,05) збільшені 

кількості еритроцитів у крові телят дослідних груп на 11-ту добу їх життя. 

 Результати проведених нами досліджень лейкоцитарного профілю 

крові новонароджених телят вказують на коливання кількості в ній різних 

форм лейкоцитів у межах референтних значень.  

Так, загальна кількість лейкоцитів крові після народження теляти і до 

випоювання йому молозива склала 6,59±0,11 Г/л (табл. 5.4). Через 6 годин 

після народження показники кількості лейкоцитів у крові телят контрольної 

та другої дослідної груп мали тенденцію до зростання. Натомість, у крові 

телят першої дослідної групи цей показник достовірно зріс в 1,09 раза 

(p≤0,05), порівнюючи з даними до випоювання телятам молозива. На кінець 

першої доби життя загальна кількість лейкоцитів у крові телят контрольної, 

першої і другої дослідних груп достовірно (p≤0,001) зросла в 1,40, 1,43 і 1,45  

раза відповідно. Достовірної різниці щодо показників кількості лейкоцитів у 

крові телят контрольної і дослідної груп в цей період не було. Вважаємо, 

достовірне зростання показника кількості лейкоцитів у крові телят у першу 

добу їх життя обумовлюється великою кількістю цих клітин у молозиві корів, 

після випоювання якого лейкоцити транспортуються через стінку шлунково-

кишкового тракту в кров новонародженого.  

На 3-тю добу життя кількість лейкоцитів у крові телят контрольної 

групи достовірно зменшилась в 1,32 раза (p≤0,01), порівнюючи з цим 

показником на першу добу, проте у цей же період показник кількості 

лейкоцитів у крові телят першої і другої дослідних груп залишався на тому ж
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Таблиця 5.4 

Лейкограма новонароджених телят за впливу нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл», M±m, n=5 

Показник Фізіологічн

і 

коливання□ 

Новонароджені телята 

до 

випоюванн

я молозива 

вік 6 годин вік 1 доба 

контрольн

а група 

перша 

дослідн

а група 

друга 

дослідн

а група 

контрольн

а група 

перша 

дослідн

а група 

друга 

дослідна 

група 

Лейкоцити, Г/л 5,0–12,0 6,56±0,11 6,9±0,19 7,15± 

0,13∆ 

7,09± 

0,22 

9,2± 

0,16∆∆∆ 

9,4± 

0,23∆∆∆ 

9,5± 

0,24∆∆∆ 

Л
ей

к
о
гр

ам
а 

Базофіли, % 0–1  0 0 0 0 0,2±0,2 0 0,2±0,2 

Еозинофіли, % 1–5  0,6±0,3 0,8±0,4 0,4±0,3 06±0,45 1,0±0 0,8±0,2 1,0±0,3 

Н
ей

тр
о
ф

іл
и

 Юні, % 0–2 0 0 0 0 0 0 0 

Паличкоядерні, 

% 

2–10  10,8±0,65 10,2±0,65 9,2±0,4 9,2±0,2 8,0±0,25 7,0±0,5 7,0±0,25 

Сегментоядерні

, % 

25–45  38,4±0,95 39,0±0,5 38,2± 

0,65 

38,0±0,5 37,2±0,6 36,0±0,5 35,8±0,6 

Лімфоцити, % 45– 5  42,0±0,75 42,0±0,5 44,0±1,0 43,0±0,5 47,0±1,25 49,0±1,5 49,4±1,5

5 

Моноцити, %  6,0±1,02 6,2±0,45 7,2±1,0 7,2±0,4 6,2±0,45 8,2±0,4* 7,4±0,7 

Нейтрофіли/Лімфоцити  1,17 1,17 1,07 1,09 0,96 0,88 0,87 

Примітки: *p≤0,05, порівнюючи з показниками телят контрольної групи; 

             ∆p≤0,05, ∆∆p≤0,01, ∆∆∆p≤0,001, порівнюючи з показниками телят до випоювання їм молозива 

□ за В.І. Левченком [104] 
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рівні, що в 1-добовому віці і був достовірно (p≤0,001) вищим в 1,5 і 1,5 раза 

відповідно, порівнюючи з показником у телят контрольної групи (табл. 5.5). 

Вважаємо, підтримання на сталому рівні показника кількості лейкоцитів у 

крові новонароджених телят може бути пов’язано із стабільністю 

плазмолеми ентероцитів тонкого кишечника цих тварин за впливу нативних 

ліпосом і препарату «Мембраностабіл», а значить – підтримкою активного 

транспорту компонентів молозива в травному тракті в ранній неонатальний 

період. 

 На 7-му та 11-ту добу життя показник кількості лейкоцитів у крові 

телят контрольної групи склав 7,8±0,19 та 9,2±0,2 Г/л відповідно, що вказує 

на тенденцію до його збільшення з віком тварини. Зокрема, кількість 

лейкоцитів у крові телят першої і другої дослідних груп, порівнюючи з 

показником у телят контрольної групи, є достовірно більшим в 1,20 (p≤0,01) і 

в 1,27 (p≤0,001) раза – на 7-му і в 1,14 (p≤0,05) та в 1,18 (p≤0,01) раза на 11-ту 

добу життя відповідно. Вважаємо, достовірно більша кількість лейкоцитів, у 

крові телят обох дослідних груп, порівнюючи з телятами контрольної групи, 

що, в той же час, не виходить за межі фізіологічних коливань, вказує на 

більш стабільний імунний статус організму та сприяє кращій адаптації телят 

до позаутробного життя.  

Під час аналізу лейкоцитарного профілю крові нами встановлено, що 

телята народжуються з низьким рівнем еозинофілів (0,6±0,3 %), а потім 

кількість цих клітин у крові тварин з віком поступово зростає і на 11-ту добу 

їх життя складає 1,0–1,8 %. Це узгоджується з даними інших дослідників, які 

стверджують, що в крові новонароджених телят відсоток еозинофілів є 

порівняно низьким, але поступово він збільшується до 3-тижневого віку і 

досягає рівня дорослих  тварин у віці 2 роки [633]. Результати морфологічних 

досліджень крові телят від їх народження і до 11-ти добового віку вказують 

також на поступове зниження рівня нейтрофілів.  
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Таблиця 5.5 

Лейкограма телят віком 3, 7 та 11 діб за впливу нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл», M±m, n=5 

Показник Новонароджені телята 

вік 3 доби вік 7 діб вік 11 діб 

контрольн

а група 

перша 

дослідн

а група 

друга 

дослідн

а група 

контрольн

а група 

перша 

дослідн

а група 

друга 

дослідн

а група 

контрольн

а група 

перша 

дослідн

а група 

друга 

дослідн

а група 

Лейкоцити, Г/л 6,25± 

0,32 

9,26± 

0,27*** 

9,58± 

0,26*** 

7,8± 

0,19 

9,35± 

0,21** 

9,89± 

0,18*** 

9,2± 

0,2 

10,25± 

0,25* 

10,89± 

0,35** 

Л
ей

к
о
гр

ам
а 

Базофіли, % 0 0 0 0 0 0 0,4±0,3 0 0,2±0,2 

Еозинофіли, % 1,0± 

0,25 

0,8±0,6 0,8±0,4 2,0±0,25 1,2±0,4 1,4± 

0,45 

1,8±0,4 1,2±0,4 1,0±0,3 

н
ей

тр
о
ф

іл
и

 

Юні, % 
4±0,39 

0,6± 

0,6* 

0 1,8±0,65 0 0 0 0 0 

Паличкоядерні

, % 

11,0± 

0,5 

9,2± 

0,2* 

7,2± 

0,4*** 

9,2±0,4 8,0± 

0,25 

6,8± 

0,4* 

7,8± 

0,4∆∆ 

6,8± 

0,6∆∆ 

6,8± 

0,4∆∆∆ 

Сегментоядерн

і, % 

32,8± 

0,65 

31,8± 

0,85 

32,8± 

0,65 

29,0± 

1,0 

27,8± 

0,45 

26,8± 

0,4 

32,2± 

0,45 ∆∆ 

29,8± 

1,15∆∆ 

28,0± 

0,5***∆∆∆ 

Лімфоцити, % 43,8± 

1,35 

51,8± 

1,15* 

52,6± 

1,45* 

50,6± 

1,55 

55,8± 

1,4 

56,2± 

1,4* 

52,0± 

1,75 

55,2± 

1,15 

58,0± 

1,75 

Моноцити, % 7,2±0,6 7,0±0,5 7,0± 

0,25 

7,8±0,7 7,0±0,5 8,0± 

0,75 

7,0± 

0,75 

8,0±1,0 7,2± 

0,65 

Нейтрофіли/Лімфоцити 1,09 0,81 0,76 0,79 0,64 0,6 0,77 0,66 0,60 

Примітки: *p≤0,05, **p≤0,01 ***p≤0,001, порівнюючи з показниками телят контрольної групи; 
             ∆p≤0,05, ∆∆p≤0,01, ∆∆∆p≤0,001, порівнюючи з показниками телят до випоювання їм молозива 
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Так, у крові новонароджених телят кількість паличкоядерних та 

сегментоядерних нейтрофілів складала 11,0±0,5 % та 32,8±0,65 % відповідно. 

Натомість на 11-ту добу життя телят рівень цих клітин у крові достовірно 

знизився: паличкоядерних у 1,28 (p≤0,01), 1,37 (p≤0,01) і 1,37 раза (p≤0,001), 

а сегментоядерних у 1,16 (p≤0,01), 1,22 (p≤0,01) і 1,27 раза (p≤0,001) у крові 

телят контрольної, першої і другої дослідних груп відповідно, порівнюючи з 

цими показниками до випоювання телятам молозива. Винятком із загальної 

тенденції щодо зниження рівня нейтрофілів у крові телят є показники вмісту 

паличкоядерних та юних нейтрофілів на 3-тю та 7-му добу життя тварин. 

Так, на 3-ю добу життя в крові телят контрольної групи нами встановлено 

появу значної кількості юних клітин – 4,0±0,39 % із поступовим зниженням 

їх рівня на 7-му добу до 1,8±0,65 %. Зазначимо, що в крові всіх 

новонароджених телят та телят першої і другої дослідних груп впродовж 

всього періоду дослідження юні клітини взагалі були відсутні. Винятком є 

телята першої дослідної групи 3-х добового віку, коли юні клітини було 

виявлено в лейкограмі однієї тварини в якої спостерігались ознаки легкого 

розладу травлення. У крові телят контрольної групи у віці 3 доби, 

порівнюючи з телятами першої і другої дослідних груп рівень 

паличкоядерних нейтрофілів був достовірно вищим у 1,16 (p≤0,05) і 1,35 

(p≤0,001) раза відповідно. Вважаємо, зростання кількості нейтрофілів у крові 

телят контрольної групи корелює з симптомами розладів травлення, що були 

виявлені в них у цей період досліджень. 

 Кількість лімфоцитів у крові новонароджених телят від народження і 

до 11-ти добового віку поступово зростала, як в абсолютних величинах, так і 

в процентному співвідношенні до інших форм лейкоцитів. Так, у крові 

новонароджених телят до випоювання їм молозива кількість лімфоцитів 

складала 42,0±0,75 %, і цей показник поступово зростав у крові тварин всіх 

груп та на 11-ту добу становив 52–58 % від усіх лейкоцитів. Зазначимо, що 

зростання кількості лімфоцитів у крові телят впродовж періоду досліду 

відбувалося нерівномірно. Так, у 3-добовому віці кількість лімфоцитів у 
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крові телят першої і другої дослідних груп була достовірно (p≤0,05) вищою в 

1,2 та 1,2 раза відповідно, а в 7-добовому віці – в телят другої дослідної 

групи в 1,1 раза достовірно вищою (p≤0,05), порівнюючи з показником у 

телят контрольної групи.  

Ще однією особливістю крові новонароджених телят є співвідношення 

між нейтрофілами та лімфоцитами. Так, у новонароджених телят до 

випоювання молозива це співвідношення склало 1,17, тоді як у 11-добовому 

віці – 0,77 – у телят контрольної групи, 0,66 – у телят першої дослідної групи 

і 0,60 – у телят другої дослідної групи.  

 Враховуючи вищенаведені дані можна стверджувати, що в 

новонароджених телят відбувається закономірне становлення 

морфологічного складу крові, яке проходить із більш вираженими змінами з 

огляду на становлення резистентності організму в перші 3 доби життя тварин 

під дією нативних ліпосом і в наступний період – до 11-ї доби їх життя – під 

дією препарату «Мембраностабіл». 

 

5.4 Біохімічні показники сироватки крові телят за застосування 

нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» 

Під час дослідження біохімічних показників сироватки крові 

новонароджених телят до першого випоювання їм молозива було відмічено 

ряд характерних закономірностей, що, на нашу думку, можуть значно 

впливати на їх індивідуальний розвиток у період постнатального онтогенезу. 

Зокрема, ряд таких біохімічних показників, як вміст гемоглобіну у крові та 

активність АлАТ, АсАТ, лужної фосфатази у сироватці крові знаходились в 

межах фізіологічних коливань (табл. 5.6). Натомість, вміст глюкози і 

Фосфору неорганічного у сироватці крові телят був нижчим за референтні 

значення, а рівень білірубіну та Кальцію загального, навпаки, перевищував 

межі фізіологічних коливань. Низький рівень глюкози в сироватці крові 

новонароджених телят (1,89±0,49 ммоль/л), порівнюючи з референтними 

значеннями для цього субстрату (3,0–4,2 ммоль/л) [117] може вказувати на 
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те, що тварини народжуються кволими. Після випоювання молозива рівень 

глюкози в сироватці крові телят контрольної групи поступово підвищується 

до 4,06±0,68 ммоль/л і досягає меж фізіологічних коливань лише через 1 добу 

після народження цих тварин. У той же час, зниження рівня глюкози в 

сироватці крові телят контрольної групи на 3-тю добу життя до 

2,97±0,27 ммоль/л (табл. 5.7), вважаємо, є закономірним, оскільки збігається 

в часі із клінічними проявами в них симптомів розладу травлення. І тільки 

починаючи із 7-ї доби життя телят контрольної групи рівень глюкози в 

сироватці їхньої крові стабілізується і має незначні коливання в межах 

фізіологічних коливань. Натомість, у сироватці крові телят першої і другої 

дослідних груп, яким поряд із згодовуванням молозива задавали нативні 

ліпосоми та препарат «Мембраностабіл», рівень глюкози достовірно (p≤0,05) 

підвищився вже на 6-ту годину життя в 1,64 і 1,96 раза відповідно, 

порівнюючи з показником у новонароджених телят до випоювання їм 

молозива. В цей же час, рівень глюкози в сироватці крові телят першої і 

другої дослідних груп був у 1,27 та 1,52 раза відповідно, достовірно (p≤0,05) 

вищим, порівнюючи з показником у телят контрольної групи. Починаючи з 

6-ї години і до 11-ї доби життя рівень глюкози в сироватці крові телят першої 

і другої дослідних груп знаходився в межах фізіологічних коливань, а в 3-

добовому віці цих тварин мав достовірно вищий показник у 1,4 та 1,4 раза 

відповідно, порівнюючи з показником у телят контрольної групи.  

Вміст гемоглобіну в крові телят усіх груп впродовж всього періоду 

дослідження мав незначні коливання, але залишався в межах фізіологічних 

коливань. Відсутність достовірної різниці між вмістом гемоглобіну в крові 

телят контрольної і дослідних груп вказує на те, що застосовані нами 

препарати не мали суттєвого впливу на рівень цього білка в крові тварин. 

Вміст білірубіну загального в сироватці крові новонароджених телят до 

випоювання їм молозива в 1,54 раза вищий, порівнюючи з максимальною 

фізіологічною межею (4,5 мкмоль/л) [117] і складає 6,91±1,22 мкмоль/л. 

Вважаємо, це може бути наслідком низького рівня глюкози в організмі
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Таблиця 5.6 

Біохімічні показники крові та сироватки крові новонароджених телят від народження до однодобового віку за 

впливу нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл», M±m, n=5 

Показник Новонароджені телята 

до 

випоювання 

молозива 

вік 6 години вік 1 доба 

контрольна 

група 

перша дослідна 

група 

друга дослідна 

група 

контрольна 

група 

перша 

дослідна 

група 

друга 

дослідна 

група 

Гемоглобін, г/л 115,6±10,3 111,2±2,0 122,5±11,9 121,5±5,3 121,0±3,0 122,0±7,6 120,8±4,6 

Глюкоза, ммоль/л 1,89±0,42 2,44±0,09 3,10±0,37*∆ 3,7±0,4*∆ 4,06±0,68 4,28±0,23 4,15±0,11 

Білірубін заг., 

мкмоль/л 

6,91±1,22 8,16±0,98 7,52±2,16 4,82±1,3 7,46±1,06 7,04±1,49 6,07±1,02 

АлАТ, Од/л 8,88±2,15 6,62±1,31 9,4±1,41 12,75±0,73** 7,32±0,67 8,22±2,15 11,72±1,39* 

АсАТ, Од/л 27,18±0,5 28,6±1,06 50,3±1,12***∆∆∆ 47,1±0,79***∆∆∆ 48,2±3,05 48,3±8,51 45,2±3,35 

Лужна 

фосфатаза, Од/л 

155,0±15,06 239,0±11,3∆ 236,5±39,2 235,7±15,5∆ 307,0±49,8 191,6±36,4 208,7±28,1 

Са, ммоль/л  3,93±0,52 3,7±0,29 3,8±0,64 4,12±0,43 2,47±0,39 3,5±0,1 3,26±0,2 

Р, ммоль/л 1,70±0,06 1,75±0,04 2,03±0,48 2,07±0,08*∆ 1,52±0,13 2,03±0,02** 2,31±0,13** 

Примітки: *p≤0,05 **p≤0,01, ***p≤0,001, порівнюючи з показниками телят контрольної групи; 

        ∆p≤0,05, ∆∆p≤0,01, ∆∆∆p≤0,001, порівнюючи з показниками телят до випоювання молозива 
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Таблиця 5.7 

Біохімічні показники крові та сироватки крові новонароджених телят віком 3, 7 та 11 діб за впливу нативних 

ліпосом та препарату «Мембраностабіл», M±m, n=5 

Показник Новонароджені телята 
вік 3 доби вік 7 діб вік 11 діб 

контрол
ьна 

група 

перша 
дослідна 

група 

друга 
дослідна 

група 

контрольн
а група 

перша 
дослідна 

група 

друга 
дослідна 

група 

контрольн
а група 

перша 
дослідна 

група 

друга 
дослідна 

група 
Гемоглобін, 

г/л 
108,7±3,

4 
121,2± 

4,3 
117,3±3,9 108,4±10,1 121,0± 

4,5 
121,5± 

3,4 
107,7±9,5 121,4±7,4 122,1±9,2 

Глюкоза, 
ммоль/л 

2,97±0,2
7 

4,10± 
0,19* 

4,20± 
0,19* 

3,97±0,06 4,19± 
0,36 

3,49± 
0,15 

4,42±0,65 4,10±0,24 3,27±0,23 

Білірубін 
заг., 

мкмоль/л 

7,52±0,3
8 

6,70± 
0,66 

5,24±2,05 3,42±0,69 5,69± 
0,98 

5,02± 
0,46 

3,03± 
0,37 

3,07±0,21 3,13±0,41 

АлАТ, Од/л 14,56± 
5,06 

9,56± 
0,77 

10,45± 
1,29 

10,36±1,17 11,32± 
0,97 

10,37± 
0,99 

5,46±0,20 16,48± 
0,61*** 

17,54± 
1,31*** 

АсАт, Од/л 29,0±0,8
1 

29,4±1,3
4 

31,9±3,54 37,2±0,98 38,1±1,8
6 

48,7±7,0
7 

134,5±64,7
5 

43,2±3,65 48,4±3,76 

Лужна 
фосфатаза, 

Од/л  

343,4± 
18,7 

301,0± 
36,8 

225,2± 
11,6* 

209,7± 
29,6□□ 

232,4± 
14,1 

152,4± 
14,0 

212,4± 
15,6□□ 

204,6±4,8 201,8±22,5 

Са, ммоль/л  3,1±0,23 3,1±0,18 2,9±0,46 3,07±0,12 3,08±0,1
9 

2,9±0,15 3,0±0,28 3,22±0,32 3,09±0,37 

Р, ммоль/л 1,65±0,1
7 

1,75± 
0,17 

2,19± 
0,08* 

1,80±0,12 1,82± 
0,27 

1,79± 
0,11 

1,81±0,15 1,90±0,05 2,28±0,04 

Примітки: *p≤0,05, **p≤0,01 ***p≤0,001, порівнюючи з показниками телят контрольної групи;  
             ∆p≤0,05, ∆∆p≤0,01, ∆∆∆p≤0,001, порівнюючи з показниками телят до випоювання молозива;  
             □р≤0,05; □□р≤0,01; □□□р≤0,001, порівнюючи з показниками телят контрольної групи 3-х добового віку 



 

228 
 

новонародженого теляти, оскільки виділення білірубіну є енергоємним 

процесом. Крім того, на знешкодження білірубіну шляхом кон’югації з 

однією або двома молекулами глюкуронової кислоти, необхідна глюкоза, як 

джерело синтезу останньої.  

Починаючи із 6-ї години після народження рівень білірубіну 

загального мав тенденцію до підвищення в сироватці крові телят контрольної 

і першої дослідної груп в 1,18 і в 1,09 раза відповідно, порівнюючи з 

показником у новонароджених телят. Натомість, у сироватці крові телят 

другої дослідної групи рівень білірубіну загального знизився в 1,43 раза, але 

цей показник був не достовірним. Високий рівень білірубіну загального, з 

незначними коливаннями в сироватці крові, спостерігався впродовж першого 

тижня життя телят і, тільки починаючи з 7-ї доби життя, в телят контрольної 

групи і з 11-ї доби в телят обох дослідних груп цей показник знизився до меж 

фізіологічних коливань. Вважаємо, вищий, порівняно з показниками 

фізіологічних коливань, рівень білірубіну в сироватці крові телят може 

вказувати, з одного боку, на недостатньо розвинені адаптаційні механізми, 

що пов’язані з порушеннями в годівлі корів-матерів, а з іншого боку – із 

швидкою зміною в цей період фетального гемоглобіну на гемоглобін 

дорослих тварин, розпад якого, через ряд метаболічних перетворень, 

призводить до утворення в організмі білірубіну. Крім того, відомо, що жуйні 

тварини в період новонародженості мають як гемоглобін дорослих тварин, 

так і плодовий (фетальний) гемоглобін, а протягом перших кількох місяців 

життя фетальний гемоглобін замінюється на гемоглобін дорослих тварин і 

рівень фетального гемоглобіну в крові телят після народження швидко 

знижується [633]. 

 В процесі дослідження нами встановлено низьку активність 

аланінамінотрансферази у сироватці крові телят контрольної і першої 

дослідної груп впродовж першої доби їх життя (див. табл. 5.6), що 

знаходиться на нижній межі фізіологічних коливань (10–20 Од/л) [117]. 

Активність АлАТ в сироватці крові телят контрольної групи на 11-ту добу 
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становила 5,46±0,20 Од/л. Низька активність АлАТ в сироватці крові телят 

контрольної групи, вважаємо, може обумовлюватись недостатністю Фосфору 

неорганічного, що є необхідним для фосфорилювання коферменту 

піридоксилу до піридоксилфосфату. Натомість, активність АлАТ в сироватці 

крові телят другої дослідної групи впродовж всього періоду досліджень 

демонструє стабільність з оптимальним коливанням показників у межах 

референтних значень, а також є достовірно вищою в 1,92 (p≤0,01), 1,6 

(p≤0,05) і в 3,2 (p≤0,001) раза на 6-ту годину і в одно- та 11-добовому віці, 

порівнюючи з показником у телят контрольної групи. Активність АлАТ в 

сироватці крові телят першої дослідної групи в 11-добовому віці також є в 

3,01 раза (p≤0,001) достовірно вищою, порівнюючи з показником у телят 

контрольної групи. 

 Впродовж всього періоду дослідження рівень активності 

аспартатамінотрансферази в сироватці крові телят знаходився в межах 

фізіологічних коливань (10,0– 50,0 Од/л) [117] за винятком телят контрольної 

групи на 11-ту добу дослідження, коли активність цього ензиму підвищилася 

в 2,69 раза, порівнюючи з максимальним показником референтних значень. 

Вважаємо, таке підвищення активності АсАТ може вказувати на патологічні 

зміни в печінці телят контрольної групи, що може бути наслідком розладу 

травлення. Так, відомо, що підвищення активності цього ензиму в сироватці 

крові тварин відбувається внаслідок виходу його через ушкоджені клітинні 

мембрани в кров за токсичних та інших патологічних процесів у печінці [89]. 

Через 6 годин після народження активність лужної фосфатази в 

сироватці крові телят контрольної, першої і другої дослідних груп 

підвищилася в 1,54, 1,53 і 1,52 раза (p≤0,05) відповідно, порівнюючи з 

показниками активності цього ензиму в телят до першого випоювання їм 

молозива. Впродовж всього періоду досліджень показник активності лужної 

фосфатази в сироватці крові телят всіх груп утримувався на рівні, що є 

вищим за верхню межу фізіологічних коливань, характерних для дорослих 

тварин, у яких процес росту кісткової тканини вже завершений. Вважаємо, це 
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може вказувати на вищу інтенсивність метаболічних процесів із залученням 

мембранних фосфатаз, що відбуваються на мембранах клітин 

новонароджених телят, порівнюючи із дорослими тваринами.  

Достовірне зниження активності ЛФ в 1,64 і 1,62 раза (p≤0,05) в 

сироватці крові телят контрольної групи на 7-му та 11-ту добу, порівнюючи з 

третьою добою їх життя може обумовлюватись частковою інактивацією 

цього ензиму високим вмістом сечовини в сироватці крові цих телят (див. 

рис. 5.8).  

Високий рівень у сироватці крові новонароджених телят Кальцію 

загального (3,93±0,52 ммоль/л) у поєднанні з низьким вмістом Фосфору 

неорганічного (1,70±0,06) вказує на внутрішньоутробне порушення Кальцій-

Фосфорного обміну.  

Так, вміст Фосфору неорганічного в сироватці крові телят другої 

дослідної групи підвищився до меж фізіологічних коливань уже на 6-ту 

годину їх життя і був достовірно (p≤0,05) вищим в 1,22 і 1,18 раза відповідно, 

порівнюючи з показником у новонароджених телят до випоювання їм 

молозива і телят контрольної групи. В однодобовому віці вміст Фосфору 

неорганічного в сироватці крові телят першої і другої дослідних груп 

знаходиться в межах фізіологічних коливань і є достовірно (p≤0,01) вищим у 

1,3 та 1,5 раза, порівнюючи з показником у телят контрольної групи. 

Достовірно вищий у 1,3 раза (p≤0,05) вміст Фосфору неорганічного в 

сироватці крові телят другої дослідної групи, порівнюючи з показником у 

телят контрольної групи встановлений і на третю добу їх життя. Вміст 

Фосфору неорганічного в сироватці крові телят контрольної групи досяг меж 

фізіологічних коливань (1,8–2,4 ммоль/л) [117] лише на сьому добу їх життя.  

Отже, застосування нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» 

новонародженим телятам є ефективним за зниження в їхній сироватці крові 

рівня глюкози та Фосфору неорганічного. 
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5.5 Показники обміну білків у новонароджених телят за 

застосування нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» 

5.5.1 Вміст загального білка, сечовини та креатиніну в сироватці 

крові новонароджених телят 

Білки плазми крові є лабільною динамічною системою, що перебуває в 

рівновазі з протеїнами тканин та значною мірою визначає біохімічний 

гомеостаз організму [413]. Основна маса білків плазми крові синтезується в 

клітинах печінки – альбуміни, α-глобуліни, частина β-глобулінів, фібриноген, 

компоненти системи зсідання крові (II, V, VII, IX, X, XI фактори) [588], 

більша частина β- та γ-глобулінів – у клітинах імунної системи [579]. 

Тому, для діагностики різних патологічних процесів важливе значення 

має визначення в сироватці крові тварин вмісту білка загального та білкових 

фракцій, а також продуктів їхнього метаболізму – сечовини і креатиніну.  

Низький вміст білка загального в сироватці крові телят до першого 

випоювання їм молозива (43,8±1,5 г/л, табл. 5.8) пояснюється відсутністю в 

ній білків імуноглобулінової фракції, які не проникають через плаценту 

корови-матері в кров плода [193].  

Після випоювання молозива рівень білка загального в сироватці крові 

телят контрольної групи зростає і на 3-тю добу їх життя є в 1,13 раза 

достовірно вищим (р≤0,01), порівнюючи з показником на початку досліду, 

після чого цей показник залишається відносно стабільним. Натомість, у 

сироватці крові телят першої і другої дослідних груп нами встановлено 

достовірне зростання показника вмісту білка загального вже через 6 годин 

після народження (р≤0,001) в 1,30 раза і в 1,21 раза, а на 3-ю добу життя 

тварин (р≤0,001) − в 1,47 і в 1,48 раза відповідно (табл. 5.8). Це можна 

пояснити більш інтенсивним всмоктуванням Ig молозива в нативному стані в 

тонкому кишечнику новонароджених телят за впливу нативних ліпосом та 

препарату «Мембраностабіл» [72].  

Одним із найбільш вагомих продуктів розпаду білків є азот сечовини, 

вміст якої в сироватці крові новонароджених телят до випойки їм молозива  
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Таблиця 5.8 

Показники вмісту білка загального у сироватці крові новонароджених 

телят, М±m, n=5 

Час після 

народження 

теляти 

Загальний білок, г/л 

контрольна 

група 

перша дослідна 

група 

друга дослідна 

група 

До випоювання 

молозива 

43,8±1,5 43,8±1,5 43,8±1,5 

6 годин 45,3±1,2 56,9±1,7***∆∆∆ 52,8±1,21**∆∆∆ 

1 доба 47,7±0,7 62,4±2,5*** 56,9±0,81*** 

3 доби 49,7±0,8 64,3±3,4** 64,65±3,01*** 

7 діб 48,9±0,5 63,2±1,3*** 63,86±1,71*** 

11 діб 47,5±0,6 59,8±1,6*** 63,1±0,49*** 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з контрольною 

групою; ∆p≤0,05, ∆∆p≤0,01, ∆∆∆p≤0,001 між показниками телят до випоювання 

молозива та показниками телят віком 6 годин, 1, 3, 7 і 11 діб 

 

складає 4,13±0,33 ммоль/л (рис. 5.8). 

Однією з можливих причин недостатнього засвоєння небілкового азоту 

в організмі телят контрольної групи може бути низька інтенсивність реакцій 

трикарбонового циклу, гіпоглікемія, високий рівень процесів амонієгенезу в 

тканинах та явище ацидозу [193] . 

Залежно від вмісту білка загального, сечовини та їх співвідношення в 

сироватці крові телят є можливість оцінити баланс азоту в їх організмі.  

Так, в 1-добовому віці в сироватці крові телят першої та другої 

дослідних груп, порівнюючи з показником у телят контрольної групи, 

встановлено відповідно в 1,3 і 1,2 раза, достовірно (р≤0,001) вищий вміст 

білка загального та достовірно нижчий у 1,4 раза (р≤0,01) вміст сечовини. 
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Рис. 5.8. Вміст сечовини у сироватці крові новонароджених телят, 

ммоль/л, М±m, n=5 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показниками у 

телят контрольної групи 

 

Подібна закономірність зберігається й на 3-тю, 7-му й 11-ту добу після 

народження телят цих груп, а саме в сироватці крові телят першої і другої 

дослідних груп вміст білка загального відповідно в 1,3 (р≤0,01) та 1,3 раза 

(р≤0,001), 1,3 та 1,3 (р≤0,001), 1,3 та 1,3 раза (р≤0,001) є достовірно вищим, а 

вміст сечовини відповідно в 1,9 таі 1,3 раза (р≤0,01), 1,3 та 2,0 (р≤0,001), 2,7 

та 2,2 раза, (р≤0,001) достовірно нижчим, порівнюючи з цими показниками у 

телят контрольної групи. Збільшення співвідношення білок 

загальний/сечовина вказує на перевагу анаболічних процесів над 

катаболічними в організмі телят. Цей показник у телят контрольної групи є 

значно меншим, порівнюючи з таким у телят першої і другої дослідних груп і 

становить через 6 годин – 11,6 проти 14,1 і 14,0, через добу – 8,32 проти 17,5 і 

15,9, через 3-и доби – 9,43 проти 23,0 і 16,2, через 7 діб – 5,0 проти 8,6 і 12,9, 

через 11 діб – 4,0 проти 13,7 і 12,0 відповідно. Отже, застосування нативних 

** 

* 

** 

*** 

*** 

*** 

*** 
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ліпосом та препарату «Мембраностабіл» на основі соєвого лецитину 

новонародженим телятам дослідних груп вказує на значну перевагу 

анаболічних процесів над катаболічними в організмі цих тварин, порівнюючи 

з телятами контрольної групи [72].  

Зазначимо, що впродовж досліду в телят контрольної групи, 

починаючи з 2-ї і до 11-ї діб життя, спостерігались розлади травлення, які 

супроводжувалися діареєю, дегідратацією організму, пригніченням тварин та 

зниженням у них апетиту.  

Високий вміст креатиніну в сироватці крові телят до першого 

випоювання їм молозива (239,0±15,8 мкмоль/л, табл. 5.9), вважаємо,  

 

Таблиця 5.9  

Показники вмісту креатиніну у сироватці крові новонароджених телят, 

М±m, n=5 

Час після 

народження 

теляти 

Креатинін, мкмоль/л 

контрольна 

група 

перша дослідна 

група 

друга дослідна 

група 

До випойки  

молозива 

239±17,9 239±17,9 239±17,9 

6 годин 182,5±8,6 159,1±22,7 158,5±5,4*∆
 

1 доба 169,3±8,4 134,4±2,8 135,3±2,9**
 

3 доби 134,7±3,7 135,4±5,7 130,2±5,6 

7 діб 139,4±3,3 125,2±2,0**
 130,5±1,6* 

11 діб 158,7±9,0 98,4±1,7***
 102,8±6,1***

 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показниками у 

телят контрольної групи; ∆p≤0,05, між показниками телят до випоювання 

молозива та телят віком 6 год, 1, 3, 7 і 11 діб 

 

може бути фізіологічним явищем і повністю залежати від корів-матерів, 

стану їх м’язової системи, віку, породи та вмісту протеїну в їх раціоні.  
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Вміст креатиніну в сироватці крові телят через 6 годин після 

народження залишався вищим за фізіологічно допустимі межі (70–

110 мкмоль/л) [117] і складав у телят контрольної групи 182,5±8,6, у телят 

першої дослідної групи 159,1±22,7, у телят другої дослідної групи 

158,5±5,4 мкмоль/л.  

З віком телят у сироватці їх крові рівень креатиніну поступово 

знижується. Так, у сироватці крові телят контрольної групи однодобового  

віку в 1,41 раза, а 3-х добового віку – в 1,77 раза, порівнюючи з показником 

вмісту креатиніну в сироватці крові новонароджених телят. Натомість, 

починаючи із 7-ї доби життя телят контрольної групи, цей показник почав 

зростати і на 11-ту добу склав 158,7±9,0 мкмоль/л, що в 1,14 раза достовірно 

вище (р≤0,05), ніж у віці 3 доби. Вважаємо, високий вміст креатиніну в 

сироватці крові телят контрольної групи може вказувати на негативну дію 

розладів травлення на роботу ниркового фільтра в цих тварин.  

Креатинін виділяється в кров’яне русло з постійною швидкістю, тому 

його концентрація в плазмі крові підтримується на певному рівні. З 

результатів наших досліджень видно, що рівень креатиніну в сироватці крові 

телят дослідних груп також поступово знижується і на 11-добу складає в 

телят першої дослідної групи 98,4±1,7, а в телят другої дослідної групи – 

102,8±6,1 мкмоль/л. Зокрема, необхідно зауважити значно інтенсивніше 

зниження вмісту креатиніну в сироватці крові телят дослідних груп, 

порівнюючи з цим показником у телят контрольної групи, що проявляється 

достовірно нижчими показниками в телят першої дослідної групи на 1-шу, 7-

му й 11-ту добу життя в 1,3 раза (р≤0,01), 1,1 (р≤0,01) і 1,6 раза (р≤0,001) 

відповідно та в телят другої дослідної групи на 6 годину, 1-шу, 7-му і 11-ту 

добу в 1,2 раза (р≤0,05), 1,3 (р≤0,01), 1,1 (р≤0,05) і 1,5 раза (р≤0,001) 

відповідно.  

Отримані нами дані вказують на мембраностабілізуючу дію 

ліпосомальних макрокапсулярних препаратів на основі соєвого лецитину, що 

обумовлюються здатністю фосфоліпідів, які входять до їх складу, 
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підтримувати структуру плазмолеми ентероцитів, гепатоцитів та клітин 

ниркового епітелію. Викладене вище дозволяє зробити висновок про те, що 

розроблені нами нативні ліпосоми та препарат «Мембраностабіл» на основі 

соєвого лецитину позитивно впливають на обмін білків в організмі 

новонароджених телят забезпечуючи перевагу анаболічних процесів над 

катаболічними та профілактують у останніх виникнення розладів травлення.  

 

5.5.2 Вміст альбумінів у сироватці крові новонароджених телят 

Альбуміни крові людини і тварин виконують ряд важливих функцій, 

включаючи підтримання онкотичного тиску, регуляцію величини рН, а також 

транспортування та розподіл нерозчинних і гідрофобних ендогенних та 

екзогенних лігандів [363, 417, 475]. Крім того, вони зв’язують і 

нейтралізують токсини, як бактерійного походження, так і ті, що 

утворюються в процесі обміну речовин [83, 142]. 

На синтез альбумінів в організмі тварин впливає ряд факторів 

включаючи запалення, вплив гормонів та стан годівлі [363, 562]. Наприклад, 

запалення чинить негативний вплив на синтез альбумінів. При цьому рівень 

мРНК знижується на 90 % [363, 562, 605], що вказує на альбуміни, як білки 

негативної гострої фази. 

Результати наших досліджень показали, що в сироватці крові 

новонароджених телят до випоювання їм молозива, вміст альбумінів 

знаходиться на низькому рівні і складає 22,05±0,98 г/л (рис. 5.9).  

Після першого, і послідуючого за ним, випоювань молозива вміст 

альбумінів у сироватці крові телят підвищується. Це вказує на 

транспортування білків альбумінової фракції молозива з кишечника в 

кровоносне русло теляти в нативному стані [69].  

Так, у сироватці крові телят контрольної групи 1-добового віку 

відмічали тенденцію до зростання вмісту альбумінів на 5,6 %, порівнюючи з 

їх вмістом у новонароджених телят до першого випоювання їм молозива. На 
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Рис. 5.9. Вміст альбумінів у сироватці крові новонароджених телят, г/л, 

М±m, n=5  

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показниками у 

телят контрольної групи 

 

тенденцію до зниження вмісту альбумінів у сироватці крові телят 

контрольної групи на третю добу, порівнюючи з першою добою їх життя, 

може вказувати, з одного боку, інтенсивне використання білків цієї фракції 

на метаболічні потреби ростучого організму, а з іншого – на можливу 

тимчасову недостатню функціональну активність гепатоцитів, що не в змозі в 

цей період онтогенезу забезпечити достатній синтез альбумінів. Так, 

починаючи із сьомої доби життя, рівень альбумінів у сироватці крові телят 

контрольної групи поступово зростає і на 11-ту добу складає 24,47±2,17 г/л, 

що в 1,11 раза вище, порівнюючи з їх вмістом у новонароджених телят до 

випоювання їм молозива. В той же час, існує вірогідність того, що низький 

вміст альбумінів у сироватці крові телят контрольної групи, особливо в 

період з 6-ї години після народження до 7-ї доби їх життя, може бути 

* 
* 

* 
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наслідком втрати цих білків під час розладів травлення, що мали місце в цих 

тварин [69].  

В сироватці крові телят першої дослідної групи вміст альбумінів 

достовірно (p≤0,05) підвищився в 1-добовому віці в 1,27 раза, а в 3-добовому 

віці – в 1,25 раза, порівнюючи з показником у новонароджених телят до 

випоювання їм молозива. Крім того, вміст альбумінів у сироватці крові телят 

цієї групи був достовірно вищим (p≤0,05), порівнюючи з цим показником у 

телят контрольної групи на 6-ту годину після народження в 1,25 раза, а на 1-

шу та 3-тю добу життя відповідно – в 1,20 і 1,22 раза. Одержані дані 

вказують на те, що застосування новонародженим телятам фосфоліпідів у 

складі нативних ліпосом сприяє транспорту білків альбумінової фракції з 

молозива в кровоносне русло телят.  

Рівень альбумінів у сироватці крові новонароджених телят другої 

дослідної групи, що отримували препарат «Мембраностабіл», засвідчив 

достовірне підвищення вмісту білків цієї фракції на 7-му і 11-ту доби їхнього 

життя в 1,57 (p≤0,01) та 1,26 (p≤0,05) раза відповідно, порівнюючи з 

показником у новонароджених телят до випоювання їм молозива. Крім того, 

на 7-му й 11-ту добу після народження вміст альбумінів у сироватці крові 

телят другої дослідної групи є достовірно вищим в 1,5 та 1,1 раза відповідно, 

порівнюючи з показником у телят контрольної групи. Вважаємо, що 

застосування вітамінів А та Е у складі препарату «Мембраностабіл» є 

стимулюючим фактором підвищення білоксинтезувальної здатності клітин 

печінки телят.  

Отже, підвищення рівня альбумінів у сироватці крові телят вже через 6 

годин після їх народження вказує на транспортування цих білків з кишечника 

в кровоносне русло теляти в нативному стані. Застосування новонародженим 

телятам per os препарату з нативних ліпосом на основі соєвого лецитину 

сприяє підвищенню активності транспорту альбумінів у кишечнику, на що 

вказує достовірно вищий (p≤0,05) рівень їх у сироватці крові телят через 6 

годин після народження і на 1-шу та 3-тю добу їхнього життя, порівнюючи з 
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показником у телят контрольної групи. Застосування новонародженим 

телятам per os препарату «Мембраностабіл» сприяє активації власного 

синтезу альбумінів у печінці телят на що вказує достовірно вищий їх рівень 

на 7-му і 11-ту добуи їхнього життя в 1,57 (p≤0,01) та 1,26 (p≤0,05) раза 

відповідно, порівнюючи з показником у новонароджених телят до першого 

випоювання їм молозива. 

 

5.5.3 Вміст гаптоглобінів у сироватці крові новонароджених телят 

Гаптоглобін є α2-сіалоглікопротеїдом, що синтезується переважно в 

гепатоцитах у відповідь на секрецію цитокінів, таких як інтерлейкін (IL)-6 та 

IL-1. Посилений синтез гаптоглобінів під час гострої фази запалення та 

розвитку інфекції вказує на те, що ці білки мають додаткові функції. 

Гаптоглобіни мають імунорегуляторні властивості, а також пригнічують 

синтез простагландинів і, отже, мають важливі протизапальні властивості 

[618]. 

Під час дослідження вмісту гаптоглобінів у сироватці крові 

новонароджених телят до першого випоювання їм молозива, нами 

встановлено низький їхній рівень, що становить 1,55±0,09 г/л. Вже через 6 

годин після народження у сироватці крові телят усіх груп вміст гаптоглобінів 

достовірно (p≤0,001) зріс, а саме, в телят контрольної, першої і другої 

дослідних груп у 2,65, 4,04, та 3,90 раза відповідно (рис. 5.10).  

Вважаємо, гаптоглобіни, на рівні з білками інших глобулінових 

фракцій, у перші години після народження телят можуть у нативному стані 

транспортуватися через епітелій кишечника. Так, рівень гаптоглобінів у 

сироватці крові телят першої та другої дослідних груп на 6-ту годину їх 

життя був в 1,5 та 1,5 раза достовірно вищим (p≤0,001), порівнюючи з 

показником у телят контрольної групи. Це вказує на більш інтенсивний 

транспорт гаптоглобінів із спожитого телятами молозива в їх кровоносне 

русло під дією нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл» [69]. 
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Рис. 5.10. Вміст гаптоглобінів у сироватці крові новонароджених телят, 

г/л, М±m, n=5  

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показниками у 

телят контрольної групи 

 

В 1-добовому віці рівень гаптоглобінів у сироватці крові телят всіх 

груп починає знижуватись і в 3-добовому віці становить у сироватці крові 

телят контрольної групи 1,41±0,18 г/л, а в телят першої і другої дослідних 

груп 1,85±0,20 та 1,67±0,13 г/л відповідно, що в 2,91, 3,38 і 3,62 раза 

відповідно, достовірно (p≤0,001) нижче, порівнюючи з цим показником у 

телят через 6 годин після їх народження. Вважаємо, достовірне зниження 

вмісту гаптоглобіну в сироватці крові телят усіх груп вказує на зміну в цей 

період життя тварин фетального гемоглобіну на гемоглобін дорослих [69].  

Починаючи із 7-ми добового віку в сироватці крові телят контрольної 

групи реєстрували достовірне підвищення (p≤0,001) рівня гаптоглобінів у 

4,42 раза, а в 11-ти добовому віці в 5,17 раза, порівнюючи із показником на 3-

тю добу їх життя. Зокрема, вже в 7-ми добовому віці вміст гаптоглобіну в 

сироватці крові телят контрольної групи був вищим за межі фізіологічних 
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коливань (1,5–6,0 г/л) [146]. Це може вказувати на прояв у цей період 

запального процесу в організмі телят контрольної групи.  

На сьому добу життя в сироватці крові телят першої дослідної групи 

продовжували спостерігати тенденцію до зниження вмісту гаптоглобінів, а 

на одинадцяту добу їх життя рівень цих білків достовірно (p≤0,001) зріс у 

4,41 раза, порівнюючи із показником на сьому добу і склав 6,04±0,19 г/л.  

В сироватці крові телят другої дослідної групи, яким застосовували 

препарат «Мембраностабіл», достовірне зростання рівня гаптоглобінів у 

2,98 раза відмічали у 7-добовому віці тварин, а в 11-добовому віці в 3,49 раза, 

порівнюючи із показниками вмісту цих білків на третю добу життя телят. 

Вміст гаптоглобінів у сироватці крові телят першої і другої дослідних груп 

після їх підвищення в 11-добовому віці залишається в межах фізіологічних 

коливань і є достовірно нижчим (p≤0,05), порівнюючи з показником у телят 

контрольної групи в 1,21 і 1,25 раза відповідно.  

Отже підвищення рівня гаптоглобінів у сироватці крові телят вже через 

6 годин після їх народження може вказувати на транспорт цих білків з 

просвіту кишечника в кровоносне русло в нативному стані. Застосування 

новонародженим телятам нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл» 

достовірно (p≤0,05) підвищує транспорт гаптоглобінів у нативному стані з 

кишечнику в кровоносне русло впродовж першої доби життя цих тварин. 

 

5.5.4 Білки трансферинової фракції крові новонароджених телят 

Резистентність до захворювань у новонародженого теляти значною 

мірою залежить від рівня імуноглобулінів у молозиві матері, що мають у 

достатній кількості надійти в його організм у перші години життя [193]. 

Однак, окрім імуноглобулінів, важливу роль в імунному захисті тварин і 

людини відіграють також інші біологічно активні речовини, зокрема лізоцим, 

лактеїн, комплемент, лактоферин та трансферин [483].  

До трансферинової фракції білків крові тварин з молекулярними 

масами від 75 до 80 кДа належить власне білок з назвою трансферин, а також 
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такі білки, як овотрансферин, лактоферин, меланотрансферин [483]. 

Трансферини беруть участь у забезпеченні вродженого імунітету, вони 

присутні в слизових оболонках, де зв’язують іони Феруму. Врезультаті 

зниження концентрації вільних іонів Феруму лише незначна частина бактерій 

може розмножуватися в таких умовах [483].  

До випоювання молозива новонародженим телятам уміст білків 

трансферинової фракції в сироватці їх крові становить 6,57±0,22 г/л 

(рис. 5.11).  

 

 

Рис. 5.11. Вміст білків трансферинової фракції в сироватці крові телят, 

г/л, М±m, n=5  

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показниками у 

телят контрольної групи 

 

Після першого випоювання молозива новонародженим телятам активні 

транспортні процеси в їх тонкому кишечнику сприяють швидкому 

надходженню поживних речовин, зокрема білків, у нативному вигляді у кров 

[193]. У той же час, вміст білків трансферинової фракції у сироватці крові 
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телят контрольної групи через 6 годин після їх народження достовірно 

(р≤0,01) знизився до 5,49±0,08 г/л і залишався низьким в 1-добовому 

(6,37±0,12 г/л) і 3-добовому (6,14±0,14 г/л) віці телят, порівнюючи з таким до 

першого випоювання їм молозива. І тільки починаючи із 7-добового віку 

телят контрольної групи рівень білків трансферинової фракції у сироватці їх 

крові зріс в 1,1 раза і становив 7,25±0,16 г/л, а на 11-ту добу – 6,92±0,15 г/л 

[76] (рис. 5.11).  

Вважаємо, зниження вмісту білків трансферинової фракції у сироватці 

крові телят контрольної групи, з одного боку, може бути наслідком 

посиленого синтезу еритроцитів, а з іншого боку – обумовлюватись 

недостатньою функцією печінки, яка є основним органом синтезу 

трансферину.  

У сироватці крові новонароджених телят першої дослідної групи, яким 

всередину задавали макрокапсули ліпосом з фосфоліпідного бішару згідно зі 

схемою досліду, вже на 6-ту годину їх життя встановлено достовірне 

підвищення концентрації трансферинів в 1,18 раза (р≤0,01), а в 1-добовому 

віці – в 1,4 раза (р≤0,01). Після цього рівень білків трансферинової фракції в 

сироватці крові телят першої дослідної групи достовірно знизився до 

показника 5,12±0,15 г/л (р≤0,01) на 7-му добу життя цих тварин після чого їх 

рівень достовірно зріс в 1,55 раза і стабілізувався на рівні показника 

7,7±0,13 г/л в 11-добовому віці телят [76].  

Застосування телятам другої дослідної групи препарату 

«Мембраностабіл» також сприяє достовірному підвищенню вмісту білків 

трансферинової фракції в сироватці їх крові на 6-ту годину їхнього життя і в 

1-добовому віці в 1,4 та 1,3 раза (р≤0,01) відповідно, порівнюючи з таким у 

телят контрольної групи. Після закономірного зниження рівня білків 

трансферинової фракції у сироватці крові телят цієї групи на 3-тю добу 

концентрація цих білків у 7-добовому віці телят другої дослідної групи 

достовірно зросла (р≤0,001) в 1,4 раза. Це може вказувати на «пом’якшення» 
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другої фази вікового імунодефіциту у новонароджених телят та зниження 

ризиків виникнення патологій, що пов’язані з цим явищем [76].  

Вважаємо, підвищення концентрації білків трансферинової фракції у 

сироватці крові новонароджених телят першої і другої дослідних груп може 

відбуватися за рахунок активації транспортних білків мембран ентероцитів 

фосфоліпідами, що входять до складу застосованих нами препаратів, і 

переходу лактоферину в нативному стані із молозива безпосередньо в 

кровоносне русло тварин.  

Отже, застосовані нами новонародженим телятам нативні ліпосоми та 

препарат „Мембраностабіл” сприяють підвищенню концентрації білків 

трансферинової фракції у сироватці крові цих тварин.  

Зростання концентрації білків трансферинової фракції у сироватці 

крові новонароджених телят корелює з високою активністю системи 

неспецифічного гуморального імунітету та регуляції функції 

імунокомпетентних клітин. Такий стан організму новонароджених телят є 

одним із визначальних факторів у попереджені в них розвитку неонатальних 

патологій, зокрема й розладів травлення. 

 

5.5.5 Вплив нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» на 

рівень імуноглобуліну М у сироватці крові телят в період формування 

колострального імунітету 

Дослідження рівня імуноглобулінів у сироватці крові тварин, 

починаючи з їх народження, має важливе значення для розуміння процесів 

становлення імунологічного статусу організму в постнатальний період [29]. 

Імуноглобуліни М містять аглютинуючі протимікробні антитіла, які 

проявляють високу активність по відношенню до грам негативних бактерій. 

В реакціях гемолізу, в лізисі бактерій, антитіла, які відносяться до IgМ, є 

значно ефективніші, ніж антитіла, які відносяться до IgG. Крім того, IgМ 

можуть нейтралізувати віруси і токсини [98], мають вирішальне значення в 

профілактиці колісепсису [436, 126]. Так, більшість дослідників септичну 
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форму колібактеріозу телят пов’язують з недостатністю імуноглобуліна М, а 

ентеритну – імуноглобулінів G і А. Не дивлячись на невеликий вміст IgМ, 

який передається з молозивом матері теляті, порівняно з IgG, він має дуже 

значний вплив на збереженність телят [114, 436].  

В зв’язку з цим, кількісне визначення імуноглобуліна М, як метод 

дослідження стану гуморального імунітету, набуває особливого значення у 

визначенні імунологічної резистентності організму новонароджених тварин. 

Так, у сироватці крові новонароджених телят до споживання ними 

молозива вміст імуноглобулінів М складав 0,26±0,012 г/л (рис. 5.12). Це  

 

 

Рис. 5.12. Рівень імуноглобулінів М у сироватці крові новонароджених 

телят, М±m, n=5  

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показниками у 

телят контрольної групи 

 

вказує на те, що в організмі телят у період внутрішньоутробного розвитку 

відбувається синтез власних Ig М у невеликій кількості, оскільки 

десмохоріальний тип плаценти корови є бар’єром не тільки для таких 

*** ** 

*** 
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макромолекул, як Ig М, але й для менших за молекулярною масою молекул, 

таких, як IgG та IgА. 

Активні транспортні процеси в тонкому кишечнику новонароджених 

телят після випоювання їм молозива сприяють швидкому всмоктуванню 

різних білків, в першу чергу молозивних Ig, у нативному стані в кров.  

Так, у сироватці крові телят контрольної групи у віці 6 годин нами було 

встановлено достовірне збільшення вмісту IgМ майже в 2 рази (0,5±0,02 г/л, 

р≤0,001), а в 1-добовому віці – майже в 4 рази (0,95±0,04 г/л, р≤0,001), 

порівнюючи з показником на початок дослідження. Після цього відмічали 

достовірне зниження (р≤0,001) концентрації IgМ в сироватці крові цих 

тварин до рівня 0,4±0,03 г/л на третю добу їх життя.  

У сироватці крові новонароджених телят першої дослідної групи, яким 

застосовували нативні ліпосоми, встановлено достовірне підвищення 

концентрації IgМ в 4,85 (1,26±0,04 г/л р≤0,001) і 4,73 раза (1,23±0,03 г/л, 

р≤0,001) на 6-ту годину їх життя і в 1-добовому віці відповідно, порівнюючи 

з цим показником на початок дослідження. Зокрема, вміст IgМ у сироватці 

крові телят першої дослідної групи є достовірно вищим в 2,5 і 1,3 раза у віці 

6 годин і добовому віці відповідно, порівнюючи з показником у телят 

контрольної групи. В подальшому спостерігали поступове достовірне 

(р≤0,01) зниження концентрації IgМ в сироватці крові цих тварин до рівня 

0,78±0,03 г/л з послідуючим достовірним підвищенням (р≤0,01) рівня IgМ до 

0,92±0,02 г/л у віці 11 діб (рис. 5.12). Слід відмітити, що розладів травлення 

або ознак інших захворювань раннього постнатального періоду в телят 

першої дослідної групи нами не спостерігалось [193].  

У сироватці крові телят другої дослідної групи під впливом препарату 

«Мембраностабіл» до 3-добового віку ми встановили аналогічну телятам 

першої дослідної групи тенденцію щодо вмісту IgМ. 

Так, у сироватці крові телят другої дослідної групи на 6-ту годину 

життя концентрація IgМ підвищилась із 0,26±0,012 до 1,24±0,29 г/л, що у 

2,48 раза достовірно (р≤0,001) вище, порівнюючи з показником у телят 



 

247 
 

контрольної групи. В добовому і тридобовому віці рівень IgМ у сироватці 

крові телят другої дослідної групи поступово знизився відповідно до 

1,13±0,02 г/л і 0,84±0,02 г/л, після чого достовірно (р≤0,001) підвищився до 

1,48±0,03 на 7-му добу, залишаючись майже на такому ж рівні в 11-добовому 

віці телят (рис. 5.12). Як і в телят першої дослідної групи, у телят другої 

дослідної групи в період досліджень – з початку їх проведення і до 11-

добового віку, ранніх неонатальних захворювань не спостерігали. 

Отримані нами дані щодо високої інтенсивності процесів транспорту 

IgМ молозива в кишечнику телят першої і другої дослідних груп у перші 

години їх життя можуть вказувати на мембраностабілізуючу дію 

ліпосомальних макрокапсулярних препаратів, що виготовлені на основі 

соєвого лецитину. Ця дія може обумовлюватися властивістю фосфоліпідів, 

які входять до складу вказаних препаратів, підтримувати стабільність 

структури і в’язкість плазмолеми ентероцитів. Це, в свою чергу, може 

визначати активність імунорецепторних білків плазмолеми ентероцитів до 

імуноглобулінів молозива, сприяти покращенню трансмембранного 

транспорту особливо важких за молекулярною масою імуноглобулінів класу 

М (біля 900 кДа), формуванню достатнього рівня колострального імунітету і 

попередженню виникнення розладів травлення у новонароджених телят. 

 

5.5.6 Вплив фосфоліпідвмісних препаратів на рівень 

імуноглобуліна G у сироватці крові телят у період формування 

колострального імунітету 

Імунна система новонародженого організму не має гуморальної 

відповіді. Тому передача материнських антитіл новонародженому є 

важливим фактором його захисту від інфекційних захворювань [375, 524]. 

Існує ряд факторів, що впливають на здатність новонародженого теляти 

засвоювати антитіла. І це має вплив на рівень пасивного імунітету, який теля 

отримує з молозивом матері. Так, після народження, телята якомога швидше 

мають спожити з молозивом не менше 150 грамів IgG [375]. 
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IgG є основним імуноглобуліном крові, вміст якого становить у ній до 

80 % загальних циркулюючих імуноглобулінів [498].  

В наших дослідженнях, до випоювання молозива новонародженим 

телятам уміст IgG в сироватці їх крові становив лише 2,51±0,06 г/л, що 

узгоджується з даними інших дослідників [628]. Причиною низького вмісту 

IgG у сироватці крові телят відразу після народження є незначний синтез 

імуноглобулінів власною імунною системою та особливість будови 

десмохоріального типу плаценти у жуйних тварин, яка не пропускає IgG в 

організм плода.  

Згодовування першої порції молозива телятам після народження сприяє 

тому, що вже через 6 годин в сироватці їх крові вміст IgG достовірно 

(p≤0,001) зростає в тварин усіх груп, порівнюючи з періодом до випоювання 

молозива (рис. 5.13).  

 

 

Рис. 5.13. Рівень IgG у сироватці крові телят після народження (до 

випоювання молозива) та у віці 6 годин, 1, 3, 7 і 11діб, М±m, n=5 

Примітка: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показниками у 

телят контрольної групи 
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Так, у сироватці крові телят контрольної групи цей показник 

достовірно (p≤0,001) зріс у 1,9 раза, а в телят першої та другої дослідних груп 

– у 2,2 та 2,7 раза відповідно. Застосування препарату «Мембраностабіл», 

вже через 6 годин після народження теляти сприяло більш інтенсивному 

перенесенню IgG в нативному стані із просвіту кишечника тварини в 

кровоносне русло (телята другої дослідної групи). На це вказує достовірно 

(p≤0,01) вищий в 1,4 раза вміст IgG у сироватці крові цих тварин, 

порівнюючи з таким у тварин контрольної групи [73]. Це також узгоджується 

з даними наших досліджень [75] щодо рецепторних білків, які мають 

властивість транспортувати IgG у нативному стані через плазмолему 

ентероцитів тонкого кишечника у кров новонародженого теляти. Вважаємо, 

більш інтенсивний трансмембранний транспорт імуноглобулінів G у 

кишечнику телят другої дослідної групи обумовлений впливом вітаміну А на 

проникність клітинних мембран ентероцитів. 

Через добу після народження вміст IgG у сироватці крові телят усіх 

груп продовжував достовірно зростати. Так, у тварин контрольної групи – у 

2,4 раза (p≤0,01), а в телят першої та другої дослідних груп – у 2,7 та 3,5 раза 

(p≤0,001) відповідно, порівнюючи з даними у телят до випоювання їм 

молозива, а також в 1,3 раза, 1,3 і 1,3 раза (p≤0,001) у телят контрольної, 

першої і другої дослідних груп відповідно, порівнюючи з даними у телят 

через 6 годин після народження. Водночас, нами встановлено достовірно 

вищий у 1,5 раза (p≤0,01) вміст IgG в сироватці крові телят другої дослідної 

групи, порівнюючи з показником у телят контрольної групи [73]. 

Відповідно до даних інших дослідників [520], через 36 годин після 

народження теляти трансмембранний транспорт Ig через епітелій тонкого 

кишечнику повністю припиняється. Тому, визначення вмісту IgG в сироватці 

крові телят у 3-добовому віці має показати на скільки тварини змогли 

максимально абсорбувати цей імуноглобулін із молозива матері. 

Так, у 3-добовому віці вміст IgG в сироватці крові телят контрольної 

групи складає 9,06±0,27 г/л, а в телят першої і другої дослідних груп – 
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10,75±0,37 і 9,34±0,3 г/л відповідно. Зокрема, вміст IgG у сироватці крові 

телят першої дослідної групи в цей період є достовірно (p≤0,05) вищим, 

порівнюючи з таким у телят контрольної групи.  

У 7-добовому віці вміст IgG у сироватці крові телят контрольної групи 

залишається майже на тому ж рівні, що й на 3-тю добу їх життя, хоча й має 

тенденцію до зростання. В сироватці крові телят першої дослідної групи цей 

показник достовірно знизився в 1,78 раза до показника 6,03±0,45 г/л 

(p≤0,001), що може бути свідченням інтенсивного використання 

колостральних IgG за відсутності власного їх синтезу в організмі тварин у 

цьому віці. Натомість, у сироватці крові телят другої дослідної групи в цей 

самий період вміст IgG достовірно підвищився на 2,94 г/л, (p≤0,01) і склав 

12,28 г/л. Вважаємо, на 7-му добу життя синтез власних IgG в організмі телят 

другої дослідної групи міг стимулюватись вітамінами А та Е, що входять до 

складу препарату «Мембраностабіл» [73].  

Через 11 діб після народження вміст IgG в сироватці крові телят 

контрольної, першої і другої дослідних груп підвищився в 1,1 раза, 2,2 

(p≤0,001) і 1,2 (p≤0,01) раза відповідно, порівнюючи з цим показником у 

телят 7-добового віку. Також у цей період нами встановлено достовірно 

(p≤0,01) вищий у 1,3 раза рівень IgG у сироватці крові телят другої дослідної 

групи, порівнюючи з таким у телят контрольної групи.  

Отже результати наших досліджень вказують на позитивний вплив 

нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл» на формування 

колострального імунітету та синтез власних IgG у ранній постнатальний 

період великої рогатої худоби, що підтверджується достовірно (p≤0,05) 

вищим рівнем IgG у сироватці крові телят 3-добового віку та достовірно 

підвищує (p≤0,01) синтез власних IgG в їх організмі на 7–11 добу їх життя. 

Це дає можливість посилити дію колострального імунітету та уникнути 

розвитку в телят раннього імунодефіциту, сепсису, розладів травлення та 

інших захворювань. 
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5.6 Вплив мембранорепаративних засобів на експресію білків 

плазмолеми ентероцитів телят під час формування колострального 

імунітету 

5.6.1 Білки з молекулярними масами 10–15 кДа плазмолеми 

ентероцитів новонароджених телят 

Значна кількість протеїнів плазмолеми ентероцитів порожньої кишки 

телят має молекулярні маси 10–15 кДа. Це можна пояснити існуванням в 

апікальній і базолатеральній мембранах ентероцитів протеїнів з однаковими 

молекулярними масами, але різними функціями. 

За даними ряду дослідників [294], білки апікальної мембрани 

ентероцитів тонкого кишечника новонароджених телят з молекулярними 

масами 14,5 та 11 кДа не виявляються в дорослих тварин. Це може вказувати 

на той факт, що білки з молекулярними масами від 10 до 15 кДа плазмолеми 

ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят є рецепторами, які 

задіяні в трансмембранному транспорті імуноглобулінів молозива в 

нативному стані із просвіту кишечника в лімфатичне та кровоносне русло 

тварин. Підтвердженням цьому є той факт, що відомий на даний час 

рецептор FcR-γ, який переносить IgG1 та IgG3 у зрілому віці тварин, має 

молекулярну масу 15 кДа [596]. За даними авторів [586] відомо, що IgG 

становить основну частку загального Ig в складі молозива корів. Зокрема, 

ізоформа IgG1 складає приблизно 80 % загального IgG [449], тоді як 

співвідношення вмісту IgG, IgM та IgA у молозиві корів молочного напрямку 

продуктивності становить 85–90 %, 7 % та 5 % відповідно [486]. Тому, 

визначення експресії білків з молекулярними масами 10–15 кДа, які можуть 

відповідати рецепторному білку FcR-γ, та корекція їх вмісту у плазмолемі 

ентероцитів телят за допомогою мембранорепаративних засобів може мати 

одне з ключових значень у формуванні колострального імунітету в цих 

тварин. 
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Під час розділення білків мембран ентероцитів методом електрофорезу 

у поліакриламідному гелі було виділено значну їх кількість з молекулярними 

масами від 10 до15 кДа.  

Під час вивчення складу білків плазмолеми ентероцитів у щойно 

народжених телят, які ще не вживали молозиво (до 1-ї години після 

народження) було виявлено 9,45±0,35 % білків з молекулярними масами від 

10 до 15 кДа від загальної кількості всіх білків у мембрані.  

Через 6 годин після народження в плазмолемі ентероцитів телят 

контрольної групи було встановлено збільшення вмісту білків з 

молекулярними масами від 10 до 15 кДа на 80,7 % (p≤0,001), порівнюючи з 

показником у телят до першого випоювання їм молозива (рис. 5.14). Рівень  

 

 

Рис. 5.14. Вміст білків з молекулярними масами від 10 до 15 кДа у 

плазмолемі ентероцитів телят, в об’ємних одиницях, М±m, n=3 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показником у 

телят контрольної групи 

 

білків цієї фракції склав 21,86 % (рис. 5.15) від загального вмісту всіх білків у 

 

*** 

*** 

** 

*** 



 

253 
 

 

Рис. 5.15. Вміст білків з молекулярними масами від 10 до 15 кДа у 

плазмолемі ентероцитів телят, у %, М±m, n=3 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показником у 

телят контрольної групи 

 

мембрані. Натомість, у плазмолемі ентероцитів телят першої і другої 

дослідних груп у вказаний період вміст білків цієї фракції знижувався на 25,3 

та 15,6 % відповідно, порівнюючи з таким у телят до випоювання молозива 

[437]. Однак, порівнюючи із загальним вмістом білків у мембрані 

ентероцитів, відсоток білків із молекулярними масами 10–15 кДа мав 

тенденцію до зростання – 9,52±0,56 % та 10,16±0,35 % у телят першої і другої 

дослідних груп відповідно, порівнюючи з таким у телят до випоювання 

молозива (9,45±0,35).  

Через 24 години після народження в плазмолемі ентероцитів телят 

контрольної групи встановлено достовірне зниження вмісту фракції білків з 

молекулярними масами 10–15 кДа на 12,4 % (p≤0,05), порівнюючи з 

показником у телят до першого випоювання їм молозива (рис. 5.14).  

Натомість, у загальному об’ємі білків плазмолеми ентероцитів вміст 

білків цієї фракції збільшився і становив 11,2 %, порівнюючи з таким у телят 

*** 

*** 

** 
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до першого випоювання молозива (9,45±0,35 %) (рис. 5.15). Вважаємо, це 

може вказувати на відносне зростання вмісту білків з молекулярними масами 

10–15 кДа, порівнюючи з білками інших фракцій за рахунок загального 

зменшення вмісту останніх у складі плазмолеми ентероцитів.  

У плазмолемі ентероцитів телят першої і другої дослідних груп через 

24 години після народження реєстрували абсолютне збільшення вмісту білків 

з молекулярними масами 10–15 кДа, як порівнюючи з показником у телят до 

першого випоювання їм молозива у 2,2 (p≤0,01) і 1,6 раза (p≤0,05) відповідно, 

так і порівнюючи з показником у тварин контрольної групи через 24 години 

після народження в 1,9 (p≤0,001) та 1,3 раза (p≤0,01) відповідно. Вважаємо, 

через 24 години після народження, збільшення вмісту білків з 

молекулярними масами 10–15 кДа у плазмолемі ентероцитів телят першої і 

другої дослідних груп до 21,18±1,49 % і 15,0±1,35 % відповідно, порівнюючи 

з цим показником у телят до першого випоювання їм молозива (9,45±0,35 %) 

та в телят контрольної групи у віці 24 години (11,16±0,19 %) може вказувати 

на збільшення частки рецепторних білків FcR-γ, що переносять IgG1 та IgG3 

[712]. Підтвердженням цьому є результати наших дослідженнь [72, 193] та 

дані табл. 8.8 і рис. 8.13, в яких через 24 години після народження телят 

реєстрували достовірне збільшення в сироватці їх крові вмісту загального 

білка та імуноглобулінів, що транспортуються з просвіту кишечника в 

кровоносне русло за допомогою білка FcR-γ цієї фракції.  

Таким чином, застосування новонародженим телятам нативних ліпосом 

з фосфоліпідного бішару на основі соєвого лецитину та препарату 

«Мембраностабіл», порівнюючи з контролем, вже до кінця першої доби 

життя телят достовірно стимулює в 2,1 (p≤0,001) та 1,6 раза (p≤ 0,01) 

відповідно, синтез та експресію білків з молекулярними масами 10–15 кДа 

плазмолеми ентероцитів порожньої кишки. Зростання експресії білків 

плазмолеми ентероцитів з молекулярними масами 10–15 кДа під впливом 

нативних ліпосом із фосфоліпідного бішару та препарату «Мембраностабіл» 
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сприяє підвищенню рівня колостральних імуноглобулінів в сироватці крові 

новонароджених телят. 

 

5.6.2 Білки з молекулярними масами 15–24 кДа плазмолеми 

ентероцитів новонароджених телят 

Розподіл білків плазмолеми ентероцитів новонароджених телят під час 

електрофорезу в поліакриламідному гелі показав, що білки із молекулярними 

масами 15–24 кДа на даному макродомені клітини мають високий вміст, який 

складає 32,27±0,49 %. 

У фракцію білків з молекулярними масами 15–24 кДа входить і 

кальмодулін (16,7 кДа). Він бере участь у регуляції іонного транспорту в 

кишечнику, зв'язує і активує більше 40 мішеней. Кальмодуліну плазматичної 

мембрани кишечника належить провідна роль у регуляції транспорту Na, Cl, 

він регулює також рівень Са2+ у ділянці термінальної сітки. За деяких 

патологій (діарея) активність кальмодуліну підвищується, збільшується потік 

Са2+ і знижується потік Na+ і Cl- [294].  

Вже через 6 годин після народження вміст білків з молекулярними 

масами 15–24 кДа в плазмолемі ентероцитів порожньої кишки телят 

контрольної групи достовірно знизився на 41,0 %, (p≤0,001), а в телят першої 

і другої дослідних груп – на 26,9 % (p≤0,01) і 6,6 % відповідно, порівнюючи з 

показником у телят до першого випоювання їм молозива (рис. 5.16). Також, у 

цей період спостерігається достовірне зниження рівня цих білків з 

32,27±0,49 % до 24,37±0,31 % (p≤0,001) в загальному макродомені 

плазмолеми ентероцитів телят контрольної групи (рис. 5.17). У телят першої 

дослідної групи через 6 годин після народження цей показник залишався 

майже незмінним, а в телят другої дослідної групи він достовірно (p≤0,001) 

зріс з 32,27±0,49 % до 38,42±0,6 %, порівнюючи з показником у телят до 

першого випоювання молозива [437]. 

Через 24 години після народження телят вміст білків з молекулярними 

масами 15–24 кДа у плазмолемі ентероцитів знижується порівняно з цим  
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Рис. 5.16. Вміст білків з молекулярними масами від 15 до 24 кДа у 

плазмолемі ентероцитів телят, в об’ємних одиницях, М±m, n=3 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показником у 

телят контрольної групи 

 

показником у телят до першого випоювання молозива: в телят контрольної 

групи на 30,5 %, у телят першої дослідної групи на 39,2 %, в телят другої 

дослідної групи на 32,3 % (рис. 5.16). В загальному макродомені плазмолеми 

ентероцитів телят контрольної групи процентне співвідношення цих білків у 

добовому віці складає: в телят контрольної групи 30,2±0,35 %, телят першої 

дослідної групи 23,4±0,32 %, в телят другої дослідної групи 24,9±0,33 % 

(рис. 5.17). 

Тобто, спостерігається стійке зниження вмісту білків цієї фракції в 

плазмолемі ентероцитів телят, як в об’ємних одиницях, так і в 

співвідношенні до інших фракцій. В цей період також чітко прослідковується 

достовірно (p≤0,001) нижчий вміст білків з молекулярними масами 15–24 кДа 

у плазмолемі ентероцитів порожньої кишки телят першої та другої дослідних 

груп у 1,2 та 1,2 раза відповідно, порівнюючи з показником у телят 

контрольної групи. Вважаємо, це може відбуватися за рахунок зростання 

*** 

*** 

** 
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Рис. 5.17. Вміст білків з молекулярними масами від 15 до 24 кДа у 

плазмолемі ентероцитів телят, у %, М±m, n=3 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показником у 

телят контрольної групи  

 

пулу білків тих фракцій, до складу яких входять рецепторні протеїни, що 

зв’язують колостральні імуноглобуліни та сприяють їх транспорту в 

кровоносне русло телят [437]. 

Таким чином, у плазмолемі ентероцитів порожньої кишки 

новонароджених телят у період формування колострального імунітету 

впродовж першої доби після народження відбуваються значні зміни в 

експресії білків з молекулярними масами 15–24 кДа. Це вказує на швидку 

структурну перебудову плазматичної мембрани ентероцитів порожньої 

кишки великої рогатої худоби в ранній постнатальний період, що, безумовно, 

має вплив на процеси активного і пасивного транспорту речовин у травному 

каналі цих тварин. 

 

*** 

*** 

*** 
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5.6.3 Дослідження експресії білків з молекулярними масами 37 кДа, 

40, 43 кДа у плазмолемі ентероцитів порожньої кишки новонароджених 

телят 

Відомо, що білкові рецептори до IgG FcγRIIа/CD32 мають молекулярну 

масу (ММ) близько 40 кДа, а молекулярні маси їх ізоформ можуть сягати від 

37 до 43 кДа [201, 346, 351, 554]. Зв’язуючи IgG у кишечнику за величини рН 

6,0–6,5 рецептор FcRn забезпечує однонаправлений транспорт 

імуноглобулінів через апікальну мембрану (АМ) ентероцита і його внутрішнє 

середовище до базолатеральної мембрани (БМ), де pH становить 7,0–7,5 [434, 

461]. 

У діапазоні 30–50 кДа, було відмічено три смуги білкових фракцій, що 

відповідають молекулярним масам 37 кДа, 40 кДа та 43 кДа. 

Результати дослідження експресії білків з ММ 37, 40 та 43 кДа показали 

відносно високий їх вміст у мембранній фракції лізатів ентероцитів порожньої 

кишки новонароджених телят до першого випоювання їм молозива. Це, на 

нашу думку, засвідчує готовність рецепторних білків до транспортування 

імуноглобулінів з першої порції молозива через ентероцити в кровоносне 

русло. При цьому рівень експресії білків з ММ 37 кДа був на 78 % та 61,2 % 

достовірно (p≤0,001) вищим, порівнюючи з рівнем експресії білків з ММ 40 та 

43 кД відповідно (рис. 5.18, 5.19). 

Достовірне зменшення в 1,3 раза (р≤0,01) сумарного вмісту білків з 

ММ 37 кДа, 40 та 43 кДа у плазмолемі ентероцитів порожньої кишки телят 

контрольної групи у віці 6 годин, порівнюючи з цим показником у телят до 

першого випоювання молозива, може бути наслідком активного 

трансцелюлярного перенесення комплексу Ig-рецептор через ентероцит 

(рис. 5.18).  

Натомість, рівень експресії цих білків у мембранній фракції лізатів 

ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят контрольної групи 

через добу після народження достовірно (р≤0,01) збільшився в 1,3 раза, 

порівнюючи з таким через 6 годин (рис. 5.19).  
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Рис. 5.18. Рівень експресії імунорецепторних білків на плазмолемі 

ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят впродовж перших 6 

годин їх життя за застосування нативних ліпосом і препарату 

«Мембраностабіл» 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001, порівнюючи з показником у 

телят до випоювання молозива; ∆р≤0,05, порівнюючи з показником у телят 

контрольної групи у віці 6 годин 

 

Вважаємо, це є наслідком зниження активності трансцелюлярного 

транспорту Ig у кишечнику тварин. Так, максимальне всмоктування Ig 

спостерігається протягом перших годин життя телят, а потім починає 

знижуватися і вже через 6–9 годин знижується удвічі [201]. Натомість, рівень 

експресії білків з ММ 37 кДа, 40 та 43 кДа у плазмолемі ентероцитів 

порожньої кишки новонароджених телят контрольної групи у віці 1 доба є на 

7 % нижчим, порівнюючи з таким у телят до першого випоювання їм 

молозива.  

Сумарний вміст білків з ММ 37 кДа, 40 та 43 кДа у плазмолемі 

ентероцитів новонароджених телят першої дослідної групи у віці 6 годин 

** 
**  ∆ 
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Рис. 5.19. Рівень експресії імунорецепторних білків на плазмолемі 

ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят 1-добового віку за 

застосування нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» 

 

достовірно зменшився в 1,4 раза (р≤0,001), порівнюючи з таким у телят до 

першого випоювання молозива, та в 1,1 раза (р≤0,05), порівнюючи з цим 

показником у телят контрольної групи у віці 6 годин. Це вказує на те, що під 

дією застосованих нами фосфоліпідів у складі нативних ліпосом 

підвищується активність трансцелюлярного перенесення Ig у комплексі Ig-

рецептор [61].  

У плазмолемі ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят 

першої дослідної групи у віці 1 доба, порівнюючи із 6-годинним віком цих 

тварин, нами встановлено достовірне збільшення в 1,56 раза (р≤0,01) 

сумарного вмісту білків з ММ 37 кДа, 40 та 43 кДа (рис. 8.18, 8.19). 

Натомість, збільшення на 7,5 % сумарного вмісту білків з ММ 37 кДа, 40 та 

43 кДа у плазмолемі ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят 

першої дослідної групи, порівнюючи з телятами контрольної групи у віці 

1 доба, вважаємо, може бути наслідком репарації апікальної і 

базолатеральної мембран ентероцитів та зменшення їх в’язкості [132], що 
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відбулося під впливом застосованого нами препарату. З огляду на це, 

справедливим може бути наше твердження щодо ретранспорту рецепторних 

білків через ентероцит від БМ до АМ з наступною рецепцією Ig молозива і 

трансцелюлярним їх перенесенням, яке під дією застосованого нами 

макрокапсулярного препарату відбувається більш інтенсивно, порівнюючи з 

таким у контрольних телят. 

У плазмолемі ентероцитів порожньої кишки телят другої дослідної 

групи, яким застосували препарат «Мембраностабіл», нами встановлено 

зниження на 20,1 % (р≤0,05) експресії білків з ММ 37 кДа, 40 та 43 кДа у віці 

6 годин та підвищення на 13,3   у добовому віці, порівнюючи з цим 

показником у телят до першого випоювання молозива [65] (рис. 5.18, 5.19).  

Зміни щодо рівня експресії імунорецепторних білків на плазмолемі 

ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят першої і другої 

дослідних груп, порівнюючи з телятами контрольної групи корелюють із 

встановленим нами підвищенням в 1,13 і 1,46 раза вмісту імуноглобуліну G у 

сироватці крові телят добового віку за застосування їм нативних ліпосом та 

препарату «Мембраностабіл» відповідно (див. рис. 5.13).  

Вважаємо за доцільне розглянути рівні експресії кожного із білків, що 

відповідають молекулярним масам ізоформ FcγRIII/CD32.  

Одержані нами дані засвідчують про те, що в плазмолемі ентероцитів 

порожньої кишки новонароджених телят вміст білку з ММ 37 кДа є досить 

високим (рис. 5.20).  

Через 6 годин після народження концентрація білку з ММ 37 кДа у 

плазмолемі ентероцитів порожньої кишки телят контрольної групи 

достовірно знижується на 23,7 % (р≤0,01), а в телят першої і другої дослідної 

груп – на 43,2 % (р≤0,001) і 36,6 % (р≤0,01) відповідно (рис. 5.20, 5.21).  

Це засвідчує активну участь білка з ММ 37 кДа у транспорті Ig у період 

формування колострального імунітету в новонароджених телят, причому цей 

процес є значно більш інтенсивним за впливу нативних ліпосом та препарату 

«Мембраностабіл». 
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Рис. 5.20. Рівень експресії імунорецепторних білків з молекулярною 

масою 37 кДа на плазмолемі ентероцитів порожньої кишки новонароджених 

телят за застосування нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» 

 

 
Рис. 5.21. Рівень експресії імунорецепторних білків з молекулярною 

масою 37 кДа на плазмолемі ентероцитів порожньої кишки новонароджених 

телят за застосування нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» 

Примітка: ***р≤0,001, порівнюючи з показником у телят контрольної 

групи у віці 1 доба 

*** 
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Через 1 добу після народження концентрація білку з ММ 37 кДа у 

плазмолемі ентероцитів порожньої кишки телят контрольної групи майже не 

змінилася, порівнюючи із 6-ю годиною їх життя, тоді як у телят першої та 

другої дослідних груп вона достовірно зросла на 48,5 % та 62,9 % (р≤0,001) 

відповідно [61, 65]. При цьому різниця в експресії на плазмолемі ентероцитів 

білка з ММ 37 кДа в добовому віці між телятами контрольної і другої 

дослідної груп складає 28 % на користь останньої і є достовірною (р≤0,001) 

(рис. 5.21). Отримані нами результати є підтвердженням більш активного 

трансмембранного перенесення комплексу імуноглобулін/рецептор, а також 

більш швидкого відновлення плазмолеми ентероцитів і ретранспорту 

імунорецепторного білка з ММ 37 кДа від БМ до АМ для послідуючого 

перенесення Ig молозива в кров, що відбувається за впливу нативних ліпосом 

та, особливо, препарату «Мембраностабіл» у телят другої дослідної групи, 

порівнюючи з телятами контрольної групи.  

Концентрація білку з ММ 40 кДа в плазмолемі ентероцитів порожньої 

кишки новонароджених телят є більш, ніж у 4 рази меншою, порівнюючи з 

білком 37 кДа (рис. 5.22). 

Через 6 годин після народження експресія цього білка на плазмолемі 

ентероцитів телят контрольної групи зменшилась у 2,5 раза (р≤0,001), тоді як 

у телят першої та другої дослідних груп вона мала тенденцію до збільшення в 

1,06 та 1,11 раза відповідно (рис. 5.22). 

Ретранспорт білків з ММ 40 кДа плазмолеми ентероцитів порожньої кишки 

новонароджених телят контрольної групи з БМ до АМ затримується і 

відновлюється тільки в добовому віці цих тварин, чого не спостерігається в 

телят дослідних груп за впливу нативних ліпосом та препарату 

«Мембраностабіл». Так, через 1 добу після народження експресія білка з ММ 

40 кДа у плазмолемі ентероцитів порожньої кишки телят контрольної групи 

достовірно зросла більш ніж у 3,2 раза (р≤0,001), порівнюючи із 6-ю годиною 

їх життя та на 32,6 % (р≤0,01), порівнюючи з цим показником телят до 

першого випоювання їм молозива.  
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Рис. 5.22. Рівень експресії імунорецепторних білків з молекулярною 

масою 40 кДа на плазмолемі ентероцитів порожньої кишки новонароджених 

телят за застосування нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» 

Примітка: ***р≤0,001, порівнюючи з показником у телят до 

випоювання молозива 

 

Зазначимо, що в телят першої дослідної групи в добовому віці експресія 

білка з ММ 40 кДа є достовірно (р≤0,001) вищою, порівнюючи з такою в 

телят до першого випоювання молозива та на 6-ту годину життя в 1,65 і 1,55 

раза відповідно [61] (рис. 5.22, 5.23). Рівень експресії білків з ММ 40 кДа на 

плазмолемі ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят другої 

дослідної групи, яким застосовували препарат «Мембраностабіл», 

підвищилась на 32,3 % (р≤0,01), порівнюючи з таким у телят до першого 

випоювання молозива та на 19,3 % (р≤0,05), порівнюючи з 6-ю годиною їх 

життя [65] (рис. 5.22, 5.23). 

Отримані нами результати вказують як на високу інтенсивність 

ретранспорту рецепторних білків з ММ 40 кДа до АМ від БМ ентероциту 

після трансцелюлярного перенесення імуноглобулінів молозива за 

*** 
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Рис. 5.23. Рівень експресії імунорецепторних білків з молекулярною 

масою 40 кДа на плазмолемі ентероцитів порожньої кишки новонароджених 

телят за застосування нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» 

 

механізмом однонаправленого транспорту Ig, так і на можливість активного 

синтезу цих білків у власне самих ентероцитах у процесі формування 

колострального імунітету за впливу застосованих нами препаратів 

«Мембраностабіл» і нативних ліпосом. 

Концентрація білків з ММ 43 кДа на плазмолемі ентероцитів порожньої 

кишки телят до першого випоювання їм молозива є в 2,5 раза меншою, 

порівнюючи з білками, що мають ММ 37 кДа. У процесі формування 

колострального імунітету у новонароджених телят експресія цих білків на 

плазмолемі ентероцитів є подібною до білків з ММ 37 кДа (рис. 5.24).  

Так, через 6 годин після народження рівень експресії білків з ММ 

43 кДа у плазмолемі ентероцитів порожньої кишки телят контрольної групи 

достовірно знизився на 19 % (р≤0,05), а в телят першої дослідної групи – на 

40,4 % (р≤0,01) [61], тоді як у телят другої дослідної групи цей показник в 

продовж перших 6 годин життя залишався стабільним [65] (рис. 5.24). 

Через 1 добу після народження експресія білків з ММ 43 кДа у 

плазмолемі ентероцитів телят контрольної групи достовірно підвищилась на 
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Рис. 5.24. Рівень експресії імунорецепторних білків з молекулярною 

масою 43 кДа на плазмолемі ентероцитів порожньої кишки новонароджених 

телят за застосування нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» 

Примітки: *р≤0,05 **р≤0,01, порівнюючи з показником у телят до 

випоювання молозива 

 

29 % (р≤0,01), а в телят першої і другої дослідних груп – у 1,8 (р≤0,001) і 1,23 

(р≤0,05) раза, порівнюючи з показником на 6-ту годину їх життя (рис. 5.25).  

Зокрема, рівень експресії білків з ММ 43 кДа у плазмолемі ентероцитів 

порожньої кишки телят другої дослідної групи достовірно підвищився на 

28,3 % (р≤0,01) у віці 1 доба, порівнюючи з таким у телят до першого 

випоювання їм молозива. Останнє може бути свідченням активного синтезу 

цих білків у власне самих ентероцитах у процесі формування колострального 

імунітету в новонароджених телят за впливу застосованого нами препарату 

«Мембраностабіл». Так, на 1-шу добу життя телят другої дослідної групи 

вміст у плазмолемі ентероцитів порожньої кишки білка з ММ 43 кДа є на 

22,9 % достовірно вищим (р≤0,01), порівнюючи з показником у телят 

контрольної групи [65]. 

На основі отриманих нами даних можна стверджувати, що застосування 

* 

** 
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Рис. 5.25. Рівень експресії імунорецепторних білків з молекулярною 

масою 43 кДа на плазмолемі ентероцитів порожньої кишки новонароджених 

телят за застосування нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл» 

Примітка: **р ≤ 0,01 – порівняно з показником у телят контрольної 

групи у віці 1 доба 

 

новонародженим телятам нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл» 

стимулює синтез та експресію білків з молекулярними масами 37 кДа, 40 та 

43 кДа на плазмолемі ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят. 

Отримані нами дані дозволяють висловити припущення про ретранспорт 

імунорецепторних білків з молекулярними масами 37 кДа, 40 та 43 кДа від 

БМ до АМ ентероциту під впливом нативних ліпосом та препарату 

«Мембраностабіл» з метою багаторазового перенесення імуноглобулінів 

молозива в кров у період формування колострального імунітету у 

новонароджених телят. Це має позитивний вплив на формування 

колострального імунітету та дозволяє запобігти розвитку розладів травлення в 

цих тварин у період раннього постнатального онтогенезу. 

 

** 
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5.6.4 Дослідження експресії білків з молекулярними масами від 50 

до 75 кДа у плазмолемі ентероцитів порожньої кишки новонароджених 

телят 

На сьогодні відомо 26 фракцій білків у апікальній і 29 у 

базолатеральній мембрані ентероцитів [310]. До фракції білків з 

молекулярними масами від 50 до 75 кДа мембран ентероцитів порожньої 

кишки новонароджених телят можна віднести відомі на сьогодні три 

рецептори, які зв’язують той чи інший імуноглобулін та транспортують його 

через клітину в кровоносне русло. Так, згідно з результатами досліджень 

японських вчених [641], молекулярна маса мономеру Fcα/μR та його димеру 

становить 65–70 кДа і ~ 130 кДа, відповідно. Рецепторний білок Fcα/μR з 

високою спорідненістю зв’язується з IgM та в 10 разів нижчою спорідненістю 

– із IgA [594]. Селективний транспорт IgM є досить важливим, оскільки 

останній є головним імуноглобуліном, що створює імунний захист у теляти 

впродовж перших декількох діб його життя [436].  

Другим білком є рецептор FcαRI молекулярна маса ізоформи a.1 якого 

коливається в межах від 55 до 75 кДа [98, 602]. Третім є рецепторний білок 

FcRn. Деякі дослідники повідомляють, що структура неонатального 

рецептора FcRn у тварин різних видів є схожою [382, 512, 621], а 

молекулярна маса FcRn людини становить близько 50 кДа [621]. Відповідно 

до цих даних можна припустити, що до складу білків зазначеної фракції 

входить і неонатальний рецептор FcRn. Цей рецептор має специфічну 

спорідненість з IgG і не тільки транспортує його через клітину, а й відповідає 

за захист від деградації за допомогою клітинних механізмів, що суворо 

регулюються рН-залежним зв'язуванням із рецепторами [448]. FcRn здійснює 

трансцитоз IgG через шар поляризованого епітелію клітин як in vitro, так і in 

vivo [347, 362]. Ця функція FcRn дозволяє здійснити всмоктування і 

транспорт материнських IgG новонародженим через тонкий кишечник. Не 

виключена його аналогічна роль і в плазмолемі ентероцитів новонароджених 

телят. Тому, гіпотетично, рівень колостральних імуноглобулінів у крові 
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новонароджених телят у великій мірі має залежати від білків плазмолеми 

ентероцитів порожньої кишки виключно цієї фракції. Крім того, з даних 

досліджень Schmidt U.M. та співавторів [499, 577], відомо, що білки мембран 

ентероцитів кролика з молекулярними масами 65 і 77 кДа, які присутні в 

постнатальному періоді онтогенезу, з розвитком тварини зникають. 

Після народження теляти у плазмолемі ентероцитів порожньої кишки 

наявний досить великий вміст білків з молекулярними масами від 50 до 

75 кДа, а саме 10,72±0,98 % від загального вмісту всіх білків. Під час нашого 

дослідження було встановлено, що рівень білків цієї фракції з віком теляти 

знижується. Так, вже через 6 годин після народження у плазмолемі 

ентероцитів телят контрольної групи вміст білків з молекулярними масами 

від 50 до 75 кДа знизився на 26,9 %, а в телят першої та другої дослідних 

груп – на 26,1 % (p≤0,05) і 48,8 % (p≤0,01) відповідно, порівнюючи з їх 

вмістом у телят до першого випоювання їм молозива [68] (рис. 5.26).  

 

 

Рис. 5.26. Білки з молекулярними масами від 50 до 75 кДа плазмолеми 

ентероцитів новонароджених телят, в об’ємних одиницях, М±m, n=3 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, порівнюючи з показником у телят 

контрольної групи  

* 

** 

** 
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Натомість, достовірні зміни (p≤0,05) в процентному співвідношенні, 

порівнюючи з білками інших фракцій, були відмічені тільки в телят другої 

дослідної групи, де цей показник знизився з 10,72±0,98 % (до першого 

випоювання телятам молозива) до 7,0±0,53 % через 6 годин після їх 

народження (рис. 5.27). 

 

 

Рис. 5.27. Білки з молекулярними масами від 50 до 75 кДа мембран 

ентероцитів новонароджених телят, у %, М±m, n=3 

Примітки: *р≤0,05, **р≤0,01, порівнюючи з показником у телят 

контрольної групи 

 

Через 1 добу після народження вміст білків з молекулярними масами 

50–75 кДа у плазмолемі ентероцитів телят контрольної групи достовірно 

(p≤0,001) знизився на 89,6 %, а в телят першої та другої дослідних груп – на 

58,3 % та 46,1 % відповідно, порівнюючи з показником у новонароджених 

телят до першого випоювання їм молозива [68] (рис. 5.26). 

Встановлено, що частка, яка припадає на білки плазмолеми ентероцитів 

цієї фракції, порівнюючи із загальним їх вмістом у цій мембрані через 1 добу 

після народження в телят контрольної групи становить лише 1,5±0,66 %.  

* ** 

** 
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Натомість, у телят першої і другої дослідних груп частка цих білків 

становить 5,34±0,58 % та 6,59±0,56 % відповідно (рис. 5.27). 

Вважаємо, отримані результати можуть вказувати на подовження в часі 

процесу активного транспорту імуноглобулінів у нативному стані в тонкому 

кишечнику теляти під дією нативних ліпосом та препарату 

«Мембраностабіл» [68]. Підтвердженням цьому є результати щодо вмісту 

IgM в сироватці крові телят дослідної групи, який транспортується за 

допомогою рецепторних білків Fcα/μR. Так, на 24-ту годину після 

народження телят у сироватці їх крові нами встановлено достовірно вищий 

(p≤0,01) вміст IgM, як у телят першої, так і в телят другої дослідних груп.  

Встановлення залежності між вмістом IgM у сироватці крові телят 

контрольної та дослідних груп (див. рис. 5.12) і експресією білків 

плазмолеми ентероцитів із молекулярними масами 50–75 кДа вказує на 

сильний зворотній кореляційний зв’язок між цими показниками (рис. 5.28).  

 

 

Рис. 5.28. Кореляційний зв’язок між вмістом IgM у сироватці крові та 

білками плазмолеми ентероцитів телят з молекулярними масами від 50 до 

75 кДа 
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Так, кореляційний зв’язок, що зазвичай знаходиться в межах від 0 до 

±1, в 1-добовому віці телят контрольної групи становив (‒0,9986), а в телят 

першої та другої дослідних груп (‒0,8197) і (‒0,9985) відповідно [68]. 

Отже за результатами наших досліджень встановлено, що в плазмолемі 

ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят у період формування 

колострального імунітету впродовж першої доби після народження за впливу 

нативних ліпосом на основі соєвого лецитину та препарату 

«Мембраностабіл» відбуваються значні зміни в експресії білків, порівнюючи 

з такими у телят контрольної групи. Білки плазмолеми ентероцитів з 

молекулярними масами від 50 до 75 кДа відповідають трьом рецепторам 

Fcα/μR, FcαRI та FcRn, що задіяні в транспорті імуноглобулінів молозива в 

нативному стані із просвіту кишечника в кров теляти. Застосування 

новонародженим телятам препаратів з нативних ліпосом на основі соєвого 

лецитину та препарату «Мембраностабіл» сприяє подовженню часу для 

трансмембранного перенесення імуноглобулінів з молозива корови-матері в 

кров новонародженого теляти. На це вказує достовірно вища експресія білків 

плазмолеми ентероцитів з молекулярними масами 50–75 кДа в 1-добовому 

віці телят першої (5,34±0,58 %) та другої (6,59±0,56 %) дослідних груп, 

порівнюючи з телятами контрольної групи (1,5±0,66 %). Рівень експресії 

білків плазмолеми ентероцитів з молекулярними масами 50–75 кДа має 

сильний зворотній кореляційний зв'язок із вмістом IgM в сироватці крові 

телят 1-добового віку.  

 

Висновки 

1. Ефективними засобами профілактики порушень колострального 

імунітету і розвитку розладів травлення у новонароджених телят є нативні 

ліпосоми, що мають вигляд макрокапсул і виготовлені з лецитину соєвого 

знежиреного, та ліпосомальний препарат «Мембраностабіл» з 

водорозчинними формами вітамінів А та Е у складі. Застосування, цих 

препаратів новонародженим телятам у дозі 5 мл на тварину з теплою водою 
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(t=37 0С) в об’ємі 50 мл, один раз на добу, за 15–20 хвилин до випоювання 

молозива/перехідного молока, впродовж 10-ти діб нормалізує клінічний стан 

тварин і морфологічні показники їх крові, а саме якісний склад мембран 

еритроцитів, кількість еритроцитів і лейкоцитів та показники лейкограми. 

2. За впливу препарату «Мембраностабіл» на організм 

новонароджених телят у період формування колострального імунітету в 

сироватці крові тварин у віці 6 годин достовірно підвищується вміст білка 

загального в 1,2 раза (р≤0,01), імуноглобуліну М – у 2,5 раза (р≤0,001), 

імуноглобуліну G – в 1,4 раза (р≤0,01). Під дією препарату 

«Мембраностабіл» у сироватці крові телят впродовж першої доби їхнього 

життя підвищується концентрація білка загального та імуноглобуліну М в 1,2 

раза та імуноглобуліну G – в 1,5 раза (р≤0,01).  

3. Підвищення рівня колострального імунітету у новонароджених 

телят за застосування нативних ліпосом характеризується достовірним 

збільшенням у сироватці їхньої крові концентрації білка загального в 1,3 раза 

(р≤0,001) та імуноглобуліну М – у 2,5 раза (р≤0,001) у віці 6 годин, а також 

достовірним збільшенням концентрації білка загального в 1,3 раза (р≤0,001) 

та імуноглобуліну М – в 1,3 раза (р ≤ 0,01) в однодобовому віці тварин.  

4. Застосування новонародженим телятам препарату 

«Мембраностабіл» є дієвим засобом профілактики другої фази 

імунодефіциту у великої рогатої худоби, що в 7 й 11-добовому віці тварин 

характеризується достовірно вищими показниками в сироватці їхньої крові 

білка загального в 1,3 та 1,3 раза (р≤0,001), імуноглобуліну М – в 1,1 (р≤0,05) 

та 1,6 раза (р≤0,001), імуноглобуліну G – у 1,3 та 1,3 раза (р≤0,01) відповідно. 

5. Пероральне застосування нативних ліпосом спричиняє достовірне 

підвищення у сироватці крові новонароджених телят у віці 6 годин вмісту 

альбумінів в 1,3 раза (р≤0,05), трансферинів – в 1,4 раза (р≤0,001), 

гаптоглобінів – в 1,5 раза (р≤0,001), глюкози – в 1,3 раза (р≤0,05). За дії 

нативних ліпосом у сироватці крові телят добового віку є достовірно вищим 

рівень альбумінів в 1,2 раза (р≤0,05), трансферинів – в 1,3 раза (р≤0,001), 
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гаптоглобінів – у 1,3 раза (р≤0,05), Фосфору неорганічного – в 1,3 раза 

(р≤0,01) та нижчим рівень сечовини – в 1,4 раза (р≤0,01). 

6. Застосування вітамінів А та Е в складі препарату «Мембраностабіл» 

забезпечує стабільність обміну білків в організмі новонароджених телят і 

стимулює підвищення білоксинтезувальної здатності гепатоцитів, що в 7-

добовому віці телят характеризується достовірно вищим вмістом у сироватці 

крові альбумінів в 1,5 раза (р≤0,01), трансферинів – в 1,4 раза (р≤0,01) та 

нижчим рівнем сечовини в 2,0 раза (р≤0,001) і креатиніну в 1,1 раза (р≤0,05), 

а у віці 11 діб – нижчим вмістом сечовини у 2,2 раза (р≤0,001) і креатиніну в 

1,5 раза (р≤0,001). 

7. Стимуляція синтезу білків плазмолеми ентероцитів порожньої 

кишки за умов застосування нативних ліпосом забезпечує підвищення рівня 

колострального імунітету в організмі новонароджених телят і пролонгує час 

транспортування імуноглобулінів у нативному стані до кровотоку тварини. У 

плазмолемі ентероцитів порожньої кишки телят це проявляється достовірно 

вищою у 2,1 раза (p≤0,001) експресією білків з молекулярними масами 10–

15 кДа, та в 4,0 рази (p≤0,001) білків з молекулярними масами 50–75 кДа.  

8. Застосування новонародженим телятам впродовж першої доби 

їхнього життя фосфоліпідвмісного препарату «Мембраностабіл» стимулює 

процеси синтезу й експресії білків плазмолеми ентероцитів порожньої 

кишки, що здійснюють трансмембранний транспорт колостральних 

імуноглобулінів до кровотоку тварини. Це проявляється достовірно вищою 

експресією у плазмолемі ентероцитів білків з молекулярними масами 10–15 

кДа в 1,6 раза (p≤0,05), білків з молекулярними масами 37–43 кДа в 1,2 раза 

(p≤0,001) і білків з молекулярними масами 50–75 кДа у 5,2 раза (p≤0,01). 

В розділі використані матеріали наукових статей, тез [37, 61, 64, 65, 68, 69, 

72, 73, 75, 76, 77, 192, 193, 232, 284, 436, 437]. 
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РОЗДІЛ 6 

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Серед систем організму, які є життєво важлими, особливе значення 

мають дві системи – спадковість і імунітет. Система імунітету забезпечує 

підтримання генетичного гомеостазу особин у процесі онтогенезу [190]. 

Спадковість визначає індивідуальний розвиток організму, об’єм реалізації 

якого забезпечується обов’язковими і специфічними для кожного етапу 

розвитку організму умовами середовища [227].  

Відомо, що максимальна ефективність тваринництва можлива тільки за 

умови, коли генетично обумовлена продуктивна здатність організму, що є 

специфічною для тварин кожного виду, а також технологія годівлі, 

утримання і господарського використання тварин будуть приведені в 

найбільш повну відповідність. Тільки за таких умов можна успішно вирішити 

головне завдання інтенсивного тваринництва – добитися максимальної 

продуктивності тварин [138]. 

Складність екологічно обґрунтованих заходів профілактики 

захворювань тварин проявляється в тому, що до цього часу немає чітко 

відпрацьованих методів діагностики порушень і диференціальної діагностики 

їх від інших хвороб, не завжди враховуються адаптаційні можливості тварин 

з відповідними порушеннями стану їх здоров’я та відсутні виражені 

симптоми захворювань. 

Результати наших досліджень вказують на зміни мікроклімату 

тваринницьких приміщень в досліджуваних господарствах за рахунок 

недостатньої вентиляції та значного підвищення вологості повітря. Однією з 

причин цього є виділення водяних парів з повітрям, що видихає корова, а 

також випаровується (випотіває) з поверхні її тіла. Відомо, що таким чином, 

корова з масою тіла 400 кг за 1 добу виділяє 8,7–13,4 кг води [472, 485]. 

Встановлено, що підвищення вологості повітря відбувається за зміни 

температурного режиму приміщень, що сприяє порушенню терморегуляції в 

корів. Це пов’язано з тим, що за підвищеної вологості і високої температури 
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повітря тепловіддача в корів зменшується, а за низької температури, навпаки, 

збільшується. Результатом цього є розлад діяльності органів та систем 

організму і виникнення хвороб. Разом з цим, у зимово-весняний період року 

в закритих тваринницьких приміщеннях, встановлено підвищення 

концентрації вуглекислого газу. Так, корова за добу виділяє 4800 л СО2. В 

багатьох корів виявлені зміни функції зовнішнього і тканинного дихання – 

тахікардія, симптоми ацидозу. За рахунок не своєчасного прибирання гною, в 

приміщенні накопичується аміак, який подразнює слизові оболонки очей і 

дихальних шляхів, особливо в новонароджених телят, що знаходяться в цих 

приміщеннях, а не в родильних відділеннях. Захисні властивості дихальних 

шляхів у тварин знижуються, виникає риніт, ларингіт, бронхіт, 

бронхопневмонія. Внаслідок всмоктування аміаку в кров гемоглобін 

перетворюється у лужний гематин. Функція еритроцитів з транспортування 

Оксигену погіршується і це призводить до розвитку гіпоксії у тварин. 

 Внаслідок гниття білків, що містять Сульфур, утворюється сірководень 

– токсична речовина, яка має подразнювальну дію. Вступаючи в реакцію з 

лугами вологих слизових оболонок, сірководень утворює Натрію і Калію 

сульфіди, які всмоктавшись у кров, гідролізуються. Сірководень звільняється 

і з’єднується із Ферумом гемоглобіну, перетворюючи його в сірчистий 

Ферум. Еритроцити втрачають властивість поглинати Оксиген і дихальна 

функція крові порушується. 

Життєдіяльність тварин залежить не тільки від обміну речовин та 

енергії між організмом і навколишнім середовищем, а й від впливу 

антропогенних факторів, тобто – від безпосередньої діяльності людини. Так, 

на життєздатність і продуктивність тварин впливають створені людиною 

умови: комфортність приміщення, стресові чинники, скупчене утримання 

тварин, технологія утримання і годівлі, якість кормів, збалансованість 

раціонів тощо. 

Слід підкреслити, що патогенний вплив вищезазначених факторів на 

тварин у досліджуваних нами господарствах є різним і, значною мірою, 
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залежить від їх поєднання. Нами встановлено особливості «патогенетичного 

комплексу», який впливає на організм тварин, визначає характер перебігу і 

клінічний прояв хвороб, їх наслідки. Так, більш або менш типовими 

«стійловими» хворобами для великої рогатої худоби в господарствах є 

ацидоз, остеодистрофія, кетоз, гіповітамінози, мікроелементози. 

Характерним для таких поліпатологій є те, що ознаки порушень обміну 

мінеральних речовин в організмі дорослих тварин (остеодистрофія) і 

молодняку (рахіт), на фоні мікроелементозів, проявляються ураженням 

скелету, нервової та м’язової систем і печінки. Різниця полягає в тому, що в 

дорослих тварин втрата мінеральних солей відбувається із сформованого 

скелета (особливо хвостові хребці), а в молодняку тварин – за рахунок 

недостатньої мінералізації ростучих кісток. Остеодистрофія і рахіт мають 

поліетіологічний характер, що пов’язаний з умовами утримання в приміщені 

ферми і антропогенними факторами такими, як незбалансованість раціонів за 

вмістом Кальцію, Фосфору, інших макро-, а також мікроелементів, вітамінів 

А та Д, недостатність ультрафіолетового опромінення, відсутність моціону, 

довготривала годівля тварин кормами з високим вмістом органічних кислот 

(силос), дефіцит білка в раціоні тощо. Серед відомих форм остеодистрофії 

(ахолозна, афосфорозна, алкалозна і ацидозна), у корів частіше виявлялась 

ацидозна остеодистрофія, субклінічний кетоз, субклінічний ацидоз, розлади 

травлення та зміни в діяльності серцево-судинної системи.  

Статистичний і системний аналіз етіологічних факторів, клінічних 

досліджень, гематологічних і біохімічних показників крові вказує на 

складний ланцюг реакцій обміну речовин і реакції організму на дефіцит, чи 

надлишок, біогенних елементів та інших біологічно активних речовин. В той 

же час, у патологічний процес втягуються всі види обміну речовин та всі 

органи і системи. У тварин, які не здатні завдяки своїм компенсаторним 

можливостям пристосуватись до змін,  виникають моно- і поліпатології. 

У недопущенні розвитку комплексної патології в тварин вирішальне 

значення має кормова база. У той же час, низька життєздатність 
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новонароджених тварин обумовлюється порушенням технологічних 

параметрів годівлі маточного поголів’я під час тільності, а також, дефіцитом 

біологічно активних речовин у зв’язку з недостатнім надходженням їх з 

кормів раціону, особливо у зимово-стійловий період. Проблеми, які 

виникають у живленні тварин, обумовлюються також деякими іншими 

чинниками, пов’язаними з хімічним складом згодовуваних кормів, умовами 

годівлі, адаптаційними стресами тощо [67, 36, 156]. 

Встановлений нами мінеральний склад раціонів великої рогатої худоби 

досліджуваного господарства був забезпечений лише такими мінеральними 

елементами, як Ферум, Манган і Калій, зокрема, їхній вміст перевищував 

потреби тварин у 1,9 1,17 і 3,6 рази відповідно. Натомість вміст у раціоні 

Купруму, Магнію, Цинку, Натрію, Кальцію і Фосфору задовільняє організм 

тварин від загальної потреби лише на 31,1 %, 86,7, 27,3, 25,8, 79,5 та 61,1 % 

відповідно.  

Відомо, що дефіцит мікроелементів, що є необхідними для 

життєдіяльності симбіотичної флори рубця, веде до зменшення кількості 

інфузорій, а в подальшому – і мікроорганізмів інших видів у вмісті рубця.  

Симбіотична мікрофлора рубця використовує поживні речовини 

кормів, розщеплює клітковину, засвоює аміак і інші форми небілкового 

Нітрогену; поживні речовини кормів піддаються складним перетворенням, 

внаслідок чого синтезуються білки і вітаміни, які мають важливу роль в 

обміні речовин. 

За дефіциту мікроелементів в організм корів поступає менше 

повноцінного білку, летких жирних кислот, вітамінів групи В, самих 

мікроелементів, знижується використання поживних речовин корму, 

змінюється склад летких жирних кислот у рубці, синтезується менше 

пропіонової кислоти, яка володіє глюкогенною і антикетогенною дією. 

Порушення травлення веде до накопичення в травному каналі не 

перетравних кислих токсичних речовин, які викликають подразнення 

слизової оболонки стінки передшлунків, шлунку і кишечника. Порушення 
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рубцевого і шлункового травлення несприятливо впливає на обмін речовин, 

який розвивається в багатьох напрямах за інтенсивністю, рівнем і 

характером. 

Висока продуктивність тварин пов’язана з інтенсивним обміном 

речовин в їх організмі. Для підтримання високої активності обмінних 

процесів необхідне постійне надходження в організм тварини, у чітко 

визначених кількостях і в оптимальних співвідношеннях, багатьох 

компонентів, що беруть участь у метаболізмі. За дефіциту та надлишку 

навіть одного із них настає дисбаланс в обміні речовин. 

Таким чином, ряд факторів обумовлюють зниження вмісту біологічно 

активних речовин, особливо мікроелементів, в організмі жуйних тварин, із 

яких основними є недостатнє їх надходження з кормом, збільшена потреба і 

витрати їх за підвищення продуктивності, а також незадовільне використання 

в результаті порушення функції шлунково-кишкового тракту.  

За дефіциту Кобальту в кормах раціону жуйних тварин порушується 

мікробний синтез вітаміну В12 у шлунково-кишковому тракті, розвивається 

гіповітаміноз цього вітаміну, внаслідок чого зменшується його депонування 

печінкою та іншими органами. Це призводить до розладу обміну речовин та 

розвитку інших патологічних змін в організмі тварин [225]. 

Введення Кобальту до раціону великої рогатої худоби сприяє 

підвищенню інтенсивності синтезу вітаміну В1 у рубцевому вмісті на 88 %, 

вітамінів В2 на 37 %, а В12 у чотири рази [113]. 

За впливу Кобальту в печінці депонуються і активуються вітаміни А, С, 

К, Е, посилюється синтез нікотинової кислоти, рибофлавіну, активується 

синтез вітаміну В6 [225]. 

Дефіцит мікроелементів в організмі, в першу чергу, викликає 

порушення процесів обміну нуклеїнових кислот. Наукові праці авторів [210] 

обґрунтовують підвищення синтезу ДНК і РНК за впливу Кобальту, 

Купруму, Йоду та інших мікроелементів. Крім того, дефіцит мікроелементів, 

вітаміну В12 і фолієвої кислоти впливає на синтез нуклеїнових кислот і їх 
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попередників – пуринових і пірімидинових основ, рівень яких в організмі 

жуйних тварин різко знижується. 

Зазначимо, що повноцінний раціон має містити достатній рівень 

поживних речовин, макро-, мікроелементів і вітамінів, особливо тих, які не 

синтезуються в організмі тварин. Але не менш важливим є згодовування 

тваринам не подрібненого грубого корму, що сприяє збільшенню кількості 

жуйних рухів та, як наслідок, збільшенню виділення слини, яка має лужну 

реакцію і нейтралізує підвищену кислотність у рубці. Важливим є розділення 

тварин на фізіологічні групи та згодовування їм кормів відповідно до стану їх 

організму. 

В умовах ферми суттєву роль у виникненні субклінічного ацидозу та 

пов’язаних з цим розвитком метаболічних змін і вторинних захворювань 

відіграє годівля тварин кислими кормами. 

Під час диспансерного обстеження в сухостійних корів нами виявлено 

низький показник рН вмістимого рубця (5,62±0,05). Це вказує на розвиток у 

тварин субклінічного ацидозу та, під дією протеїногенних амінів, спричиняє 

розвиток вторинних захворювань таких, як запалення міжпальцевої щілини, 

що ми і спостерігали у досліджуваних нами тварин (див. рис. 3.2). Зокрема 

відомо, що за низького показника рН рубцевого вмісту під впливом 

молочнокислих бактерій руйнуються деякі амінокислоти та утворюються 

шкідливі протеїногенні аміни (гістамін, тирамін, кадаверин), які надходять у 

кров і спричиняють різні патологічні реакції в організмі тварин [583]. Крім 

того, за підвищення кислотності вмістимого рубця пригнічується 

життєдіяльність целюлозолітичних і інших корисних бактерій. Із загиблих 

бактерій виділяється гістамін, який розноситься кров’ю по всьому організму, 

закупорюючи капіляри. Це викликає енергетичне голодання і запалення 

органів і тканин, особливо під копитним рогом, що й приводить до 

клінічного прояву ламініту [248]. 

Еритроцити крові корів за ацидозу не можуть переносити достатню 

кількість Оксигену. В цьому випадку, кінцівки корів, які найбільш віддалені 
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від тулуба, отримують найменшу кількість Оксигену і, як результат, 

розпухають. В подальшому це призводить до набряку і запалення кінцівки та 

розвитку запального процесу в міжпальцевій щілині та ламініту. 

Такі тварини мають підвищену сприйнятливість до інфекцій, 

порушення відтворювальної функції, розвиток маститів, зниження 

життєздатності потомства. 

Хронічний субклінічний ацидоз рубця може ускладнюватися 

румінітом, паракератозом рубця, абсцесами печінки, жировим гепатозом, 

міокардіодистрофією, ураженням нирок та іншою патологією. 

За такого стану виникає і вітамінна недостатність, так як каротин 

силосу погано засвоюється організмом, а мікробний каротин у кислому 

середовищі рубця не синтезується. В силосі низький вміст вітаміну D, в 

результаті чого потреба в ньому корів не забезпечується. Внаслідок цього у 

сухостійних корів порушується засвоєння Кальцію (1,9±0,10 ммоль/л) і 

Фосфору (1,5±0,17 ммоль/л) (див. табл. 3.8), запаси яких у кістках інтенсивно 

витрачаються. Це, очевидно, і є одним із основних механізмів розвитку 

остеодистрофії в молочних корів. Зниження на 43,8 % вмісту Магнію в 

сироватці крові, порівнюючи з референтними значеннями також негативно 

позначається на здоров’ї сухостійних корів. Зазначимо, що Кальцій і Магній 

мають виключно важливе значення для повноцінного перебігу багатьох 

внутрішньоклітинних процесів. Іони Мg2+, підтримуючи низьку 

концентрацію Са2+ в клітині, активують вихід та контролюють надходження 

цього елементу через клітинну мембрану.  

Так, доведено, що за відсутності в інкубаційному середовищі Мg2+, в 

цитозолі клітин збільшується вміст Са2+ та знижується рНі і, навпаки, 

додавання в середовище Мg2+ сприяє вивільненню Са2+ із клітин. Зменшення 

у позаклітинному середовищі вмісту Кальцію зумовлює підкислення 

цитозолю, що викликає зниження інтенсивності відновлення величини рН 

[4]. Тому, недостатність в організмі сухостійних корів Кальцію і Магнію, 
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вважаємо, може мати виключно важливе значення в порушенні кислотно-

лужного гомеостазу в тканинах. 

Молочна кислота в рубці здорових корів міститься у слідових 

концентраціях. Однак, за величини рН близько 6,0–5,5 швидкість росту 

мікроорганізмів різко знижується, що призводить до припинення утилізації 

лактату і він накопичується в рубці, запускаючи каскадний механізм 

лактатного ацидозу.  

Велика кількість крохмалю і цукру в рубці стимулює ріст бактерій, які 

виробляють молочну кислоту. Бактерії, які використовують молочну 

кислоту, як субстрат, за зниження величини рН, не встигають повністю її 

метаболізувати. Тобто молочна кислота, що утворилася, не встигає 

перетворюватися в пропіонову кислоту, накопичується і всмоктується в кров. 

У тварини розвивається метаболічний ацидоз з мінеральною недостатністю.  

У кислому середовищі змінюється епітелій рубця: його сосочки стають 

набряклими, геморагічними, можуть бути некротизованими. Розвиваються 

запальні процеси в рубці з гіперкератозом і паракератозом сосочків, на що 

реагує імунна система підвищенням кількості лейкоцитів у крові 

(11,9±2,85 Г\л) (див. табл. 3.8).  

Запальний процес у рубці може супроводжуватися утворенням на його 

слизовій оболонці ерозій і виразок, які стають воротами для проникнення 

гнильної мікрофлори з рубця через ворітну вену в печінку. Підтвердженням 

вище викладеному є пошкодження гепатоцитів та, як наслідок, достовірне 

підвищення в сироватці крові сухостійних корів активності 

аспартатамінотрансферази – в 2,12 раза, лактатдегідрогенази – в 4,7 раза, та 

вмісту прямого білірубіну – в 5,76 раза, порівнюючи з референтними 

значеннями (див. табл 3.9). 

Підвищення концентрації глюкози більш, як у два рази 

(7,63±0,14 ммоль/л) (див. табл 3.10), порівнюючи з референтними 

значеннями (2,5–3,5 ммоль/л) у сироватці крові сухостійних корів вказує на 

значні порушення в діяльності нейрогуморальної системи. Такий стан можна 
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розцінювати, як стрес для тварини і, як наслідок, виділення гормону стресу 

(адреналін), що активує фермент фосфорилазу і мобілізує глікоген в усіх 

тканинах. Другий захисний механізм, вважаємо, направлений на виділення 

глюкокортикоїдів, що активують ензими, які стимулюють синтез глюкози з 

проміжних продуктів, в даному випадку з лактату. Зокрема лактат 

перетворюється до електронейтральної сполуки глюкози та сприяє 

зменшенню закиснення крові [74]. 

Під впливом кислих продуктів обміну речовин пригнічується функція 

міокарда і порушується серцевий ритм (за рН<7,25). Судини міокарда 

звужуються, що призводить до уповільнення в них кровообігу [210]. 

Внаслідок зниження тиску крові зменшується кровопостачання головного 

мозку та нирок, порушується видільна функція нирок і в організмі 

накопичуються токсичні продукти обміну речовин, зокрема аміак.  

Наступним етапом наших досліджень було з’ясування порушень 

обміну речовин в організмі корів з виявленими симптомами захворювань і 

клінічно здорових тварин (без характерних симптомів) та їх взаємозв’язок з 

морфологічними і біохімічними показниками крові. 

Так, під час диспансерного обстеження нами виявлено, що рівень 

гемоглобіну в крові корів є нижчим (див. табл. 3.2, 3.7), порівнюючи з 

показниками референтних значень. Вважаємо, низький вміст гемоглобіну в 

крові корів є наслідком дефіциту Купруму в їх раціоні. Так, значення 

Купруму в гемопоезі полягає в тому, що він бере участь в обміні Феруму – 

підсилює мобілізацію депонованого Феруму й сприяє перенесенню його в 

кістковий мозок, забезпечує трансформацію мінеральних форм Феруму в 

органічні, чим сприяє протіканню процесів синтезу гемоглобіну і 

формуванню його компонентів [225]. Крім того, абсорбція Феруму 

пригнічується за одночасного надходження фітатів (за великої частки 

зернових і бобових у раціонах корів), та Кальцію [203]. 

Вміст загального білка в сироватці крові корів на 15,4 % нижчий, 

порівнюючи з нижньою межею фізіологічних коливань (див. табл. 3.3). 
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Відомо, що на вміст білка в сироватці крові тварин може впливати ряд 

факторів. Так, одним із них є зниження величини рН крові корів за розвитку 

ацидозу, оскільки відомо, що за ацидозного стану організму знижується 

включення амінокислот до складу білків [101, 257]. Крім того, встановлено, 

що комплексні сполуки Цинку (дефіцит якого в дослідженому нами раціоні 

корів становив 72,7 % від загальної потреби) з гліцином підвищують 

інтенсивність обміну білків і вуглеводів‚ а сполуки Цинку з цистином – 

підвищують активність ферментів переамінування [25, 275].  

Ще однією причиною зменшення концентрації білка загального в 

сироватці крові корів може бути зниження процесів фіксації СО2, що тісно 

пов’язані з біосинтезом амінокислот, а, отже, і білків. Так, відомо, що 

проміжні продукти трикарбонового циклу − щавелевооцтова і 

α−кетоглутарова кислоти синтезуються в організмі шляхом карбоксилювання 

інших речовин і вони є субстратами утворення в організмі аспарагінової та 

глутамінової амінокислот і їх амідів – аспарагіну та глутаміну, що потрібні 

для біосинтезу білка. У трикарбоновому циклі утворюється також 

гліоксилова кислота, а з неї амінокислота гліцин. Крім того, гліцин може 

утворюватись з амінокислоти серину під час взаємодії його з СО2, аміаком і 

Гідрогеном. Якщо врахувати, що синтез амінокислоти аргініну з орнітину 

теж відбувається за участю процесів фіксації СО2, то виходить, що майже 1/3 

всіх компонентів, з яких синтезується білок, залежить від процесів 

карбоксилювання. Біосинтез білка потребує значних затрат енергії. 

Джерелом цієї енергії є трикарбоновий цикл. Оскільки ж він нерозривно 

пов’язаний з процесами карбоксилювання, то біосинтез білка і тут залежить 

від останнього [91]. 

Зниження рівня сечовини, на фоні зниження концентрації білка 

загального в сироватці крові лактуючих корів, засвідчує порушення 

азотового обміну та вказує на недостатній баланс поживних речовин в 

раціоні, особливо протеїну, вітамінів, макро- і мікроелементів, які впливають 

на його засвоєння, оскільки, за даними інших дослідників [185] рівень білка 
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загального є вищим із зростанням поживності раціонів. 

Підвищення вмісту в сироватці крові лактуючих і сухостійних корів 

білірубіну загального (10,8±1,15 мкмоль/л), разом з підвищеною активністю 

АсАТ (91,6±1,45 Од/л) і АлАТ (31,6± 2,8 Од/л), вказує, перш за все, на 

враження в них тканин печінки та гепатоцитів, у цитоплазмі яких 

локалізуються вказані ензими. Незначні порушення функціональної 

активності клітин печінки чи пошкодження її мембран спричинює посилений 

перехід АсАТ і АлАТ з цитоплазми гепатоцитів у кров’яне русло. Внаслідок 

цього підвищення активності АсАТ і АлАТ у сироватці крові тварин вказує 

на посилений розпад білків у їхньому організмі. Ці зміни вказують на 

активацію катаболічних та зниження інтенсивності білоксинтетичних 

процесів [16], як наслідку гепатодистрофії у високопродуктивних корів [269]. 

За даними деяких дослідників [44], активність АлАТ зростає лише за значних 

уражень гепатоцитів, тоді як висока активність АсАТ у сироватці крові 

тварин вказує не тільки на дисфункцію мембран гепатоцитів, а й мітохондрій 

[95]. 

Низький рівень Кальцію загального в сироватці крові корів вказує на 

розвиток у них остеодистрофії. Основними чинниками остеодистрофії у 

тварин є порушення годівлі та гіподинамія, а провідними ланками її 

патогенезу – дисбаланс між формуванням і резорбцією Кальцію з кістки. 

Роль аліментарного фактора полягає у незбалансованій та недостатній годівлі 

тварин. Особливе значення має недостатнє надходження з кормами Кальцію і 

Фосфору та порушення співвідношення між вмістом цих елементів у раціоні. 

Серед аліментарних факторів, які спричиняють недостатність Кальцію 

загального і Фосфору неорганічного в сироватці крові корів, необхідно 

назвати і нестачу цих елементів у раціонах у поєднанні з дефіцитом вітамінів 

D та А, клітковини, енергії, протеїну та порушення Са:Р співвідношення в 

раціоні. Такі умови створюються за жомового, силосно-жомового та 

бардяного типів годівлі, нестачі сіна і концентрованих кормів. У жомі 

співвідношення між Кальцієм і Фосфором досягає 10:1, силосі 
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кукурудзяному 3–4:1, що спричиняє утворення важкорозчинних сполук, які 

погано всмоктуються в кишечнику тварин [147, 581]. За дефіциту Купруму 

кісткова тканина розсмоктується, зокрема знижується рівень Фосфору 

неорганічного в сироватці крові тварин [196, 450]. 

Окрім вмісту Кальцію та Фосфору, необхідно також враховувати вміст 

мікроелементів у раціоні. В етіології остеодистрофії в корів певну роль 

відіграє нестача Кобальту, Цинку, Купруму, Мангану, які беруть активну 

участь у формуванні кісткової тканини та механізмах регенерації в разі 

ушкодження кісток [279]. Згодовування коровам в досліджуваних нами 

господарствах кормів, вирощених на території Київської області (північно-

східна геохімічна зона України) з недостатнім вмістом у них життєво 

необхідних мікроелементів – Йоду, Кобальту, Купруму, Мангану ускладнює 

вторинну остеодистрофію. Так, за Йодної недостатності, внаслідок 

гіпофункції щитоподібної залози, зменшується секреція тиреокальцитоніну, 

який затримує вихід Кальцію із кісток і сприяє відкладанню його в них, 

пригнічується діяльність остеобластів, посилюється функція остеокластів, у 

результаті чого затримуються процеси остеосинтезу і прискорюються – 

остеолізису [122]. 

Кобальт належить до остеогенних мікроелементів, він активує лужну 

фосфатазу. Тому, за його дефіциту порушуються процеси синтезу органічної 

і мінеральної частини кістки, розвивається ензоотична остеодистрофія [35], 

погано засвоюються Фосфор і Кальцій [143]. 

Зниження рівня Магнію в сироватці крові сухостійних корів під час 

диспансерного обстеження, може вказувати як на розвиток у них 

остеодистрофії, так і на погіршення доставки Оксигену гемоглобіном, 

зниження окисно-відновних процесів у тканинах та розвиток гіпоксії тканин, 

у тому числі й плода. Так, особливістю метаболізму еритроцитів є те, що в 

них основним механізмом отримання енергії є гліколіз і пентозофосфатний 

шлях. Але, якщо в інших тканинах основним продуктом гліколізу є лактат і 

піруват, то в еритроцитах – 2,3 дифосфогліцерат. Дифосфогліцерат 
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зв’язується з гемоглобіном і призводить до зниження його спорідненості до 

Оксигену. Взаємодія дифосфогліцерату і аденозинтрифосфату (АТФ) з 

гемоглобіном в значній мірі регулюється Магнієм. Магній, зв’язується з 

дифосфогліцератом, знижує його зв’язування з гемоглобіном, підвищуючи 

спорідненість останнього до Оксигену [33]. 

Нами встановлено, що вміст каротину в сироватці крові корів 

(0,22±0,025 мкмоль/л), порівнюючи з показниками фізіолоічних коливань, є 

значно нижчим, що вказує на недостатність його в кормах оскільки в 

організмі тварини каротин не синтезується [96]. Каротин, який міститься в 

рослинних кормах, є нестійкою сполукою. Він легко окиснюється і 

руйнується під дією ультрафіолету, Оксигену повітря, під час термічної 

обробки і бродіння, що приводить до великих втрат каротину в процесі 

заготівлі і зберігання кормів. Так, впродовж 6–7 місяців зберігання сіна 

втрати каротину складають до 70 %, а в силосі – до 90 %. В зв’язку з цим стає 

актуальним використовувати в раціонах великої рогатої худоби синтетичних 

вітамінів, зокрема вітаміну А, особливо в зимовий стійловий період [96].  

Потреба тварин у бета-каротині залежить від виду, статі, віку, 

фізіологічного стану, рівня продуктивності тварин та ступеня його 

трансформації. Ступінь трансформації бета-каротину до вітаміну А сильно 

відрізняється і залежить від рівня надходження каротину. У великої рогатої 

худоби співвідношення трансформації бета-каротину до вітаміну А складає 

8:1. Бета-каротин володіє антиоксидантними властивостями, забезпечує 

клітинний захист, а під час внутрішньоутробного періоду він є необхідним 

для росту і розвитку плода [96]. 

Встановлено, що в корів, для яких у стійловий період основним 

джерелом каротину є силос кукурудзи, розвивається А гіповітаміноз [35]. В 

ряді випадків, особливо в кінці стійлового періоду, потреба корів у вітамінах 

А та Е забезпечується недостатньо [43]. Особливо чутливими до дефіциту 

вітаміну А є корови в заключний період тільності та на початку лактації, що 

зумовлено значним виділенням ретинолу з молозивом і посиленим 
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використанням його в антиоксидантних процесах. Встановлено, що з 

молозивом і молоком виділяється 30–50 % вітаміну А від його кількості в 

печінці [43], а нестача вітаміну А в раціоні корів призводить до зниження 

активності імунної системи [361, 400]. 

Тому, недостатній рівень каротину та Кальцію загального в сироватці 

крові досліджуваних нами корів спонукав нас на профілактичному етапі 

диспансеризації застосувати сухостійним тваринам три жиророзчинні 

вітаміни – А, Д та Е в складі препарату «Тривітамін».  

За механізмом дії вітамін А виступає в якості фактору регуляції 

процесів гістогенезу, впливаючи на процеси проліферації, диференціації і 

функціонування клітин, регулюючи клітинні процеси, як на генетичному, так 

і на метаболічному рівнях [14, 407, 560].  

Після застосування препарату «Тривітамін» під час клінічного 

дослідження сухостійних корів було виявлено ряд змін, які характеризуються 

усуненням ряду симптомів, що є характерними для тварин контрольної 

групи, таких як лускатість, підвищена складчастість шкіри, алопеції, 

гіперкератоз, дерматити, затримка линяння. Вважаємо, такі симптоми були 

усунуті шляхом застосування вітаміну А в складі використаного нами 

препарату «Тривітамін», оскільки відомо, що ретинол, ретиналь і ретиноєва 

кислота підвищують мітотичну активність епітеліальних клітин і запобігають 

накопиченню в них кератогіаліну. Це забезпечує епітелізацію шкіри і 

слизових оболонок та попереджає гіперкератоз [172]. Можливий шлях 

реалізації цього ефекта полягає в тому, що вітамін А сприяє синтезу РНК і 

сульфатованих мукополісахаридів, які відіграють важливу роль в 

проникності клітинних мембран [3, 619]. Не виключена роль у цьому процесі 

і вітаміну Е, який, шляхом впливу на клітинні мембрани та розташовані в них 

білки-рецептори, значно покращує метаболічні та трофічні процеси, 

функціонування клітин і, відповідно, тканин організму, в тому числі і шкіри. 

Так, відомо, що частина токоферолу знаходиться в ліпідному бішарі, що 

розташований поблизу білкових молекул, забезпечуючи (конформаційні) 



 

289 
 

оптимальні умови для функціонування трансмембранних каналів та рецепцію 

специфічними поверхневими білками-рецепторами хімічних сигналів і 

передачі їх всередину клітини [247]. 

На зростання кількості лейкоцитів в крові корів під дією препарату 

«Тривітамін» (6,12±0,15 Г/л), порівнюючи з тваринами контрольної групи 

(5,22±0,29 Г/л), впливає не тільки вітамін А. На забезпечення імунної функції 

корів не менш важливу роль відіграє і вітамін Е, оральне або парентеральне 

введення якого лактуючим коровам у передродовий період підвищує 

активність нейтрофілів і макрофагів [531, 532]. 

Вітамін Е володіє низкою біологічно-активних властивостей, які 

полягають у регуляції експресії генів, зокрема у антипроліферативному 

ефекті. Вітамін Е також відіграє важливу роль у попередженні ембріональної 

та пренатальної смертності, міопатій, гемолізу еритроцитів, бере участь у 

функціонуванні сітківки, біосинтезі простагландинів, імунній відповіді Т- і 

В-лімфоцитів [43] 

Показано також, що в процесі зв’язування з токоферолом 

поліненасичені жирні кислоти накопичуються у фосфоліпідному бішарі 

клітинних мембран і, тим самим, стабілізують процеси пероксидного 

окиснення ліпідів (ПОЛ), відповідний рівень яких є необхідним для 

фізіологічного перебігу багатьох біохімічних процесів, зокрема індукції 

апоптозу та формування клітинного імунітету ембріонів [228]. 

Зростання вмісту загального білка до 80,28±0,50 г/л у сироватці крові 

корів, які отримували препарат «Тривітамін», порівнюючи з тваринами 

контрольної групи (70,87±2,33 г/л), вважаємо, є закономірним явищем. 

Зокрема, показано, що вітамін А впливає на біосинтез протеїнів за рахунок 

регуляції активності аміноацил-тРНК-синтетаз, а також шляхом регуляції 

синтезу кортикостероїдів у корі надниркових залоз і синтезу соматотропного 

гормону, окситоцину в гіпофізі та інсуліну в підшлунковій залозі [228].  

Стимулюючий вплив вітаміну Е на синтез білків можна частково 

пояснити посиленням імунної функції у тварин після введення цього 



 

290 
 

вітаміну. Зокрема встановлено, що вітамін Е підвищує утворення антитіл до 

деяких антигенів; за його застосування збільшується кількість Т-лімфоцитів у 

крові, підвищується активність кіллерів, а також зменшується кількість 

супресорів; стимулюється синтез γ-глобулінів [469]. У поросят за 

застосування вітаміну Е і Натрію селеніту у вигляді добавок до раціону 

підвищується резистентність до E. coli. У свиноматок підвищується рівень 

IgM у молозиві, а в поросят – у сироватці крові [490]. За додавання вітаміну 

Е до раціону корів, разом із Селеном у вигляді Натрію селеніту, в зимовий 

період, у сироватці крові значно підвищується вміст імуноглобулінів [43]. За 

даними цих же авторів відомо, що вітамін Е та Селен позитивно впливають і 

на функціональний стан печінки та профілактують розвиток гепатодистрофії.  

Всебічне вивчення фізіологічного стану сухостійних корів, зокрема 

оцінка показників імунного статусу, допомогла знайти шляхи своєчасної 

корекції природньої резистентності їх організму. 

В зв’язку із вказаним, дослідження кількісних показників імунної 

системи тільних корів у динаміці їх змін має значний інтерес не тільки для 

розуміння складного комплексу взаємодії між плацентою і імунною 

системою, але й для розробки практичних засад корекції відтворної функції 

тварин і отримання здорового молодняка [109]. 

Наступним етапом проведення диспансеризації було дослідити 

взаємозв’язок комплексних патологій у корів, новонароджених телят і 

молодняку великої рогатої худоби. 

Результати досліджень новонароджених телят та молодняку великої 

рогатої худоби різного віку показали, що порушення обміну речовин у 

новонароджених телят є подібними до таких у дорослих тварин і вони 

супроводжуються такими захворюваннями, як диспепсія, гіпотрофія, рахіт, 

анемія, а в телят після періоду новонародженості – рахіт, гіповітамінози, 

гіпомікроелементози, анемія, бронхопневмонія та тимпанія. 

Результатити досліджень показали, що вміст гемоглобіну в крові 

новонароджених телят (3–5-та доба) (див. рис. 6.3) є нижчим за показники 
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фізіологічних коливань. Вважаємо, причин зниження вмісту гемоглобіну в 

крові новонароджених телят є декілька. Перша, це фізіологічна особливість 

телят, що виникає внаслідок інтенсивної заміни фетального типу гемоглобіну 

на гемоглобін дорослих. Іншою причиною, що є характерною для 

досліджуваного нами господарства, є недостатність Феруму в організмі корів 

та низьке його засвоєння телятами в постнатальний період. Це пов’язано з 

тим, що за порівняно високого вмісту Феруму в рослинних кормах 

середньодобовий баланс його в організмі телят, навіть у перші два місяці 

життя, є негатитивним, так як молодняк у цей період у недостатній мірі 

здатний засвоювати необхідну кількість Феруму із кормів у зв’язку з 

недосконалістю свого травного тракту. Залізодефіцитна анемія у телят 

раннього віку може швидко виникнути за наявності у них розладів травлення 

з пониженням абсорбції аліментарного Феруму і за підвищених його витрат 

на фоні різних захворювань [133, 164]. В досліджуваному нами господарстві, 

дефіцит Феруму у плодовому періоді розвитку великої рогатої худоби є 

основною причиною феррумдефіцитної анемії в телят, що також спричиняє 

загальне зниження резистентності організму тварин до інфекційних 

захворювань та затримку їх росту [103]. Така ферумдефіцитна анемія виникає 

відразу після народження і ускладнюється впродовж молозивного періоду в 

зв’язку з недостатнім надходженням Феруму з кормом, створюючи умови 

того, що значна кількість телят стає анемічними [125].  

Дефіцит Феруму в організмі телят призводить до зменшення рівня 

життєво необхідного гемоглобіну еритроцитів. Ферум виконує важливу роль 

в утворенні комплексу «Оксиген-гемоглобін» і продовженні його існування 

для досягнення цим комплексом капілярів, де він поступово розпадається і 

віддає тканинам Оксиген, що звільняється. За недостатності Феруму 

тривалість існування такого комплексу скорочується, що є однією із причин 

розвитку гіпоксії [116].  

Нестача та виснаження резервів Феруму в організмі призводить до 

порушення окиснювальних процесів у тканинах, що проявляється у вигляді 
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трофічних порушень з боку шкіри, волосся і слизових оболонок та 

порушення функцій різних органів [175]. 

Уcкладнювати низький рівень гемоглобіну в крові новонароджених 

телят може дефіцит у їх організмі таких мікроелементів, як Купрум, Йод, 

Кобальт, Манган. Із числа цих мікроелементів найбільш важливим є Купрум, 

який бере участь у процесах кровотворення, зокрема в синтезі гемоглобіну, а 

також сприяє достатньому рівню абсорбції Феруму із шлунково-кишкового 

тракту в кров. Внаслідок дефіциту Купруму, Ферум починає засвоюватися 

гірше, викликаючи додаткове порушення синтезу гемоглобіну, що 

призводить до ускладнення анемії на фоні недостатності Купруму і Феруму 

[9, 170].  

Ендогенний Ферум, що звільняється із гемоглобіну під час разпаду 

еритроцитів, поглинається ретикулоендотеліальною системою і 

використовується на синтез нових еритроцитів, витрачається в організмі або 

депонується. Але особливістю молодих тварин, у тому числі і телят, є те, що 

ретикулоендотеліальна система у них функціонує ще недостатньо [116]. 

Натомість, наявність у кров'яному руслі фетального гемоглобіну (НbF) 

у пренатальний період розвитку та його поява у відповідь на виникнення 

тканинної гіпоксії є важливим пристосуванням, що забезпечує 

життєдіяльність організму в напружених умовах недостатності Оксигенного 

постачання. НbF має високу спорідненість до Оксигену. Тому в умовах 

низької артеріовенозної різниці за Оксигеном, НbF додатково його вивільнює 

(від 19 до 38 %), що стримує розвиток гіпоксії [84]. 

Кількість лейкоцитів у крові телят 3–5-ти добового та 3-х місячного 

віку перевищила фізіологічні значення. Вважаємо, підвищення загальної 

кількості лейкоцитів пов’язане із тяжким перебігом розладів травлення у 

новонароджених телят та бронхопневмонії у телят 3-х місячного віку. У 

ослаблених телят лейкоцитоз може бути відсутнім, що є прогнозовано 

несприятливою ознакою. 
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Підвищення вмісту гематокриту в крові новонароджених телят (3–5-та 

доба життя) на 8 %, порівнюючи з показниками фізіологічних коливань, 

вважаємо, є наслідком виведення води та електролітів разом із розрідженими 

каловими масами під час розладів травлення. Це підтверджується даними 

інших дослідників, які стверджують, що патогенез шлунково-кишкової 

патології в новонароджених телят характеризується розвитком дегідратації 

організму [39]. Зокрема виникає викликана згущенням крові циркуляторна 

недостатність і, як наслідок, тканинна гіпоксія. Новонароджені тварини і діти 

стійкіші від дорослих щодо гострої гіпоксії через наявність в їхніх клітинах 

ізоензимів фосфофруктокінази, не чутливих до ацидотичного інгібування, та 

значного вмісту в еритроцитах крові гемоглобіну фетального типу (HbF). У 

новонароджених тварин останній досягає 80 % від загального вмісту 

гемоглобіну [212]. 

Підвищений вміст білка загального та білків α- і β-глобулінової 

фракцій у сироватці крові новонароджених телят (див. табл. 6.11), з одного 

боку, може бути відносним і виникати внаслідок згущення крові, що 

спричинена втратою рідини під час зневоднення організму за розладів 

травлення, а з іншого боку, може обумовлюватись абсолютним підвищенням 

за рахунок вказаних білкових фракцій.  

Підвищення вмісту α-глобулінів у сироватці крові телят віком 3–5 діб, 

вважаємо, є закономірним, оскільки білки цієї фракції відносяться до білків 

«гострої фази» і їх концентрація зростає в гострий період захворювання, 

зокрема за розладів травлення, які спостерігалися в цей період у телят. 

Під час дослідження вмісту каротину (див. рис. 3.6) в сироватці крові 

телят було відмічено значне його зниження, порівнюючи з референтним 

значенням у новонароджених телят на 42,5 %, у 3-х місячних телят на 35 %, у 

7 місячних телят на 40 %, що складало: 0,23±0,034 ммоль/л, 0,26±0,024, 

0,24±0,014 ммоль/л відповідно за фізіологічних коливань у телят 0,4–

0,9 мкмоль/л. Вважаємо, низький вміст каротину в організмі телят всіх 

вікових груп негативно впливає не тільки на обмін у них вітаміну А, а й на 
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імунний захист їхнього організму. Так, є багато публікацій, які стосуються 

впливу бета-каротину на збільшення кількості Т-хелперів. Зокрема деякі 

дослідники фіксували збільшення кількості всіх Т-лімфоцитів, а окремі – 

тільки Т-хелперів [105]. Проліферація Т-лімфоцитів гальмується 

пероксидними радикалами. Ліквідація пероксидних радикалів бета-

каротином підвищує властивість Т-клітин до бластогенезу. Бета-каротин 

також стимулює у тварин ріст тимусових гланд – джерела Т-лімфоцитів 

[106]. 

Деякі вчені зв’язують імуномодулючу активність бета-каротину з 

впливом на арахідонову кислоту і її метаболіти [107]. Зокрема, припускають, 

що бета-каротин пригнічує виробництво продуктів арахідонової кислоти і за 

рахунок цього, інгібує вироблення простагландину Е2 [108]. Простагландин 

Е2 є супресором NK-клітин, тому знижуючи його вміст бета-каротин 

підсилює активність NK-клітин, які продукують гама-інтерферон. Таким 

чином, бета-каротин здійснює свою імуностимулюючу дію [109]. Крім того, 

бета-каротин, незалежно від його провітамінної функції, є сильним 

антиоксидантом і підвищує активність нейтрофілів [401]. 

Рівень Кальцію загального в сироватці крові телят на час 

диспансерного обстеження був критично низьким, порівнюючи з 

показниками фізіологічних коливань (2,5–3,12 ммоль/л). Так, у 

новонароджених телят цей показник складав 2,48±0,04 ммоль/л, у телят 3-х 

місячного віку – 2,42±0,06, телят 7-ми місячного віку – 2,44±0,03 ммоль/л 

(див. рис. 3.8). Оскільки, існування Са2+/Н+ обміну нині є визнаним фактом 

[4], то недостатність в організмі Кальцію загального, вважаємо, може мати 

важливе значення у порушенні кислотно-лужного гомеостазу в тканинах. 

Крім того, відомо, що іони Кальцію легко утворюють міжмолекулярні 

містки, зближуючи молекули, активуючи їх взаємодію всередині клітин і між 

клітинами. Цей факт пояснює участь Кальцію у фагоцитозі, піноцитозі та 

адгезії клітин. Кальцій також впливає на активацію лімфоцитів, оскільки 

вони експресують потенціал-зазалежні канали, які, в свою чергу, містять 
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поро-формуючі – α і регуляторні β3 і β4 субодиниці та забезпечують потік 

Ca2+ всередину клітини під час активації лімфоцитів [501]. Тому, зниження 

вмісту Кальцію загального в сироватці крові досліджуваних нами тварин 

може знижувати активацію в них лімфоцитів і, тим самим, зменшувати 

імунну відповідь.  

Крім того, в контролі проліферації клітин основна функція Ca2+ полягає 

в активації ядерного фактора активації Т клітин (NFAT). В імунних клітинах 

активований ядерний фактор активації Т клітин має вплив на експресію 

генів, які опосередковують порушення генетичних програм, включаючи 

ефектори імунних функцій, клітинну проліферацію і загибель клітин [447, 

487]. Відповідно, зменшення надходження Кальцію в клітини сприяє запуску 

механізму імуносупресії. 

За даними інших авторів [184] відомо, що під час діареї в телят 

знижується рівень Кальцію загального в сироватці крові. В якості пояснення 

наводяться дані про підвищення виведення з калом фосфорно-кальцієвих 

солей та вітаміну Д. Можливо також, що обмежене надходження Кальцію в 

організм хворих тварин пов'язане зі зниженою активністю в них Са2+, Mg2+ -

АТФази базолатеральної мембрани ентероцитів. 

Низьке кальцій-магнієве співвідношення (2,59:1) в сироватці крові 

новонароджених телят (3–5-та доба життя), вважаємо, може вказувати на 

розвиток у них з віком респіраторних захворювань. Так, за даними інших 

дослідників [217], телята однодобового віку із значеннями кальцій-

магнієвого співвідношення в сироватці крові менше 3,5:1 хворіють 

респіраторними захворюваннями впродовж перших півтора місяця життя в 

80,0–93,5 % випадків. 

Вважають, що Магний діє як фізіологічний антагоніст Кальцію, 

конкурує з ним за потенціал-залежні і рецептор-керовані канали. Підвищення 

вмісту Магнію по відношенню до Кальцію в цитозолі клітин блокує 

доцентровий потік Кальцію, зменшує відцентрове перенесення Натрію і 

керує тривалістю потенціалу дії, впливаючи на канали Калію. Магній бере 
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участь у регуляції мукоциліарного кліренса, в обміні фосфорергічних сполук, 

входить до складу різних ферментних систем.  

Дисбаланс Кальцію і Магнію у крові новонароджених телят призводить 

до порушення нервово-м’язової провідності і м’язового тонусу, що 

проявляється більш пізнім проявом смоктального рефлексу і наявністю 

невпевненої пози стояння у новонародженого. Низька інтенсивність 

смоктального рефлексу, пізніший його прояв, а також порушення 

всмоктування колостральних імуноглобулінів із кишечника в умовах 

вираженого і довготривалого післяродового респіраторно-метаболічного 

ацидозу за його неадекватної дихальної і метаболічної компенсації 

призводять до порушення формування пасивного імунітету та розвитку 

імунодефіцитного стану в телят. 

За розладу у новонароджених телят гомеостазу Кальцію і Магнію 

порушуються: формування колострального імунітету, становлення функції 

зовнішнього дихання, процеси бронхоальвеолярної секреції і мукоциліарного 

кліренсу. За таких умов створюються сприятливі умови для колонізації 

слизових оболонок дихальних шляхів потенціальними патогенами і розвитку 

респіраторних захворювань [217].  

Результати досліджень показали, що вміст Феруму в сироватці крові 

новонароджених телят є нижчим, порівнюючи з нижньою межею 

фізіологічних коливань у клінічно здорових тварин. Вміст Феруму в 

сироватці крові тварин неминуче призводить не тільки до збіднення 

еритроцитів гемоглобіном, а й до виникненя різноманітних змін у тканинах. 

Зазвичай вважається, що вони є результатом порушення утворення 

тканинних ферум-вмісних і ферум-залежних ферментів, що послаблюють 

функції цих тканин. Крім того, за дефіциту Феруму зменшується 

концентрація міоглобіну в серці і скелетних м’язах телят. Активність 

цитохоромоксидази знижується переважно в печінці і нирках, 

сукцинатдегідрогенази – в нирках і міокарді, цитохрома С – в міокарді, 

печінці і нирках, каталази – в усіх внутрішніх органах. Наслідком ослаблення 
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активності цитохромоксидази і сукцинатдегідрогенези в епітелії слизової 

оболонки шлунково-кишкового тракту є додаткове погіршення транспорту 

Феруму за рахунок порушення клітинного метаболізму і дистрофічних 

вражень епітеліальних утворень [337]. За дефіциту Феруму знижується 

активність мітохондріальної моноамінооксидази, пероксидази і 

цитохромоксидази, що, в поєднанні з недостатністю в скелетних м’язах 

міоглобіну і гліцерофосфатоксидази, створює умови для виникнення у 

тварин м’язової слабкості [116]. 

Детальний аналіз результатів клінічних та лабораторних досліджень 

телят під час диспансеризації виявив значну різницю в ряді показників, що 

спонукало вивчити це питання глибше та провести додаткове дослідження 

телят, які перехворіли на розлади травлення, порівнюючи з такими, що не 

хворіли.  

Отримані нами дані щодо стану телят, які перехворіли на шлунково-

кишкові захворювання із синдромом розладу травлення незаразної етіології 

впродовж першого місяця життя, дали можливість охарактеризувати 

динаміку функціонального стану їх організму. 

Так, причиною достовірного (p≤0,05) зниження в 1,57 раза вмісту 

гемоглобіну в сироватці крові телят 30-ти добового віку, що перехворіли на 

розлади травлення, порівнюючи з таким у телят, що не хворіли, вважаємо, є 

низький вміст Феруму в сироватці крові цих тварин. Дефіцит Феруму 

ускладнив перебіг характерного явища для постнатального періоду життя 

тварин – природної гемолітичної анемії, що виникає внаслідок інтенсивної 

заміни фетального типу гемоглобіну на гемоглобін дорослих тварин. 

Дисфункція ентероцитів у цих телят порушує транспортування і 

всмоктування поживних речовин корму, в т. ч. й тих, що є факторами 

гемопоезу (незамінні амінокислоти, Ферум, Купрум, Кобальт, Цинк, Вітаміни 

групи В). Слід ураховувати те, що іони Феруму входять до складу 

залізопорфіринових сполук, представниками яких є ензими антиоксидантної 

системи захисту (каталаза, пероксидаза). Тому, вважаємо, дефіцит Феруму в 
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сироватці крові телят дослідної групи сприяє патологічним змінам клітинних 

мембран за рахунок активації пероксидного окиснення ліпідів, що спричиняє 

дезорганізацію метаболічних процесів, які перебігають на мембранах клітин. 

На підтвердження цьому, на 30-ту добу життя нами встановлено в 1,54 раза 

достовірно (p≤0,05) нижчий вміст Феруму в сироватці крові телят, що 

перехворіли на розлади травлення, порівнюючи з таким у телят, в яких цих 

ознак не спостерігали. 

Достовірно нижчий на 28,1 % рівень Цинку в сироватці крові телят, які 

перехворіли на розлади травлення, порівнюючи з таким у телят контрольної 

групи, може вказувати на порушення відновлення епітеліальних клітин 

кишечника. Так, іони Цинку здійснюють важливий вплив на 

морфофункціональний стан і регенерацію клітин слизової оболонки 

гастродуоденальної зони, володіють здатністю інгібувати ферментативну 

активність пепсину, який агресивно впливає на слизову оболонку і порушує 

цілісність гастродуоденальної стінки. Виражена трофічна дія Цинку 

зумовлена його здатністю посилювати швидкість епітелізації слизової 

оболонки шлунково-кишкового тракту і підвищувати захисні властивості 

пристінкового глікокаліксу [225]. 

Порушення складних процесів обміну Цинку в організмі може 

відбуватися на різних рівнях: всмоктування в тонкому кишечнику і 

транспорту через мембрану ентероцита, проникнення в клітини і включення 

у внутрішньоклітинні утворення, а також виділення з організму. Цинк 

частково засвоюється за допомогою металотіонеїну, який продукується в 

слизовій оболонці кишечнику, нирках та печінці [188] Особливістю 

метаболізму Цинку є те, що всмоктування його в нормі відповідає потребам 

організму і, тонкий кишечник, реагуючи на це, контролює рівень 

мікроелементу, що надійшов. В період захворювання кишечника, печінки і 

нирок епітеліоцити втрачають цю здатність. Отже дефіцитний за Цинком 

стан у телят із хронічним перебігом шлунково-кишкової патології є, 
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імовірно, результатом більш інтенсивного виведення цього мікроелемента з 

організму через кишечник (транзиторні втрати) та нирки. 

В телят дослідної групи після неонатальних розладів травлення, вже на 

30-ту добу їх життя було виявлено розвиток гіпохолестеролемії. У зв’язку з 

тим, що більша частина циркулюючого в крові холестеролу синтезується в 

організмі, така ситуація розцінюється нами як результат зниження 

інтенсивності його синтезу в печінці та кишечнику телят, які перехворіли. До 

того ж відомо, що між кров’ю та печінкою існує постійний обмін 

холестеролом. Порушення функціонального стану печінки можна пояснити 

анатомічною близкістю та наявністю нервових і гуморальних зв’язків між 

нею і кишечником. За шлунково-кишкової патології функціональні зміни 

часто пов’язані з порушеннями в структурі печінки. Доведено, що в тканинах 

печінки за гострих і хронічних розладів травлення відбуваються дистрофічні 

зміни гепатоцитів, а в тяжких випадках розвивається дрібно-, середньо- і 

великокрапельне ожиріння [17]. 

На 7-му добу життя в сироватці крові телят, що мали 

симптомокомплекс диспепсії, зменшується концентрація бікарбонатів, 

буферних основ і відбувається зрушення активної реакції крові в кислий бік, 

що супроводжується розвитком метаболічного ацидозу.  

У крові таких телят у 30-ти добовому віці відмічається достовірно 

(p≤0,01) нижчий рівень величини рН 7,34±0,02 та нижчий рівень бікарбонатів 

і буферних основ у 1,18 і 1,80 раза відповідно, порівнюючи з телятами, які не 

хворіли на розлади травлення. Натомість, парціальний тиск вуглекислого 

газу в крові цих тварин вищий у 1,12 раза, порівнюючи з телятами 

контрольної групи, що розцінюється нами, як компенсаторний механізм 

респіраторно-метаболічного ацидозу з одночасним дефіцитом лужного 

резерву та буферної ємності тканин. 

Важливими факторами, які здатні ефективно впливати на обмін 

речовин в організмі теляти у неонатальний період, можуть бути вуглекислота 

і величина рН. Багатьма дослідженнями підтверджено, що обмін енергії тісно 
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пов’язаний із кислотно-лужним станом у тканинах, оскільки активність 

ключових ензимів гліколізу і циклу трикарбонових кислот та інших 

ензимних систем залежить від рівня НСО3, рСО2 і величини рН у клітинах 

[184, 212]. Так, підвищення цитоплазматичної активності ЛДГ і зниження 

МДГ-НАДФ в тканинах телят після народження збігається зі зростанням 

величини рН їхньої крові і концентрації в ній бікарбонатів. Водночас відомо, 

що в межах значень показника рН 6,5–7,5 активність ЛДГ зростає, а якщо 

концентрація НСО3 в інкубаційному середовищі підвищується – активність 

МДГ-НАДФ знижується [184, 243]. Тому, під час неповної компенсації 

неонатального ацидозу за умов низького лужного резерву в тканинах, 

активність ферментів енергетичного обміну може не відповідати існуючому 

рівню метаболічних адаптаційних процесів після народження тварин. 

Активація окисно-відновних процесів гліколізу і трикарбонового циклу в 

такому випадку буде стримуватись, а енергетичне забезпечення структурно-

функціональної адаптації новонароджених тварин стане неадекватним і 

малоефективним.  

Важливо, що збільшення концентрації НСО3
- і рівня рСО2 у крові 

зумовлює стимулювання процесів карбоксилювання та біосинтезу протеїнів у 

тканинах [209, 212], що значно впливає на організм тварини у період його 

інтенсивного росту та розвитку. Водночас, годівля телят навесні не завжди 

якісними кормами, де переважає масляна кислота, зумовлює інтенсивні 

витрати бікарбонатів та інших лужних еквівалентів на нейтралізацію 

екзогенних кислих еквівалентів, що пояснює помірне наростання буферної 

ємності тканин і низькі її значення навіть у тварин, які не хворіли [212]. 

Під час компенсації респіраторно-метаболічного ацидозу в тканинах 

новонароджених телят посилюється активність реакцій гліколізу і циклу 

трикарбонових кислот, які беруть участь у енергозабезпеченні метаболічної 

та функціональної адаптації органів і систем до позаутробного існування. 

Тому, у випадку неповної компенсації неонатального ацидозу, активація 

окисно-відновних реакцій може бути неадекватною структурно-
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функціональній адаптації в їх організмі. Для отримання здорового і 

життєздатного приплоду окремі дослідники [158] рекомендують звертати 

увагу на умови утримання і годівлі матерів у другу половину тільності, а 

особливо, в сухостійний період, коли спостерігається найбільш інтенсивний 

розвиток плоду та підвищуються потреби у забезпеченні його поживними 

речовинами, вітамінами, макро- і мікроелементами. 

Проведений аналіз результатів диспансерного обстеження та клінічних 

і лабораторних досліджень крові тварин засвідчує, що метаболічна адаптація 

організму новонароджених телят до позаутробного існування тісно пов'язана 

з організмом корови-матері. В той же час, встановлений нами під час 

проведення діагностичного етапу диспансеризації низький вміст Фосфору 

неорганічного, Феруму та Купруму в сироватці крові корів, разом із 

дефіцитом мікроелементів у раціоні їх годівлі, можна вважати одним із 

факторів розвитку діареї в телят. Тому, наступним завданням наших 

подальших досліджень було розробити і застосувати коровам відповідний 

мінеральний препарат, який міг би позитивно вплинути на морфологічні та 

біохімічні показники їх крові в сухостійний період для досягнення 

оптимального біохімічного статусу організму корів-матерів з подальшим 

отриманням від них здорового приплоду. 

Так, наступним етапом виконання нашої роботи було дослідити вплив 

комплексного мінерального препарату «Стимтел» на процеси метаболізму в 

організмі сухостійних корів та народжених ними телят. 

Мікроелементи володіють унікальними, життєво важливими 

властивостями. Вони не синтезуються в організмі тварини, поступають з 

кормом і водою по харчовому ланцюгу, що визначає підвищену чутливість 

організму до змін концентрації тих або інших елементів у навколишньому 

середовищі [23]. 

Застосовування препаратів на основі відповідно підібраних до їх 

складу солей мікроелементів з метою профілактики розладів травлення в 

постнатальний період у телят, на фоні їх дефіциту в кормах раціону 
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сухостійних корів, має важливе значення в патогенезі згаданого 

захворювання [150]. Плацентарний бар’єр матері не перешкоджає 

проникненню цих речовин в організм плоду, в якому вони розподіляються в 

тих самих співвідношеннях, що і в тканинах матері [176]. Тому, висока 

концентрація мінеральних речовин у крові вагітних самок забезпечує 

інтенсивне депонування цих речовин в органах плода [336]. 

Натомість, дефіцит мікроелементів і вітамінів в організмі матері є 

одним із причинних факторів розвитку внутрішньоутробних, неонатальних і 

постнатальних патологій у телят [399, 620]. 

За фізіологічних умов між загальною кількістю лейкоцитів у крові 

корів і терміном їх тільності існує певний зв’язок. Так, до сьомого місяця 

тільності корів кількість лейкоцитів у їх крові поступово зменшується, тоді 

як перед отеленням, навпаки, збільшується [526].  

Зазначимо, що через 45 діб застосування нами препарату «Стимтел» 

кількість лейкоцитів у крові корів дослідної групи була в 1,12 раза 

достовірно більшою (р≤0,05), порівнюючи з показником у тварин 

контрольної групи. Ми припускаєм, що достовірне зростання загальної 

кількості лейкоцитів за впливу препарату «Стимтел» обумовлено наявністю в 

його складі Феруму та Купруму. Зокрема, Купрум сприяє засвоєнню Феруму 

із шлунково-кишкового тракту тварин. За даними інших дослідників [174] 

відомо, що в тварин із ферумдефіцитною анемією відмічається тенденція до 

зменшення загальної кількості лейкоцитів з відносним лімфоцитозом. 

Вважаємо, нестача Феруму та ферумзв’язуючих білків ускладнює імунну 

відповідь і функцію лейкоцитів. В роботах інших дослідників [343], було 

показано, що в людей з недостатністю Феруму характерними є 

лімфоцитопенія та пригнічення процесів трансформації лімфоцитів, тоді як 

після підвищення концентрації Феруму в сироватці крові до меж 

фізіологічних коливань це відхилення зникало.  

На збільшення кількості лейкоцитів у сироватці крові корів міг 

вплинути і Цинк, який є в складі препарату «Стимтел». Так, за даними 
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окремих дослідників, за цинкової недостатності в дітей застосування їм 

добавки Цинку в дозі 20 мг/добу протягом п’яти тижнів, сприяє збільшенню 

кількості клітин CD4+ та CD8+, а в літніх людей – призводить до збільшення 

кількості лімфоцитів Т-хелперів (Th) [454, 570]. Інші дослідники [381] 

показали, що добавка до їжі Цинку в кількості 5 мг/кг протягом чотирьох 

тижнів сприяє значному зростанню кількості клітин NK. NK-клітини 

відіграють ключову роль не тільки в прямому знищенні клітин-мішеней, але і 

в передачі сигналів, що стимулюють імунну відповідь [381]. Так, NK-клітини 

беруть участь у процесах, що запобігають розвитку ракових пухлин і Цинк є 

необхідним для їх активації [356, 570].  

Натомість, дефіцит Цинку в раціоні сухостійних корів може бути 

причиною руйнування частини лімфоцитів ще на стадії зародження. Так, за 

даними інших дослідників [454, 468] відомо, що глюкокортикоїди, які 

секретуються внаслідок дефіциту Цинку, сприяють посиленню апоптозу 

незрілих В- та Т-лімфоцитів у кістковому мозку та тимусі. 

Збільшення кількості лейкоцитів у крові сухостійних корів дослідної 

групи під впливом препарату „Стимтел” впродовж 45 діб його застосування 

вказує на підвищення клітинного імунітету та загального імунного статусу 

організму цих тварин.  

Достовірне зменшення кількості еозинофілів у крові сухостійних корів 

контрольної групи за 14 діб до передбачуваного отелення може вказувати на 

інтоксикацію їх організму продуктами обміну плода під час його 

інтенсивного росту. Так, за даними деяких авторів, відомо, що еозинопенія 

спостерігається під час тяжких інтоксикацій [144]. Натомість, сталий 

показник кількісного складу еозинофілів у крові сухостійних корів дослідної 

групи може вказувати на підвищення адаптаційних можливостей органів 

виділення та посилене видалення токсичних метаболітів обміну плода під 

дією інградієнтів препарату «Стимтел». Зокрема, на основі результатів 

досліджень [80], було зроблено висновок щодо цілеспрямованості 

застосування Купруму, Кобальту і Мангану в комплексному лікуванні 
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матерів за пізнього токсикозу вагітності. Так, дослідниками було встановлено 

позитивний вплив внутрішньом’язового введення біодоз Купруму та 

Мангану вагітним жінкам, який проявляється нормалізацією кислотно-

лужного балансу і Оксигенного режиму організму матері і плода [80]. 

За даними інших дослідників [235] відомо, що за оптимального 

протікання тільності, особливо в глибокотільних корів, у їх крові 

збільшується кількість еритроцитів та підвищується вміст гемоглобіну. Ці 

науковці розглядають вказане явище, як фізіологічне пристосування 

організму до підвищення рівня окиснювальних процесів, необхідних для 

забезпечення потреби в енергії швидко підростаючого плода. 

Достовірне зростання кількості еритроцитів у одиниці об’єму крові 

сухостійних корів дослідної групи, порівнюючи з коровами контрольної 

групи, вважаємо, також обумовлено інградієнтами застосованого нами 

препарату «Стимтел», зокрема солей Купруму. Так, дефіцит Купруму в 

кормах раціону негативно впливає на засвоєння Феруму. Купрум також 

входить до складу ферооксидази, яка відноситься до білків, що регулюють 

концентрацію іонів металів в організмі. Зокрема, ферооксидаза каталізує 

синтез трансферину [230]. Перед включенням у трансферин двовалентний 

Ферум перетворюється у тривалентний. Цьому також сприяє церулоплазмін, 

до складу якого входить Купрум. Субстратом церулоплазміну є 

двохвалентний Ферум, який він окиснює до тривалентного. Утворений 

тривалентний Ферум вмонтовується в молекулу апотрансферину. Отже, 

ферооксидазна активність церулоплазміну забезпечує насичення 

трансферину Ферумом. Церулоплазмін прискорює окиснення 

двохвалентного Феруму і утворення трансферину більше, ніж у десять разів 

[343]. Перенесення Феруму від слизової оболонки кишечника до тканин, які 

мають специфічні рецептори, здійснює трансферин [35]. 

Є відомості про те, що церулоплазмін, до складу простетичних центрів 

якого входить Купрум, прискорює накопичення Феруму в печінці та 
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проліферацію молодих клітин еритро- і гранулопоетичної систем [53]. Це, в 

кінцевому підсумку, і викликає гіперплазію кісткового мозку.  

Дослідженнями ряду авторів [183] було встановлено, що Купрум 

володіє специфічною дією на процеси гемопоезу і не може бути замінений 

ніякими іншими елементами. Купрум не полегшує всмоктування Феруму, але 

він є необхідним для його перетворення в органічно зв’язану форму і відіграє 

суттєву роль у синтезі гемоглобіну. Здійснюючи вплив на синтез Ферум-

вмісних сполук, Купрум сам може з’єднуватись з деякими із них, утворюючи 

Ферум-Купрум-нуклеопротеїдні комплекси, які є попередниками 

гемоглобіну та важливою ланкою обміну речовин в організмі [26, 591]. 

Купрум сприяє перенесенню Феруму в червоний кістковий мозок. Але, якщо 

головною функцією Феруму в ньому є його здатність брати участь в 

утворенні ретикулоцитів, то Купрум необхідний для дозрівання 

ретикулоцитів до еритроцитів [26]. 

Є дані, що опосередковано на збільшення кількості еритроцитів та 

концентрації гемоглобіну в крові можуть вплинути солі Цинку, що також 

були застосовані нами в складі препарату «Стимтел». Цинк також впливає на 

засвоєння Феруму із шлунково-кишкового тракту тварин. Так, транспорт 

Феруму через ентероцити здійснюється білком трансферином. Мукозний 

апотрансферин виділяється ентероцитами у просвіт кишечнику, де до нього 

приєднується Ферум, після чого він транспортується назад в ентероцит. У 

ньому апотрансферин звільняється від Феруму і знову повторює свій цикл. 

Після надходження в ентероцит Ферум включається в систему 

внутрішньоклітинного транспорту, яка переносить його до базальної 

мембрани, а звідти – у кровоносне русло. У цитоплазмі ентероцита певна 

кількість Феруму зв’язується з феритином. Проте більша частина його 

втрачається під час злущування клітин слизової оболонки і лише невелика 

частка надходить у плазму крові [35]. За дефіциту Цинку в печінці 

порушується синтез ретинолзв’язуючого білка, необхідного для транспорту 

вітаміну А, який безпосередньо, або опосередковано, впливає на синтез 
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глікозаміногліканів і протеогліканів та ультраструктуру клітин слизової 

оболонки кишечника. У хворих тварин за таких умов знижується 

інтенсивність синтезу високомолекулярних глікопротеїдів, які в мембранах 

епітеліальних клітин кишечника руйнуються внаслідок зниження рівня 

процесів глюкозилювання. Тому, епітеліальні клітини кератинізуються, що 

ще більше ускладнює транспорт Феруму із кишечника [35]. 

На достовірне (р≤0,01) збільшення кількості еритроцитів (див. рис. 4.1) 

та підвищення концентрації гемоглобіну (див. табл. 4.3) у крові корів 

дослідної групи вплинуло і надходження Кобальту до організму цих тварин у 

складі препарату «Стимтел». Відомо, що Кобальт, так як і Купрум, підсилює 

всмоктування Феруму в кишечнику та його використання в процесі 

утворення гемоглобіну [308]. Одним із важливих механізмів стимуляції 

еритроцитопоезу є вплив Кобальту на утворення еритропоетину. Так, 

Кобальт, очевидно, блокує SH-групи окремих оксидоредуктаз, що спричиняє 

Оксигенне голодування кісткового мозку і стимулює його функцію 

безпосередньо, або через посилення синтезу еритропоетину. Останній 

виробляється із неактивного попередника, який циркулює в крові у відповідь 

на гіпоксію і синтезується в нирках під впливом еритрогеніну [220]. 

Не виключена й можливість того, що свій внесок у збільшення 

кількості еритроцитів та підвищення концентрації гемоглобіну в крові 

сухостійних корів дослідної групи мають і застосовані нами в складі 

мінерального препарату «Стимтел» солі Мангану. Манган сприяє 

накопиченню аскорбінової і нікотинової кислот в організмі, що, напевно, 

зв’язано з його впливом на процеси біосинтезу вітаміну С [21]. Натомість, 

аскорбінова кислота відновлює Ферум до двохвалентної форми, внаслідок 

чого його засвоєння підвищується [237]. 

Високий рівень білірубіну загального в сироватці крові сухостійних 

корів, яким не застосовували препарат «Стимтел», може бути пов’язаний з 

його посиленим утворенням в клітинах печінки або з порушенням в одному, 

чи відразу декількох ланках обміну в гепато-біліарній системі. Надмірний 
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рівень білірубіну порушує тканинне дихання клітин печінки [466]. Натомість, 

зниження рівня білірубіну загального в сироватці крові сухостійних корів під 

впливом препарату «Стимтел» може вказувати на його позитивний вплив не 

тільки на обмін пігментів, а й на інші обмінні процеси в паренхімі печінки та 

нормалізацію функції гепатоцитів. Вважаємо, одним із вірогідних механізмів 

підвищення утилізації білірубіну загального в організмі корів є поповнення 

дефіциту Кобальту, який входить до складу препарату «Стимтел». Так, за 

даними інших дослідників [376] відомо, що вітамін В12, складовою частиною 

якого є Кобальт, підвищує утворення та виведення з печінки тварин 

білірубін. 

Зниження вмісту глюкози в сироватці крові корів за 39 діб до 

передбачуваного отелення може вказувати, з одного боку, на посилене 

відкладання глікогену в паренхімі молочної залози в останній період їх 

тільності, а з іншого – на інтенсивне використання глюкози для 

енергетичного забезпечення процесу росту плода. Так, з результатів 

досліджень [107] відомо, що в корів у сухостійний період, тобто в період 

інтенсивного росту і розвитку молочної залози, вміст глікогену в паренхімі 

цього органа інтенсивно зростає. Крім того, за даними інших дслідників 

[129], зниження вмісту глюкози в крові корів у сухостійний період є 

наслідком інтенсивного росту плода.  

Зростання рівня глюкози в сироватці крові корів за 14 діб до 

передбачуваного отелення під дією препарату «Стимтел», вважаємо, вказує 

на нормалізацію в їх організмі обміну вуглеводів та сприяє посиленому 

відкладанню запасів глікогену в печінці. Так, за даними [332], із збільшенням 

строку тільності в печінці корови запаси глікогену збільшуються. Це 

підтверджується й непрямими даними, що були отримані іншими 

дослідниками, які стверджують, що рівень глюкози в крові корів у період 

тільності значно вищий, ніж після їх отелення [129]. Зокрема, на обмін 

вуглеводів в організмі сухостійних корів міг вплинути Кобальт, солі якого 

входять до складу мінерального препарату «Стимтел». Так, відомо, що це 
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зумовлено більшою залежністю організму жуйних від глюконеогенезу, який, 

в основному, забезпечує їх потребу в глюкозі, оскільки за дефіциту вітаміну 

В12 порушується обмін пропіонату на стадії перетворення метилмалоніл-КоА 

у сукциніл-КоА [607]. В той же час, за відсутності Кобальту в кормах, синтез 

вітаміну В12 у рубці дорослих жуйних дуже швидко (протягом декількох діб) 

знижується. Крім того, є дані, що додавання Кобальту до раціону тварин 

призводить до підвищення на 50 % росту популяції анаеробних бактерій та 

інфузорій в рубці, внаслідок чого продукція молочної кислоти, яка є 

попередником пропіонату, в передшлунках збільшується на 86 % [470]. 

Відомо, що потреба жуйних тварин у глюкозі на 90 % і більше 

забезпечується за рахунок глюконеогенезу, який протікає переважно в 

печінці і, частково, в нирках [35]. А основними субстратами глюконеогенезу 

в жуйних тварин є метаболіти мікроорганізмів рубця – пропіонат, лактат та 

піруват. Тож, можна припустити, що застосування коровам мінерального 

препарату «Стимтел» сприяє наростанню біомаси мікроорганізмів рубця та 

покращує їх целюлозолітичну активність. 

Достовірне підвищення в сироватці крові корів вмісту білка загального 

на 21-шу (р≤0,001) та 45-ту (р≤0,05) добу застосування препарату «Стимтел» 

(див. табл. 4.4), на наш погляд, може бути обумовлено дією мікроелементів, 

які входять до його складу. Під час дослідження ролі деяких мікроелементів 

в обміні Нітрогену і вуглеводів в організмі великої рогатої худоби в дослідах 

in vitro було встановлено, що додавання Кобальту з розрахунку 1 мг/кг сухої 

речовини раціону значно підвищує вміст Нітрогену загального завдяки 

накопиченню в рубці білка бактеріального походження [118]. За додавання 

до дефіцитного за вмісом Кобальту раціону корів різних солей Кобальту 

збільшується надходження мікробного білка з рубця в дванадцятипалу кишку 

[319]. 

За даними інших дослідників [463], концентрація азотистих речовин у 

вмістимому рубця зростає за підгодівлі корів солями Купруму та Мангану, 

зокрема, підвищується перетравність сирого протеїну. За дефіциту Мангану 
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гальмуються процеси росту мікроорганізмів рубця, оскільки Манган, як і 

Магній, бере участь у процесах поділу клітин мікроорганізмів [349]. Іони 

Мg2+ стимулюють спонтанне з’єднання м-РНК із вільними рибосомами, після 

чого вони набувають біосинтетичних властивостей [230]. 

Збагачення раціону тварин Цинком призводить до підвищення вмісту 

білка загального в їх крові, особливо, до значного підвищення вмісту γ-

глобулінів [288]. 

Зростання концентрації білка загального в сироватці крові сухостійних 

корів можна розцінити як фізіологічне явище, оскільки, відомо, що в 

сухостійний період відмічається тенденція до підвищення вмісту білка в 

крові і печінці корів. За таких умов, у печінці також зростає концентрація 

РНК, що вказує на посилення синтезу білків в цьому органі та створення їх 

резерву в організмі корів, який використовується за дефіциту амінокислот, 

особливо під час голодування [271]. Ці дані збігаються із результатами інших 

дослідників [90], які вказують, що вміст білка загального в сироватці крові 

складає 78,7–83,2 г/л і знижується лише в першу половину тільності корів 

різного віку, натомість, у другу половину тільності корів – досить суттєво 

зростає. 

Низький рівень альбумінів у сироватці крові сухостійних корів, з 

одного боку, може бути наслідком інтенсивного використання білків 

альбумінової фракції в останній триместр тільності корови, як пластичного та 

будівельного матеріалу для побудови клітин, тканин і органів плода, а з 

іншого боку, може бути ознакою порушення білоксинтезувальної функції 

печінки. Так, гіпоальбумінемія може спостерігатися і в результаті зниження 

синтезу альбумінів за хвороб печінки [28].  

Натомість, застосування мінерального препарату «Стимтел» 

сухостійним коровам сприяє зростанню рівня альбумінів та інших білкових 

фракцій до рівня фізіологічних коливань. На наш погляд, це може 

обумовлюватись, перш за все, наявністю Йоду в складі препарату «Стимтел», 

оскільки фізіологічне значення Йоду визначається його зв’язком з гормонами 
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щитоподібної залози. Так, гормони щитоподібної залози тироксин та 

трийодтиронін стимулюють окиснювальні процеси у тканинах [94]. 

Тиреоїдні гормони беруть активну участь у регуляції травних процесів у 

рубці. Вони посилюють бродіння кормових мас, підвищують синтез летких 

та високомолекулярних жирних кислот, глюкози прискорюють їх 

всмоктування у кров [609]. Тироксин та трийодтиронін беруть активну 

участь у стимулюванні процесів синтезу в печінці. За підвищення 

функціональної активності щитоподібної залози у крові зростає рівень 

альбумінів та α-глобулінів [640], а вагітність самок підвищує потребу в 

тиреоїдних гормонах і сприяє ще більшому розвитку йодної недостатності 

[384]. 

Підвищення вмісту білків α- і β-глобулінових фракцій у сироватці крові 

корів, яким задавали комплексний мінеральний препарат «Стимтел», 

вважаємо, спричинена надходженням Цинку в його складі. Цинк є складовим 

елементом всіх білків сироватки крові, з якими він знаходиться в міцному 

зв’язку, але найбільше його в структурі білків α-глобулінової фракції. Вплив 

Цинку на обмін білків зумовлений його дією на функціональні групи білків, 

які входять у молекули більшості ензимів, визначають їх активність і тому 

відіграють важливу роль у процесах обміну речовин. Серед них особливе 

місце займають сульфгідрильні групи білків. Блокування цих груп інактивує 

багато ензимів, що призводить до порушення нормального протікання 

процесів обміну речовин [178, 342].  

Достовірно нижчий (р≤0,001) вміст γ-глобулінів у сироватці крові корів 

на 45-ту добу застосування препарату «Стимтел», порівнюючи з коровами 

контрольної групи, вважаємо, може бути пов’язаний з підвищеним 

переходом цих білків із крові в тканини молочної залози та молозиво. Це 

також підтверджується достовірно вищим (р≤0,01) вмістом білків цієї фракції 

протягом усього періоду досліджень у сироватці крові телят, одержаних від 

корів дослідної групи, порівнюючи з вмістом білків у сироватці крові телят, 

одержаних від корів контрольної групи. З даних літератури відомо, що деякі 
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білки молока в молочній залозі не синтезуються, а поступають із крові. 

Нікітіна В. І. [235] встановила, що глобуліни молока і крові не відрізняються 

за амінокислотним складом. Процеси синтезу і селективного транспорту в 

молозиво його найбільш важливих компонентів посилюються з наближенням 

строків отелення корови. Особливо інтенсивно в молозиво переносяться 

імуноглобуліни підкласу IgG1 [198]. 

За даними інших дослідників [90], у сироватці крові сухостійних корів 

рівень імуноглобулінів класу G1 знижується, особливо перед отеленням. 

Автори припускають, що в останній місяць тільності корови (приблизно за 20 

діб до отелення) значна кількість імуноглобулінів сироватки крові 

переноситься в молочну залозу, де в складі молозива вони концентруються 

для виконання в подальшому захисних функцій в організмі новонароджених 

телят. В проведених дослідженнях [555] експериментально підтверджено 

вибірковий перехід IgG1 з крові у молочну залозу корови перед отеленням. 

Дослідники встановили, що імуноглобуліни, які беруть участь у цьому 

процесі, спочатку надходять у гранулоцити шляхом адсорбційного 

піноцитозу, а потім проникають у просвіт молочної залози. Механізм 

вибіркового транспорту імуноглобулінів окремих субкласів полягає в тому, 

що на поверхні клітин молочної залози знаходяться численні ділянки для 

зв’язування імуноглобулінів і загальна їх кількість для IgG1 перевищує 9000. 

Оскільки кількість таких зв’язуючих ділянок на клітинах молочної залози в 

кінці тільності корови зростає, то, очевидно, посилюється селективний 

транспорт білкових молекул відповідного класу. Припускають, що під час 

секреції молозива і молока на епітелії молочної залози корови знаходяться 

рецептори типу Rn за допомогою яких і відбувається перехід 

імуноглобулінів. 

Надзвичайно важливу роль в обмінних процесах відіграють ензими – 

специфічні білки, які є біокаталізаторами метаболічних перетворень в 

організмі людини і тварин. Більшість ензимів функціонує всередині тих 

клітин, у яких вони синтезуються, за виключенням окремих ензимів плазми 
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крові та травних ензимів. Підвищення активності ензимів сироватки крові 

пов’язано, перш за все, з цитолізом, тобто збільшенням проникності 

плазматичних мембран, мембран лізосом та інших органел, їх некрозом і 

виходом ензимів із пошкоджених органів і тканин у кров’яне русло.  

Характерним є і те, що синтез ензимів та їх каталітична активність 

регулюються на генетичному рівні, а також за участю цілого ряду 

низькомолекулярних сполук. На активність ензимів впливають вітаміни та 

мікроелементи, які входять до складу їх молекул, виконують функцію 

біологічних активаторів, мають вплив на ріст, розвиток, продуктивність, 

резистентність організму та відтворну здатність тварин [333]. 

На 21-шу добу експерименту активність ЛДГ у сироватці крові корів 

дослідної групи є достовірно вищою, порівнючи з коровами контрольної 

групи в 1,57 раза. Підвищення ензимної активності лактатдегідрогенази в 

межах фізіологічних коливань після застосування препарату «Стимтел» 

вказує на активацію енергетичних і пластичних потреб організму тварин та 

формування основних метаболічних шляхів його функціонування, що 

забезпечує підтримання гомеостазу в еритроцитах та регулює Оксиген-

транспортну функцію гемоглобіну за участю продуктів гліколізу [234].  

За 39 та 14 діб до отелення встановлено зростання активності ЛДГ в 

сироватці крові сухостійних корів. Це збігається з результатами інших 

досліджень [54], в яких встановлено підвищення активності цього ензиму із 

збільшенням терміну тільності корів. Зокрема зазначимо, що достовірної 

різниці в активності ЛДГ сироватки крові між коровами контрольної та 

дослідної груп нами не встановлено. Тому, можна припустити, що складові 

компоненти препарату «Стимтел» не проявляють негативного впливу на 

мембрани клітин, які містять цей ензим. 

Лужна фосфатаза бере активну участь у процесах фосфорно-

кальцієвого обміну в організмі тварин. За активністю цього ензиму судять 

про інтенсивність процесів дефосфорилювання гексоз та інших фосфор-

вмісних сполук у тканинах [244]. Одержані нами на 45-ту добу досліду дані 
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вказують на зниження інтенсивності процесів остеогенезу та синтезу 

фібрилярних білків, що зумовлює завершення формування скелету плода у 

великої рогатої худоби [245]. 

Для детального вивчення механізмів адаптації новонароджених телят у 

постнатальний період в умовах біогеохімічної провінції Київської області 

нами був проведений спектральний аналіз молозива першого удою корів. 

Склад молока і молозива корів зазвичай є сталим і не відрізняється великим 

розмаїттям тих чи інших складових. Натомість, результати 

спектрофотометричного дослідження проб молозива першого удою корів 

показали значні коливання показників вмісту макро- і мікроелементів. В той 

же час, застосування сухостійним коровам з ознаками мікроелементозів 

препарату «Стимтел» сприяло підвищенню вмісту в їх молозиві всіх 

досліджуваних нами макро- і мікроелементів. 

Достовірно вищий вміст Магнію в молозиві корів дослідної групи 

(11,41±0,90 ммоль/л), (р0,05), вважаємо, стимулює і більш інтенсивний 

внутрішньоутробний ріст плода. Так, маса тіла телят, отриманих від корів 

контрольної групи, при народженні складала 30,9±0,65 кг, а телят від корів 

дослідної групи 32,5±0,35 кг.  

Відомо, що Магній, як кофактор, бере участь у процесах гліколізу та 

гідролітичного розщеплення аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ). До 80–

90 % внутрішньоклітинного Магнію знаходиться в комплексі з АТФ. 

Перебуваючи в комплексі з АТФ, іони Магнію забезпечують вивільнення 

енергії через активність Магній-залежних АТФ-аз та є необхідними для всіх 

енергетичних процесів, що протікають в організмі людини і тварин. Як 

кофактор піруватдегідрогеназного комплексу іони Магнію забезпечують 

надходження продуктів гліколізу до циклу Кребса і перешкоджають 

накопиченню лактату. Зокрема, Магній бере участь в анаболічних процесах: 

синтезі і розпаді нуклеїнових кислот, синтезі білків, жирних кислот і ліпідів 

[194]. Крім того, Магній регулює стан клітинної мембрани, трансмембранне 

перенесення іонів Кальцію і Натрію, впливаючи на засвоєння із молозива 
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інших елементів. Магній є необхідним для адекватного функціонування 

імунної системи. Доведено, що Магній бере участь у синтезі мелатоніну, 

який називають центральним гормоном адаптації [13]. 

Достовірно нижчий вміст Магнію в молозиві корів контрольної групи 

(8,68±0,32 ммоль/л) (p≤0,05), вважаємо, може бути одним із факторів, що 

сприяє розвитку розладів травлення у новонароджених телят, оскільки 

недостатність Магнію супроводжується підвищенням рівня маркерів 

оксидного стресу і послаблення антиоксидантного захисту. Причому, в 

розвиток оксидного стресу залучаються системні реакції гіперактивації 

запалення і дисфункції ендотелію судин, а також зміни на клітинному рівні, 

включаючи дисфункцію мітохондрій і утворення надлишку жирних кислот 

[345]. Дефіцит Магнію підвищує чутливість організму до інфекції. За 

дефіциту Магнію в організмі бактеріальний токсичний шок відбувається 

більш виразно і мікроорганізми більш активно продукують β-лактамазу, що 

визначає стійкість до впливу антибіотиків пеніцилінового ряду. За дефіціту 

Магнію золотистий стафілокок посилено продукує токсин-1, який відповідає 

за розвиток синдрому токсичного шоку [194].  

Дефіцит Магнію прискорює накопичення вільного Феруму в печінці. 

Вільний, незв’язаний трьохвалентний Ферум (Fe3+) є добре вираженим 

прооксидантом. В експерименті дефіцит Магнію призводив до збільшення 

всмоктування вільного Феруму в кишечнику і зменшення кількості 

еритроцитів (можливо, у результаті зниження стабільності клітинної 

мембрани). Варто відзначити, що за застосування Mg-дефіцитної дієти 

гемолітична анемія розвивається інтенсивніше [568].  

Крім того, іони Мg2+, підтримуючи низьку концентрацію Са2+ в клітині, 

активують вихід та контролюють надходження його через клітинну 

мембрану. Так, доведено, що за відсутності в інкубаційному середовищі Мg2+ 

в цитозолі клітини збільшується вміст Са2+ та знижується величина рН і, 

навпаки, додавання в середовище Мg2+ сприяє вивільненню Са2+ із клітин [4]. 
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Калій є ще одним із найпоширеніших мінеральних елементів в організмі 

тварин і людини. Калій має постійно поступати з кормом, оскільки запаси 

його в організмі тварини є незначними, а потреба в Калії є вищою, ніж 

потреба в інших мінеральних катіонах [45]. Згідно з даними Роя [262], рівень 

Калію в молозиві корів першого удою має складати 35,84 ммоль/л (1,4 мг/л). 

За результатами наших досліджень вміст Калію в молозиві корів контрольної 

групи був нижчим на 27 %, а в молозиві корів дослідної групи – на 18,5 % за 

показник, приведений Роєм. За дефіциту К+ у телят знижується апетит, 

споживання води, зменшується маса тіла, втрачається блиск шерсті та 

еластичність шкіри [584]. 

Крім цього, отримані нами дані щодо вмісту Натрію і Калію в молозиві 

першого удою корів контрольної і дослідної груп вказують не тільки на 

невідповідність їх вмісту нормативним показникам, а й на порушення 

співвідношення цих елементів. За даними інших науковців [204, 191], 

оптимальне співвідношення Калію до Натрію в молоці повинно бути в межах 

1,7–2 частини Калію до однієї частини Натрію. Від співвідношення Калію і 

Натрію залежить використання Кальцію, Фосфору, Нітрогену, Карбону та 

енергії організмом тварини. Підвищений вміст у молозиві корів Натрію та 

відповідне співвідношення Калію до Натрію, вважаємо, не відіграють значної 

ролі, оскільки концентрація Натрію в крові та тканинах підтримується 

шляхом реабсорбції й екскреції його в нирках. Існує синхронність між 

екскрецією Натрію та абсорбцією Калію і Хлору. При цьому Натрій є 

центральним ефектором екскреції іонів, а зміни у нирковій резорбції є 

головною детермінантою в цьому процесі. Ендокринна система, через 

клітинні рецептори і ренін-ангіотензинову систему, альдостерон і атріальний 

натрійуретичний фактор, контролюють концентрацію Натрію в різних 

тканинах шляхом регуляції об’єму рідини, тиску крові, концентрації Калію та 

обміну в нирках інших іонів [45]. Крім того, потреба в Натрії на підтримання 

життєдіяльності тварин дорівнює втратам його з фекаліями і сечею. У 

молодняку великої рогатої худоби і нелактуючих тільних корів вона 
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становить 0,015 г/кг маси тіла за добу, що відповідає кількості втраченого 

Натрію за цей час. Зі збільшенням температури зовнішнього середовища 

вище 30˚ C потреба тварин у Натрії може зростати до 0,50 г/кг маси тіла 

[439]. 

Вміст Купруму в молозиві корів дослідної групи (див. рис. 4.11), 

вважаємо, достовірно підвищився не тільки через застосування коровам у 

складі препарату «Стимтел» солей Купруму, а й завдяки достатньому вмісту 

Цинку. Так, абсорбція Купруму підвищується за наявності відповідного рівня 

Цинку, який індукує збільшення в ентероцитах вмісту металотіонеїну, що 

зв’язує Купрум [44].  

Низький вміст Купруму і Феруму в молозиві першого удою корів 

контрольної та дослідної груп, порівнюючи із референтними значеннями для 

цих мікроелементів, можна пояснити тим, що господарство, в якому 

проводились дослідження, розташоване в біогеохімічній провінції, що за 

даними М. О. Судакова та інших [225, 251], відноситься до північно – східної 

геохімічної зони України, яка є дефіцитною до ряду мікроелементів, зокрема 

й Купруму.  

Недостатній вміст Купруму в молозиві корів контрольної і дослідної 

груп на нашу думку, не є критичним, оскільки з усіх мікроелементів Купрум 

є найтоксичнішим у випадку його передозування. За даними інших 

дослідників [44], вміст Купруму в кормах, який необхідний для забезпечення 

оптимальної імунної функції організму тварин, є вищим, ніж його кількість, 

що потрібна для усунення інших ознак недостатності цього елемента.  

Як встановлено нами, вміст Феруму в кормах раціону сухостійних корів 

є досить високим. В той же час, низький вміст Феруму в молозиві корів обох 

груп, вважаємо, може вказувати на порушення всмоктування цього елемента 

в кишечнику або ж утворення з ним нерозчинних сполук, які транзитом 

проходять через шлунково-кишковий тракт корови.  

Відомо, що недостатність Феруму в організмі дорослої великої рогатої 

худоби зустрічається дуже рідко. Це зумовлено значним вмістом Феруму в 
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середовищі та забрудненням рослинних кормів ґрунтом. Потрібно, однак, 

відмітити, що Ферум у кормах зазвичай існує у формі ферійону (Fe3+), який 

мало абсорбується в травному тракті. Деяка кількість Феруму в кислому 

середовищі сичуга може відновлюватися до феройону (Fe2+). У травному 

тракті негемовий Ферум корму, що знаходиться у фероформі, зв’язується з 

хелаторами – гістидином, муцином або фруктозою. Вони збільшують 

абсорбцію Феруму шляхом його солюбілізації. Інші хелатори (оксалат, 

фосфат), навпаки, інгібують абсорбцію Феруму. Під час абсорбції Ферум 

зв’язується зі специфічними негемовими рецепторами в щітинковій 

облямівці ентероцитів і транспортується в клітину. У клітині Ферум 

транспортується до базолатеральної мембрани, зв’язується з трансферином і 

транспортується в кров. За високого вмісту Феруму в клітині він не 

транспортується до базолатеральної мембрани, а зв’язується з феритином – 

білком, що утворюється ентероцитами за надлишку Феруму. Внаслідок 

старіння і злущування ентероцитів зв’язаний з феритином Ферум 

екскретується з фекаліями [359]. У той же час, за даними деяких дослідників 

[44], телята молочного періоду вирощування є єдиною віковою групою 

великої рогатої худоби, що потребує добавки Феруму до раціону. 

Можливо, нижчий рівень Купруму і Феруму в першому молозиві корів 

обумовлений і фізіологічними особливостями, що є характерними для 

новонароджених телят і блокуються на рівні кров – молочна залоза, оскільки 

мембрани ентероцитів новонароджених телят є не зрілими, а ці два елементи 

здатні каталізувати вільнорадикальні процеси. В даному контексті механізм 

антиоксидантної дії Цинку передбачає його антагонізм проти елементів, що 

беруть участь у пероксидному окисненні ліпідів – Феруму та Купруму. Іон 

Цинку, який у цьому відношенні є неактивним, витісняє Купрум і Ферум із 

ділянок зв’язування мембраною, тим самим не дозволяючи їм утворювати 

вільні радикали. Сам Гідрогену пероксид не чинить сильного 

окиснювального ефекту, але легко проникає в клітинні мембрани та, в 

присутності іонів перехідного металу (наприклад, Fe2+ чи Cu2+), разом із O2• 
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радикалом, він може бути джерелом нестабільного, але високореактивного 

гідроксильного радикала OH• та синглетного Оксигену [424, 529]. 

Вважаємо, достовірно вищий (р≤0,001) рівень Цинку в молозиві корів, 

які отримували препарат «Стимтел», у першу чергу, позитивно впливає на 

імунний статус новонародженого теляти. Так, за даними інших дослідників 

[443, 523] імунна система є особливо чутливою до змін рівня Цинку, зокрема 

кожна реакція певним чином, прямо, чи опосередковано, пов’язана з цим 

елементом. Так, дефіцит Цинку in vitro погіршує синтез реактивних видів 

Оксигену, хемотаксис та фагоцитоз нейтрофільних гранулоцитів [443, 523]. 

Процес адгезії моноцитів до епітеліальних клітин також залежить від рівня 

Цинку в організмі тварин [488, 590]. В концентрації 500 мкмоль/л Цинк 

безпосередньо індукує хемотаксичну активність лейкоцитів [441, 452]. In 

vivo низький вміст Цинку в сироватці крові тварин зумовлює зменшення 

кількості гранулоцитів, NK-клітин та зниження фагоцитарної здатності 

макрофагів [427, 590]. Дефіцит Цинку посилює продукування прозапальних 

цитокінів IL-1β, IL-6 та фактор некрозу пухлин (TNF-α) [638]. Цей елемент 

також є необхідним для розпізнавання комплексу білків, відповідальних за 

представлення антигену до T-лімфоцитів на клітинах-мішенях за допомогою 

p58 NK-рецепторів, в результаті чого, дефіцит Цинку спричиняє інгібуючий 

вплив на цитотоксичність NK-клітин [441, 454, 480]. 

Натомість, Цинк проявляє найбільш активний вплив на імунну систему 

через лімфоцити – T-хелпери. T-хелпери включають такі клітини: T-хелпери 

1-го підтипу і T-хелпери 2-го підтипу. Знижений рівень Цинку в організмі 

порушує рівновагу між T-хелперами 1-го і T-хелперами 2-го підтипу в 

напрямку T-хелпери 2-го підтипу. Для належного рівня імунітету в організмі 

тварин і людини необхідно підтримувати правильний баланс між цими 

клітинами, оскільки T-хелпери 1-го і T-хелпери 2-го підтипу виконують різні 

функції. Так, Т-хелперы 1-го підтипу переважно сприяють розвитку 

клітинної імунної відповіді, активуючи макрофаги, тоді як Т-хелпери 2-го 

підтипу активують В-лімфоцити, сприяючи розвитку гуморальної імунної 



 

319 
 

відповіді [355, 474]. Добавка Цинку значно усуває цей дисбаланс, підвищує 

синтез γ-інтерферону, що виділяється з мононуклеарних клітин периферичної 

крові, оскільки γ-інтерферон є основним індукуючим фактором Т-хелперів 

першого порядку. Зокрема, γ-інтерферон має противірусні, імунорегуляторні 

та протиракові властивості [578, 590]. 

Дозрівання Т-клітин відбувається в тимусі і залежить від тимуліну, 

який є пептидним гормоном, що секретується клітинами ендотелію тимусу. 

Зокрема, Цинк обумовлює морфологічну і фізіологічну цілісність вилочкової 

залози. Він діє як кофактор під час утворення активного тимуліну, що 

виділяється клітинами тимусу [553, 590]. Тимулін регулює диференціювання 

зрілих Т-клітин у тимусі та функцію дозрівання Т-клітин у периферичній 

крові. Дефіцит Цинку також сприяє розвитку атрофії тимусу і наслідком 

цього є порушення розвитку лімфоцитів. Незначні зміни концентрації Цинку 

в сироватці крові призводять до зниження рівня Т-клітин [420, 421, 535].  

Дефіцит Цинку призводить до зменшення кількості Т і В лімфоцитів, 

як у вилочковій залозі, так і в кістковому мозку, що спричиняє підвищення 

сприйнятливості до інфекції та ослаблення захисних сил організму [397, 418, 

553]. Цинк збільшує адгезію лейкоцитів до ендотелію і хелатні іони Цинку 

помітно зменшують їх активацію [397]. Цинк, також стимулює цитолітичну 

активність Т-клітин [553, 590]. Їх основне завдання – рухатись по організму в 

пошуках патогенів і ракових клітин, а також усувати їх без пошкодження 

здорових клітин. В-лімфоцити менш чутливі до дефіциту Цинку, але його 

нестача в організмі може сприяти зменшенню їх кількості, що, ймовірно, 

виникає через індукцію апоптозу [398, 402, 614]. 

Багато дослідників пов’язують концентрацію іонів Zn2+ у сироватці 

крові з концентрацією певних цитокінів. Так, у дослідженнях [409] показано, 

що підвищення рівня Цинку в крові тварин сприяє збільшенню секреції 

інтерлейкіну-6 (IL-6), інтерлейкіну-1β (IL-1β) і фактора некрозу пухлин 

(TNF-α). Натомість, інші дослідники [395, 549, 614] не підтвердили цю 

залежність або навіть знайшли аналогічну обернену кореляцію. Прозапальні 
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цитокіни, діючи на імунні клітини, беруть участь у механізмі індукції 

апоптозу клітин, що загрожує організму. Варто зазначити, що індукція 

апоптозу мононуклеарних клітин периферичної крові відбувається лише за 

фармакологічної концентрації Цинку, тобто за його рівня, якого неможливо 

досягти звичайним прийомом корму [395, 454, 614]. У дослідженнях щодо 

вивчення впливу іонів Цинку на Т-лімфоцити, В-лімфоцити та моноцити, 

Дріссен С і співавтори [409] встановили підвищення концентрації певних 

цитокінів у сироватці крові телят після інкубації з ZnSO4. Стимуляція була 

найшвидшою у випадку TNF-α, максимальна концентрація якого 

спостерігалася лише через 16 год [409]. Натомість IL-1β та IL-6 лише через 

24 години досягали їх максимальної концентрації. Усі ці цитокіни 

продукуються моноцитами. Тому дослідники дійшли висновку, що цей тип 

лейкоцитів найбільш сильно стимулюється іонами Цинку. γ-інтерферон (IFN-

γ), що синтезується Т-клітинами, досягав свого максимального рівня в 

сироватці крові людини значно пізніше. В результаті цього було зроблено 

припущення, що підвищена продукція Т-лімфоцитів є вторинною щодо іонів 

Цинку реакцією (ефект цитокінового каскаду), і що це IL-1β, який 

продукується моноцитами, є відповідальним за їх стимулювання [381, 409, 

500]. 

Крім того, Цинк впливає на експресію генів на рівні ядра клітини 

шляхом стабілізації структури та регулювання різних факторів транскрипції, 

включаючи транскрипційний фактор (NF-κB). NF-κB у своїй активній формі 

індукує експресію приблизно 200 генів [426, 481, 604, 647]. Цей фактор 

присутній у цитоплазмі клітин, як неактивний комплекс, який нековалентно 

зв’язаний з інгібіторними білками, відомими, як IκBs (α, β, γ і c) [481]. Його 

гальмівна субодиниця IκB перешкоджає міграції NF-kB до клітинного ядра. 

Сигнальний каскад активується класичним шляхом – ліпосахаридом (LPS) в 

оболонці грамнегативних бактерій, вірусів або протизапальних цитокінів. 

Після цього відбувається руйнування IκB та вивільнення димерів NF-κB, які, 

в свою чергу, мігрують до ядра клітини, де зв’язуються із специфічним 
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сайтом в ДНК та індукують експресію генів-мішеней, особливо прозапальних 

цитокінів IL-1β і TNF-α, що продукуються макрофагами [432, 456, 481]. 

Показано також [536], що добавки Цинку впливають на зниження 

синтезу запальних цитокінів зменшуючи експресію генів IL-1 та TNF за 

рахунок регуляції мРНК- та ДНК-специфічного зв’язування для білка A20, 

згодом інгібуючи активацію NF-κB. 

Крім того, Цинк є антиоксидантом і він прямо, чи опосередковано, 

може впливати на захист клітинних мембран, зокрема плазмолеми 

ентероцитів від пошкодження за розладів травлення, оскільки збільшення 

концентрації вільного Цинку внаслідок розпаду білкових хелатів з Цинком 

[476] може діяти, як хіміопрофілактичний фактор регуляції реакції на 

окиснювальний стрес за допомогою фактора транскрипції Nrf2. Роль цього 

фактора – захист клітин від шкідливого наслідку окисного стресу. 

Отримані нами результати спектрофотометрії молозива першого удою 

корів свідчать про те, що в молозиві корів дослідної групи, яким у 

сухостійний період застосовували препарат «Стимтел», вміст вказаних 

макро- і мікроелементів є достовірно вищим (р≤0,05), ніж у молозиві корів 

контрольної групи. Підтвердженням цьому є дані інших дослідників, які 

[225] відмічають, що концентрація мінеральних речовин у молозиві 

підвищується, якщо ці компоненти включають у раціон сухостійних корів у 

підвищених кількостях. Саме тому, високий вміст макро- і мікроелементів у 

молозиві першого удою корів дослідної групи став можливим завдяки 

застосуванню тваринам створеного нами препарату «Стимтел», до складу 

якого входить комплекс вказаних елементів. 

Згодовуваня телятам дослідної групи молозива з високим вмістом 

макро- і мікроелементів, зокрема Цинку, сприяло зниженню на 65 % відсотку 

захворюваності телят на розлади травлення. Так, за даними інших 

дослідників [597, 617], відомо, що Цинк може впливати на шлунково-

кишкову мікробіому завдяки своєму потужному впливу на різні механізми 

імунної системи і, таким чином, на імунну відповідь. Крім того, Цинк 
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впливає на проникність епітелію щодо атакуючих патогенів та 

мікроорганізмів і зменшує запалення слизової оболонки шлунково-

кишкового тракту. Зокрема, в країнах, що розвиваються, таких як Бангладеш, 

застосування Цинку є недорогою і доступною стратегією подолання діареї в 

людини і тварин [416, 530, 572]. 

Дослідження інших науковців щодо діареї новонароджених телят [297], 

вказують на те, що хвороба має зв’язок із станом обміну мінеральних 

речовин в організмі корів-матерів, а саме – із вмістом у їх крові Фосфору 

неорганічного, Феруму, а також Купруму і Кобальту, які мають важливе 

значення в стійкості телят до несприятливих умов середовища.  

Зниження захворюваності і летальності серед телят, що народилися від 

корів, яким впродовж сухостійного періоду застосовували комплексний 

мінеральний препарат «Стимтел», можливе і через накопичення й інших 

елементів у організмі цих тварин за внутрішньоутробного періоду розвитку. 

Так, за даними ряду дослідників [219, 123], застосування тваринам лише 

солей Кобальту, сприяє їх стійкості до інфекцій з боку шкіри, слизових 

оболонок травного каналу та дихальних шляхів. За даними цих дослідників, 

вказане пов’язано із здатністю Кобальту зменшувати проникність стінок 

кровоносних судин та покривних тканин до інфекції [219, 123]. 

Достовірно більша кількість еритроцитів у крові телят, коровам-

матерям яких задавали препарат «Стимтел», на 2-гу і 22-гу добу життя, 

порівнюючи з телятами контрольної групи, вважаємо, обумовлена 

насиченням в достатній кількості їх організму макро- і мікроелементами, 

зокрема Магнієм. Так, за даними інших дослідників [568], дефіцит Магнію 

призводить до підвищення всмоктування вільного Феруму в кишечнику і 

зменшення кількості еритроцитів, що є можливим, внаслідок зниження 

стабільності клітинної мембрани. Зокрема відомо, що Магній регулює стан 

клітинної мембрани і трансмембранне перенесення іонів Кальцію і Натрію 

[194]. 
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Достовірно вищий рівень глюкози в сироватці крові телят дослідної 

групи, вважаємо, може обумовлюватись тими ж факторами, що і в їх корів-

матерів, які в сухостійний період отримували Кобальт у складі мінерального 

препарату «Стимтел». 

Зокрема, достовірно вищий рівень Натрію в молозиві корів дослідної 

групи також сприяє зростанню рівня глюкози в сироватці крові телят, які 

його споживали. Відомо, що в перенесені моноцукрів через клітинні 

мембрани беруть участь відповідні білки-переносники та Na+, К+-АТФаза. На 

поверхні клітинної мембрани глюкоза зв’язується з особливим транспортним 

білком – транспортером глюкози, до якого приєднується Натрій. Глюкоза 

ефективно переноситься через мембрану ентероцитів відповідно до зниження 

градієнта концентрації Натрію. Глюкоза і Натрій зв’язуються з різними 

ділянками білка − переносника глюкози. В цьому процесі трансмембранного 

транспорту Натрій надходить у клітину під дією електрохімічного градієнта 

і, одночасно, транспортує за собою глюкозу. Таким чином, чим вищий 

градієнт концентрації Натрію, тим більше надходить глюкози в клітину. І 

навпаки, якщо концентрація Натрію за межами клітини зменшується, то 

транспорт глюкози пригнічується [27]. За відсутності іонів Натрію, глюкоза 

транспортується в 100 раз повільніше, ніж за його наявності [348].  

На формування таких показників крові новонароджених телят, як вміст 

білка загального та окремих білкових фракцій, особливо імуноглобулінів, 

впливає їх рівень у молозиві, час та спосіб випоювання молозива після 

народження теляти, функціональний стан організму корови-матері, а також 

цілий ряд факторів утримання і годівлі тварин. Все це вказує на високу 

залежність формування білкового спектру крові та імунітету у 

новонароджених телят від цілого ряду суб’єктивних і об’єктивних причин. 

Тому, обґрунтованою є концепція щодо зв’язку диспротеїнемії в 

новонароджених телят з наявними в них у цей період життя гострими 

розладами травлення [8]. 
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Достовірно вищий рівень білка загального в сироватці крові телят 

дослідної групи, порівнюючи з телятами контрольної групи, може бути 

пов’язаний з рядом факторів. Наприклад, різний вміст імуноглобулінів у 

молозиві корів контрольної та дослідної груп. Як відомо, трансплацентарний 

шлях переносу материнських антитіл властивий для організму людини, 

кроля, а також, частково – мишей, щурів і собак. У жуйних тварин, свиней і 

коней, у зв’язку з особливістю будови їх плаценти, яка є непроникною для 

материнських імуноглобулінів, захисні антитіла передаються лише після 

народження потомства, виключно з материнським молозивом [415]. 

Достовірно вищий рівень білків γ-глобулінової фракції в сироватці 

крові телят, отриманих від корів дослідної групи, на нашу думку, є ще й 

результатом застосування солей Цинку коровам-матерям у складі препарату 

«Стимтел», оскільки низький рівень Цинку в організмі призводить до 

зменшення загальної кількості В-клітин та продукції антитіл, [402]. Іони 

Цинку беруть участь у біосинтезі білка на стадії транскрипції. Входячи до 

складу цілого ряду білків, іони Цинку визначають певну первинну 

послідовність ДНК і активують процес транскрипції [110]. 

Одним із факторів того, чи іншого рівня колостральних 

імуноглобулінів у крові телят може бути й рівень Магнію в спожитому ними 

молозиві, оскільки Магній бере участь в анаболічних процесах: синтезі і 

розпаді нуклеїнових кислот, синтезі білків, жирних кислот і ліпідів [88, 194].  

Ще одним фактором, який впливає на власний синтез більшої кількості 

імуноглобулінів у телят дослідної групи, зокрема на 22-гу добу життя, міг 

бути достатній вміст Купруму у сироватці їх крові за внутрішньоутробного 

розвитку та достовірно вищий його вміст у складі отриманого ними 

молозива. Так, відомо, що підвищення рівня Купруму в організмі зв’язано з 

його детоксикаційною здатністю, а також з виробленням антитіл [131]. 

Купрум входить до складу багатьох ферментів, бере участь у синтезі білків 

[11]. 
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Додавання до раціону телят 0,2 мг Купруму та 1,0 г Мангану на 1 кг 

маси тіла сприяє достовірному підвищенню вмісту білка загального в 

сироватці крові, викликає посилений синтез γ-глобулінів, порівнюючи з 

телятами, які утримувались на звичайному раціоні і додатково не отримували 

мікроелементи [52, 48]. 

Отриманий нами низький показник рН крові новонароджених телят 

контрольної (7,27±0,01) та дослідної (7,38±0,01) груп на 2-гу добу життя 

узгоджується з даними інших дослідників [214] і вважається фізіологічним 

явищем. Зокрема, стан ацидозу сприяє активації ензимних систем, які 

забезпечують ресинтез глюкози в тканинах новонародженої тварини у 2–4 

рази інтенсивніше, ніж у тканинах плоду (глюконеогенез) [214]. В той же час, 

перебування телят після народження в стані ацидозу є пристосувальним 

механізмом до наявної в них у цей період гіпоглікемії, що запускає в 

тканинах біохімічні процеси утворення глюкози (електронейтральної 

сполуки), сприяючи зменшенню кислої реакції крові (прояв функціонування 

метаболічної системи підтримання кислотно-лужного гомеостазу в організмі 

ссавців). Швидке насичення крові Оксигеном (оксигенація) в телят після 

народження є пусковим фактором аеробного шляху утилізації глюкози, що 

припиняє потік недоокиснених метаболітів із тканин у кров і зумовлює 

нормалізацію параметрів кислотно-лужного стану організму [212]. 

Крім того, тенденція до поступового зниження рівня оксигемоглобіну в 

крові здорових новонароджених тварин пояснюється адаптаційним 

зменшенням вмісту більш кислої форми гемоглобіну, що сприяє нормалізації 

кислотно-лужного стану організму та інтенсивному надходженню Оксигену 

до клітин [78]. Результатом описаного вище механізму і є підвищення рівня 

величини рН крові телят на 5-ту добу, порівнюючи з показником на 2-гу добу 

їхнього життя. 

Зниження рО2 в 1,18 раза на 15-ту добу, порівнюючи із показником на 

5-ту добу життя в крові телят, які перехворіли на розлади травлення, вказує 
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на тісний взаємозв’язок між метаболізмом на рівні еритроцитів, станом їхніх 

плазматичних мембран і оксигентранспортною функцією гемоглобіну [151]. 

Достовірно вищий рівень рН крові у новонароджених телят, що були 

отримані від корів, які отримували препарат «Стимтел» впродовж всього 

періоду дослідження (з 2-ї по 22-гу добу), вважаємо, є результатом 

отримання, як внутрішньоутробно від матері так, і в постнатальний період з 

молозивом достатньої кількості Магнію. Зокрема Магній, як кофактор, бере 

участь у гліколізі і гідролітичному розщепленні аденозинтрифосфорної 

кислоти (АТФ). Як кофактор піруватдегідрогеназного комплексу іони 

Магнію забезпечують надходження продуктів гліколізу до циклу Кребса і 

перешкоджають накопиченню лактату та закисненню організму в цілому [88, 

194]. 

Зокрема, на достовірно вищий рівень рН в сироватці крові телят 

дослідної групи міг вплинути і вищий вміст Цинку в молозиві, яке вони 

споживали. Так, дія Цинку пов’язана з проявом активності карбоангідрази, 

основною функцією якої є перетворення вугільної кислоти в розчинний 

вуглекислий газ, що легко дифундує через клітинні мембрани та, таким 

чином, підвищує показник рН. При цьому, молекула води втрачає протон на 

активній ділянці фермента, який виступає як луг. За цих умов утворюється 

луг – гідроксид-іон, який приєднується до молекули карбону діоксиду. 

Кислотність води є не дуже високою, щоб від неї легко було від’єднати 

протон. Тому, карбоангідразі необхідна допомога, яку їй надає кофактор – 

іон Zn2+. Як кислота Льюіса він координується атомом Оксигену молекули 

води і суттєво полегшує від’єднання протона активною ділянкою 

карбоангідрази. Іон Цинку підвищує швидкість реакції гідратації 

карбонільного з’єднання більше, ніж у 6 мільйонів разів, порівнюючи з 

некаталізованою реакцією [296]. Іншими дослідниками [423], під час 

вивчення механізму наркотичного впливу СО2 на тканини мозку, було 

встановлено, що за введення інгібітора карбоангідрази спостерігається 
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внутрішньоклітинне накопичення іонів Гідрогену і бікарбонату, тобто 

вугільної кислоти.  

Насичення організму телят солями Мангану під час 

внутрішньоутробного розвитку також могло вплинути на стабілізацію 

показника рН крові, оскільки відомо, що Манган гальмує анаеробну стадію 

окиснення вуглеводів впливаючи на вміст у крові тварин кислих 

еквівалентів, у першу чергу – молочної кислоти [104]. 

На швидшу нормалізацію величини рН крові телят дослідної групи, 

порівнюючи з показником у телят контрольної групи, вважаємо, мала вплив і 

гемоглобінова буферна система. Зокрема, вміст гемоглобіну в крові телят 

дослідної групи був достовірно вищим впродовж всього періоду досліджень 

(див. табл. 4.6). Вплив гемоглобінової буферної системи визначається тим, 

що гемоглобін, з одного боку, як будь-який інший білок, будучи амфолітом, 

має буферні властивості. Тобто, за підвищення рН крові гемоглобін може 

відщепляти протони, тоді як за зниження величини рН крові − зв’язувати їх 

[496]. 

Показник рН крові, є одним із факторів впливу на засвоєння 

новонародженими телятами імунних білків із молозива. Відомо, що ацидемія 

протягом перших 36 годин життя телят значно пригнічує інтенсивність 

надходження імунних білків із шлунково-кишкового тракту в кров, що 

негативно впливає на метаболічну та функціональну адаптацію 

новонароджених телят до умов позаутробного існування. Внаслідок цього 

знижується загальна резистентність організму телят і підвищується їх 

чутливість до дії стрес-факторів зовнішнього середовища, в тому числі й до 

інфекційних агентів [46]. Зміни кислотно-лужного стану крові впливають і на 

активність ферментів енергетичного обміну, що опосередковано стримує 

формування колострального імунітету в новонароджених телят. За даними 

інших дослідників [79], під час експериментального метаболічного ацидозу в 

крові телят неонатального періоду значно знижується вміст 

імунокомпетентних білків фракції G1–G2 (154–160 кДа), незважаючи на те, 
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що ці тварини отримували молозиво в такій самій кількості, як і інтактні 

новонароджені телята. 

Достовірно нижчий (р≤0,05) рівень карбонатів у крові новонароджених 

телят контрольної групи на 5-ту добу життя, порівнюючи з телятами 

дослідної групи, призводить до зниження виділення хлоридної кислоти в 

їхньому сичузі, що є одним із сприятливих факторів виникнення діареї. 

Зокрема відомо, що виділенню вільної хлоридної кислоти у просвіт шлунка 

сприяє карбонатна кислота, яка вступає в реакцію з хлоридами крові. 

Натомість її нестача гальмує виділення вільної хлоридної кислоти [139]. 

Низький вміст НСО3- в крові новонароджених телят зберігається виключно у 

випадку розладу роботи шлунково-кишкового такту [79]. 

Активність внутрішньоклітинних ензимів таких, як АлАТ, АсАТ, 

ГГТП, ЛДГ та лужна фосфатаза в сироватці крові телят дослідної групи 

впродовж всього періоду досліджень є нижчою, порівнюючи з телятами 

контрольної групи. Відомо, що визначення активності внутрішньоклітинних 

ферментів у сироватці крові є маркером пошкодження клітин та їх мембран, 

у яких вони містяться. Вважаємо, причиною низької активності всіх 

внутрішньоклітинних ензимів у сироватці крові телят дослідної групи, 

порівнюючи з показниками телят контрольної групи може бути вищий вміст 

в їх організмі окремих мікроелементів, що володіють антиоксидантними 

властивостями, зокрема Цинку. В роботах ряду дослідників було показано, 

що Цинк підвищує синтез металотіонеїнів, які є білками, багатими 

залишками тіолцистеїну (20 з 61 амінокислот – цистеїн). Вони діють, як 

антагоністи вільних радикалів у клітинах шкіри, печінки та кісткового мозку 

[484, 523, 566]. Металотіонеїни є важливими регуляторами рівня Цинку в 

клітинах. Цинк і Купрум є фізіологічними індукторами металотіонеїнів, хоча 

вони також зв’язують інші двохвалентні іони [391]. Металотіонеїни були 

виявлені як у позаклітинному, так і у внутрішньоклітинному середовищі. Їх 

внутрішньоклітинний пул відповідає за детоксикацію важких металів (Cd, 
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Hg) та органічних сполук, а також за видалення реактивних видів Оксигену 

та Нітрогену [624]. 

Металотіонеїни не тільки зв'язують двохвалентні іони, але і є сильними 

антиоксидантами активних форм Оксигену. Наприклад, здатність 

металотіонеїнів очищати гідроксильні радикали є в 300 разів більшою, ніж 

антиоксидантна здатність глутатіону. Крім того, ці білки захищають 

структуру ДНК від окиснення за рахунок забезпечення іонами Цинку [425, 

564, 592]. 

Іони Цинку можуть зв’язуватися з певним мембранним рецептором, 

ініціюючи каскад передачі сигналу, та стабілізувати біологічні мембрани за 

рахунок сприяння в’язкості ліпідного шару [371]. І, навпаки, дефіцит Цинку, 

сильного антиоксиданта, значно послаблює клітину, роблячи її 

сприйнятливою до вільних радикалів, що виділяються з мітохондрій [392]. 

Крім того, доведено, що хелатні сполуки Цинку можуть пригнічувати 

активність лізосом і зменшувати їх проходження через клітинні мембрани, 

тим самим запобігаючи викиду кислотних гідролаз, які розщеплюють білки, 

нуклеїнові кислоти, вуглеводи і жири, що ведуть до самоперетравлення 

клітини [459]. 

Таким чином, результати наших досліджень свідчать про добре 

виражену, без побічних реакцій і ускладнень, профілактичну та лікувальну 

дію застосованого нами комплексного мінерального препарату «Стимтел». 

Застосування цього препарату нормалізує порушений обмін речовин в 

організмі сухостійних корів, сприяє кращій функціональній адаптації 

отриманих від них телят до позаутробного життя та профілактує в них 

виникнення розладів травлення. 

Натомість, запобігання розладів травлення у новонароджених телят 

лише на 65 %, спонукало нас до проведення ще одного (четвертого) етапу 

науково-виробничих дослідів на новонароджених телятах, застосувавши їм 

нативні ліпосоми з фосфоліпідного бішару на основі соєвого лецитину та 
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ліпосоми з включеними в них водорозчинними формами вітамінів А та Е 

(препарат «Мембраностабіл).  

Тісний зв’язок у період пре- та постнатального розвитку між коровою-

матір’ю та новонародженим телям є ключовим у питанні отримання останнім 

колострального імунітету належного рівня. Не останнє місце в цьому процесі 

мають саме молекулярні механізми транспорту молозивних імуноглобулінів 

у нативному стані із просвіту кишечника в кровоносне русло 

новонародженого організму. Фізіологічна зрілість та готовність шлунково-

кишкового тракту новонародженого теляти до транспорту імуноглобулінів 

повністю залежить від процесів його формування у внутрішньоутробний 

період. Тому, визначення імунного статусу та стану обміну речовин у корів-

матерів у період до і після отелення є важливим щодо своєчасного 

прогнозування і попередження виникнення розладів травлення у народжених 

ними телят.  

Встановлені нами в корів у період сухостою такі клінічні симптоми, як 

сухість, підвищена складчастість та знижена еластичність шкіри, тьмяність 

волосяного покриву та затримка линьки в окремих тварин, надмірне 

відростання, матовість і деформація рогу ратиць, запалення вінчика, поряд із 

зниженням нижче норми в сироватці крові рівня глюкози, альбумінів, 

сечовини, Фосфору неорганічного, Натрію та Калію є характерною ознакою 

порушення обмінних процесів в їх організмі. 

Вважаємо, підвищення рівня глюкози в сироватці крові корів після 

першого здоювання молозива можна пояснити їх стресовим станом у період 

отелення. Стрес приводить до розвитку пристосувально-захисних механізмів 

швидкої дії, внаслідок чого відбувається посилене продукування гормонів 

стресу: адреналіну та норадреналіну і, як наслідок, у крові корів 

підвищується рівень глюкози. Натомість, низький рівень глюкози за 3 доби 

до отелення та, особливо, через 7 діб після їх отелення (1,40±0,05 ммоль/л) 

вказує на порушення обміну вуглеводів в організмі корів-матерів і сприяє 

розвитку в них кетозу. 
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Зниження вмісту білка загального в сироватці крові корів через 3 доби 

після отелення може бути наслідком його інтенсивного виділення з 

молозивом та перехідним молоком на початку лактаційного періоду. 

Натомість на 7-му добу після отелення рівень білка загального в сироватці 

крові корів знову підвищувався. Всі ці коливання вказують на значне 

напруження в обміні білків в організмі корів-матерів, причиною якого, 

вважаємо, є порушення травлення в рубці сухостійних корів. 

Підтвердженням цьому є й низький рівень альбумінів та сечовини у 

сироватці крові корів. Альбуміни є пластичним матеріалом для синтезу білків 

власного тіла [111]. Значне виділення білків із молозивом першого удою, 

напевно, призводить до поглинання молочною залозою цих білків на потреби 

синтезу, що є причиною значного зниження рівня альбумінів у сироватці 

крові корів.  

Підвищення активності ЛДГ у сироватці крові корів після отелення 

може розглядатися, як компенсаторна реакція організму на зниження рівня 

глюкози в сироватці їх крові. Так, ЛДГ є цитозольним Цинк-вмісним 

ензимом, який зворотньо каталізує окиснення Лактата в Піруват з подальшим 

метаболізмом до глюкози. Потреба організму корови в глюкозі в період 

отелення та на початку лактаційного періоду значно зростає адже на синтез 

1 л молока корові необхідно 45 г цукру. Дефіцит енергії у фазу інтенсивної 

лактації може призвести до порушень в обміні вуглеводів та спричинити 

розвиток кетозу. 

Низький вміст Фосфору неорганічного, що був встановлений нами в 

сироватці крові корів за 3 доби до їх отелення, може спричиняти послаблення 

потуг та переймів під час родів. Наслідком цього є збільшення часу 

народження теляти та розвиток у нього патологічної гіпоксії, що, в свою 

чергу, затримує та порушує всі механізми його розвитку в постнатальний 

період. Зниження вмісту Фосфору неорганічного в сироватці крові корів 

після отелення може бути причиною нестачі Фосфору і в молозиві та 

перехідному молоці, що призводить до порушення механізмів адаптації 
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теляти до позаутробного життя. Причиною низького вмісту Фосфору 

неорганічного в сироватці крові корів за 3 доби до отелення, з одного боку, 

може бути аліментарний фактор, а саме, низький вміст Фосфору в кормах, а з 

іншого боку – зниження всмоктування Фосфору в кишечнику корови. В цей 

період до зниження засвоєння Фосфору організмом корови призводить 

низький вміст Натрію в кормах та організмі тварин.  

Дифузія Фосфору із кишечника проходить парацелюлярним шляхом 

через контакти між клітинами. Проникність цих контактів змінюється під 

впливом електростатичного градієнта, який утворюється завдяки різниці між 

концентрацією іонів Натрію в епітеліальному шарі. Транспорт Фосфору 

через мембрани клітин залежить від наявності іонів Na+ у клітині, де 

концентрація його є низькою, та позаклітинній рідині, яка повинна мати 

високу концентрацію Натрію і, в такому випадку, є універсальною рушійною 

силою перенесення Фосфору через апікальну мембрану ентероцита. Низька 

концентрація Na+ у клітині підтримується завдяки діяльності Na+,К+-АТФази, 

що розташована на базолатеральній мембрані ентероцита. Вважають, що 

транспорт Фосфору через базолатеральну мембрану є також Na+-залежним 

процесом. Останнім часом встановлено, що вітамін Д3 у порожній кишці 

стимулює активний транспортний механізм, який залежить від концентрації 

Na+. Транспорт Кальцію і Фосфору через клітину в процесі всмоктування цих 

елементів у кишковому епітелії проходить різними шляхами, і фосфат не 

транспортується як іон, що супроводжує іон Са2+. Вплив вітаміну Д на 

процеси всмоктування цих елементів здійснюється незалежними 

механізмами. Крім того, збільшене виведення Фосфору із сечею, за рахунок 

зниження реабсорбції останнього в канальцях нирок спостерігається і за 

ацидозу [35].  

Фосфор в організмі корів необхідний для фосфорилювання і окиснення 

багатьох важливих субстратів в обмінних процесах. Вуглеводи, а також 

метаболіти білків і ліпідів, піддаються ензимним перетворенням лише після 

попереднього фосфорилювання. Тому, зниження вмісту Фосфору в сироватці 
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крові корів за 3 доби до отелення може бути ключовим фактором, який 

негативно впливає на синтез імуноглобулінів в організмі корови-матері та, як 

наслідок, низький їх вміст у молозиві. 

Гіпокаліємія через дефіцит Калію в раціонах жуйних тварин є 

малоймовірною. Натомість, встановлене в наших дослідженнях зниження 

вмісту Калію в сироватці крові корів може бути результатом стійкого 

порушення внутрішньоклітинного метаболізму, оскільки гіпокаліємія часто 

поєднується з порушенням кислотно-лужної рівноваги. А за гіпокаліємії 

порушуються процеси амонієгенезу та розвивається внутрішньоклітинний 

ацидоз, посилюється реабсорбція бікарбонатів у проксимальних звивистих 

канальцях нефронів та секреція іонів Гідрогену в дистальних канальцях 

нирок [35]. 

За 3 доби до передбачуваного отелення вміст імуноглобуліну G у 

сироватці крові корів був достовірно нижчим, порівнюючи з результатами 

досліджень корів у післяотельний період (див. рис 5.1). Вважаємо, це вказує 

на активний транспорт імуноглобулінів із кровоносної системи корови в 

тканини молочної залози з подальшим переходом їх у молозиво. Це 

узгоджується з даними інших авторів [486], які вказують, що дослідження з 

використанням радіоактивних маркерів підтверджують походження 

колостральних імуноглобулінів із крові корів. Крім того, в цих дослідженнях 

було встановлено, що представлені колостральні імуноглобуліни є 

сироватковими антитілами проти поширених хвороботворних 

мікроорганізмів. В інших дослідженях [573] було встановлено, що молозиво 

великої рогатої худоби зазвичай містить від 50 до 150 мг/мл імуноглобулінів, 

з яких 85–90 % складають IgG, а на IgG1 припадає приблизно 80–90 % від 

загального вмісту IgG.  

На основі отриманих результатів клінічного дослідження та 

лабораторних аналізів крові корів-матерів за 3 доби до отелення та в перший 

тиждень після нього можна стверджувати, що в організмі цих тварин 

порушений обмін білків, вуглеводів, мінеральних речовин і вітамінів. Це 
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підтверджується рядом клінічних симптомів, таких як недостатня 

вгодованість, спотворення смаку, сухість, підвищена складчастість і 

зниження еластичності шкіри, тьмяний волосяний покрив, надмірне 

відростання, матовість і деформація рогу ратиць, запалення вінчика, а також 

нижчі за нижню межу фізіологічних коливань показники вмісту глюкози, 

загального білка, альбумінів, сечовини, Фосфору неорганічного, Натрію та 

Калію в сироватці крові корів. Такий стан організму корів безумовно 

спричиняє порушення метаболічних процесів у організмі плода. Телята 

народжуються ослаблені, зі структурними і функціональними змінами в 

органах і тканинах. В них з перших днів після народження розвиваються 

розлади травлення, що вказує на низький рівень захисних і адаптаційних 

можливостей їхнього організму. В міру недорозвиненості у таких телят 

можуть порушуватися механізми транспорту імуноглобулінів молозива через 

стінку кишечника в кровоносне русло. Тому, отриманим від корів з 

порушеним обміном речовин телятам необхідно відразу після їх народження 

застосовувати профілактичні заходи з метою недопущення розвитку хвороб. 

В зв’язку із розповсюдженістю патології серед маточного поголів’я, що 

спричинена порушенням обміну речовин, профілактичні заходи у 

новонароджених телят стають вкрай необхідними, особливо в зимово-

весняний період року. 

Проведений аналіз результатів диспансерного обстеження корів та 

телят різних вікових груп, у тому числі й тих, які перехворіли на розлади 

травлення, підштовхнули нас до розробки та апробації на новонароджених 

телятах профілактичних засобів, які мали сприяти формуванню належного 

рівня колострального імунітету. З цією метою нами були розроблені та 

апробовані фосфоліпідвмісні препарати, а саме нативні ліпосоми та препарат 

«Мембраностабіл». 

Результати проведених нами досліджень із застосування нативних 

ліпосом та препарату «Мембраностабіл» показали, що новонароджені телята, 

впродовж дослідного періоду, в цілому, були клінічно здоровими. У 
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переважної більшості з них були відсутні ознаки розладів травлення, 

впродовж всього періоду дослідження телята були активними, температура 

тіла знаходилася в межах фізіологічних коливань, фекалії сформовані, 

світлого жовто-коричневого кольору.  

За результатами морфологічних показників крові телят було 

зареєстровано, що на кінець першої доби їх життя кількість еритроцитів 

помірно зростає у всіх тварин, незалежно від групи, з послідуючим 

зниженням на третю добу життя. 

Натомість, починаючи із 7-ї доби життя кількість еритроцитів крові 

телят дослідних груп зростає. Так вже, на 11-ту добу в крові телят першої та 

другої дослідних груп, порівнюючи з телятами контрольної групи 

встановлено достовірно більшу кількість еритроцитів на 35,9 % та 56,8 % 

(p≤0,05) відповідно.  

Вважаємо, застосування телятам дослідних груп нативних ліпосом та 

препарату «Мембраностабіл», з одного боку, стимулює в них процеси 

еритроцитопоезу, а з іншого – відновлює структуру пошкоджених мембран 

еритроцитів, що, в свою чергу, подовжує період їх життя. 

Не виключено, що одним із механізмів стимуляції еритроцитарного 

ростка застосованими нами нативними ліпосомами та препаратом 

«Мембраностабіл» може бути і опосередкована дія через стимуляцію синтезу 

окремих білків фракції альбумінів. Зокрема, тромбопоетин являє собою 

глікопротеїд з молекулярною масою 45–70 кДа, що за спектром відноситься 

до альбумінів (залежно від глікозилювання), і він синтезується в стромі 

печінки, нирок, скелетних м’язів і кісткового мозку. Разом з еритропоетином, 

тромбопоетин діє як стимулюючий засіб для сприяння росту, підтримання 

проліферації та підтримання клітин еритроїдних прогеніторів у тварин [633].  

Тивалість життя еритроцита визначається фізичними властивостями 

мембрани, так як еритроцити із жорсткою, погано деформованою мембраною 

не можуть проходити через фільтр селезінки, залишаються в ній і гинуть 

[33]. 
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Народження телят із деформованою структурою мембран еритроцитів 

вказує на порушення метаболізму в їх організмі під час внутрішньоутробного 

розвитку. Причиною цього, вважаємо, може бути накопичення різного роду 

аномальних продуктів метаболізму. Зменшення кількості еритроцитів у крові 

телят контрольної групи на 3-тю добу життя, за значного порушення 

структури їх мембран, що було виявлено нами під час дослідження мазків 

крові цих тварин, також вказує на значну інтоксикацію організму телят у 

період розладу травлення, оскільки патологічні процеси в мембранах 

обумовлені активацією пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), зниженням 

механічної стійкості еритроцитів до гемолізу і, як наслідок, анемією. 

Порушення функції мембран також може бути викликане активними 

формами Оксигену і Нітрогену оксиду [33]. 

Накопичення поліамінів і гангліозидів, сорбція на мембранах 

токсичних речовин, зміна вмісту сіалових кислот у мембрані – теж є 

факторами, що формують поверхневу структуру еритроцита [93, 551]. 

Зокрема, тривалий вплив аномальних продуктів метаболізму призводить до 

конформації білково-фосфоліпідного бішару мембран еритроцитів, 

ущільнення їх із значним зниженням трансмембранної транспортної функції і 

формуванням так званої жорсткої мембрани [93, 223] 

Співвідношення холестерол / фосфоліпіди в нормі становить 0,96. Але 

за різних патологічних процесів це співвідношення може збільшуватися, що 

призводить до підвищення хрупкості еритроцитів і їх посиленого гемолізу. 

Холестерол прямо, або опосредковано, впливає на білки мембрани 

еритроцита. Фосфоліпідне оточення Са2+-АТРази не повинно містити 

холестерол; в іншому випадку спостерігається гальмування активності цього 

фермента. В той же час, Са2+-АТРаза може активуватися фосфатидилхоліном, 

фосфатидилетаноламіном та фосфатидилсерином [33]. Тому, застосування 

нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл», до складу якого входять 

вищевказані фосфоліпіди, сприяє активації Са2+-АТРази та вказує на 

відновлення структури і функціональної активності мембран еритроцитів у 
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телят. Зокрема, старіння еритроцита також супроводжується вимиванням 

фосфатидилхоліну і фосфатидилетаноламіну із мембрани і підвищенням 

вмісту в ній сфінгомієліну і холестеролу. Під час старіння еритроцита in vivo 

знижується вміст фосфоліпідів і холестеролу без зміни вмісту мембранних 

білків [33].  

Якісні зміни еритроцитів показали ознаки прояву у телят 

ферумдефіцитної анемії. У всіх випадках ферумдефіцитної анемії 

відмічається порушення синтезу гемоглобіну в еритробластах і нормоцитах з 

переважанням у кістковому мозку базофільних і поліхроматофільних форм 

еритроцитів внаслідок затримки гемоглобіноутворення. За ферумдефіцитної 

анемії змінюється якісний і кількісний склад еритроцитів телят. В нормі один 

еритроцит містить біля 280 млн. молекул гемоглобіну. В свою чергу, кожна 

така молекула складається із 10 тисяч атомів Гідрогену, Карбону, Нітрогену, 

Оксигену, Сульфуру. В цю систему входять 4 атоми Феруму, які виконують 

головну роль у забезпеченні зв’язування Оксигену з гемоглобіном для його 

транспортування від легень до тканин. Під час анемії еритроцити стають 

мікроцитарними і гіпохромними – слабозабарвленими, з явищами 

анізоцитозу і пойкілоцитозу. Ступінь «дизеритропоезу» за ферумдефіцитної 

анемії залежить від вираженості зниження концентрації Феруму в сироватці 

крові [116, 125].  

Кількість ретикулоцитів, що циркулюють у крові, залежить від виду 

тварин. Тварини деяких видів мають циркулюючі ретикулоцити у нормі 

(собаки, коти, гризуни, кролики, свині, морські свинки), тоді як інші (корови, 

кози, вівці) мають циркулюючі ретикулоцити лише під час регенеративної 

реакції [633]. Зазначимо, що наявність циркулюючих ретикулоцитів ми 

встановили у мазках крові телят усіх груп.  

Під час дозрівання ретикулоцитів до еритроцитів вони насичуються 

гемоглобіном і втрачають органели, змінюють площу поверхні мембрани, 

об’єм та мають численні білки на поверхні клітини [633]. Натомість, нестача 

в організмі телят Феруму, вважаємо, гальмує синтез гемоглобіну та стримує 
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дозрівання еритроцитів, результатом чого і є поява великих за розміром 

еритроцитів – макроцитів. Зокрема, за даними інших науковців [633], під час 

регенеративної відповіді еритроїдного ростка кісткового мозку в крові 

тварин усіх видів, крім собак, спостерігається поява макроцитів. 

Поява кератоцитів у полі зору мазка крові телят 11-ти добового віку, 

вважаємо, є ще одним підтвердженням розвитку у них ферумдефіцитної 

анемії. Так, за даними інших науковців [633], відомо, що кератоцити 

виявляють за різних патологічних станів в організмі, включаючи 

ферумдефіцитну анемію. За дефіциту Феруму, в еритроциті спочатку 

утворюється округлої форми вакуоль, яка, внаслідок оксигенного 

пошкодження внутрішньої поверхні мембрани проходить, через клітину 

назовні. Однією з причин утворення зони просвітлення (утворення вакуолі) 

може бути нестача гемоглобіну. Ці вакуолі згодом збільшуються і 

розривають (пошкоджують) клітину з утворенням однієї чи декількох спікул 

[246]. 

Наявність у мазках крові акантоцитів, пойкілоцитів, кератоцитів та 

інших патологічних форм еритроцитів вказує на підвищення їх 

деформованості. За даними [307], підвищення деформованості еритроцитів 

встановлено під впливом паратгормона за гіпокальціємії в тварин.  

Підвищення вмісту Кальцію в сироватці крові новонароджених телят, 

вважаємо, також може ініціювати зростання внутрішньоклітинної 

концентрації іонів Са та провокувати патологічні зміни еритроцитів аж до 

апоптозу. За даними інших дослідників [608] відомо, що концентрація іонів 

Са2+ в цитозолі підтримується на більш низькому рівні, ніж за межами 

клітини. Внутрішньоклітинна концентрація іонів Са2+ в здоровому 

еритроциті знаходиться в межах від 30 до 60 нМ. У міжклітинному 

середовищі концентрація іонів Са2+ складає біля 1,8 мМ. Такий градієнт 

концентрацій підтримується за рахунок низької проникності мембран 

еритроцитів для іонів Са2+ і активної роботи Са-насоса, яким є Са2+-АТФаза 

[608]. Натомість, зростання концентрації іонів Кальцію в сироватці крові, 
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тобто ззовні еритроцита, може спричиняти підвищення проникності мембран 

еритроцитів та надмірне навантаження на Са2+-АТФазу. Зокрема, іони 

Кальцію можуть зв’язуватися з фосфатидилсерином або з фосфатидною 

кислотою. В останньому випадку Кальцій здатен змінювати проникність 

мембран, які містять цей фосфоліпід [33]. 

Зміни рівня вільних іонів Са2+ в клітині тягне за собою не тільки зміни 

в морфологічних характеристиках клітини, а також викликає зміни в складі 

фосфоліпідів, які формують клітинну мембрану. Це, в свою чергу, 

призводить до порушення клітинних функцій і загибелі клітини. 

Підвищення внутрішньоклітинної концентрації іонів Са2+ призводить 

до запуску каскаду ензимних порушень. Зокрема, підвищення концентрації 

іонів Са2+ призводить до активації протеаз і фосфоліпаз, що сприяє агрегації 

білків мембрани, відбувається гідроліз фосфоліпідів, збільшується 

проникність мембрани. В сукупності це призводить до порушення функцій 

еритроцитів і змін їх морфологічних характеристик [380]. Порушення 

транспорту іонів Са2+ призводить до зміни об’єму клітини, а також до 

порушення властивостей її мембрани і, як наслідок – до порушення функцій 

клітини в цілому [293]. 

Іони Са2+ впливають не тільки на склад мембрани еритроцита, вони 

також здатні викликати морфологічні зміни всієї клітини. Можна 

припустити, що дані процеси ініціюються змінами, які відбуваються в складі 

фосфоліпідів мембрани [293]. 

Напевно механізм, що реалізується під дією підвищеного рівня 

Кальцію, який ми спостерігали у телят усіх груп відразу після народження, а 

також на 6-ту та 24-ту годину їх життя і є причиною розвитку порушень 

морфологічних характеристик еритроцитів у досліджуваних нами тварин та 

зменшення кількості еритроцитів у крові телят контрольної групи на 3-тю 

добу їх життя. 

Вважаємо, фосфоліпіди, які входять до складу нативних ліпосом та 

препарату «Мембраностабіл», сприяють візуальній зміні мембран 
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акантоцитів на нормальну мембрану еритроцитів телят дослідних груп. 

Оскільки відомо, що до факторів, які впливають на в’язкість мембрани 

еритроцитів відносять клас фосфоліпіду та тип жирних кислот, що містяться 

в мембрані.  

Ще одним фактором, який впливає на зміну нормальної форми 

еритроцита на патологічну, є молярне співвідношення холестеролу до 

фосфоліпідів [246]. Вважаємо, наявність еритроцитів з патологічними їх 

формами у досліджуваних мазках крові новонароджених телят є наслідком 

саме порушення співвідношення холестеролу до фосфоліпідів. Зокрема, в 

дослідах, які були проведені на вівцях, встановлено, що з материнської 

системи кровообігу у кров плода поступають лише вільний холестерол і 

вільні жирні кислоти, тоді як фосфоліпіди і триацилгліцероли через плаценту 

не проникають [141]. 

Зростання кількості еритроцитів у крові телят першої і другої 

дослідних груп під дією нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл» в 

11-ти добовому віці на 35,9 % і 56,8 % (p≤0,05) відповідно, порівнюючи з 

телятами контрольної групи сприяє не тільки кращому насиченню 

Оксигеном тканин їх організму, а й підвищенню імунного захисту цих 

тварин. Так, еритроцити, як і лейкоцити, утворюють циркулюючі імунні 

комплекси. Хоча один еритроцит містить значно менше рецепторів для 

комплементу, ніж один лейкоцит, основна кількість циркулюючих імунних 

комплексів приходиться на еритроцити, кількість яких майже на три порядка 

більше, ніж лейкоцитів. Методом мікрокінозйомки було показано, що 

комплекс бактерій, антитіл і комплементу, який фіксований на поверхні 

еритроцита людини, фагоцитується швидше за нефіксований і без 

поглинання самих еритроцитів [33]. 

Крім того, відновлення структури мембран еритроцитів під дією 

нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл», яке ми спостерігали у 

мазках крові телят, також сприяє покращенню гомеостазу та імунної функції 

у цих тварин. Зокрема, еритроцити не обмежуються функцією перенесення 
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Оксигену і вуглекислого газу, а за допомогою надзвичайно активної 

мембрани беруть участь у збереженні гомеостазу, в діяльності імунної 

системи, підтриманні в нормі імунного гомеостазу, що досягається 

адсорбцією антигенів на поверхні еритроцитів для надання їх імунній 

системі. За різних патологічних станів взаємодія еритроцитів з імунною 

системою може призводити до розвитку так званих патологічних реакцій 

імунного захисту, порушення мікроциркуляції і тяжкого враження різних 

органів і тканин [33]. 

 Певна роль у формуванні імунітету і природної резистентності телят 

належить клітинним факторам захисту, що знаходяться в молозиві. Серед 

них інтегральне значення мають Т- і В- лімфоцити та продуковані ними 

медіатори – лімфолейкіни [135].  

Кількість лейкоцитів у крові телят відразу після народження 

знаходилася в межах 6,56±0,11 Г/л. Натомість, на кінець першої доби життя 

телят загальна кількість лейкоцитів достовірно (p≤0,001) зросла на 40,2 %, 

43,3 % та 44,8 % у крові тварин контрольної першої і другої дослідних груп 

відповідно. Достовірної різниці щодо кількості лейкоцитів між телятами 

різних груп у цей період, не встановлено. Натомість тенденція до збільшення 

кількості лейкоцитів у крові телят за впливу препарату «Мембраностабіл», 

вважаємо, може бути обумовлена вираженою антиоксидантною дією 

вітамінів А та Е на імунітет завдяки чому вони захищають лімфоцити від 

Оксиген-залежних видів апоптозу [167, 266].  

Зростанню кількості лейкоцитів у крові телят однодобового віку сприяв 

їх транспорт через стінку шлунково-кишкового тракту із молозива. Так, за 

даними інших дослідників [249, 34] було встановлено, що з молозивом 

новонародженому передаються і лейкоцити. Виявлено, що клітинний склад 

молозива корів у перші дні лактаційного періоду характеризується 

вираженою агрегацією лейкоцитів [154, 153]. Так, кількість лейкоцитів у 

першому молозиві корів становить до 7–12 Г/л. Після першого прийому 

молозива кількість лейкоцитів у крові новонародженого зростає в 1,5–2 раза, 
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переважно за рахунок лімфоцитів. Лімфоцити в молозиво надходять із крові 

матері. Вони переходять у молочну залозу корови незадовго до родів і 

можуть там досягати концентрації в десятки разів вищої за їх рівень у крові 

[249, 34]. Крім того, за даними інших дослідників [135], молозиво корів 

позитивно впливає на клітинний імунітет у новонароджених – підвищує 

кількість активних лейкоцитів у крові, посилює фагоцитарну реакцію. 

Зокрема, було встановлено, що в крові телят, які отримують молозиво, 

підвищується кількість нейтрофілів та лімфоцитів різних популяцій. 

Ще однією особливістю крові новонароджених телят є співвідношення 

між нейтрофілами та лімфоцитами. Так, у новонароджених телят, які ще не 

вживали молозиво це співвідношення складає 1,17, тоді як на 11-ту добу їх 

життя це співвідношення склало 0,77 у телят контрольної, 0,66 у телят 

першої і 0,60 у телят другої дослідних груп. Вважаємо, це вказує на те, що 

телята народжуються із нейтрофільним профілем, який забезпечує їм кращу 

адаптацію до постнатального розвитку з послідуючою зміною на 

лімфоцитарний тип, як у дорослої великої рогатої худоби. Наші дані 

співпадають з результатами інших дослідників [633], які вказують, що 

новонародженні телята мають співвідношення нейтрофіли/лімфоцити більше 

1,0, проте протягом тижня проходить швидке зменшення кількості 

нейтрофілів і збільшення кількості лімфоцитів, що призводить до 

встановлення співвідношення нейтрофіли/лімфоцити подібного до такого в 

дорослих тварин. На думку цих дослідників, така швидка зміна може бути 

пов’язана зі стресом у період народження та вивільненням кортизолу, 

оскільки таких змін не спостерігається у телят, народжених шляхом 

кесаревого розтину. Крім того, у жуйних тварин, які піддаються впливу 

ендогенних або екзогенних кортикостероїдів, спостерігають зміни у 

лейкограмі, що включають помірну нейтрофілію, лімфоцитопенію, 

еозинопенію та моноцитоз, а співвідношення нейтрофіли/лімфоцити часто 

зростає більше ніж 1,0. 
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Активність аланінамінотрансферази в сироватці крові новонароджених 

телят у наших дослідженнях була нижчою за мінімальну межу фізіологічних 

коливань (10–20 Од/л) [117] впродовж перших діб їх життя з поступовим 

підвищенням починаючи із 3-х добового віку та наступним зниженням у 

телят контрольної групи у віці 11 діб. Вважаємо, низька активність АлАТ у 

сироватці крові телят контрольної групи може бути обумовлена, з одного 

боку, дефіцитом вітаміну В6 похідні якого, як коферменти, входять до складу 

простетичної групи цього ензиму, а з іншого, – низьким рівнем Фосфору 

неорганічного в сироватці крові телят (див. табл. 5.2), який необхідний для 

синтезу АТФ та фосфорилювання піридоксолу до піридоксальфосфату. Так, 

утворення коферменту АлАТ з вітаміну В6 відбувається шляхом 

фосфорилювання піридоксолу до піридоксальфосфату за дії АТФ-залежної 

кінази з подальшим окисненням піридоксолфосфату до піридоксальфосфату 

специфічним флавопротеїном [89]. Як відомо, зниження активності 

трансаміназ призводить до накопичення продуктів метаболізму вуглеводів і 

ліпідів, оскільки за допомогою трансамінування відбувається не тільки 

перетворення амінокислот у кетокислоти, але і перетворення кетокислот у 

амінокислоти, у тому числі й тих, які утворюються на шляхах метаболізму 

вуглеводів і ліпідів, що є важливою ланкою взаємозв’язку між реакціями 

розпаду і біосинтезу. Зокрема, активність АлАТ у сироватці крові телят 

першої дослідної групи, починаючи із 7-ї доби, а другої дослідної групи – 

вже з 6-ї години їх життя, підвищилася до показників референтних значень. 

Це, на нашу думку, може бути обумовлено надходженням Фосфору у складі 

фосфоліпідів нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл» в організмі 

цих тварин. 

Дослідження активності лужної фосфатази в сироватці крові телят 

контрольної, першої і другої дослідних груп показало її підвищення вже 

через 6 годин після їх народження в 1,54 раза (p≤0,05), 1,53 та 1,52 раза 

(p≤0,05) відповідно, з послідуючим утриманням цього показника на рівні, 

вищому за межі фізіологічних коливань впродовж всього періоду 
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досліджень. З одного боку це може вказувати на транспорт лужної фосфатази 

в нативному стані з молозива через кишковий бар’єр у кров телят, оскільки 

відомо, що цей фермент потрапляє в молозиво із крові корів. Після отелення 

в корови значно підвищується проникність мембран клітин молочної залози. 

Це сприяє швидкому проникненню лужної форсфатази в молозиво 

обумовлюючи високу активність цього ферменту в молозиві в першу добу 

після отелення корів [187]. З іншого боку, ймовірним також є підвищення в 

цей період активності лужної фосфатази у сироватці крові телят за рахунок 

власного синтезу ферменту, що відбувається у фізіологічну фазу активного 

транспорту поживних речовин з молозива через стінку кишечника теляти. 

Відомо, що лужна фосфатаза широко розповсюджена в тканинах тварин і 

людини. Особливо високий її вміст у слизовій оболонці кишечника, 

остеобластах, стінках жовчних протоків печінки, проксимальному відділі 

звивистих канальців нирок та інших органах. Лужна фосфатаза локалізується 

на клітинній мембрані, де бере участь у процесі транспорту фосфату [38].  

У кістках лужна фосфатаза утворюється в остеобластах – клітинах, які 

відіграють важливу роль у формуванні і оновленні кісткової тканини. Чим 

вища активність остеобластів, тим вища активність лужної фосфатази в 

сироватці крові, особливо в молодих тварин. У сироватці крові дітей 

активність лужної фосфатази є в 2–3 рази вищою, ніж у дорослих, так як у 

них відбувається інтенсивний ріст кісток [89]. 

Достовірне зниження активності ЛФ в 1,64 та 1,62 раза в сироватці 

крові телят контрольної групи на сьому та одинадцяту добу відповідно, 

порівнюючи з третьою добою після їх народження, вважаємо, може 

обумовлюватись частковою інактивацією цього ферменту високим вмістом 

сечовини в сироватці крові цих телят (див. рис. 5.4.1). Так, сечовина є 

селективно діючим інгібітором різних форм ЛФ тканин. Всі форми ЛФ 

практично миттєво, неконкурентно і зворотно інгібуються сечовиною. Однак, 

поряд з цим ефектом, існує залежне від часу, температури і величини рН 

незворотнє гальмування, яке може мати деяке значення для виявлення 
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тканинного джерела підвищення фосфатазної активності в сироватці крові. 

ЛФ печінки і нирок сильно інактивується сечовиною, але цей ефект менш 

виражений, порівняно з дією сечовини на ЛФ кісткової тканини, яка 

інгібується практично повністю. Сечовина проявляє слабку інгібуючу дію на 

лужну фосфатазу плаценти і зовсім не впливає на активність цього ферменту, 

виділеного із слизової оболонки кишечника [38]. 

Високий рівень Кальцію загального в сироватці крові новонароджених 

телят (3,93±0,52 ммоль/л), у поєднанні з низьким вмістом Фосфору 

неорганічного (1,70±0,06 ммоль/л), вказує на внутрішньоутробне порушення 

кальцій-фосфорного обміну. Вважаємо, причиною високого рівня Кальцію 

загального в сироватці крові новонароджених телят може бути порушення 

Са:Р співвідношення та низький вміст Фосфору неорганічного в організмі 

корів-матерів під час сухостійного періоду. Зокрема, зниження вмісту 

Фосфору в раціоні корів стимулює утворення 1,25(ОН)2D3 у нирках, що 

підвищує синтез кальційзв’язуючого білка і спричиняє посилену абсорбцію 

Са в кишечнику. Крім того, за надмірного надходження Кальцію, його 

надлишок виводиться з організму у формі Кальцію фосфату, що також 

поглиблює нестачу Фосфору [35]. 

Застосовані нами нативні ліпосоми та препарат «Мембраностабіл» 

впродовж дослідного періоду не впливали на показники вмісту Кальцію 

загального в сироватці крові телят. Натомість було відмічено їх вплив на 

рівень Фосфору неорганічного в сироватці крові телят дослідних груп. 

Зростання рівня фосфору неорганічного під дією фосфоліпідів нативних 

ліпосом та препарату «Мембраностабіл» є позитивним моментом, що сприяє 

нормалізації Кальцій-Фосфорного співвідношення і, таким чином, імовірно 

знижує негативну дію підвищеного вмісту Кальцію в сироватці крові телят 

дослідних груп. 

Застосування новонародженим телятам нативних ліпосом та препарату 

«Мембраностабіл» сприяло достовірному зростанню вмісту білка загального 

в сироватці їх крові (р≤0,001) вже через 6 годин після народження в 1,30 раза 
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і в 1,21 раза, а на 3-тю добу життя тварин − в 1,47 і 1,48 раза відповідно (див. 

табл. 5.8). Вважаємо, це є наслідком впливу фосфоліпідів на транспортні 

білки плазмолеми ентероцитів тонкого кишечника телят, оскільки завдяки 

фосфоліпідам більшість білків клітинних мембран набувають біологічної 

активності. Життєва необхідність у фосфоліпідах для активації мембранних 

білків доведена експериментально. Зокрема після видалення зв’язаних з 

мембраною фосфоліпідів шляхом їх екстракції ацетоном або під дією 

фосфоліпаз, активність мембранних білків можна знову повністю відновити 

після додавання фосфоліпідів. Функціонування зовнішніх (клітинних) і 

внутрішніх (субклітинних) мембранних систем залежить від цілісності їх 

фосфоліпідних структур [165, 169]. 

Найвищий рівень загального білка в сироватці крові телят другої 

дослідної групи на 7-му і 11-ту добу їх життя, вважаємо, може бути 

результатом впливу вітаміну А, який входить до складу препарату 

«Мембраностабіл». Так, відомо, що вітамін А впливає на біосинтез протеїнів 

за рахунок регуляції активності аміноацил-тРНК-синтетаз, а також шляхом 

регуляції синтезу кортикостероїдів у корі надниркових залоз і синтезу 

соматотропного гормону, окситоцину в гіпофізі та інсуліну в підшлунковій 

залозі [228, 305]. 

Одночасно з процесами біосинтезу білків в організмі тварин 

відбувається процес їх розпаду, який значно посилюється за розвитку 

патологічних явищ. Одним із найбільш вагомих продуктів розпаду білків є 

Нітроген сечовини. В зв’язку з фізіологічно високим рівнем синтезу білка в 

організмі новонароджених телят рівень сечовини в сироватці їх крові 

нижчий, порівнюючи з показниками референтних значень для дорослих 

тварин. Натомість, підвищення рівня сечовини в сироватці крові телят 

контрольної групи на 11-ту добу їх життя можна пояснити її посиленим 

синтезом внаслідок процесів дисиміляції, що обумовлені стримуванням 

окисно-відновних процесів у циклі трикарбонових кислот та розвитком 

дефіциту енергії в тканинах. Це знижує інтенсивність використання 
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амонійного Нітрогену в біосинтетичних процесах. Іншим фактором, що 

впливає на зростання рівня сечовини в сироватці крові тварин контрольної 

групи, вважаємо, є зниження її фільтрації в нирках у результаті порушення 

гемодинаміки. Проте, підвищення вмісту сечовини в сироватці крові тварин 

може мати і позанирковий характер, наприклад за втрати рідини, посиленого 

розпаду білків тощо [72, 205]. 

Сама сечовина є малотоксичною речовиною, але токсичними є 

метаболіти, які накопичуються разом із нею – іони Калію і похідні гуанідину. 

Сечовина є осмотично активною речовиною, тому її накопичення призводить 

до набряку тканин паренхіматозних органів, міокарду, органів центральної 

нервової системи, підшкірної клітковини [218]. 

У дослідах на вівцях показано [172], що за А-гіповітамінозу знижується 

гломерулярна фільтрація і зменшується кліренс сечовини, тоді як за 

гіпервітамінозу А ці процеси змінюються в протилежному напрямку. Тому, 

вважаємо, застосування в складі препарату «Мембраностабіл» вітаміну А, 

разом із фосфоліпідами, нормалізує роботу ниркового фільтра, що сприяє 

виведенню токсичних продуктів обміну білків з організму телят.  

Високий вміст креатиніну в сироватці крові телят до першого 

випоювання їм молозива (239,0±15,8 мкмоль/л, див. табл. 5.4.2) переконані, є 

фізіологічним явищем і цей показник повністю залежить від корів-матерів, 

стану їх м’язової системи, віку, породи та рівня протеїну в раціоні їх годівлі. 

Крім того, низький вміст Фосфору неорганіного в сироватці крові корів перед 

отеленням та в сироватці крові телят зразу після їх народження, вважаємо, 

також обумовлює високу концентрацію креатиніну в сироватці крові телят. 

Зокрема, за внутрішньоутробного розвитку у телят ще може не повноцінно 

функціонувати нирковий фільтр, що, в поєднанні із заковтуванням 

амніотичної рідини плодом, в яку і виділяється його сеча, може бути ще 

однією причиною високої концентрації креатиніну в сироватці крові 

новонароджених телят.  
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Зростання вмісту креатиніну в сироватці крові телят контрольної групи 

починаючи із 7-ми добового віку, вважаємо, може бути наслідком 

інтоксикації та згущення крові за розладів травлення, які спостерігались у 

тварин у цей час, оскільки підвищення вмісту в крові креатиніну є ознакою 

порушення роботи нирок. 

Високий вміст креатиніну, поряд з високим вмістом сечовини в 

сироватці крові телят контрольної групи, може вказувати на ниркову 

недостатність та інтоксикацію організму цих тварин. Це, в свою чергу, не 

тільки перешкоджає адаптації тварин, але й є причиною виникнення 

рецидивів хвороб із розладами травлення та дає поштовх до виникнення 

інших захворювань з втягненням у патологічний процес інших органів і 

систем. 

Вміст альбумінів у сироватці крові телят контрольної групи відразу 

після їх народження і до 7-ми добового віку знаходиться на нижній межі 

референтних значень. Вважаємо, низький вміст альбумінів у сироватці крові 

цих телят є наслідком втрати альбумінів під час розладів травлення. Зокрема, 

за даними інших дослідників [83], білки плазми крові проникають через 

слизову оболонку шлунка, кишечника і руйнуються в травному тракті. Так, 

наприклад, у здорової людини щодня близько 4,0 г альбумінів поступає в 

кишечник, тоді як у хворих із шлунково-кишковими розладами втрати 

альбумінів у багато разів вищі [83]. 

Вміст альбумінів у сироватці крові новонароджених телят, яким 

застосовувались нативні ліпосоми, є достовірно вищим (p≤0,05), порівнюючи 

з показником у телят контрольної групи через 6 годин після їх народження на 

25 %, а на 1-шу та 3-тю добу їх життя – на 20,3 % та 22,3 % відповідно. 

Вважаємо, застосування новонародженим телятам нативних ліпосом сприє 

більш інтенсивному переходу нативних білків альбумінової фракції з 

молозива в кровоносне русло телят. Відомо, що для перенесення в 

кровоносне русло альбуміни зв’язуються з тим самим неонатальним 

рецептором FcRn, що й імуноглобулін G. У такому випадку, на перший 
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погляд, збільшення інтенсивності транспортування альбумінів у кровоносне 

русло теляти під дією нативних ліпосом мало б вказувати на конкуренцію їх з 

імуноглобуліном G за сайти зв’язування із рецептором FcRn та зменшувати 

транспорт останнього. Це в свою чергу, негативно могло б вплинути на 

формування колострального імунітету. Однак, за результатами досліджень 

[396, 639], показано, що неонатальний рецептор FcRn має два сайти 

зв’язування для імуноглобуліна G та один для альбумінів і може зв’язувати їх 

одночасно. Крім того, кристалічна структура потрійного комплексу 

альбумін-FcRn-IgG показує, що режим зв’язування альбумінів з рецептором 

не змінюється в присутності IgG [522].  

Дослідження вмісту альбумінів у сироватці крові новонароджених 

телят, які отримували препарат «Мембраностабіл», також показало 

достовірне підвищення рівня білків цієї фракції на 7-му і 11-ту добу життя 

цих телят на 49,5 % та 13,2 % відповідно, порівнюючи з телятами 

контрольної групи. Вважаємо, цей факт, вказує на стимулюючу дію 

препарату «Мембраностабіл» на білоксинтезуючу функцію клітин печінки 

телят. Це, в свою чергу, сприяє підвищенню інтенсивності власного синтезу 

білків альбумінової фракції у телят за впливу компонентів препарату 

«Мембраностабіл». Підтвердженням результатів наших досліджень є той 

факт, що за даними інших науковців [3], застосування тваринам ретинолу 

також підвищує рівень альбумінів у сироватці їх крові до високих 

субнормальних значень.  

Ще однією причиною достовірно вищого вмісту білків альбумінової 

фракції у сироватці крові телят дослідних груп, порівнюючи із показником у 

телят контрольної групи, є більш швидке «старіння» білків та видалення їх із 

кровоносного русла. Застосування фосфоліпідів у складі нативних ліпосом та 

препарату «Мембраностабіл», вважаємо, стабілізує молекулу сироваткового 

альбуміну, який транспортує їх по кровоносній системі тварини. Зокрема 

відомо, що зниження вмісту омега-3 поліненасичених жирних кислот, що є 

важливими компонентами структурних фосфоліпідів клітинних мембран, на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB
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поверхні альбумінів сироватки крові визначає «старіння» білка та сприяє 

його елімінації із кровотоку [15]. 

Достовірне і швидке зниження вмісту гаптоглобіну в сироватці крові 

телят усіх груп на 3-тю добу їхнього життя вказує на зміну в цей період 

фетального гемоглобіну на гемоглобін дорослих та вивільнення останнього 

безпосередньо в кровоносне русло. За даними інших науковців [618] відомо, 

що внутрішньосудинна деструкція еритроцитів, на частку якої припадає 

приблизно 10–20 % від нормального обсягу руйнування, звільняє вільний 

гемоглобін у загальний кровообіг. Вільний гемоглобін з лізованих 

еритроцитів усувається клубочковою фільтрацією і це може спричинити 

значні ураження нирок. За даними дослідників [618], однією із основних 

функцій гаптоглобіну є його зв’язування з гемоглобіном, що тим самим, 

запобігає нирковій екскреції Феруму та захищає судини від окиснювального 

впливу цього білка. Гемоглобін, що виділяється з еритроцитів, є 

високотоксичним білком і він опосередковує окиснювальний стрес та 

запалення, що спричинені Ферумом [350]. Гаптоглобін і гемоглобін 

зв’язуються один з одним, утворюючи, по суті, незворотний, нековалентно 

зв’язаний розчинний комплекс, що характеризується високою стабільністю і 

спорідненістю (1х10–15 моль L-1) [618].  

За посиленого внутрішньосудинного гемолізу, коли перевищується 

зв’язуюча здатність гаптоглобіну сироватки крові, гемоглобін може бути 

виведений шляхом гломерулярної фільтрації. У цьому випадку клітини 

проксимальних ниркових канальців можуть метаболізувати гемоглобін, або 

може виникнути гемоглобінурія [633]. 

Натомість, гаптоглобін зменшує втрати гемоглобіну і Феруму, оскільки 

комплекс гаптоглобін-гемоглобін не фільтрується через клубочки нирок 

[615]. Після утворення, комплекс гаптоглобін-гемоглобін швидко виводиться 

з кровообігу гепатоцитами (на 90 %) та тканинними моноцитами / 

макрофагами (на 10 %). Специфічний рецептор комплексу гаптоглобін-

гемоглобін у гепатоцитах має високу спорідненість до зв’язування 
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комплексу. Цей рецептор, очевидно, розпізнає конформаційну зміну 

гаптоглобіну, викликану утворенням комплексу з гемоглобіном [618]. Після 

ендоцитозу комплекс розщеплюється лізосомами. Гаптоглобін не 

розщеплюється, але гем руйнується гемо-оксигеназою, щоб вивільнити 

Ферум, який використовується для синтезу нових білків, таких як гемоглобін 

і білівердин, що згодом перетворюється на білірубін [615].  

Якщо, не зв’язаний з гемоглобіном, гаптоглобін виводиться із крові 

через ~ 3,5–5 діб, то під час зв’язування з гемоглобіном середній час 

видалення комплексу гаптоглобін-гемоглобін з кровоносного русла 

(головним чином гепатоцитами) становить приблизно 20 хвилин. Тому, 

вимірювання концентрації циркулюючого гаптоглобіну, в даному випадку, 

демонструє чи був у період новонародженості телят гемоліз, оскільки 

збільшення споживання гаптоглобіну протягом цього часу призводить до 

зниження рівня цього білка в плазмі крові [618]. 

Підвищення вище за референтні значення вмісту гаптоглобіну в 

сироватці крові телят контрольної групи на 7-му та 11-ту добу їхнього життя, 

вважаємо, може вказувати на прояв запального процесу в організмі телят. 

Зокрема, гаптоглобін є позитивним білком гострої фази з 

імуномодулюючими властивостями, який може гальмувати або стимулювати 

імунну відповідь, а концентрація цього білка в сироватці крові підвищується 

за прояву запальних та інфекційних процесів в організмі тварин [615]. 

Зростання, у межах фізіологічних коливань рівня гаптоглобіну в 

сироватці крові телят за дії нативних ліпосом і препарату «Мембраностабіл», 

вважаємо, має позитивний вплив на ростучий організм, оскільки гаптоглобін 

вважається ще й одним із ангіогенних факторів сироватки крові і він є 

необхідним для проліферації та диференціювання ендотеліальних клітин 

[615]. В артеріях гаптоглобін бере участь у міграції клітин, перебудові судин 

і сприяє утворенню та росту колатеральних судин [405, 623].  

Зниження вмісту білків трансферинової фракції у сироватці крові телят 

контрольної групи, вважаємо, є наслідком сумарної дії декількох процесів. 
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Зокрема, посиленого синтезу еритроцитів, що сприяє зміні фетального 

гемоглобіну на такий, що властивий дорослому організму, та недостатньою 

функцією печінки, яка є основним джерелом синтезу трансферину і в якій, 

після народження теляти, збільшується навантаження з детоксикації 

токсинів, що надходять із шлунково-кишкового тракту.  

Зазначимо, що однією з причин зниження вмісту білків трансферинової 

фракції у сироватці крові телят контрольної групи могли бути розлади 

травлення, що спостерігалися в усіх тварин цієї групи в період проведення 

нами дослідження. Так, загальновідомим є те, що вміст білків 

трансферинової фракції у сироватці крові тварин знижується у випадку 

запальних процесів [483]. 

Зазначимо також, що зниження вмісту білків трансферинової фракції у 

сироватці крові телят, яким застосовувались нативні ліпосоми, у 7-ми 

добовому віці корелює із зниженням рівня в ній імуноглобулінів. Це 

співпадає з другою фазою вікового імунодефіциту у новонароджених телят, 

зумовленого тим, що до 7-ми добового віку більшість колостральних антитіл 

руйнується, а синтез власних антитіл відбувається ще на низькому рівні. 

Натомість, швидке зростання вмісту в сироватці крові новонароджених телят 

білків трансферинової фракції після 7-ми добового віку ймовірно корелює із 

включенням процесів активного синтезу власних антитіл в організмі цих 

тварин. 

Підвищення вмісту білків трансферинової фракції у сироватці крові 

новонароджених телят першої і другої дослідних груп, яким застосовували 

нативні ліпосоми і препарат «Мембраностабіл», порівнюючи з телятами 

контрольної групи, у період формування в них колострального імунітету 

може бути досить важливим фактом. Так, Ферум-зв’язуючі білки мають 

особливо важливе значення в ранньому постнатальному віці, коли інші 

механізми захисту у новонародженого організму ще не повністю сформовані. 

Наприклад, діти з пониженою концентрацією в сироватці крові білків 

трансферинової фракції значно частіше хворіють на бактеріальні інфекції, 
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порівнюючи із здоровими дітьми [344]. Введення препаратів Феруму 

пацієнтам з низьким рівнем у сироватці їх крові власне трансферину може 

призвести до важкого перебігу інфекційного процесу і смерті, оскільки 

нестача Феруму і Ферум-зв’язуючих білків утруднює імунну відповідь і 

функцію лейкоцитів. Так, лактоферин є постачальником Феруму для каталізу 

продукції вільних радикалів і, таким чином, підвищує внутрішньоклітинну 

бактерицидну активність нейтрофілів [567]. 

Вважаємо, підвищення концентрації білків трансферинової фракції у 

сироватці крові новонароджених телят першої і другої дослідних груп 

відбулося за рахунок активації процесів обміну речовин і переходу 

лактоферину в нативному стані із молозива на поверхню ентероцитів та в 

кров тварин. Існують дані, що в крові, плазмі або сироватці крові дорослих 

тварин лактоферин присутній у порівняно низькій концентрації [580]. 

Натомість концентрація лактоферину в крові зростає протягом дії інфекції 

[370].  

В організмі новонароджених телят, які при народженні із стерильних 

умов утроби корови-матері потрапляють у навколишнє середовище, де на 

них починає чинити тиск велика кількість різноманітних мікроорганізмів, 

може існувати механізм переходу лактоферину в незміненому вигляді з 

молозива через ентероцити у кров. Як свідчать отримані нами результати 

досліджень, механізм переходу білків трансферинової фракції, у т. ч. 

лактоферину, із кишечника в кров під впливом застосованих нами препаратів 

посилюється. Відомо, що в дорослих тварин, після зв’язування лактоферину з 

ентероцитами, 90 % його розщеплюється із виділенням Fe3+. Нативними 

залишаються 10 % молекул лактоферину, які транспортуються через 

плазмолему епітеліальних клітин кишечника [600]. Застосування ж нами 

новонародженому теляті ліпосомальних препаратів на основі лецитину 

активує процеси транспорту цього білка в нативному стані, оскільки він 

засвоюється за допомогою ендоцитозу. Завдяки антимікробній активності і 

можливості зв’язувати компоненти стінки бактеріальних клітин або їх 
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рецептори, лактоферин запобігає розвитку запалення з послідуючим 

ушкодженям тканин спричиняючи припинення виділення прозапальних 

цитокінів і реактивних форм Оксигену [489]. Спорідненість лактоферину до 

Феруму є в 300 разів вищою, ніж у власне інших білків трансферинової 

фракції крові [503]. Окрім того, показано, що в слабокислому середовищі 

спорідненість білка до Феруму підвищується. Це полегшує його перехід із 

трансферину на лактоферин під час запалення, коли величина рН тканин 

знижується за рахунок молочної і інших кислот [503]. Ферум є основним, 

необхідним каталізатором для продукції реактивних форм Оксигену. Таким 

чином лактоферин може зменшувати шкідливий вплив радикальних форм 

Оксигену, які продукуються лейкоцитами в місцях запалення [630]. 

Зростання рівня IgM в сироватці крові новонароджених телят до 1-

добового віку є закономірним явищем і вказує на активний транспорт цих 

білків через стінку кишечнику в кров’яне русло теляти. Натомість, подальше 

зниження його вмісту в сироватці крові новонароджених телят до 3-х 

добового віку можна пояснити коротким періодом напівжиття Ig М, який 

складає всього 1–2 доби [394, 627], а також відсутністю інтенсивного синтезу 

власних антитіл. Так, за даними деяких дослідників [112], за високої 

забезпеченості телят імуноглобулінами молозива, синтез власних Ig в їх 

організмі починається з одно–двох тижневого віку, тоді як у телят, що не 

отримували молозиво в достатній кількості − з четвертої доби життя.  

Ще однією причиною зниження рівня IgM у сироватці крові телят у 

віці 3-х діб, зокрема, як і інших білків, таких як гаптоглобін і трансферин, 

вважаємо, є протеїнурія, що є характерною для телят цього віку. Так, за 

даними інших науковців [78], через 4 години після першого випоювання 

молозива і упродовж 3-х діб життя, у новонароджених телят набуває 

розвитку протеїнурія. Білки сечі представлені тими ж класами, що й білки 

молозива та сироватки крові. Максимальну кількість імуноглобулінів у сечі 

виявляють на 24-ту годину життя теляти, що узгоджується із стабілізацією 

вмісту загального білка у плазмі крові цих тварин.  
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Отримані нами дані (див. рис. 5.12) вказують на більш інтенсивні 

процеси транспорту IgМ молозива в кишечнику телят, яким застосовували 

нативні ліпосоми і препарат «Мембраностабіл» що, на нашу думку, є 

наслідком застосування тваринам цих фосфоліпідвмісних препаратів. 

Високий рівень імуноглобулінів класу М у крові телят дослідних груп в 

перші три доби після їх народження сприяв попередженню розвитку розладів 

травлення в цих тварин, висока вірогідність яких могла бути спровокована 

патогенними і умовно-патогенними мікроорганізмами, які потрапляють у 

травну систему тварин з початком їх трофічного живлення. З іншого боку, 

низький рівень IgМ у сироватці крові телят контрольної групи може бути 

одним із факторів, що сприяє розвитку розладів травлення в цих тварин. Це 

проявилось у них зниженням апетиту, пригніченням смоктального рефлексу 

та симптомами розладу травлення вже на другу добу життя (див. розділ. 5.1).  

Забезпечення достатнього рівня IgG має важливе значення для 

формування резистентності організму новонародженого теляти до ранніх 

неонатальних патологій. В той же час, телята часто не отримують достатньої 

кількості молозива в перші години і в продовж першої доби свого життя. Як 

результат, захворюваність та смертність таких телят на молочних фермах 

залишається досить високою. На підтвердження цього є дані дослідників 

[628], які стверджують, що вміст IgG в сироватці крові теляти з діареєю є 

достовірно нижчим, ніж у здорових телят, і існує позитивна залежність між 

концентрацією IgG у сироватці крові та частотою виникнення діареї в телят. 

Достовірно (p≤0,01) вищий у 1,41 та 1,46 раза вміст імуноглобулінів G 

у сироватці крові телят 2-ї дослідної групи на 6-ту годину і першу добу життя 

відповідно, порівнюючи з показником у телят контрольної групи, (див. рис. 

5.13) вважаємо, обумовлений впливом вітаміну А, який входить до складу 

препарату «Мембраностабіл». Це узгоджується з даними інших дослідників 

[172], які вказують, що вітамін А сприяє синтезу РНК і сульфатованих 

мукополісахаридів, а вони, в свою чергу, відіграють важливу роль у 

проникності клітинних мембран [404, 585]. Проте, молекулярні механізми дії 
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вітаміну А на ці процеси з’ясовані недостатньо. Висловлюється лише 

припущення, що вміст вітаміну А в клітинних мембранах впливає на 

мікров’язкість ліпідного бішару. 

Крім того, застосовані нами телятам per os нативні ліпосоми та 

препарат «Мембраностабіл», за рахунок фосфоліпідів, які входять до їх 

складу, сприяють підтриманню стабільної структури і в’язкості плазмолеми 

ентероцитів. Це, в свою чергу, активує імунорецепторні білки плазмолеми 

ентероцитів до імуноглобулінів молозива і сприяє формуванню достатнього 

рівня IgG в сироватці крові новонароджених телят та запобігає виникненню в 

них розладів травлення. 

На сьогодні існує багато різноманітних досліджень щодо початку 

синтезу власних IgG в організмі телят. Так, за даними різних авторів [587], 

ендогенна продукція IgG у телят з високою початковою концентрацією IgG 

починалася у 4-х тижневому віці, тоді як у телят з гіпогамаглобулінемією 

ендогенна продукція IgG починалася через 1 тиждень після їх народження. За 

допомогою використання IgG1 міченого I125, було виявлено, що в телят через 

36 годин після народження починається синтез власних IgG1 в кількості 1 г на 

добу і це триває до 3-тижневого віку тварин.  

Ми вважаємо, що на 7-му і 11-ту добу життя найвищий рівень IgG в 

сироватці крові телят 2-ї дослідної групи обумовлений синтезом власних IgG, 

який стимулювали вітаміни А та Е, що входять до складу препарату 

«Мембраностабіл». На підтвердження цьому є дані дослідників [603], які 

вказують, що за додавання до раціону вітаміну Е в сироватці крові мишей 

підвищується рівень IgG. Додавання вітаміну Е до раціону тільних корів у 

зимовий період року також сприяє підвищенню вмісту імуноглобулінів у 

сироватці їх крові [172]. Є дані і про встановлений позитивний вплив 

вітаміну А на активність імунної системи тварин за короткотривалого його 

застосування. Зокрема, за введення білим мишам, білим щурам і кролям 

впродовж трьох діб вітаміну А, з наступною імунізацією їх вірусом грипу 

РR-8, у тварин збільшується маса тимуса і селезінки, посилюється імунна 
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відповідь та збільшується кількість антитіл і антитілоутворюючих клітин, а 

також сироваткових аглютинінів [172]. 

На основі одержаних нами результатів досліджень можна 

стверджувати, що застосування телятам всередину (per os) нативних ліпосом 

та препарату «Мембраностабіл» сприяє значному посиленню синтезу 

власних IgG. Отримані нами дані узгоджуються з результатами, що були 

одержані у дослідах на лабораторних і сільськогосподарських тваринах 

різних видів [172], і які засвідчують стимулюючий вплив на імунну функцію 

вітаміну Е за додавання його до раціону, або за парентерального введення 

тваринам.  

Дослідження білкового складу плазмолеми ентероцитів порожньої 

кишки новонароджених телят, починаючи з їх народження, має важливе 

значення для розуміння процесів становлення імунного статусу організму в 

постнатальний період. 

На сьогодні загальноприйнятим є те, що плазматична мембрана клітини 

є неоднорідною: вона містить справжню ієрархію ліпід-протеїнових 

структур, які є учасниками різноманітних процесів, що відбуваються у живій 

клітині [250]. 

Згідно моделі ліпід-протеїнових нанодоменів (рафтів) навколо певних 

протеїнів розташовані збагачені сфінголіпідами та холестеролом ділянки, де 

ліпіди знаходяться у новому фазовому стані, рідинно-впорядкованному [575] 

Як вже стало відомо, ліпідні рафти являють собою універсальні 

утворення для просторового розподілу клітинних процесів мембрани, які є 

характерними для клітин різного типу, незалежно від локалізації та функцій, 

що вони виконують. В неактивному стані ліпідні рафти вільно плавають, 

транспортують декілька «білків-пасажирів», але коли активуються – 

збираються для формування більших платформ, де білки зустрічаються, щоб 

виконувати свої функції сигналінгу, процесингу та транспорту [491].  

Так, відомо [309], що після першого випоювання новонародженому 

теляті якісного молозива в його організм поступає більше 50 г/л Ig. Це 
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потребує значних затрат мембранних білків на транспортування Ig молозива 

через плазмолему ентероциту оскільки відомо, що Ig, які поступають у 

шлунково-кишковий тракт теляти з молозивом матері, зв’язуються на 

поверхні ентероцитів за допомогою Fc-фрагменту власної молекули з 

білковим рецептором АМ, утворюючи відповідний комплекс Ig-рецептор. 

Завдяки інтенсивним процесам піноцитозу у новонароджених тварин, що 

обумовлені рядом факторів, зокрема, низькою в’язкістю плазматичної 

мембрани ентероцита [193, 309, 299], комплекс Ig-рецептор у складі 

ендоцитозного пухирця транспортується через клітину в кров теляти. Це 

призводить до закономірного зменшення кількості рецепторних білків у 

плазмолемі ентероцита.  

В той же час, у період формування колострального імунітету, в плазмі 

крові телят досить високим є рівень імуносупресорних фетальних білків – 

фетуїну і фетопротеїну, що володіють здатністю витісняти Ig з крові через 

нирки і виділення його з сечею [309, 134]. Тому частина комплексних сполук 

Ig-рецептор ще деякий час може циркулювати в крові, що є важливим 

фактором захисту Ig від їх витіснення з організму [309]. З іншого боку, 

сумісний транспорт рецепторних білків безпосередньо в кров тварини у 

складі комплексу Ig-рецептор передбачає закономірне зниження їх рівня в 

плазмолемі ентероцитів новонародженого теляти.  

Динаміка цього процесу щодо білків з молекулярними масами 37 кДа, 

40 і 43 кДа дуже добре проглядається у новонароджених телят вже на 6-ту 

годину їх життя. Транспорт Ig у зв’язаному вигляді з рецептором є важливим 

фактором їх захисту від деградації ферментами лізосом у процесі перенесення 

через клітину, як це показано у випадку трансплацентарного перенесення 

імуноглобулінів [309, 55, 221]. Також, комплекс Ig-рецептор є додатковим 

сигналом для звільнення з ендоцитозного пухирця інших, випадково 

захоплених у процесі рідинно-фазового ендоцитозу білків [309]. Це 

підтверджується даними електронно-мікроскопічних досліджень, в яких 

показано, що включена в ендоцитозний пухирець разом з IgG, пероксидаза, в 
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процесі перенесення через ентероцит, руйнувалась, тоді як молекула IgG 

транспортувалась у кров у незміненому вигляді [346].  

Комплекс Ig-рецептор може завершувати своє існування після 

трансцелюлярного перенесення Ig в кишечник. У цьому випадку можна 

припустити, що рецепторний білок ретранспортується через ентероцит від 

БМ до АМ для наступної рецепції Ig з молозива і транспорту його в кров 

теляти. І цей процес у період формування колострального імунітету може 

повторюватись багаторазово, аж до закриття кишкового бар’єру для 

транспорту нативних Ig молозива [309]. 

Одержані нами дані вказують на те, що препарат «Мембраностабіл» 

значно активує експресію імунорецепторних білків з ММ 37 кДа, 40 та 43 кДа 

на плазмолемі ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят у період 

формування в них колострального імунітету. Таким чином, вітаміни А та Е у 

складі ліпосомального препарату «Мембраностабіл» стабілізують 

імунорецепторні білки плазмолеми ентероцитів, що забезпечують 

трансмембранний транспорт колостральних імуноглобулінів із просвіту 

кишечника в кровоносне русло новонароджених телят.  

Зокрема, встановлено, що ретинол виявляє регуляторний вплив на 

проникність клітинних мембран, що пов’язано з утворенням специфічних 

глобулярних структур у мембранах та зміною їхнього поверхневого заряду 

[172, 305]. Показано, що дефіцит вітаміну А у тканинах призводить до 

порушення глікозилювання протеїнів у клітинах, внаслідок чого порушуються 

структура і функція мембран і, насамперед, плазматичних мембран 

епітеліальних клітин кишечника [172, 228]. 

Отримані нами дані узгоджуються з результатами, що були отримані 

іншими дослідниками [172]. Ними встановлено, що майже весь ретинол у 

клітинних мембранах міцно зв’язується з білками і лише незначна його 

кількість звільняється під час екстракції ліпідів. Зокрема, разом з ретинолом, 

у клітинних мембранах була виявлена ретиноєва кислота, яка міцно зв’язана 

з їх компонентами. На основі цих даних було зроблено припущення, що з 
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ретинолом пов’язана структурна і транспортна функції клітинних мембран 

[172]. Крім того, вітамін A і його похідні діють на специфічні рецепторні 

білки в клітинних ядрах. У подальшому такий ліганд-рецепторний комплекс 

зв’язується з ділянками ДНК і викликає депресію генів, регулюючи синтез 

білків, ферментів або компонентів тканин [172, 229]. 

Вважаємо, застосування телятам нативних ліпосом та препарату 

«Мембраностабіл» сприяє більш швидкому відновленню функціональної 

активності мембран ентероцитів у період формування колострального 

імунітету і, відповідно, підвищеню концентрації в них білків. Відомо, що 

застосування фосфоліпідів сприяє відновленню активності мембранних 

ензимів пошкоджених клітин та, власне, репарації самих мембран. 

Відновлення під дією фосфоліпідів активності мембранних ензимів носить 

неспецифічний характер. Тобто, для більшості ензимів не існує специфічної 

потреби в окремому типі фосфоліпідів, а репаруючу функцію можуть 

виконувати різні типи фосфоліпідів і їх суміші [41]. Мембранно-репаруючу 

дію ліпосомальних форм фосфоліпідів експериментально доведено. Проте, 

найбільш перспективними для репарації пошкоджених клітинних мембран є 

фосфоліпіди рослинного походження, які містять у своєму складі велику 

кількість лінолевої кислоти. Саме такі фосфоліпіди здатні ліквідовувати 

локальні дефекти мембран і, тим самим, відновлювати її функції та функції 

клітини в цілому [206].  

Таким чином, білки плазмолеми ентероцитів порожньої кишки 

новонароджених телят з ММ 37 кДа, 40 та 43 кДа володіють 

імунорецепторною активністю по відношенню до Ig молозива і беруть 

активну участь у формуванні колострального імунітету. Вміст цих білків і їх 

активність у плазмолемі ентероцитів тонкого кишечника є визначальним 

фактором рівня колострального імунітету в організмі новонароджених телят 

для становлення якого відводиться обмежений час (24–36 годин). Можливо й 

час перебування колостральних Ig у крові телят, до моменту включення їх 

власної імунної системи, також обумовлюється їх зв’язком з 
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імунорецепторними білками плазмолеми ентероцитів. Останні (частково) 

можуть транспортуватися у кров теляти у зв’язаному вигляді з Ig молозива в 

складі комплексу Ig-рецептор [309] і вони здатні пролонгувати період 

колострального імунітету та здійснювати захист організму телят від дії 

сторонніх, зокрема патогенних чинників.  

В той же час, застосування новонародженим телятам нативних ліпосом 

та препарату «Мембраностабіл», що являє собою макрокапсули з 

фосфоліпідного бішару, які наповнені водорозчинними формами вітамінів А 

та Е, стабілізує плазмолему ентероцитів і, можливо, вітаміни сприяють 

транскрипції відповідних генів з послідуючою стимуляцією синтезу 

рецепторних білків та включенням їх у мембрану. Відповідні дані щодо участі 

вітаміну А в процесах стимуляції синтезу мембранних білків на генетичному 

рівні є [561, 574]. Крім того, деякі автори вказують, що дефіцит вітаміну А в 

раціоні тільних корів приводить до абортів і порушення розвитку плода, 

затримання розвитку плаценти, зниження життєздатності телят і 

захворювання їх на диспепсію, яка розвивається внаслідок порушення синтезу 

специфічних глікопротеїдів в ентероцитах [292]  

Вважаємо, нативні ліпосоми та ліпосоми з вітамінами А та Е, що 

запатентовані і застосовані нами, як ветеринарний препарат 

«Мембраностабіл», сприяють затриманню, а, можливо, й додатковому 

синтезу білків плазмолеми ентероцитів з молекулярними масами від 50 до 

75 кДа, що відповідають рецепторним білкам Fcα/μR та FcαRI. Виходячи з 

теорії, згідно з якою перехід імуноглобілінів молозива із просвіту кишечника 

в кровоносне русло телят припиняється через 24–36 годин після їх 

народження, застосування вказаних препаратів сприяє подовженню в часі 

процесу активного транспорту імуноглобулінів у нативному стані в тонкому 

кишечнику теляти. Підтвердженням цьому припущенню є результати наших 

досліджень (див. табл 5.8, рис. 5.13) [436] щодо вмісту IgM в сироватці крові 

телят дослідної групи, який транспортується за допомогою рецепторних 

білків Fcα/μR.  
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Таким чином, на основі проведених нами досліджень встановлені 

особливості метаболічних порушень у сухостійних корів та, на їх фоні, 

порушення формування колострального імунітету у народжених ними телят; 

теоретично і експериментально обгрунтовано окремі етіологічні чинники і 

патогенетичні механізми порушень обміну білків і мінеральних речовин в 

організмі корів-матерів і запропоновано методи профілактики порушень 

формування колострального імунітету у новонароджених телят. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено науково-теоретичне й експериментальне 

обґрунтування порушень метаболізму та колострального імунітету у великої 

рогатої худоби, результати досліджень клінічних, морфологічних та 

біохімічних показників крові, імунофункціональної активності білків 

плазмолеми ентероцитів порожньої кишки новонароджених телят, а також 

окремих показників макро- і мікроелементного складу кормів, крові та 

молозива. Встановлено особливості метаболічних порушень у сухостійних 

корів та, на їх фоні, порушення формування колострального імунітету у 

народжених ними телят; теоретично й експериментально обґрунтовано 

окремі етіологічні чинники і патогенетичні механізми порушень обміну 

білків і мінеральних речовин в організмі корів-матерів і запропоновано 

методи профілактики порушень формування колострального імунітету у 

новонароджених телят. 

1. Характерними показниками порушень метаболізму в організмі 

сухостійних корів є підвищення в сироватці їхньої крові понад верхні межі 

фізіологічних коливань вмісту альбумінів в 1,1 раза, глюкози – у 2,2 раза, 

білірубіну прямого – в 17,3 раза, активності аспартатамінотрансферази – в 2,1 

раза, лактатдегідрогенази – в 4,7 раза, а також зниження нижче фізіологічних 

коливань вмісту Кальцію загального в 1,3 раза, Магнію – в 1,8 раза і 

величини рН вмістимого рубця – на 9,35 %. Метаболічні порушення в 

сухостійних корів проявляються гіпокальціємією, гіпомагніємією, ацидозом, 

розвитком ниркової недостатності. 

2. Біохімічні показники крові новонароджених телят характеризуються 

нижчим за фізіологічні коливання вмістом Каротину на 42,5 %, нижньою 

межею фізіологічних коливань щодо вмісту Кальцію загального, Фосфору 

неорганічного, Феруму, сечовини, порушенням Кальцій-Фосфорного 

співвідношення та збільшенням концентрації білірубіну загального у 

2,6 раза, активності аспартат- і аланінамінотрансферази в 1,6 та 1,3 раза 
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відповідно, що є передумовою розвитку неонатальної патології вже в перші 

доби життя тварин. 

3. Вміст макро- і мікроелементів у кормах раціону забезпечує організм 

сухостійних корів Манганом на 82,4 %, Калієм – на 94,3 %, Купрумом – на 

31,1 %, Магнієм – на 87,1 %, Цинком – на 27,3 %, Натрієм – на 25,8 %, 

Кальцієм – на 79,5 % та Фосфором – на 61,1 % від добової потреби. 

Натомість, вміст Феруму в раціоні сухостійних корів є вищим за норму в 1,9 

раза. 

4. Ефективним засобом профілактики порушень метаболізму в 

організмі сухостійних корів є комплексний біогенний препарат «Стимтел», 

до складу якого входять Йод крохмальний, вермикуліт, опока, лактатні 

сполуки Кобальту, Цинку, Купруму, Мангану і Феруму. Застосування 

препарату «Стимтел» сухостійним коровам впродовж 45 діб у дозі 40 г на 

тварину нормалізує клінічний стан, частоту пульсу і дихання, а в крові 

тварин – вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів і лейкоцитів та показники 

лейкограми. 

5. Препарат «Стимтел» сприяє достовірному підвищенню в сироватці 

крові сухостійних корів вмісту глюкози в 1,4 раза (p≤0,001), альбумінів –  

в 1,1 раза (p≤0,05), α- і β-глобулінів – у 1,1 і 1,2 раза (p≤0,05) відповідно та 

зниженню вмісту білірубіну загального в 2,1 раза (p≤0,05) і білків  

γ-глобулінової фракції – в 1,1 раза (p≤0,001). Після отелення корів вміст  

у їх молозиві Магнію, Натрію, Калію, Купруму і Цинку є достовірно вищим  

в 1,3 раза (р≤0,05), 1,2 (р≤0,05), 1,1 (р≤0,01), 1,6 (р≤0,05) і 2,1 раза (р≤0,001) 

відповідно, порівнюючи з контролем. Це свідчить про достатній рівень 

забезпечення організму корів мінеральними речовинами у сухостійний 

період, що є необхідним для росту і розвитку плода, а після отелення корів 

може забезпечити стійкість новонароджених телят до ранніх неонатальних 

патологій. 

6. Застосування сухостійним коровам препарату «Стимтел» забезпечує 

стабільність адаптаційних механізмів організму новонароджених телят  
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до позаутробного життя, що проявляється достовірно вищими показниками  

у крові телят кількості еритроцитів в 1,2 раза (р≤0,05) і показника 

гематокриту в 1,1 раза (р≤0,01). Водночас, в сироватці крові телят на 2 добу 

життя показники концентрації загального білка, β-глобулінів і γ-глобулінів є 

достовірно вищими в 1,1 раза (р≤0,01), 2,5 (р≤0,001) і 1,4 раза (р≤0,01) 

відповідно. 

7. За умов застосування сухостійним коровам препарату «Стимтел» 

підтримується стабільно високий рівень імунного захисту організму телят 

впродовж всього періоду новонародженості, що характеризується достовірно 

вищими показниками в сироватці їхньої крові білка загального в 1,1 раза 

(р≤0,05), на 5 та 15 добу життя, β-глобулінів у 2,0 раза (р≤0,001) на 5 та в 1,6 

раза (р≤0,05) на 15 добу життя, γ-глобулінів у 1,4 раза (р≤0,05) на 5 добу та в 

1,4 раза на 22 доби життя. До того ж захворюваність телят на диспепсію 

знижується на 65 %, на бронхопневмонію – на 75 %, а збереженість телят 

підвищується на 25 %. 

8. Застосування коровам у сухостійний період комплексного 

мінерального препарату «Стимтел» упродовж 45 діб, забезпечує 

профілактику морфо-функціональних змін внутрішніх органів у народжених 

ними телят, що характеризується достовірно нижчою активністю  

γ-глутамілтрансферази з 2 по 22 добу (р≤0,05–р≤0,001), аланін- і 

аспартатамінотрансферази – з 5 по 22 добу (р≤0,001), лужної фосфатази – з 5 

по 15 добу (р≤0,05) та лактатдегідро-генази (р≤0,05) – на 15 добу життя 

телят. 

9. Ефективними засобами профілактики порушень колострального 

імунітету і розвитку розладів травлення у новонароджених телят є нативні 

ліпосоми, що мають вигляд макрокапсул і виготовлені з лецитину соєвого 

знежиреного, та ліпосомальний препарат «Мембраностабіл» з 

водорозчинними формами вітамінів А та Е у складі. Застосування, цих 

препаратів новонародженим телятам у дозі 5 мл на тварину з теплою водою 

(t=37 ºС) в об’ємі 50 мл, один раз на добу, за 15–20 хв до випоювання 
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молозива/перехідного молока, впродовж 10 діб нормалізує клінічний стан 

тварин і морфологічні показники їх крові, а саме якісний склад мембран 

еритроцитів, кількість еритроцитів і лейкоцитів та показники лейкограми. 

10. За впливу препарату «Мембраностабіл» на організм 

новонароджених телят у період формування колострального імунітету в 

сироватці крові тварин у віці 6 год достовірно підвищується вміст білка 

загального в 1,2 раза (р≤0,01), імуноглобуліну М – у 2,5 раза (р≤0,001), 

імуноглобуліну G – в 1,4 раза (р≤0,01). Під дією препарату 

«Мембраностабіл» у сироватці крові телят впродовж першої доби їхнього 

життя підвищується концентрація білка загального та імуноглобуліну М в 1,2 

раза та імуноглобуліну G – в 1,5 раза (р≤0,01). 

11. Підвищення рівня колострального імунітету у новонароджених 

телят за застосування нативних ліпосом характеризується достовірним 

збільшенням у сироватці їхньої крові концентрації білка загального в 1,3 раза 

(р≤0,001) та імуноглобуліну М – у 2,5 раза (р≤0,001) у віці 6 год, а також 

достовірним збільшенням концентрації білка загального в 1,3 раза (р≤0,001) 

та імуно-глобуліну М – в 1,3 раза (р≤0,01) в добовому віці тварин. 

12. Застосування новонародженим телятам препарату 

«Мембраностабіл» є дієвим засобом профілактики другої фази 

імунодефіциту у великої рогатої худоби, що в 7 й 11-добовому віці тварин 

характеризується достовірно вищими показниками в сироватці їхньої крові 

білка загального в 1,3 та 1,3 раза (р≤0,001), імуноглобуліну М – в 1,1 (р≤0,05) 

та 1,6 раза (р≤0,001), імуноглобуліну G – у 1,3 та 1,3 раза (р≤0,01) відповідно. 

13. Пероральне застосування нативних ліпосом спричиняє достовірне 

підвищення у сироватці крові новонароджених телят у віці 6 год вмісту 

альбумінів в 1,3 раза (р≤0,05), трансферинів – в 1,4 раза (р≤0,001), 

гаптоглобінів – в 1,5 раза (р≤0,001), глюкози – в 1,3 раза (р≤0,05). За дії 

нативних ліпосом у сироватці крові телят добового віку є достовірно вищим 

рівень альбумінів в 1,2 раза (р≤0,05), трансферинів – в 1,3 раза (р≤0,001), 
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гаптоглобінів – у 1,3 раза (р≤0,05), Фосфору неорганічного – в 1,3 раза 

(р≤0,01) та нижчим рівень сечовини – в 1,4 раза (р≤0,01). 

14. Застосування вітамінів А та Е в складі препарату «Мембраностабіл» 

забезпечує стабільність обміну білків в організмі новонароджених телят  

і стимулює підвищення білоксинтезувальної здатності гепатоцитів,  

що в 7-добовому віці телят характеризується достовірно вищим вмістом  

у сироватці крові альбумінів в 1,5 раза (р≤0,01), трансферинів – в 1,4 раза  

(р≤0,01) та нижчим рівнем сечовини в 2,0 раза (р≤0,001) і креатиніну в 1,1 

раза (р≤0,05), а у віці 11 діб – нижчим вмістом сечовини у 2,2 раза (р≤0,001)  

і креатиніну в 1,5 раза (р≤0,001). 

15. Стимуляція синтезу білків плазмолеми ентероцитів порожньої 

кишки за умов застосування нативних ліпосом забезпечує підвищення рівня 

колострального імунітету в організмі новонароджених телят і пролонгує час 

транспортування імуноглобулінів у нативному стані до кровотоку тварини. У 

плазмолемі ентероцитів порожньої кишки телят це проявляється достовірно 

вищою у 2,1 раза (p≤0,001) експресією білків з молекулярними масами  

10–15 кДа, та в 4,0 рази (p≤0,001) білків з молекулярними масами 50–75 кДа. 

16. Застосування новонародженим телятам впродовж першої доби 

їхнього життя фосфоліпідвмісного препарату «Мембраностабіл» стимулює 

процеси синтезу й експресії білків плазмолеми ентероцитів порожньої 

кишки, що здійснюють трансмембранний транспорт колостральних 

імуноглобулінів до кровотоку тварини. Це проявляється достовірно вищою 

експресією у плазмолемі ентероцитів білків з молекулярними масами 10–

15 кДа в 1,6 раза (p≤0,05), білків з молекулярними масами 37–43 кДа в 1,2 

раза (p≤0,001) і білків з молекулярними масами 50–75 кДа у 5,2 раза (p≤0,01). 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Для профілактики порушень обміну білків, вуглеводів та 

мінеральних речовин в організмі сухостійних корів пропонується 

застосовувати комплексний мінеральний препарат «Стимтел», до складу 

якого входять Йод крохмальний, вермикуліт, опока, лактатні сполуки 

Кобальту, Цинку, Купруму, Мангану і Феруму, впродовж 45 діб у дозі 40 г 

для тварини. 

2. З метою профілактики порушень метаболізму в організмі 

сухостійних корів, забезпечення стабільності адаптаційних механізмів до 

позаутробного життя та підвищення рівня колострального імунітету у 

новонароджених телят фахівцям-практикам ветеринарної медицини 

пропонується використовувати методичні рекомендації «З профілактики 

патології обміну речовин у сухостійних корів та новонароджених телят» 

(Цвіліховський М. І., Грищенко В. А., Береза В. І., Голопура С. І., Бойко Н. І., 

Скиба О. О. К., 2005. 24 с.). 

3. Для недопущення розвитку імунодефіцитного стану, підвищення 

рівня та пролонгування колострального імунітету та запобігання розвитку 

розладів травлення у новонароджених телят нативні ліпосоми, а також 

препарат «Мембраностабіл» рекомендується застосовувати у дозі 5 мл з 

розрахунку для однієї тварини з теплою водою (t=37 ºС) в об’ємі 50 мл, один 

раз на добу, за 15–20 хв до випоювання молозива, дворазово з інтервалом у 

24 год. 

4. З метою профілактики постнатальних захворювань та активації 

синтезу власних імуноглобулінів в організмі новонароджених телят 

рекомендується застосовувати нативні ліпосоми та препарат 

«Мембраностабіл» у дозі 5 мл на тварину з теплою водою (t=37 ºС) в об’ємі 

50 мл один раз на добу, за 15–20 хв до випоювання молозива/молока, з 

інтервалом у 24 год впродовж 10 діб. 

5. З метою профілактики постнатальних захворювань у великої рогатої 

худоби, ранніх імунодефіцитів і підвищення рівня колострального імунітету 
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у новонароджених телят фахівцям ветеринарної медицини пропонується 

використовувати методичні рекомендації «Регуляція рівня колострального 

імунітету у новонароджених телят» (Цвіліховський М. І., Маринюк М. О., 

Немова Т. В., Голопура С. І., Якимчук О. М., Палюх Т. В. К., 2011. 20 с.). 
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