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АНОТАЦІЯ 

Журенко О. В.  Кортико-вегетативна регуляція мінерального обміну 

в організмі  корів та його корекція. ‒ Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за 

спеціальністю 03.00.13. «Фізіологія людини і тварин». Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2020. 

У дисертаційній роботі представлені нові наукові дані щодо кортико-

вегетативних механізмів регуляції мінерального обміну в організмі тварин. 

Встановлено взаємозв’язки та взаємовпливи нервових процесів у корі півкуль 

великого мозку й автономній нервовій системі з мінеральним гомеостазом 

тварин за результатами дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу. 

Науково обґрунтовано використання кормової добавки «Гермацинк» для 

корекції мінерального гомеостазу та підвищення продуктивності корів з 

різними особливостями вищої нервової діяльності та тонусом автономної 

нервової системи.  

На основі вивчення кортико-вегетативних механізмів регуляції 

сформульовано концепцію щодо індивідуальних особливостей гомеостазу 

макро- та мікроелементів залежно від пори року та розроблено новий підхід до 

корекції мінерального обміну та молочної продуктивності корів новітньою 

кормовою добавкою «Гермацинк». Результати дослідження особливостей 

мінерального обміну в організмі продуктивних корів доповнюють і 

розширюють сучасні уявлення щодо кортико-вегетативних механізмів 

регуляції фізіологічних функцій організму ссавців. Розроблена нами експрес-

методика, дозволяє за 20–30 хвилин експерименту стверджувати про 

належність тварини до відповідного типу вищої нервової діяльності, 

представлено результати оцінки умовно рефлекторної діяльності у великої 

рогатої худоби. 

Доведено, що у нервовій регуляції мінерального гомеостазу беруть 



  
 

участь як коркові, так і вегетативні механізми, які пов’язані між собою. Про це 

свідчать результати кореляційного, двофакторного дисперсійного та 

регресійного аналізу результатів досліджень. Ці взаємозв’язки та 

взаємовпливи мають різну величину та напрямок і можуть змінюватися 

залежно від пори року. Виявлена  залежність від типу вищої нервової 

діяльності вмісту Калію у цільній крові, плазмі, сироватці крові та  клітинах 

крові  корів (F =6,33–14,8 > FU=3,01; p<0,01–0,001), Фосфору і Магнію у 

цільній крові, сироватці й клітинах крові (F=3,98–33,8>FU = 3,01; p<0,05–

0,001), Кальцію і Натрію в клітинах крові (F= 6,33–10,10>FU= 3,01; p<0,05–

0,001). Симпатичний відділ автономної нервової системи переважно впливає 

на вміст у окремих фракціях крові Натрію, Кальцію, Фосфору, Цинку, 

Купруму, Феруму та Літію –ղ²ᵪ=0,58–0,92 (p<0,05–0,001). 

Під час проведення досліджень відмічено сезонність впливу кортико-

вегетативних механізмів на обмін макро- та мікроелементів у організмі корів. 

Зокрема, сила нервових процесів більше впливає на вміст Калію у крові взимку 

(ղ²ᵪ = 0,43–0,61; p<0,01–0,001), тоді, як врівноваженість – влітку (ղ²ᵪ=0,49–0,63; 

p<0,01–0,001). Врівноваженість нервових процесів чинить більший вплив на 

вміст Магнію і Натрію у крові корів, ніж їх сила та рухливість. Тонус 

автономної нервової системи у корів влітку обернено пов’язаний із вмістом 

Кальцію, Магнію, Купруму в цільній крові (r=–0,73; p<0,05) та клітинах крові 

(r=–0,71–0,87; p<0,001). Доведено високу ефективність кормової добавки 

«Гермацинк» для корекції вмісту окремих макро- та мікроелементів в крові та 

підвищення продуктивності корів з різними типами вищої нервової діяльності 

та вегетативним статусом.   

У корів-симпатикотоніків за результатами тригеміновагального тесту 

зростає частота серцевих скорочень на 13,3±1,3 уд./хв. (p<0,001), у ваготоніків 

– знижується на 12,0±1,6 уд./хв. (p<0,001), а у нормотоніків достовірно не 

змінюється. У гурті корів особин із сильним врівноваженим рухливим типом 

вищої нервової діяльності – 21 %, сильним врівноваженим інертним – 33 %, 



  
 

сильним неврівноваженим – 30 % та з слабким – 16 %. Серед цих тварин 57 % 

нормотоніків, 24 % симпатикотоніків та 19 % ваготоніків. Між типом вищої 

нервової діяльності та вмістом Натрію в клітинах крові встановлено залежність 

(F=10,1>FU=3,01;  р<0,001). Вплив врівноваженості нервових процесів на 

вміст Натрію в цільній крові становить –ղ²ᵪ=0,29 (р<0,05), а у клітинах крові –

ղ²ᵪ=0,63 (р< 0,001). Сила нервових процесів обернено пов’язана з вмістом 

Натрію у клітинах крові (r=–0,57–0,71;  р<0,01), а врівноваженість з його 

вмістом в цільній крові (r=–0,56; р<0,05) та клітинах крові (r =–0,64; р < 0,01). 

Вміст Натрію в клітинах та сироватці крові також залежить від вегетативного 

статусу корів (F=5,31–16,3 >FU = 3,55; р<0,001), вплив симпатичного відділу 

автономної нервової системи на його вміст більший від парасимпатичного.  

Сила нервових процесів у більшій мірі лімітує вміст Калію у крові взимку 

(ղ²ᵪ=0,43–0,61; р<0,01–0,001), тоді, як врівноваженість – у теплу пору року 

(ղ²ᵪ=0,49–0,63; р<0,01–0,001). Тонус автономної нервової системи впливає на 

вміст Калію  в клітинах крові корів (F=23,4>FU=3,55; р<0,001). У корів-

симпатикотоніків вміст цього елементу в клітинах крові обернено корелює (r=–

0,73; р<0,05) з показником тригеміновагального тесту цих тварин.   

Тип вищої нервової діяльності пов'язаний з вмістом Фосфору у цільній 

крові, сироватці крові та клітинах крові корів (F=3,98–6,62 > FU= 3,01; р<0,05–

0,001), тоді, як з вмістом Кальцію лише у клітинах крові (F=6,33>FU= 3,01; 

р<0,05–0,001).  

Вміст Магнію у різних фракціях крові корів  залежить від їх 

вегетативного статусу (F=20,4–30,0>FU=3,55; р<0,001). Врівноваженість 

нервових процесів чинить більший вплив на вміст Магнію у крові корів ніж їх 

сила та рухливість. Зокрема, влітку вплив врівноваженості нервових процесів 

на вміст даного елементу в цільній крові становив –ղ²ᵪ= 0,55 (р<0,001), а у 

клітинах крові –ղ²ᵪ=0,56 (р< 0,001). Тонус автономної нервової системи у корів 

обернено пов’язаний з вмістом Магнію в цільній крові, сироватці крові та 

клітинах крові (r=–0,71–0,91; р< 0,01–0,001). 



  
 

Сила та врівноваженість нервових процесів сильніше впливає вміст 

Цинку у крові влітку (ղ²ᵪ=0,69–0,78; р<0,001), тоді, як сила та рухливість – у 

холодну пору року. У корів слабкого типу вищої нервової діяльності вміст 

цього елемента в клітинах крові на 25,0–27,4 % (р<0,001) менший відповідно 

до показників корів сильного врівноваженого рухливого типу. Вегетативний 

статус корів достовірно впливає на вміст Цинку у цільній крові 

(F=17,8>FU=3,55; р<0,001). Влітку в цільній крові корів-ваго- та 

симпатикотоніків його вміст менше на 13,9–15,3 % (р<0,001) від такого у 

тварин-нормотоніків. 

Встановлено залежність між типом вищої нервової діяльності та вмістом 

Феруму у сироватці крові (F=7,67>FU =3,01; р<0,001), цільній крові (F=12,6 > 

FU = 3,01; р<0,001) та клітинах крові корів (F=5,42> FU = 3,01; р<0,01). Сила 

нервових процесів (r=0,78; р< 0,001) та їх врівноваженість (r= 0,51; р< 0,05) 

прямо пов’язана з вмістом металу в крові корів. Вегетативний статус корів 

достовірно впливає на вміст Феруму в клітинах крові –F= 6,77>FU=3,55; р< 

0,01 та цільній крові – F=8,16 >FU= 3,55; р<0,01.  

 Найвищою молочною продуктивністю відрізнялися корови сильного 

врівноваженого рухливого типу вищої нервової діяльності (28,2±1,2 кг/добу), у 

корів сильного врівноваженого інертного типу вона становила 26,4±1,3 кг/добу, 

а в особин сильного неврівноваженого та слабкого типів була достовірно 

нижчою, ніж у тварин сильного врівноваженого рухливого типу, відповідно, 

на 18,8 (p<0,001) та 37,2 % (p<0,001). 

За основним критерієм якості молока переважало також молоко корів 

сильного врівноваженого рухливого типу. Його жирність становила 3,65±0,02 

%, незначно меншою вона була у тварин сильного врівноваженого інертного 

типу (3,64±0,04 %), тоді як у представників сильного неврівноваженого та 

слабкого типу вищої нервової діяльності цей показник був нижчим на 0,14 

(p<0,001) та 0,16 % (p<0,001) і становив, відповідно, 3,51±0,03 та 3,49±0,03 %. 

Згодовування мінеральної кормової добавки «Гермацинк» мало 

коригуючий вплив як на добові надої, так і на жирність молока корів з різними 



  
 

типами вищої нервової діяльності. Зокрема, через 30 діб після початку 

задавання добавки середньодобовий надій молока від корів з сильними типами 

вищої нервової діяльності збільшився на 1,8–4,4 % (або на 0,5–1,0 кг/добу), а 

жирність на 0,05–0,06 %; у корів слабкого типу середньодобовий надій 

збільшився на 13,0 % (або в середньому на 2,3 літра), вміст жиру в молоці зріс 

на 0,06 %. Це свідчить про те, що застосовану добавку бажано використовувати 

для представників саме слабкого  типу вищої нервової діяльності, які більш 

реагують на неадекватні зовнішні впливи і не володіють стійкою 

продуктивністю. 

Молочна продуктивність корів істотно залежала також від стану 

вегетативної регуляції фізіологічних функцій організму тварин і у корів з 

різним тонусом автономної нервової системи істотно різнилася. Найбільші 

надої молока були характерні для корів з нормальним тонусом автономної 

нервової системи –27,4±1,2 кг/добу. У корів з підвищеним тонусом 

парасимпатичного відділу продуктивність дещо менша – 25,9±1,7 кг/добу. У 

симпатикотоніків середньодобовий надій становив 20,7±1,9 кг/добу, що менше 

на 20,1 (p<0,001) та 24,5 % (p<0,001) відповідно до показників нормо- та 

ваготоніків.  

За використання кормової добавки «Гермацинк» відбувалися істотні 

зміни взаємозв’язків продуктивності з умістом окремих мінеральних речовин в 

сироватці крові корів. Зокрема, послаблювалися взаємозв’язки вмісту Фосфору 

і Кальцію в сироватці крові з середньодобовим надоєм (r=0,41; p<0,05) та 

зникала достовірна кореляція з умістом Калію, Магнію і Літію. 

У той же час, зареєстровано появу сильних кореляційних зв’язків умісту 

Калію (r=0,57; p<0,001), Магнію (r=0,55; p<0,001) і Купруму (r=0,46; p<0,01) в 

сироватці крові з жирністю молока цих тварин. Встановлено тісніші 

взаємозв’язки вмісту окремих макро- і мікроелементів у клітинах крові корів з 

їх продуктивністю. Слід також звернути увагу на наявність оберненої кореляції 

вмісту Натрію в клітинах крові корів з середньодобовим надоєм (r=–0,50; 

p<0,01) та вмістом жиру в молоці (r=–0,38; p<0,05), які через 30 діб після 



  
 

початку задавання кормової добавки зникали. 

Середньодобовий надій корів до задавання «Гермацинку» був достовірно 

пов'язаний із вмістом в клітинах крові Фосфору (r=0,56; p<0,001), Магнію 

(r=0,69; p<0,001), Цинку (r=0,47; p<0,01), Купруму (r=0,41; p<0,01), Феруму 

(r=0,47; p<0,01), Мангану (r=0,41; p<0,05) та Літію (r=0,50; p<0,01), тоді як 

через 30 діб після задавання добавки – лише з умістом Кальцію (r=–0,48; 

p<0,01) і Цинку (r=0,39; p<0,05). До задавання «Гермацинку» жирність молока 

корів була обернено пов’язана з умістом в клітинах крові Кальцію (r=–0,48; 

p<0,01) і прямо взаємозалежна з умістом Магнію (r=0,38; p<0,05), Цинку 

(r=0,40; p<0,05), Купруму (r=035; p<0,05) та Літію (r=0,53; p<0,01). 

Встановлено, що після задавання кормової мікроелементної добавки 

посилювалися взаємозв’язки вмісту Магнію (r=0,52; p<0,001), Цинку (r=0,48; 

p<0,01) і Купруму (r=0,38; p<0,05) з жирністю молока цих тварин. 

   Проведеними дослідженнями  було  встановлено,  що  задавання  

кормової  добавки  Гермацинк  призводить  до збільшення середньодобового  

удою молока у корів сильних типів вищої нервової діяльності тварин на 1,8–

4,4%, а у тварин слабкого типу на 13%. У корів сильного врівноваженого 

інертного типу молочна продуктивність була меншою і складала –26,4±1,3 

кг/добу. Тоді, як у корів сильного неврівноваженого та слабкого типу вищої 

нервової діяльності  була достовірно меншою на 18,8% та 37,2% відповіднодо  

показників  у  тварин  сильного  врівноваженого  рухливого  типу.  

Встановлено,  що  у  корів  з переважанням  тонусу  симпатичного  відділу  

автономної  нервової  системи  середньодобовий  удій становив  20,7±1,9  

кг/добу,  що  на  20,1%  та  24,5%  менше  по  відношенню  до  тварин  нормо-

та ваготоніків.  

За результатами досліджень був встановлений взаємозв’язок основних 

характеристик нервових процесів з продуктивністю корів. 

Було відмічено, що сила нервових процесів у більшій мірі прямо 

взаємопов’язана з середньодобовим надоєм ніж з жирністю. Молочна 

продуктивність корів, як за якісними  так  і  за  кількісними  показниками,  



  
 

залежить  від кортико-вегетативних  регуляторних механізмів, зокрема, сили, 

врівноваженості та  рухливості нервових  процесів збудження і гальмування у 

нервовій системі та тонусу автономної нервової системи.  

Мінеральний гомеостаз у організмі корів, їх молочна продуктивність за 

кількісними та якісними показниками значною мірою лімітована станом 

кортико-вегетативних регуляторних механізмів – силою, врівноваженістю, 

рухливістю процесів збудження та гальмування в корі півкуль великого мозку, 

а також тонусом автономної нервової системи. Ці взаємозв’язки та 

взаємовпливи можуть змінюватися як за величиною, так і за напрямом в 

результаті дії зовнішніх факторів, зокрема пори року та застосування 

мінеральної добавки «Гермацинк».  

Ключові слова: велика рогата худоба, вища нервова діяльність, 

мінеральний обмін, Гермацинк 

ABSTRACT 

Zhurenko O.V. Сortico-vegetative regulation of regulation of mineral 

metabolism in cows and its correction. – Qualifying scientific work on the rights 

of manuscript. 

The thesis for the degree of a Doctor in Veterinary Sciences in the specialty 

03.00.13. Human and Animal Physiology. National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation presents new scientific data on the cortico-vegetative 

mechanisms of regulation of mineral metabolism in animals. The interrelation and 

interaction of nervous processes in the cerebral cortex and the autonomic nervous 

system with the mineral homeostasis of animals have been established according to 

the results of dispersion, correlation and regression analysis. The application of the 

feed additive “Germatsink” for the correction of mineral homeostasis and an increase 

in the productivity of cows with various characteristics of higher nervous activity 

and the tone of the autonomic nervous system has been scientifically substantiated. 



  
 

Based on the study of cortico-vegetative regulation mechanisms, a concept 

was formulated regarding the individual characteristics of macro- and microelements 

homeostasis depending on the season of year, and a new approach to the correction 

of mineral metabolism and milk productivity of cows was developed using the 

newest feed additive “Germatsink”. The results of studying the characteristics of 

mineral metabolism in the body of productive cows complement and expand the 

modern understanding of the cortico-vegetative mechanisms of the physiological 

functions regulation of the body of mammals. The express-method developed by us 

allows to state the animal belonging to the corresponding type of higher nervous 

activity in 20-30 minutes of the experiment, the results of the assessment of 

conditioned reflex activity in cattle are presented. 

It has been proven that both cortical and vegetative mechanisms that are 

interconnected involved in the nervous regulation of mineral homeostasis. The 

results of correlation, two-factor variance and regression analysis are indicating 

that.These interrelation and interaction have different value and direction and can 

change depending on season of the year. It was shown dependence of the potassium 

content in whole blood, plasma, serum and blood cells of cows (F=6.33–

14.8>FU=3.01; p<0.01–0.001), phosphorus and magnesium in whole blood, serum 

and blood cells (F=3.98–33.8>FU=3.01; p<0.05-0.001), calcium and natrium in 

blood cells (F=6.33–10.10 >FU=3.01; p<0.05–0.001) on the type of higher nervous 

activity. The sympathetic part of the autonomic nervous system mainly influences on 

the content of natrium, calcium, phosphorus, zinc, copper, iron and lithium in certain 

blood fractions – η²ᵪ=0.58–0.92 (p<0.05–0.001). 

During the research, the seasonality of the influence of cortical-vegetative 

mechanisms on the exchange of macro- and micronutrients in the body of cows was 

indicated. In particular, the strength of nervous processes more influences the 

potassium content in the blood in winter (η²ᵪ=0.43–0.61; p<0.01–0.001), while 

balance – in summer (η²ᵪ=0.49–0.63; p<0.01–0.001). The balance of nervous 

processes has a greater effect on the content of magnesium and natrium in the blood 

of cows than their strength and mobility. The tone of the autonomic nervous system 



  
 

in cows in summer is inversely related to the content of calcium, magnesium, copper 

in whole blood (r=–0.73; p<0.05) and blood cells (r=–0.71–0.87; p<0.001). It was 

proved the high efficiency of the feed additive “Germatsink” used for certain macro- 

and micronutrients content correction in the blood and increase in the productivity of 

cows with various types of higher nervous activity and vegetative status.  

In sympathicotonic cows, according to the results of the trigeminovagal test, 

the heart rate increases by 13.3±1.3 beats per minute (bpm) (p <0.001), in vagotonics 

it decreases by 12.0±1.6 bpm (p<0.001), and does not change significantly in 

normotonics. In the herd of cows there are 21% of individuals with a strong balanced 

mobile type of higher nervous activity, 33% of strong balanced inert, 30% of strong 

unbalanced and 16 % of weak ones. Among these animals, 57% are normotonics, 

24% – sympathicotonics, and 19% – vagotonics. Interrelation was established 

between the type of higher nervous activity and the natrium content in blood cells 

(F=10.1>FU=3.01; p<0.001). The influence of the balance of nervous processes on 

the natrium content in whole blood is –η²ᵪ= 0.29 (p<0.05), and in blood cells –η²ᵪ 

=0.63 (p<0.001). The strength of nervous processes is inversely related to the natrium 

content in blood cells (r=–0.57–0.71; p<0.01), and balance with its content in whole 

blood (r=–0.56; p<0.05) and blood cells (r =–0.64; p<0.01). The natrium content in 

cells and blood serum also depends on the vegetative status of cows (F = 5.31–16.3> 

FU=3.55; p<0.001), the influence of the sympathetic part of the autonomic nervous 

system on its content is higher against the parasympathetic one.  

The strength of nervous processes mostly limits the content of potassium in 

the blood in winter (η²ᵪ=0.43–0.61; p<0.01–0.001), while balance in the warm 

season (η²ᵪ=0.49–0,63; p<0.01–.001). The tone of the autonomic nervous system 

influences the potassium content in the blood cells of cows (F=23.4>FU= 3.55; 

p<0.001). In sympathicotonic cows, the content of this element in blood cells is 

inversely correlated (r=–0.73; p<0.05) with the trigeminovagal test index of these 

animals. 

The type of higher nervous activity is associated with the phosphorus content 

in whole blood, blood serum and blood cells of cows (F=3.98–6.62>FU=3.01; 



  
 

p<0.05–0.001), whereas with the calcium content only in blood cells (F=6.33> FU= 

3.01; p<0.05–0.001). 

The magnesium content in various cows blood fractions depends on their 

vegetative status (F=20.4–30.0> FU=3.55; p<0.001). The balance of nervous 

processes has a higher influence on the magnesium content in the blood of cows than 

their strength and mobility. In particular, in summer, the influence of the balance of 

nervous processes on the content of this element in whole blood was η²ᵪ=0.55 

(p<0.001), and in blood cells was η²ᵪ=0.56 (p<0.001). The tone of the autonomic 

nervous system in cows is inversely related to the magnesium content in whole blood, 

blood serum and blood cells (r=–0.71–0.91; p<0.01–0.001). 

The strength and balance of nervous processes has higher influence on the 

content of zinc in the blood in summer (η²ᵪ=0.69–0.78; p<0.001), while strength and 

mobility – in the cold season. In cows of a weak type of higher nervous activity, the 

content of this element in blood cells is 25.0–27.4 % (p<0.001) less against the 

indicators of cows of a strong balanced mobile type. The vegetative status of cows 

significantly influences the zinc content in whole blood (F=17.8>FU=3.55; 

p<0.001). In summer, in the whole blood of vagotonic and sympathicotonic cows its 

content lower by 13.9–15.3 % (p<0.001) than in normotonic animals. 

An interrelation was established between the type of higher nervous activity 

and the iron content in cow’s blood serum (F=7.67>FU=3.01; p<0.001), whole blood  

(F=12.6>FU=3.01; p<0.001) and blood cells (F=5.42>FU=3.01; p<0.01). The 

strength of nervous processes (r=0.78; p<0.001) and their balance  

(r=0.51; p<0.05) are directly related with the metal content in the blood of cows. The 

vegetative status of cows significantly influences the iron content in blood cells –

F=6.77 >FU=3.55; p<0.01 and whole blood –F=8.16>FU=3.55; p<0.01. 

The highest milk productivity was observed in cows of a strong balanced 

mobile type of higher nervous activity (28.2±1.2 kg/day), in cows of a strong 

balanced inert type it was 26.4±1.3 kg/day, and in individuals of a strong unbalanced 

and weak types was significantly lower than in animals of a strong balanced mobile 

type by 18.8 (p<0.001) and 37.2 % (p<0.001), respectively. 



  
 

According to the main criterion of milk quality, milk of cows of a strong 

balanced mobile type also prevailed. Its fat content was 3.65±0.02 %, it was 

insignificantly lower in animals of a strong balanced inert type (3.64±0.04 %), while 

in representatives of a strong unbalanced and weak type of higher nervous activity 

this index was lower by 0.14% (p<0.001) and 0.16% (p<0.001) and was 3.51±0.03% 

and 3.49±0.03%, respectively. 

Application of the mineral feed additive “Germatsink” had correction effect 

on both daily milk yield and fat content in cows with various types of higher nervous 

activity. In particular, 30 days after the beginning of feed additive application, the 

average daily milk yield from cows with strong types of higher nervous activity 

increased by 1.8–4.4% (or by 0.5–1.0 kg/day), and fat content by 0.05–0.06%; in 

cows of a weak type, the average daily milk yield increased by 13.0% (or 2.3 liters 

on an average), the fat content in milk increased by 0.06%. This indicates that it is 

advisable to use the additive for individuals with the weak type of higher nervous 

activity, which are more responsive to inadequate external influences and do not have 

stable productivity. 

The milk productivity of cows was also significantly depended on the state of 

the vegetative regulation of the physiological functions of the animals’ organisms 

and it differed in cows with different tone of the autonomic nervous system.  

The highest milk yields were typical for cows with a normal tone of the 

autonomic nervous system – 27.4±1.2 kg/day. In cows with an increased tone of the 

parasympathetic division, the productivity was slightly lower – 25.9±1.7 kg/day. In 

sympathicotonic, the average daily milk yield was 20.7±1.9 kg/day, which is lower 

by 20.1 (p<0.001) and 24.5% (p<0.001) against the indicators of normo- and 

vagotonics. 

The feed additive “Germatsink” application showed significant changes in the 

interrelation of productivity with the content of some minerals in the blood serum of 

cows. In particular, the interrelation between the content of phosphorus and calcium 

in the blood serum with the average daily milk yield (r=0.41; p<0.05) weakened, and 



  
 

the reliable correlation with the content of potassium, magnesium and lithium 

disappeared. 

At the same time, it was registered emerging of strong correlations between 

the contents of potassium (r=0.57; p<0.001), magnesium (r= 0.55; p<0.001) and 

copper  (r=0.46; p<0.01) in the blood serum with the milk fat content of these 

animals. A closer relationship has been established between the content of some 

macro– and micronutrients in the blood cells of cows and their productivity.  

Attention should also be paid to the presence of an inverse correlation between 

the natrium content in the blood cells of cows with the average daily milk yield (r=–

0.50; p<0.01) and the milk fat content (r=–0.38; p<0.05), which disappeared in 30 

days after the beginning of the feed additive application. 

The average daily milk yield of cows before “Germatsink” application was 

significantly associated with the content of phosphorus (r=0.56; p<0.001), 

magnesium     (r=0.69; p<0.001), zinc (r= 0.47; p<0.01), copper (r=0.41; p<0.01), 

iron (r=0.47; p<0.01), manganese (r=0.41; p<0.05) and lithium (r=0.50;  

p<0.01), while 30 days after additive application – only with calcium (r=–0.48; 

p<0.01) and zinc (r=0.39; p<0.05). 

Before “Germatsink” application, the fat content of cows’ milk was inversely 

related to the content of calcium in blood cells (r=–0.48; p<0.01) and directly related 

to the content of magnesium (r=0.38; p<0.05), zinc (r=0.40; p<0.05), copper (r=0.35; 

p<0.05) and lithium (r = 0.53; p<0.01). It was found that after feed micronutrient 

additive application, the interrelation between the content of magnesium (r=0.52; 

p<0.001), zinc (r=0.48; p<0.01) and copper (r=0.38; p<0.05) with the milk fat 

content increased in these animals. 

Studies  have  shown  that  application  of  feed  additive “Germatsink” leads 

to an increase in average daily milk yield in cows of strong types of  higher  nervous  

activity  by  1.8–4.4 %,  and  in  animals  of  weak  type by  13 %.  In cows with a 

strong balanced inert type dairy productivity was lower –26.4±1.3 kg/day, whereas 

in cows with a strong unbalanced and weak types of higher nervous activity it was  



  
 

significantly  lower  by  18.8%  and  37.2 %,  respectively,  in  comparison  with  the 

indicators in animals of a strong balanced mobile type. 

It  was  found that  in  cows  with  predominance  of  the  sympathetic  division  

of  the autonomic nervous system tone, the average daily yield was 20.7±1.9 kg/day, 

which is lower by 20.1 % and 24.5 % in comparison with animals of normo- and 

vagotonics.  

The study found that the main characteristics of nerve processes were 

correlated with cows’ productivity. It was noted that the strength of the nervous 

processes was directly related to the average daily yield than to its fat content. The 

cows’ milk production, both in qualitative and quantitative indices, depends on 

cortico-vegetative regulatory mechanisms, particularly, the strength, balance and 

mobility of the nervous processes  of  excitation  and  inhibition  of  the  nervous  

system  and  the  tone  of  the autonomic nervous system. 

Mineral homeostasis in the body of cows, their milk productivity by the 

quantitative and qualitative indicators is largely limited by the state of cortico-

vegetative regulatory mechanisms – strength, balance, mobility of processes of 

excitation and inhibition in the cerebral cortex, as well as by the tone of the 

autonomic nervous system. These interrelations and interactions can change both in 

value and in direction as a result of external factors, in particular the season of the 

year and application of the “Germatsink” mineral feed additive. 

Key words: cattle, higher nervous activity, mineral metabolism, Germatsink. 
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характеристик коркових процесів на вміст Кальцію і Фосфору в крові корів 

залежно від пори року. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія: Ветеринарна медицина, 

якість і безпека продукції тваринництва. 2018. Вип. 293. С. 66–73. (Здобувачем 

визначено типи вищої нервової діяльності, досліджено вміст Кальцію і 

Фосфору в крові корів залежно від пори року, узагальнено результати та 

сформульовано висновки). 

13. Журенко О. В., Карповський В. І., Данчук О. В., Криворучко Д. І. 

Кортикальні механізми регуляції вмісту Феруму в крові корів залежно від пори 

року. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2018. Т. 20. № 83. С. 330–

333. (Здобувачем досліджено типи вищої нервової діяльності у тварин, 

визначено вміст Феруму в різних фракціях крові корів залежно від пори року). 

14. Журенко О. В., Карповський В. І., Данчук О. В., Кравченко-

Довга Ю. В. Вміст Кальцію і Фосфору в крові корів з різним тонусом 

автономної нервової системи. Науковий вісник Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 



  
 

С. З. Ґжицького.2018.Т. 20. № 92. С. 8–12. (Здобувачем досліджено тонус 

автономної нервової системи у корів, проведено аналіз літературних джерел, 

визначено вміст Кальцію і Фосфору методом атомно-адсорбційної 

спектрофотометрії в полум’яному режимі). 

15. Журенко О. В., Карповський В. І., Данчук О. В. Вплив основних 

характеристик нервових процесів на натрієво-калієве відношення у крові корів. 

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2019. Т. 21. № 95. С. 127–

132. (Здобувачем досліджено показники сили, врівноваженості та рухливості 

коркових процесів у корів, проведено відбір проб крові, здійснено порівняльний 

аналіз отриманих результатів, зроблено висновки). 

16. Журенко О. В., Карповський В. І., Данчук О. В., Гудзь Н. В. 

Взаємозв’язок вмісту Купруму в крові корів з різним тонусом автономної 

нервової системи. Ветеринарна біотехнологія. 2019. № 35. С. 53–62. 

(Здобувачем досліджено тонус автономної нервової системи у корів, 

проведено аналіз літературних джерел, визначено вміст Купруму методом 

атомно-адсорбційної спектрофотометрії в полумʼяному режим, зроблено 

висновки). 

17. Журенко О. В., Карповський В. І., Данчук О. В., Трокоз В. О., 

Криворучко Д. І. Залежність вмісту Магнію в крові корів від пори року  

та тонусу автономної нервової системи. Український часопис ветеринарних 

наук. 2019. № 10 (1). С. 38–44. (Здобувачем визначено тонус автономної 

нервової системи у корів, визначено вміст Магнію, проведено аналіз 

літературних джерел). 

18. Журенко О. В. Корекція вмісту Натрію та Калію у крові корів  

за допомогою кормової добавки Гермацинк із урахуванням типологічних 

особливостей нервової системи. Науковий вісник ветеринарної медицини. 

2020. Вип. 1. С. 96–102. 

19. Журенко О. В., Карповський В. І., Трокоз В. О., Данчук О. В. 

Особливості впливу кормової добавки Гермацинк на мікроелементи  



  
 

та вегетативний статус організму продуктивних корів. Наукові горизонти. 

2020. № 01 (86). С. 96–104. (Здобувачем визначено тонус автономної нервової 

системи у корів, проведено аналіз літературних джерел). 

20. Журенко О. В., Карповський В. І. Особливості вегетативної 

нервової регуляції Кальцію, Фосфору, Магнію в організмі корів за 

застосування кормової добавки Гермацинк. Біоресурси і 

природокористування. 2020. Т. 12. № 1–2. С. 62–70. (Здобувачем визначено 

тонус автономної нервової системи у корів, досліджено вміст Кальцію, 

Фосфору, Магнію у різних фракціях крові тварин за застосування 

мікроелементної добавки Гермацинк, сформульовано висновки). 

 21. Журенко О. В., Карповський В. І., Трокоз В. О., Криворучко Д. І. 

Мінеральний гомеостаз у тварин із урахуванням типологічних особливостей 

нервової системи за застосування кормової добавки. Наукові доповіді 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України.2020.№ 1 (83).URL:http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.01.011. 

(Здобувачем визначено типи вищої нервової діяльності, досліджено 

мінеральний гомеостаз у тварин, зроблено висновки). 

22. Журенко О. В. Кортико-вегетативні механізми регуляції обміну 

Мангану в крові корів. Український часопис ветеринарних наук. 2020. 

№ 11 (1). С. 88–97. 

23. Журенко О. В., Карповський В. І. Продуктивність корів з різними 

параметрами кортико-вегетативної регуляції та її корекція за допомогою 

кормової добавки Гермацинк. Наукові горизонти. 2020. № 4 (89). С. 101–107. 

(Здобувачем досліджено типи вищої нервової діяльності та тонус автономної 

нервової системи у корів, визначено продуктивність тварин, зроблено 

висновки). 

Стаття у науковому виданні іншої держави,  

включеному до міжнародних наукометричних баз даних 

24. Danchuk O. V., Karposvkii V. I., Tomchuk V. A., Zhurenko O. V., 

Bobryts’ka O. M., Trokoz V. O. Temperament in cattle a method of evaluation  

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


  
 

and main characteristics. Neurophysiology. 2020. № 52. Р. 73–79. (Здобувачем 

проведено аналіз літературних джерел, експериментальні дослідження  

і опрацьовано їх результати). 

   

Патенти України на винахід та корисну модель 

25. Карповський В. І., Трокоз В. О., Данчук О. В, Криворучко Д. І., 

Журенко О. В. Патент на корисну модель № 133502 Україна. A01K 67/00. 

Спосіб вивчення умовно-рефлекторної діяльності у великої рогатої худоби. 

Заявник і патентовласник Національний університет біоресурсів і природо-

користування України. № u2018 10867; заявлено 02.11.2018; опубліковано 

10.04.2018. Бюл. № 7. (Здобувачем проведено та досліджено типологічні 

особливості вищої нервової діяльності у великої рогатої худоби, опрацьовано 

їх результати). 

26. Карповський В. І., Трокоз В. О., Журенко О. В., Данчук О. В, 

Криворучко Д. І., Кравченко-Довга Ю. В., Сисюк Ю. О. Патент на корисну 

модель № 133522 Україна. A01K 67/00, G01N 33/49. Спосіб оцінки сили 

нервових процесів у великої рогатої худоби. Заявник і патентовласник 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

№ u2018 11068; заявлено 09.11.2018; опубліковано 10.04.2018. Бюл. № 7. 

(Здобувачем проведено експериментальні дослідження з визначення 

типологічних особливостей вищої нервової діяльності у великої рогатої 

худоби). 

27. Карповський В. І., Каплуненко В. Г., Данчук О. В, Трокоз В. О., 

Журенко О. В., Криворучко Д. І. Патент на корисну модель № 134836 

Україна. A23K 20/20, А23К 50/10. Спосіб підвищення молочної 

продуктивності корів. Заявник і патентовласник Національний університет 

біоресурсів і природо-користування України. № u2018 12325; заявлено 

11.12.2018; опубліковано  10.06.2019. Бюл. № 11. (Здобувачем визначено 

показники продуктивності у корів, оформлено заявку на патент). 

28. Карповський В. І., Трокоз В. О., Журенко О. В., Данчук О. В., 

https://link.springer.com/journal/11062


  
 

Криворучко Д. І., Кравченко-Довга Ю. В., Сисюк Ю. О. Патент № 122019 

Україна. Спосіб оцінки сили нервових процесів у великої рогатої худоби. 

Заявник і патентовласник Національний університет біоресурсів і природо-

користування України. № u2018 11066; заявлено 09.11.2018; опубліковано 

25.08.2020. Бюл. № 16. (Здобувачем проведено оцінку та зроблено висновки  

щодо сили нервових процесів у великої рогатої худоби, підготовлено матеріал 

для патентування). 

Авторське свідоцтво на науковий твір 

29. Журенко О. В., Карповський В. І., Данчук О. В., Криворучко Д. І. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85830 Україна. 

Кортикальні механізми регуляції вмісту Феруму в крові корів залежно від пори 

року. Заявник та патентовласник Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. № 86159; заявлено 17.12.2018 р. (Здобувачем 

досліджено типи вищої нервової діяльності у тварин, визначено вміст Феруму 

в крові корів залежно від пори року). 

 

Технічні умови 

30. Карповський В. І., Каплуненко В. Г., Трокоз В. О., Данчук О. В., 

Криворучко Д. І., Журенко О. В., Тесарівська У. І. Добавка мікроелементна 

кормова «Гермацинк». 18 с. (Здобувачем проведено дослідження з визначення 

впливу мікроелементної добавки «Гермацинк» на організм тварин). 

 

Науково-практичні рекомендації 

31. Карповський В. І., Мазуркевич А. Й., Трокоз В. О., Криворучко Д. І., 

Кладницька Л. В., Журенко О. В., Голопура С. І., Костенко В. М., 

Кобиш А. І., Постой Р. В., Шапошник В. М., Білоконь О. В. Механізми нейро-

ендокринної регуляції функцій організму тварин та фізіологічні методи їх 

корекції: методичні рекомендації. К., 2011. 30 с. (Затверджено та 

рекомендовано до друку Науково-технічною радою Державного Комітету 

ветеринарної медицини Кабінету Міністрів України, протокол № 1 від 23 



  
 

грудня 2010 року. Здобувачем досліджено типологічні особливості вищої 

нервової діяльності у тварин, узагальнено результати та підготовлено 

матеріали до друку). 

32. Карповський В. І., Мазуркевич А. Й., Трокоз В. О., Криворучко Д. І., 

Постой Р. В., Шапошник В. М., Кладницька Л. В., Журенко О. В., 

Білоконь О. В. Трокоз А. В., Шестеринська В. В., Василів А. П. Обмінні 

процеси в організмі тварин різних типів вищої нервової діяльності та їх 

регуляція: методичні рекомендації. К., 2013. 30 с. (Затверджено та 

рекомендовано до друку Науково-методичною радою Державної ветеринарної 

та фітосанітарної служби України, протокол № 1 від 21 грудня 2012 року. 

Здобувачем досліджено типологічні особливості вищої нервової діяльності у 

тварин, узагальнено результати та підготовлено матеріали до друку). 

 

Навчальний посібник 

33. Мазуркевич А. Й., Карповський В. І., Камбур М. Д., Трокоз В. О., 

Степченко Л. М., Бублик В. М., Головач П. І., Грибан В. Г., Дерев’янко І. Д., 

Журенко О. В., Замазій А. А., Кладницька Л. В., Криворучко Д. І., 

Ніщеменко М. П. Фізіологія тварин: навчальний посібник. К., 2012. 420 с. 

(Здобувачем узагальнено і оформлено матеріали розділу 14 «Вища нервова 

діяльність»). 

34. Мазуркевич А. Й., Трокоз В. О., Карповський В. І., Степченко Л. М., 

Камбур М. Д., Федорук Р. С., Ніщеменко М. П., Замазій А. А., 

Стояновський В. Г., Данчук В. В., Кладницька Л. В., Журенко О. В., 

Криворучко Д. І. Фізіологія сільськогосподарських тварин: навчальний 

посібник. К., 2014. 455 с. (Здобувачем узагальнено та оформлено матеріали 

розділу 13 «Вища нервова діяльність» та розділ 18 «Фізіологія продуктивності 

сільськогосподарських тварин»). 

  Тези наукових доповідей 

35. Сисюк Ю. А., Кравченко-Довга Ю. В., Журенко О. В. Кортико-

вегетативні механізми регуляції вмісту Цинку в організмі корів. Біологія 



  
 

тварин. 2016. Т. 18. № 4. С. 185. (Здобувачем здійснено дослідження типів 

вищої нервової діяльності корів, визначено вміст Цинку у крові, підготовлено 

матеріали до друку). 

36. Карповський В. І., Журенко О. В., Трокоз В. О., Постой Р. В., 

Сисюк Ю. О., Кравченко-Довга Ю. В., Ландаренко Л. С. Взаємозв’язок 

кортико-вегетативних механізмів регуляції в організмі корів. Проблеми 

ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва: XV 

Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу та аспірантів, м. Київ, 19–20 травня 2016 року: тези доповіді. К., 2016. 

С. 48–49. (Здобувачем здійснено дослідження типів вищої нервової діяльності 

та тонусу автономної нервової системи у корів, проведено статистичний 

аналіз). 

37. Карповський В. І., Журенко О. В., Сисюк Ю. О., Кравченко-

Довга Ю. В., Ландаренко Л. С. Показники умовно-рефлекторної діяльності  

у корів з різним тонусом автономної нервової системи. Актуальні проблеми 

фізіології тварин: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 23–

25 травня 2016 року: тези доповіді. К., 2018. С. 19. (Здобувачем визначено 

умовно-рефлекторну діяльність та тонус автономної нервової системи у 

корів, підготовлено матеріали до друку). 

38. Марченко С. О., Журенко О. В. Вміст калію та натрію у плазмі крові 

корів різних типів вищої нервової діяльності. Молоді вчені у вирішенні 

актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини:  

ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, м. Львів, 

8–9 грудня 2017 року: тези доповіді. 2017. Т. 19. № 4. С. 128. (Здобувачем 

здійснено дослідження типів вищої нервової діяльності, зроблено відбір проб 

крові, підготовлено матеріали до друку). 

39. Журенко О. В., Карповський В. І., Марченко С. В. Вегетативні 

механізми регуляції вмісту Феруму в крові корів. Актуальні проблеми 

фізіології тварин: Міжнародна науково-практична конференція, м. Чернігів, 3–

5 травня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 35. (Здобувачем визначено тонус 



  
 

автономної нервової системи у корів, проведено аналіз літературних джерел). 

40. Журенко О. Вміст Магнію в крові корів різних типів вищої нервової 

діяльності залежно від пори року. Молоді учені у вирішенні актуальних 

проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини: ХVІI 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасний стан аграрної галузі обумовлений 

глобальним впливом технологічної модернізації, яка супроводжується 

збільшенням техногенного навантаження на тварин  [374]. Незважаючи на 

значні досягнення з вивчення вищої нервової діяльності у великої рогатої 

худоби проблема мінерального статусу їх організму залишається актуальною. 

Провідну роль у мобілізації адаптаційних можливостей організму відіграють 

нейро-гуморальні механізми, насамперед, – діяльність центральної нервової 

системи [45, 125, 25, 397, 176, 235, 233, 46, 205]. Науковий і практичний інтерес 

становлять дослідження впливу типу вищої нервової діяльності корів на 

мінеральний статус їх організму. 

Відомо, що дослідження вищої нервової діяльності надають можливість 

передбачити не тільки характер індивідуальних реакцій організму тварин, але 

й прогнозувати їх майбутню продуктивність.  

Основними функціональними характеристиками діяльності нервової 

системи є процеси збудження і гальмування. Збудження виявляє прояв умовно-

рефлекторної реакції, а гальмування – пригнічення її. Співвідношення цих 

процесів визначає характер поведінки тварин і зумовлює тип вищої нервової 

діяльності. Знання нервових механізмів регуляції фізіологічних функцій 

створює передумови для їх цілеспрямованої корекції [117, 228, 148]. 

Оптимальний вміст і співвідношення макро- та мікроелементів в організмі 

тварин зумовлюють наявність високої резистентності та продуктивність [464 ]. 

У роботах багатьох дослідників відзначається, що продуктивність тварин 

залежить від діяльності вищої нервової системи та тонусу автономної нервової 

системи [ 174, 152, 130,143, 194,492, 167, 168, 476, 237, 100, 222]. 

Широко описано механізми регуляції обміну мінеральних  речовин  

в організмі продуктивних тварин [234, 248, 499, 90,   89, 29, 39, 213 ]. Натомість, 

у доступній літературі приділено недостатньо уваги питанням залежності 

особливостей мінерального статусу у корів від типологічних особливостей 
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вищої нервової діяльності. 

У зв’язку з цим, надзвичайно актуальними є дослідження із визначення 

індивідуальних особливостей обміну мінеральних речовин у корів із різним 

типом вищої нервової діяльності та вегетативним статусом, а також за його 

корекції різними добавками. 

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

Результати дисертації є складовою частиною науково-дослідних 

держбюджетних тем Національного університету біоресурсів і 

природокористування України: «Вплив нервової системи тварин різного віку 

на імунну та антиоксидантну системи організму та їх корекція» (номер 

державної реєстрації 0115U003347, 2015–2016 рр.) та «Дослідити особливості 

кортико-вегетативних механізмів регуляції впливу наноаквахелатів біогенних 

елементів на організм тварин» (номер державної реєстрації 0117U002549, 

2017–2019 рр.). 

Мета та завдання дослідження. Мета роботи – дослідити особливості 

взаємозв’язку між типом вищої нервової діяльності, тонусом автономної 

нервової системи корів та фізіологічними параметрами їх організму, і зокрема 

мінеральним гомеостазом залежно від пори року, а також розробити способи 

їх коригування з метою підвищення молочної продуктивності. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання: 

– розробити експрес-методику дослідження умовно-рефлекторної 

діяльності та визначення типів вищої нервової діяльності у корів української 

чорно-рябої молочної породи; 

– встановити тонус автономної нервової системи у корів та його 

взаємозв’язок із типами вищої нервової діяльності; 

– дослідити у корів із різними типами вищої нервової діяльності 

мінеральний гомеостаз залежно від пори року; 

– дослідити у корів з різним тонусом автономної нервової системи 

мінеральний гомеостаз організму залежно від пори року; 

– вивчити фізіологічну ефективність мікроелементної добавки 
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«Гермацинк» за корекції гомеостазу макроелементів у організмі корів з 

різними типами вищої нервової діяльності; 

– встановити фізіологічну ефективність мікроелементної добавки 

«Гермацинк» за корекції гомеостазу макроелементів у організмі корів з різним 

тонусом автономної нервової системи; 

– визначити фізіологічну ефективність згодовування мікроелементної 

добавки «Гермацинк» за корекції гомеостазу мікроелементів у організмі корів  

з різними типами вищої нервової діяльності; 

– встановити фізіологічну ефективність згодовування мікроелементної 

добавки «Гермацинк» за корекції гомеостазу мікроелементів у організмі корів 

залежно від тонусу автономної нервової системи; 

– визначити вплив мікроелементної добавки «Гермацинк» на рівень 

продуктивності корів з різними типами вищої нервової діяльності; 

– встановити ефективність застосування мікроелементної добавки 

«Гермацинк» для підвищення молочної продуктивності корів залежно  

від тонусу автономної нервової системи. 

Об’єкт дослідження – мінеральний гомеостаз, молочна продуктивність 

корів з різними типами вищої нервової діяльності та тонусом автономної 

нервової системи та їх корекція. 

Предмет дослідження – типи вищої нервової діяльності, тонус 

автономної нервової системи, їх вплив на вміст макро- і мікроелементів у 

різних фракціях крові корів; продуктивність корів залежно від пори року за 

згодовування мікроелементної добавки «Гермацинк». 

Методи дослідження: фізіологічні (випробування вищої нервової 

діяльності та тонусу автономної нервової системи), біохімічні (визначення 

вмісту Натрію, Калію, Кальцію, Фосфору, Магнію, Купруму, Мангану, 

Феруму, Цинку та Літію), зоотехнічні (визначення маси тіла, молочної 

продуктивності), статистичні (визначення середніх величин і їх похибок, 

вірогідності отриманих результатів, описова статистика, регресійний, 

багатофакторний дисперсійний і кореляційний аналіз отриманих даних). 
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Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на основі вивчення 

кортико-вегетативних механізмів регуляції встановлено особливості 

взаємозв’язків і взаємовідношень між типами вищої нервової діяльності, 

тонусом її вегетативної діяльності в організмі молочних корів та динамікою 

гомеостазу макро- і мікроелементів в різні пори року; розроблено новий підхід 

до корекції мінерального обміну і молочної продуктивності корів шляхом 

згодовування тваринам мікроелементної добавки «Гермацинк». Результати 

дослідження особливостей мінерального обміну в організмі корів доповнюють 

і розширюють сучасні уявлення щодо кортико-вегетативних механізмів 

регуляції фізіологічних функцій організму ссавців. Вперше розроблено 

експрес-методику, яка дозволяє впродовж 20–30 хв отримувати вірогідні 

показники щодо виявлення у тварини відповідного типу вищої нервової 

діяльності. За результатами кореляційного, двофакторного дисперсійного та 

регресійного аналізів доведено, що в нервовій регуляції мінерального 

гомеостазу беруть участь як коркові, так і вегетативні механізми, які тісно 

пов’язані між собою.Уперше встановлено сезонність впливу кортико-

вегетативних механізмів на обмін макро- і мікроелементів у організмі корів. 

Сила і напрям цих взаємозв’язків та взаємовпливів мають різну величину і 

змінюються залежно від пори року. Встановлено залежність між типом вищої 

нервової діяльності та вмістом Магнію, Феруму, Цинку, Купруму, Мангану та 

Літію у сироватці крові, цільній крові та клітинах крові. Отримано нові наукові 

дані щодо молочної продуктивності корів та її зв’язків із вмістом окремих 

макро- і мікроелементів із різними параметрами кортико-вегетативної 

регуляції. Доведено ефективність згодовування мікроелементної добавки 

«Гермацинк» для корекції вмісту окремих макро- і мікроелементів в крові корів 

з різними типами вищої нервової діяльності і вегетативним статусом.  

Встановлено, що мікроелементна добавка «Гермацинк» збільшує 

середньодобовий приріст молочної продуктивності у корів. 

Наукову новизну виконаної роботи підтверджено патентом на винахід 

«Спосіб оцінки сили нервових процесів у великої рогатої худоби»; 
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деклараційними патентами України на корисну модель «Спосіб вивчення 

умовно-рефлекторної діяльності у великої рогатої худоби», «Спосіб оцінки  

сили нервових процесів у великої рогатої худоби»; «Спосіб підвищення 

молочної продуктивності корів»; технічними умовами «Добавка 

мікроелементна кормова Гермацинк»; авторським свідоцтвом на твір 

«Кортикальні механізми регуляції вмісту Феруму в крові корів залежно від 

пори року». 

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених 

досліджень особливостей кортико-вегетативних механізмів регуляції обміну 

окремих макро- і мікроелементів у організмі залежно від пори року, а також 

фізіологічних механізмів регуляції обміну окремих макро-і мікроелементів у 

організмі дійних корів отримано вперше і є оригінальними. Вони можуть бути 

використані для розроблення нових, сучасних, науково обґрунтованих 

рекомендацій. Це дасть можливість формувати гурти тварин з бажаним типом 

темпераменту, прогнозувати стан мінерального обміну, а розроблені методи 

корекції сприятимуть підвищенню продуктивності. Отримані результати 

досліджень можуть бути високоефективними за умови впровадження 

індивідуального підходу до корекції раціонів за макро- і мікроелементним 

складом з урахуванням темпераменту та стану автономної нервової системи 

дійних корів із використанням розроблених експрес-методик для встановлення 

типу вищої нервової діяльності.  

За результатами досліджень розроблено та впроваджено у практику 

методичні рекомендації «Механізми нейро-ендокринної регуляції функцій 

організму тварин та фізіологічні методи їх корекції» (затверджено науково-

технічною радою Державного Комітету ветеринарної медицини Кабінету 

Міністрів України, протокол № 1 від 23 грудня 2010 р.); методичні 

рекомендації «Обмінні процеси в організмі тварин різних типів вищої нервової 

діяльності та їх регуляція» (затверджено науково-методичною радою 

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, протокол № 1 

від 21 грудня 2012 р.); авторське свідоцтво на твір «Кортикальні механізми 
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регуляції вмісту Феруму в крові корів залежно від пори року».  Отримані 

наукові дані щодо впливу вегетативного статусу і основних показників вищої 

нервової діяльності на обмін окремих макро- та мікроелементів у організмі 

корів пропонуються для використання в науково-дослідній роботі в галузі 

фізіології та біохімії тварин, практичній діяльності спеціалістами ветеринарної 

медицини та технології виробництва і переробки продукції тваринництва, а 

також для написання відповідних розділів навчальної і довідкової літератури. 

Основні положення дисертації впроваджено в навчальний процес  

і науково-дослідну роботу кафедр: нормальної та патологічної фізіології імені 

С. В. Стояновського Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького; нормальної та патологічної 

фізіології тварин Білоцерківського національного аграрного університету; 

анатомії, нормальної та патологічної фізіології тварин Сумського 

національного аграрного університету; фізіології, біохімії та мікробіології 

Одеського державного аграрного університету; технології виробництва 

продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії. 

Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно здійснила пошук  

і аналіз літератури за темою дисертації, визначила напрям та зміст досліджень, 

провела весь обсяг наукових експериментів та їх статистичну обробку. Аналіз 

одержаних результатів, формулювання висновків і пропозицій виробництву 

проведено спільно з науковим консультантом. Із наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише авторські ідеї та 

положення здобувача, що зазначено у списку публікацій. У докторській 

дисертації відсутні матеріали кандидатської дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень були 

апробовані, обговорені та отримали загальне схвалення на: XIХ з’їзді 

Українського фізіологічного товариства імені П. Г. Костюка з міжнародною 

участю (м. Львів, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми фізіології тварин» (м. Одеса, 2016 р.); XV Міжнародній 

науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу та 
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аспірантів «Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції 

тваринництва» (м. Київ, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та 

ветеринарної медицини» (м. Львів, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми фізіології тварин» (м. Чернігів, 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Цілі сталого розвитку третього 

тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» (м. Київ, 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної 

біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (м. Львів, 2018 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні тенденції 

ветеринарної освіти та науки» (м. Київ, 2019 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми фізіології та біохімії тварин» 

(м. Київ, 2019 р.); ХХ з’їзді Українського фізіологічного товариства імені 

П. Г. Костюка з міжнародною участю (м. Київ, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 45 наукових 

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

наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, стаття у науковому виданні іншої держави, 

включеному до міжнародних наукометричних баз даних, 4 патенти України на 

винахід та корисну модель, авторське свідоцтво на твір, технічні умови, 2 

науково-методичні рекомендації, 2 навчальні посібники та 11 тез наукових 

доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів 

експериментальних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків і пропозицій виробництву, списку використаних 

джерел, що налічує 510 найменувань, із них 251 латиницею, та додатків. Роботу 

викладено на 440 сторінках, ілюстровано 125 таблицями та 51 рисунком. 
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РОЗДІЛ 1 

1.1. Вплив типологічних особливостей вищої нервової діяльності 

на мінеральний обмін в організмі тварин 

Незважаючи на значні досягнення  вивчення вищої нервової діяльності у 

тварин проблема мінерального статусу у організмі великої рогатої худоби 

залишається актуальною [37, 39].  Нинішній стан аграрної галузі обумовлений 

глобальним впливом технологічної модернізації, яка супроводжується 

збільшенням техногенного навантаження на тварин [ 54, 109]. Провідну роль у 

мобілізації адаптаційних можливостей організму відіграють нейро-гуморальні 

механізми, в першу чергу – діяльність центральної нервової системи [ 120, 146, 

260].  Науковий і практичний інтерес становлять дослідження впливу типу 

вищої нервової діяльності корів на мінеральний статус організму тварин[ 135].  

Виділені Павловим властивості нервових процесів утворять визначені 

системи, комбінації, що на його думку, утворюють так називаний тип нервової 

системи, або тип вищої нервової діяльності. Він складається з характерної для 

окремих індивідів сукупності основних властивостей нервової системи - сили, 

урівноваженості і рухливості процесів, розрізняючи сильні і слабкі типи[ 344 ].  

Подальшою підставою розподілу служить урівноваженість нервових процесів, 

але тільки для сильних типів, що поділяються на урівноважений і 

неврівноважених, при цьому неврівноважений тип характеризується перевагою 

порушення над гальмуванням. Сильні урівноважені типи поділяються на 

рухливі й інертні, коли підставою розподілу є рухливість нервових процесів. На 

сьогодні термін вища нервова діяльність (ВНД) визначає сукупність 

взаємопов’язаних нервових процесів, що відбуваються у вищих відділах 

центральної нервової системи (ЦНС) і забезпечують перебіг поведінкових 

реакцій тварин і людини. Вона становить нерозривну єдність природжених і 

набутих форм пристосування, тобто безумовних і умовних рефлексів [59, 176]. 
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Згідно вчення Павлова І.П. вища нервова діяльність визначається як 

умовно-рефлекторна діяльність провідних відділів головного мозку (у ссавців – 

великих півкуль та переднього мозку), що забезпечують адекватні та найбільш 

досконалі відносини цілого організму до навколишнього середовища, тобто 

його поведінку. В той час як нища нервова діяльність визначена як діяльність 

нищих відділів головного та спинного мозку, що відповідають, головним 

чином, за співвідношення та інтеграцію частин організму між собою [157, 182]. 

Основними функціональними характеристиками діяльності нервової системи є 

процеси збудження і гальмування. Збудження виявляє прояв умовно-

рефлекторної реакції, а гальмування – пригнічення її. Співвідношення цих 

процесів багато у чому визначає характер поведінки тварин і обумовлює тип 

вищої нервової діяльності [179, 194]. 

На сьогодні термін вища нервова діяльність (ВНД) визначає сукупність 

взаємопов’язаних нервових процесів, що відбуваються у вищих відділах 

центральної нервової системи (ЦНС) і забезпечують перебіг поведінкових 

реакцій тварин і людини. Вона становить нерозривну єдність природжених і 

набутих форм пристосування, тобто безумовних і умовних рефлексів [61,103]. 

          Павлов розумів тип нервової системи як уроджений, відносно слабко 

підданий змінам під впливом оточення і виховання. На думку Павлова, 

властивості нервової системи утворюють фізіологічну основу темпераменту, 

що є психічним проявом типу нервової системи. Типи нервової системи, 

встановлені в дослідженнях на тварин Павлов запропонував поширити і на 

людей [133, 157]. 

Мінеральні речовини організму знаходяться в розчиненому стані у 

вигляді електролітів або в зв'язку з білками. З білковими речовинами й іншими 

органічними сполуками зв'язані багато важливих для організму мікроелементів. 

Значна частина кальцію, магнію, натрію, фосфору і фтору входить до складу 

мінеральних солей кістяка і зубів. Як установлено за допомогою радіоактивної 

індикації, провапновані тканини, поряд із виконанням опорної функції, є 
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важливим депо мінеральних елементів. Роль електролітів. Найважливішими 

електролітами в організмі тварин є калій і натрій, а також   кальцій і магній, з 

аніонів - хлор. Калій, натрій, кальцій і магній беруть участь у всіх основних 

процесах життєдіяльності організму. Дія зазначених елементів на різноманітні 

органи виявляється через нейроендокринну систему. Від концентрації 

електролітів у різноманітних рідинах організму залежить рефлекторна 

діяльність підкіркових центрів і функціональний стан кори головного мозку. 

Калій служить основним внутрішньоклітинним катіоном. Встановлено роль 

калію і кальцію в імунологічних реакціях. Калій бере участь у циклі обміну 

високоенергетичних фосфатних сполук, при якому звільняється необхідна 

організму енергія; він часто виступає в якості антагоніста натрію і кальцію, 

тому важливий їх взаємний вплив на обмін речовин. Калій і магній визначають 

фізіологічну активність майже у всіх энзимів, що приймають участь у 

клітинному метаболізмі. 

Продовжуючи вивчати властивості нервових процесів на основі 

електроецефалографічних методик і статистичного оброблення 

експериментальних даних, індивідуальні особливості умовних рефлексів у 

людини пов’язані між собою [159, 251]. Кожна така взаємопов’язана система 

індивідуальних особливостей залежить від однієї загальної причини, а саме, від 

певної властивості нервової системи. Наприклад, від сили процесів збудження 

і гальмування залежать ступінь згасання умовних рефлексів, різниця в силі 

умовної реакції на сильний і слабкий подразники, вплив стороннього 

подразника на чутливість до основного подразника [ 74]. 

 Відмічено, що психологічна характеристика темпераменту загалом 

пов’язана не з однією властивістю нервової системи, а з їх поєднанням, тобто з 

типом нервової системи. Аналогічно встановлено, що кожна властивість 

темпераменту залежить не від однієї, а від декількох властивостей нервової 

системи[169]. Нині знайдено зв’язок цілісної характеристики темпераменту і 

окремих його властивостей лише з чотирма типами нервової системи. Оскільки 
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ці типи є спільними для людини і тварин, то їх називають загальними. 

 Отже, фізіологічною основою темпераменту є загальний тип нервової 

системи. 

Російський психолог Вольф Мерлін (1892-1982) вважав, що темперамент 

треба вивчати як суто психічне явище з урахуванням зв’язків із властивостями 

нервової системи. Тоді його можна було б характеризувати за допомогою 

понять “сензитивність”, ”реактивність”, ”активність”, ”темп реакцій”, 

”пластичність”, ”екстраверсія”, ”інтроверсія” й ”емоційність” [178, 173, 174]. За 

даними В. М. Русалова, активність проявляється в таких рисах темпераменту, 

як витривалість, темп і швидкість здійснюваних дій. Показником емоційності 

служать, насамперед, домінуючі емоції і їх динамічні характеристики. На 

фізіологічному рівні стан загальної активності мозку визначається функцією 

ретикулярної формації і передніми відділами неокортексу (неспецифічна 

активація) [ 299]. 

Стан активуванні проявляється в рухах, рівні психічної активності, 

функціональних станах, увазі. Емоційність залежить від взаємин передніх 

відділів кори з лімбічної системою мозку[ 58]. 

         Вагомий внесок у вчення про темперамент зробив німецький 

філософ Іммануїл Кант[ 397 ]. Він був послідовником гуморальної теорії, але, 

на відміну від Гіппократа та Галена, пов'язував темперамент лише з 

«активністю психічної діяльності та почуттів». Петро Францевич 

Лесгафт намагався побудувати теорію темпераментів з огляду на вчення про 

обмін речовин в організмі. Більша або менша активність процесів розпаду і 

відновлення речовин у тканинах тіла, особливо в центральній нервовій системі, 

зумовлює тип темпераменту[ 56 , 299, 173, 171, 149]. 

Павлов вивчаючи особливості вироблення умовних рефлексів у собак, 

звернув увагу на індивідуальні розходження в їхньому поводженні й у 

протіканні умовнорефлекторної діяльності[ 135, 130, 183]. Ці розходження 

виявлялися насамперед у таких аспектах поводження, як швидкість і точність 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%97%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%84%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%84%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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утворення умовних рефлексів, а також в особливостях їхнього загасання. Ця 

обставина дала можливість Павлову висунути гіпотезу про те, що вони не 

можуть бути пояснені тільки розмаїтістю експериментальних ситуацій і що в 

їхній основі лежать деякі фундаментальні властивості нервових процесів - 

порушення і гальмування. До цих властивостей відносяться сила порушення і 

гальмування, їхня урівноваженість і рухливість[ 144, 148, 170, 180]. 

Дослідження формування вищої нервової діяльності у процесі розвитку 

дозволяє зрозуміти механізми пристосування організму тварин до умов 

навколишнього середовища та можливості впливу на них [5, 114, 221] 

(сакральні центри), які підпорядковуються вищим вегетативним центрам, що 

розташовані в довгастому мозку – гіпоталамусі. Який , в свою чергу, залежить 

від кори великих півкуль, яка забезпечує цілісне реагування організму, 

об’єднуючи його соматичні та вегетативні функції у єдині акти [2, 52]. 

Сила порушення відбиває працездатність нервової клітки. Вона 

виявляється у функціональній витривалості, тобто в здатності витримувати 

тривале або короткочасне, але сильне порушення, не переходячи при цьому в 

протилежний стан гальмування.  Тип вищої нервової діяльності сукупністю 

вроджених і набутих властивостей нервової системи, що визначають характер 

взаємодії організму з середовищем, знаходячи своє відображення у всіх 

функціях організму. Кора великих півкуль головного мозку є центром, який 

спрямовує й коригує діяльність усіх органів і організму в цілому [31, 22, 173, 

184].  

Встановлено, що нервова та гуморальна системи формують єдині 

регуляторні механізми фізіологічних функцій в живому організмі, тому їх 

діяльність тісно пов’язана. Доведено, що характер системної відповіді на 

подразники навколишнього середовища залежать від сили, врівноваженості та 

рухливості основних нервових процесів у корі півкуль великого мозку.  
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Шестеринською В. В. встановлені взаємозв’язки сили, врівноваженості та 

рухливості коркових процесів збудження і гальмування з показниками обміну 

вуглеводів [246], А. П. Василів дослідив вплив типу ВНД на обмін білка [23], 

зокрема показано, що у тварин слабкого типу вищої нервової діяльності нижчий 

вміст загального білка, альбумінів, церулоплазміну, лізину, метіоніну, треоніну 

та сечовини в сироватці крові менше на 6,6–19,1 % (р<0,05–0,001) відповідно 

до показників тварин СВР типу ВНД [22]. Ландсман А. О. доведено вплив 

типологічних особливостей вищої нервової діяльності на метаболічну функцію 

печінки свиней [162,163], зокрема, показано різну інтенсивність використання 

і перетворення компонентів обміну вуглеводів, ліпідів, пігментів, білків 

печінкою свиней різних типів ВНД. Карповським В. В. встановлено вплив 

типологічних особливостей нервової системи на обмін ліпідів у організмі 

свиней різних вікових груп [105].  

Так, доведено що у тварин СН та слабкого типу ВНД вміст 

триацилгліцеролів в сироватці крові в середньому на 20 % (р<0,01) нижчий від 

показника тварин СВР та СВІ типу [104]. Данчуком О. В. встановлено 

механізми функціонування системи антиоксидантного захисту та інтенсивність 

пероксидного окиснення ліпідів у тварин різних типів вищої нервової 

діяльності в інтактному і стресовому станах, які проявлялися у характері 

реакцій адаптації на вплив подразників різної етіології [46]. 

  Кравченко –Довгою Ю.В. було встановлено  вплив індивідуальних 

особливостей нервової системи корів на вміст Натрію, Калію, Фосфору, 

Кальцію, Магнію, Купруму, Мангану, Феруму та Цинку в крові корів, 

досліджено особливості вмісту церулоплазміну та трансферину в сироватці 

корів різних типів вищої нервової діяльності, встановлено ступінь та характер 

впливу сили, врівноваженості та рухливості процесів збудження і гальмування 

в корі великого мозку на вміст окремих макро та мікроелементів у крові корів.  

У корів слабкого типу вищої нервової діяльності встановлено низький 

вміст окремих макро- та мікроелементів у крові.  
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Вміст Калію, Фосфору та Магнію достовірно менше на 13,3–29,2 % 

(р<0,001), а Феруму, Цинку, Мангану та Купруму менше на 8,0–24,6 % (р<0,05–

0,001) від показників тварин сильного врівноваженого рухливого типу вищої 

нервової діяльності, що вказує на відносний дефіцит цих мікроелементів у 

організмі цих тварин [145- 147 ].  

Встановлено центральні механізми регуляції вмісту мікроелементів 

(Купруму, Мангану, Феруму та Цинку) в крові корів, що залежать від 

типологічних особливостей їх центральної нервової системи (сили, 

врівноваженості і рухливості процесів збудження і гальмування). Встановлено 

ступінь та характер впливу сили, врівноваженості та рухливості процесів 

збудження і гальмування в корі великого мозку на вміст окремих 

мікроелементів у крові корів.  Доведено вплив сили коркових процесів на вміст 

Феруму, Цинку, Мангану та Купруму –ղ²ᵪ=0,21–0,44 (р<0,05–0,001). 

Врівноваженість коркових процесів достовірно впливає на вміст Феруму, 

Цинку та Купруму –ղ²ᵪ=0,21–0,37 (р<0,05–0,01). Встановлено центральні 

механізми регуляції вмісту мікроелементів (Купруму, Мангану, Феруму та 

Цинку) в крові корів, що залежать від типологічних особливостей їх 

центральної нервової системи (сили, врівноваженості і рухливості процесів 

збудження і гальмування). Встановлено ступінь та характер впливу сили, 

врівноваженості та рухливості процесів збудження і гальмування в корі 

великого мозку на вміст окремих мікроелементів у крові корів [148, 77 ].  

Доведено вплив сили коркових процесів на вміст Феруму, Цинку, Мангану 

та Купруму –ղ²ᵪ=0,21–0,44  (р< 0,05–0,001). Врівноваженість коркових процесів 

достовірно впливає на вміст Феруму, Цинку та Купруму – ղ²ᵪ= 0,21–0,37 (р< 

0,05–0,01). Окремі автори встановили високу кореляцію типу нервової системи з 

поведінкою тварин у гурті. Для корів сильного урівноваженого рухливого типу 

характерна спокійніша поведінка на пасовищі, тривалість приймання корму вища 

на 65%, час знаходження на неспожитих ділянках - на 87%, число агресивних 

нападів на інших тварин стада нижче на 60%  порівняно з коровами інших типів 



46 
 

нервової системи, для яких характерна швидка та неефективна зміна ділянок 

випасання. Одержані й інші дані, що доводять зв'язок типів ВНД з різними 

функціональними системами організму тварин та змінами умов довкілля [ 46, 48,  

88, 104,150]. 

 Таким чином нервовий і гуморальний механізми регуляції 

взаємопов'язані. Активні хімічні речовини, які утворюються в організмі, здатні 

впливати на нервові клітини, змінюючи їхній функціональний стан. Утворення 

і надходження в кров багатьох активних хімічних речовин перебуває в свою 

чергу під регулюючим впливом нервової системи. Нервова система впливає на 

функції ряду органів не тільки через нервові імпульси, які надходять до органів 

по нервових провідних шляхах, а й за допомогою хімічних речовин, що 

утворюються в клітинах організму і надходять у кров під впливом нервової 

системи.  

1.2. Особливості макро та мікро елементів для організму тварин 

   Макро- та мікроелементи є найважливішими каталізаторами різних 

біохімічних процесів, обміну речовин, відіграють значну роль в адаптації 

організму в нормі і патології. Ряд елементів, широко представлених у природі, 

рідко зустрічається у людини, і навпаки. У цьому виявляються особливості 

накопичення елементів - активне і вибіркове 9 використання елементів 

зовнішнього середовища для підтримки гомеостазу і будови організму 

незалежно від змінних параметрів зовнішніх умов [ 54, 52, 90, 208]. Будь-який 

метал, що потрапив в організм тим або іншим шляхом, досить швидко проникає 

у кров, досягаючи найбільшого рівня вже у перші хвилини або години. При 

цьому рівень вмісту елемента порівняно вищий при інгаляційному шляху 

надходження, ніж при ентеральному. З крові іони металів переходять у 

внутрішні органи досить швидко: через декілька годин – одну добу, а в крові 

можуть залишатися лише сліди. Проте деякі метали (кобальт, ванадій та ін.) 

навіть через добу містяться в крові в помітних кількостях. У той самий час в 

органах максимум накопичення металів спостерігається після надходження в 
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організм через 1-2 доби. З органів-депо метали повільно (приблизно протягом 

одного місяця) виділяються з організму переважно через нирки або кишечник. 

МЕ нерівномірно розподіляються між тканинами і органами організму. Так, 

наприклад, більшість мікроелементів у максимальних концентраціях містяться 

в тканині печінки, у зв'язку з чим печінку розглядають як функціональне депо 

МЕ в організмі. Кісткова і м'язова тканини хоча і містять у процентному 

відношенні менші кількості мікроелементів, проте, складаючи основну масу 

організму, є основними депо для більшості мікроелементів.  

       Відсутність або нестача окремих мінеральних елементів, а також не 

оптимальне їхнє співвідношення в раціонах призводить до зниження 

ефективності використання поживних речовин кормів і як наслідок ‒ до 

зниження продуктивності поголів’я [5]. Мінеральні речовини відіграють велику 

роль у фізіологічних процесах, розвитку патологічних станів та формуванні 

адаптаційної відповіді організму тварини [8].  

Основними етіологічними чинниками у розвитку захворювання є 

неякісний корм та незбалансований за основними біологічно активними, 

зокрема мінеральним складом раціон [89, 94, 208]. Мінеральні речовини 

потрібні для функціональної активності різних органів і систем, вони беруть 

участь у метаболізмі, кислотно-основному балансі та інших важливих процесах 

організму [382,56, 52]. Роль мінеральних речовин в метаболізмі пояснюється їх 

здатністю взаємодіяти з білками, а саме з ферментами і гормонами, як 

специфічними активаторами обміну речовин. У випадку дефіциту в організмі 

мікро- чи макроелементів активність регуляторів обміну речовин різко 

знижується і виникають різні захворювання тварин [215, 213, 453]. Водночас за 

патології органів і систем, які пов’язані з обміном Ca і Р, виникає зниження 

рівня даних мінеральних елементів у крові. Функцію регуляції ендогенних 

резервів мінеральних компонентів в організмі виконують гормони, зокрема 

прищитоподібних (паратгормон) та щитоподібної (тирокальцитонін) залоз. 

Печінка синтезує жовчні кислоти, які беруть участь у адсорбції Кальцію, а 
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також гепатоцити утворюють 25-гідроксихолекальциферол (25OHD3), який 

відповідає за синтез кальцієзв’язуваного білка, регулюючи транспорт Са [166, 

209]. Водночас обмін Фосфору тісно пов’язаний з метаболізмом Кальцію. 

           Хімічні елементи, що знаходяться в організмі й приймають участь в 

обміні речовин, виконують ясно виражену біологічну роль, однак їхній вплив 

на тварин проявляється дуже різноманітно. Це залежить не тільки від самого 

елемента, його кількості, але і від дії різних сполук цих елементів і їхніх 

поєднань  [ 212, 222, 234, 432 ]. Основним джерелом мінеральних речовин, 

необхідних для нормального обміну речовин у великої рогатої худоби, є 

відповідні корми (сіно, силос, сінаж, трав'яне борошно, коренеплоди, патока, 

комбікорм). Однак зміст їх у кормах підлягає значним коливанням і змінюється 

в залежності від виду рослин, вегетації, місця вирощування, ґрунту, 

агротехніки, добрива й інших факторів. [25,  19, 38 ]. 

Нині запропоновано декілька класифікацій хімічних елементів у 

медицині і біології, проте єдиного погляду не існує. Так, за порядком 

концентрації їх поділяють на: макроелементи (концентрація понад 0,1% від 

маси тіла), мікроелементи (0,01–0,00001 % від маси тіла) та, іноді, 

ультрамікроелементи 0,00001% і менше) [579]. Проте, кількість того чи іншого 

мікроелемента в організмі ще не визначає його біологічне значення. Постійно 

з’являються нові експериментальні і клінічні дані щодо участі в метаболічних 

процесах Фтору, Хрому, Сіліцію, Арсену, Ванадію [143, 260, 424]. За ступенем 

значимості для організму хімічні елементи поділяють на п’ять груп: органогени 

– життєво важливі елементи, функція яких обумовлена утворенням органічних 

сполук, необхідних для організації і підтримки структури організму (С, О, N, 

H); есенціальні (біотичні) елементи, до яких належать усі макроелементи, 

частина мікро- та ультрамікроелементів (Ca, Na, K, Mg, Mn, Zn, Fe, Cu, Co, Cl, 

I, P, S, Mo, Se); умовно есенціальні – життєво важливі, але підвищення їх вмісту 

вище норми в організмі здатні викликати патологічні зміни (B, F, Li, Si, V); 

потенційно токсичні – це мікро- та ультрамікроелементи (Ge, Au, Ag, Ti, W, Sn, 
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As та ін.); токсичні – це Al, Cd, Pb, Hg, Be, Ba, Bi, Tі [ 129, 54, 165 ]. Відомо, що 

нестача, чи надлишок тих чи інших хімічних елементів призводить не тільки до 

зниження продуктивності тварин, а й до серйозних порушень обміну речовин, 

особливо мінерального [202, 208, 305].  

         Фосфор знаходиться в біосередовищі у вигляді фосфат-іона, який входить 

до складу неорганічних компонентів і органічних біомолекул. Він наявний в 

усіх тканинах, входить до складу білків, нуклеїнових кислот, нуклеотидів, 

фосфоліпідів. Сполуки Фосфору АДФ і АТФ є універсальним джерелом енергії 

для всіх живих клітин. Значна частина енергії, що утворюється при розпаді 

вуглеводів та інших сполук, акумулюється в багатих енергією органічних 

сполуках фосфорної кислоти. Розчинні солі фосфорної кислоти формують 

фосфатну буферну систему, відповідальну за постійність кислотно-лужної 

рівноваги внутрішньоклітинної рідини [ 129]. 

Відомо, що Фосфор впливає на утворення кісток і зубів, є компонентом 

фосфоліпідів, які дуже важливі в забезпеченні процесів перенесення і 

метаболізму ліпідів для підтримання структури мембрани клітин, у метаболізмі 

енергії, для діяльності деяких ферментних систем, а також впливає на обмін 

вуглеводів [52,249,213, 213]. Важко назвати фізіологічну функцію в організмі, 

у здійсненні якої сполуки фосфорної кислоти не брали би прямої або 

опосередкованої участі. Усі синтетичні процеси, пов’язані з ростом і 

утворенням продукції, здійснюються з участю сполук фосфорної кислоти [20]. 

Фосфор входить до складу нуклеїнових кислот, які є носіями генетичної 

інформації, регулюють біосинтез білка [52]. Він необхідний для 

фосфорилювання й окиснення багатьох субстратів у процесі обміну речовин, 

адже вуглеводи, метаболіти білкового й ліпідного обмінів піддаються 

подальшим перетворенням лише після попереднього фосфорилювання. 

Фосфорна кислота – складова багатьох коензимів, зокрема, коензиму А, 

коензимів карбоксилювання, переамінування [ 151,152, 163,149]. Макроергічні 

сполуки, серед яких центральне місце займає АТФ, є універсальними донорами 
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й акцепторами енергії, що дає їм змогу забезпечувати всі пов’язані з обміном 

енергії процеси (АТФ, АДФ, креатинфосфат) [  52]. У транспортуванні Фосфору 

значна роль відводиться ізоферменту лужної фосфатази кишечника, який 

локалізований у глікокаліксі та мембранах посмугованої кайми ентероцитів 

 [ 147, 177, 169].  

Фізіологічна роль Кальцію у складі 3Сa3(PO4)4 · Ca(ОН)4 - основа 

кісткової тканини, забезпечує міцність нігтів і зубів. Катіони Са2+, що входять 

до складу плазми крові і тканинних рідин, беруть участь у підтримці гомеостазу 

(іонна рівновага, осмотичний тиск у рідинах організму), в регуляції серцевих 

скорочень і згортанні крові [254, 196, 348,478]. Кальцій дуже активний: 

домінуюче положення цього елемента в конкуренції з іншими металами і 

сполуками за активні ділянки білків визначається хімічними особливостями 

іона кальцію – наявністю двох валентностей і порівняно невеликим атомним 

радіусом [256, 258, 495, 499]. Тому кальцій може успішно конкурувати з 

радіонуклідами і важкими металами на всіх етапах метаболізму. 

 Метаболізм Кальцію знаходиться під впливом паращитоподібних залоз, 

кальцитоніну (гормон щитовидної залози) і кальциферолу (вітамін D) [147, 342, 

165, 241, 261]. Він має високу біологічну активність, виконує в організмі 

різноманітні функції, серед яких: регуляція внутрішньоклітинних процесів; 

регуляція проникності клітинних мембран; регуляція процесів нервової 

провідності і м'язових скорочень; підтримка стабільної серцевої діяльності; 

формування кісткової тканини, мінералізація зубів; участь у процесах згортання 

крові[ 100, 97,102, 114, 156].  Всмоктування Кальцію відбувається в тонкому 

кишечнику, головним чином у дванадцятипалій кишці. Тут жовчні кислоти 

утворюють із солями кальцію комплексні сполуки, які потім проходять через 

стінку ворсинок. Виводиться кальцій з організму через кишечник і нирки. 

        Провідну роль у метаболізмі Міді відіграє печінка, оскільки тут 

синтезується білок церулоплазмін, що має ферментативну активність і бере 

участь у регуляції гомеостазу міді [171, 215, 226, 269].  Вона є життєво 
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важливим елементом, який входить до складу багатьох вітамінів, гормонів, 

ферментів, дихальних пігментів, бере участь у процесах обміну речовин, у 

тканинному диханні, має велике значення для підтримки нормальної структури 

кісток, хрящів, сухожиль (колаген), еластичності стінок кровоносних судин, 

легеневих альвеол, шкіри (еластин). Мідь впливає  на вуглеводний обмін 

виявляється у прискоренні процесів окиснення глюкози, гальмуванні розпаду 

глікогену в печінці [89, 96, ]. Велика роль цього елемента системі 

антиоксидантного захисту організму, будучи кофактором ферменту 

супероксиддисмутази, що бере участь в нейтралізації вільних радикал-іонів 

кисню[187,76].  Цей біоелемент підвищує стійкість організму до деяких 

інфекцій, зв'язує мікробні токсини і підсилює дію антибіотиків. Має виражену 

протизапальну властивість, пом'якшує прояви аутоімунних захворювань сприяє 

засвоєнню заліза, також здатна проникати в усі клітини, тканини і органи. 

Максимальна концентрація міді відмічена в печінці, нирках, мозку, крові, проте 

мідь можна виявити і в інших органах і тканинах. Про обмін міді можна судити 

за допомогою визначення рівня церулоплазміну в сироватці крові, а також за 

активністю ферментів, до складу яких вона входить. Мідь відіграє важливу роль 

в організмі людини, входить до складу деяких окислених ферментів.Велике 

значення має мідь в процесах кровотворення, при синтезі гемоглобіну і 

ферментів цитохромосомів, де її функції тісно пов‘язані з функцією заліза. 

           Основною функцією Заліза в організмі є перенесення кисню і участь в 

окиснювальних процесах (за допомогою десятків залізовмісних ферментів). 

Залізо входить до складу гемоглобіну, міоглобіну, цитохромів. Велика частина 

заліза в організмі міститься в еритроцитах; багато заліза знаходиться в клітинах 

мозку. Залізо відіграє важливу роль у процесах виділення енергії, у 

ферментативних реакціях, у забезпеченні імунних функцій, у метаболізмі 

холестерину. Насичення клітин і тканин залізом відбувається за допомогою 

білка трансферину, який здатний переносити іони тривалентного заліза[ 78]. 
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         Калій є основним внутрішньоклітинним катіоном. Його концентрація у 

клітинах на порядок вища, ніж в інтерстиції. Головною функцією калію є 

формування трансмембранного потенціалу (Kin > Kout) і поширення зміни 

потенціалу по клітинній мембрані шляхом обміну з іонами натрію по градієнту 

концентрацій. Разом із натрієм і хлором Калій є постійним складовим 

елементом усіх клітин і тканин [284]. В організмі ці елементи містяться у 

певному співвідношенні і забезпечують постійність внутрішнього середовища. 

У вигляді катіона К + калій бере участь у підтримці гомеостазу (іонна рівновага, 

осмотичний тиск у рідинах організму). Хлориди калію і натрію, будучи 

сильними електролітами, беруть участь у генерації і проведенні електричних 

імпульсів у нервовій і м'язовій тканинах.  

          Таким чином, Калій бере участь у підтримці електричної активності 

мозку, функціонуванні нервової тканини, скороченні скелетних і серцевого 

м'язів. Калій регулює активність таких найважливіших ферментів, як К+ -АТФ-

аза, ацетилкіназа, піруватфосфокіназа. Калій уповільнює ритм серцевих 

скорочень і, діючи аналогічно блукаючому нерву, бере участь у регулюванні 

діяльності серця. Основними функціями Калію в організмі є: підтримка 

постійності складу клітинної і міжклітинної рідини; підтримка кислотно-

лужної рівноваги; забезпечення міжклітинних контактів; забезпечення 

біоелектричної активності клітин; підтримка нервово-м'язової збудливості і 

провідності; участь у нервовій регуляції серцевих скорочень; підтримка водно-

сольового балансу, осмотичного тиску; роль каталізатора при обміні вуглеводів 

і білків; підтримка нормального рівня кров'яного тиску; участь у забезпеченні 

видільної функції нирок [354]. 

             Магній є найважливішим внутрішньоклітинним елементом. Він бере 

участь в обмінних процесах, тісно взаємодіючи з Калієм, Натрієм, Кальцієм; є 

активатором для безлічі ферментативних реакцій. Нормальний рівень Магнію в 

організмі необхідний для забезпечення "енергетики" життєво важливих 

процесів, регуляції нервово-м'язової провідності, тонусу гладкої мускулатури 
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(судин, кишечника, жовчного і сечового міхура і так далі). Магній стимулює 

утворення білків, регулює зберігання і вивільнення АТФ, знижує збудження в 

нервових клітинах. Найближчим сусідом Магнію у групі періодичної системи є 

Кальцій, з яким Магній вступає в обмінні реакції. Ці два елементи легко 

витісняють один одного зі сполук. Магній виконує в організмі такі функції: 

участь у синтезі білка і нуклеїнових кислот; участь в обміні білків, жирів і 

вуглеводів [187]. 

         Цинк є кофактором великої групи ферментів, що беруть участь у 

білковому та інших видах обміну, тому він необхідний для нормального 

перебігу багатьох біохімічних процесів. Цей елемент потрібний для синтезу 

білків, у т.ч. колагену і формування кісток. Цинк бере участь у процесах поділу 

і диференціювання клітин, формуванні Т-клітинного імунітету, функціонуванні 

десятків ферментів, інсуліну підшлункової залози, антиоксидантного ферменту 

супероксиду дисмутази, статевого гормону дигідрокортикостерону.  

Отже,  мінеральному обміну притаманний високий ступінь автономності 

й сильний апарат саморегулювання. Проте мінеральний обмін в організмі  

відбувається в тісному зв’язку з іншими системами і, в першу чергу, з 

нервовою, від типу котрої залежить регуляція макро-та мікроелементів. Стан 

та тонус вищої та вегетативної нервової діяльності впливають на рівень 

ктивності організму як в нормі, так і при патологічних процесах. 

 

      1.3. Роль автономної нервової системи у регуляції мінерального обміну 

       Автономна нервова система є невід’ємною частиною нервової системи, 

знаходиться під контролем кори великого мозку і її функції, як і функція інших 

відділів нервової системи, здійснюється по типу рефлексів. Ще з часів К. Біша 

(1800) загальновизнано, що вегетативні функції, або функції рослинного життя 

(дихання, травлення, розмноження, виділення і тощо) регулюються 

структурами вегетативної нервової системи. Дж. Ленглі в 1889 році поділив усю 

вегетативну нервову систему на два основні відділи – парасимпатичний та 
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симпатичний. Окремо ним була виділена так звана ентеральна система, або 

кишкове сплетення [80]. Автономна нервова система має центральні та 

периферичні відділи. Центральні відділи локалізуються в середньому та 

довгастому мозку, в бічних рогах шийного, грудного, поперекового та 

крижового відділів спинного  мозку [ 133, 31, 32, 179, 228].  До основних відділів 

ВНС відносять симпатичний і парасимпатичний. Активність цих відділів 

найчастіше має протилежно спрямовану дію: симпатичний відділ ВНС 

відповідає за розслаблення мускулатури травного тракту, сечового міхура, 

бронхів, почастішання серцебиття і посилення скорочень серця, звуження 

більшості артерій і вен організму; парасимпатичний відділ вегетативної 

нервової системи, навпаки, відповідає за скорочення мускулатури травного 

тракту, що призводить до посилення його моторики, збільшення секреції 

травних залоз. [ 439, 219, 489 ] Також активізується діяльність інших залоз 

організму (слинних, слізних), сповільнюються і ослаблюються скорочення 

серця, розширюються артерії і вени життєво важливих органів, забезпечуючи 

більший приплив крові. Вегетативна нервова система функціонує у тісному 

контакті з ендокринною системою, з гуморальними факторами, електролітами і 

метаболітами, утворюючи з ними досить складний комплекс, який забезпечує 

цілісність організму, сталість його внутрішнього середовища (гомеостаз) [224, 

117, 113, 115]. Між вегетативною і соматичною нервовою системою  існує 

тісний взаємозв’язок. У складі черепних і спинномозкових нервів знаходяться 

волокна вегетативної нервової системи, основною морфологічною одиницею 

якої, як і соматичної, є нейрон, а основною функціональною одиницею – 

рефлекторна дуга.Регуляція гомеостазу включає підтримку на потрібному для 

організму рівні біохімічних, фізико-хімічних, ферментативних та інших 

констант, порушення яких проявляється не тільки численними вегетативними, 

але й соматичними дисфункціями. Регуляція гомеокінезу включає забезпечення 

різних форм діяльності (розумової, емоційної, фізичної) та реалізацію 

біологічних мотивацій цілісного організму [181, 210, 211,348]. Порушення 
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адекватних гомеокінетичних реакцій змінює поведінку людини, призводить до 

дезадаптації і зрештою до виникнення захворювання або загибелі організму. 

Вегетативна нервова система також відіграє важливу роль у координації 

циклічних процесів в організмі людини [3, 4]. Добові коливання тонусу 

вегетативної нервової системи тісно пов'язані з циклом день — ніч; симпатична 

активність переважає в денний період, парасимпатична — під час нічного сну. 

Встановлено, що максимальні значення функціональних показників 

серцевосудинної системи спостерігаються у другій половині дня: збільшується 

частота пульсу, систолічний та хвилинний об'єми серця, артеріальний тиск ) та 

скорочувальна здатність міокарда [9]. Відомі дані про взаємозв'язок між 

вегетативною регуляцією серця та його структурнофункціональним станом. 

Так, симпатична стимуляція відіграє одну з важливих ролей у формуванні 

ремоделювання лівого шлуночка, а активація адренорецепторів спричинює 

значну стимуляцію білкового синтезу в кардіоміоцитах [12]. Вегетативна 

нервова система відповідальна за реакції організму на зміни зовнішнього 

середовища.  

Таким чином функція центральної та автономної нервових систем, а також 

показники вищої нервової діяльності є основною ланкою у роботі всього 

організму тварин, а вивчення їх взаємозв’язку з різними функціональними 

системами під дією антропогенних чинників  важливе за умов сучасного 

виробництва продукції тваринництва [65, 124]. В 1910 році Епінгер і Гесс 

запровадили вчення про симпатикотонію та ваготонію [  227, 231, 262, 273, 376]. 

До ознака ваготонії вони відносили рідкий пульс, глибокий уповільнений подих, 

звуження очної щілини й зіниць, схильність до гіперсалівації і метеоризму.  

В наш час уже відомо більше 50 ознак ваготонії й симпатикотонії. Гельгорн 

зазначав, що лише в 16% здорових людей можна визначити симпатикотонію чи 

ваготонію. Даниело Пуло   [ 452 ]ввів таке поняття як «амфотонія». Це явище, при 

якому обидва відділи автономної нервової системи мають підвищений тонус. 

Четвериков увів поняття «локальний тонус» — це ситуація коли підвищення 
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тонусу симпатичної чи парасимпатичної системи має місце в конкретному органі, 

наприклад, у серці [228]. 

Автономна нервова система бере активну участь у реалізації 

рефлекторних впливів з молочної залози на діяльність інших органів і змінює 

свій стан у зв’язку з актом молоковіддачі [174, 180, 143, 138]. Так, дослідження 

шкірно-гальванічної реакції у корів виявили, що вона може слугувати 

фізіолого-клінічним тестом для характеристики тонусу й активності 

симпатичної нервової системи під час доїння. Відомо, що шкірно-гальванічна 

реакція виникає за рахунок активації автономних центрів у ретикулярній 

формації, які зв’язані з корою великого мозку. В результаті відбувається 

збудження симпатичних волокон, які підходять до шкіри [151, 35, 101]. Доїння 

знижує активність шкірно-гальванічної реакції у корів і тим інтенсивніше, чим 

більшою є вираженість домінанти молоковіддачі. У високоудойних корів в 

перші дві хвилини виведення молока амплітуда шкірно-гальванічної реакції 

зменшується на 24% у порівнянні з періодом підготовки тварин до доїння, а в 

деяких випадках – взагалі знижується до нуля [ 93, 134, 53]. 

Таким чином функція центральної та автономної нервових систем, а також 

показники вищої нервової діяльності є основною ланкою у роботі всього 

організму тварин, а вивчення їх взаємозв’язку з різними функціональними 

системами під дією антропогенних чинників  важливе за умов сучасного 

виробництва продукції тваринництва [121, 116, 108 ]. 

Доведено, що серцево-судинна система в цілому та серцевий ритм 

зокрема, вважаються індикатором адаптаційно-пристосувальної функції цілого 

організму. Середня частота пульсу відображає кінцевий результат численних 

регуляторних дій на систему кровообігу та характеризує сформований в процесі 

адаптації гомеостаз [ 354, 456, 44, 20,21]. 

Варіабельність серцевого ритму відображає складний механізм 

різноманітних рефлекторних дій на систему кровообігу з інтерференцією 

періодичних компонентів різної частоти і амплітуди з нелінійним характером 



57 
 

взаємодії різних рівнів регуляції. Двоконтурна модель регуляції серцевого 

ритму базується на підході біологічної кібернетики, при якому вона 

представлена у вигляді двох взаємопов’язаних рівнів (контурів) – центрального 

та вегетативного з прямим та зворотнім зв’язком [18, 21, 50, 356, 360 ]. До 

вегетативного контуру належать синусний вузол серця, блукаючі нерви та їх 

ядра. В цьому випадку дихальна система розглядається як елемент зворотного 

зв’язку в автономному контурі та зумовлює наявність дихальної аритмії. 

Дихальні хвилі посилюються під час сну, коли зменшуються центральні впливи 

на вегетативний контур регуляції. Центральний контур регуляції асоціюється із 

симпатоадреналовими впливами на ритм серця, який пов’язаний з недихальною 

синусною аритмією і характеризується різними повільнохвилевими 

складовими.  Самий прямий зв’язок між центральним та автономним контурами 

здійснюється через нервові та гуморальні зв’язки. А зворотній зв’язок 

забезпечується аферентними імпульсами з барорецепторів серця і судин, з 

хеморецепторів і об’ємних рецепторних ділянок різних органів та тканин [18]. 

Дослідження серцевого ритму та стану його автономної регуляції 

проводять за допомогою різних методів: 1) використання ортостатичних проб – 

вивчаються нестаціонарні процеси, коли, при зміні положення тіла в просторі, 

змінюється частота серцевих скорочень; 2) статистичні методи – полягають у 

визначенні ряду R–R інтервалів та його опрацюванні різними статистичними 

методами; 3) спектральні методи – включають оцінку різних частин спектру 

ритрограм (інтервальних тахограм), що відповідають різним діапазонам частот. 

Виділяють дві основні складові спектру: високочастотну – біля 0,25 Гц, що 

характеризує переважно парасимпатичну дихальну активність та 

низькочастотну, яка здебільшого відповідає за симпатичну активність [     ] 

Результати дослідження показників автономної регуляції дозволяють 

оцінювати адаптаційно-компенсаторні можливості серцево-судинної системи, 

функціональний стан організму в цілому і використовуватися для визначення 

темпів старіння організму [142, 326]. 
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Регуляторний вплив на серцевий ритм зі сторони АНС визначається 

сукупністю активності її симпатичних і парасимпатичних центрів та 

опосередкований через тонічну активність метасимпатичного відділу серця. У 

стані спокою симпатичний тонус суттєвого не впливає на серцевий ритм, а діє 

головним чином на силу скорочень серцевого м’язу, збільшуючи скоротливу 

активність м’язів стінок шлуночків. Симпатична нервова система спільно з 

базовою метасимпатичною системою забезпечує більш надійну та стабільну 

роботу серця в умовах підвищених м’язових навантажень. Для кролів, щурів та 

курей характерний найбільший симпатичний тонус [274, 277]. 

Над тонусом симпатичних нервів переважає тонус блукаючого нерву у 

стані спокою організму, оскільки ритм денервованого серця зі збереженням 

лише базової метасимпатичної іннервації. Вважається, що у щурів тонус 

парасимпатичного відділу відділу автономної нервової системи виражений 

дуже слабо. Значення парасимпатичної регуляції спільно з метасимпатичною 

полягає у створенні значних резервів, що використовуються серцем у ситуаціях, 

коли необхідна підвищена серцева діяльність [87, 203, 276]. За ступенем 

вираженості тонусу блукаючого нерва спостерігаються статеві відмінності. 

Блокада цих нервів атропіном викликає тахікардію у півнів і не викликає її у 

курей, введення метацину призводить до збільшення частоти серцевих 

скорочень у півнів у 3 рази більше, ніж у курей [273] . 

У щурів серце, позбавлене від екстракардіальної регуляції, 

характеризується рідшим ритмом та вищою його варіабельністю порівняно із 

показниками (in vivo). Це вказує на залежність варіабельності серцевого ритму 

не лише від позасерцевої, але і від внутрішньосерцевої регуляції [190]. 

Поряд зі звичними впливами симпатичний нерв може викликати 

пригнічення серцевої діяльності, а парасимпатичний – її стимуляцію. Ці ефекти 

можна викликати лише в експериментальних умовах шляхом специфічного 

подразнення цих нервів [158, 202]. 
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Розмаїття функціональних ритмів в організмі забезпечують йому 

найбільші можливості пристосування до змін навколишнього середовища. 

Чинники зовнішнього середовища (спека, нові умови) обумовлюють зниження 

рівня хаотичності серцевого ритму і величина його визначається якістю 

стресора [33, 112, 136, 238, 305, 345].  

Низькочастотна аудіовізуальна стимуляція (2-30 Гц) посилює тонус 

блукаючого нерву, що може свідчити про посилення трофотропних впливів та 

зниження вкладу ерготропних механізмів в регуляції серцевого ритму [80]. 

Тонічна активність центрів АНС піддається певним добовим коливанням. 

Під час фази повільного сну відбувається сповільнення серцевого ритму, 

викликане наростанням парасимпатичного та зниженням симпатичного 

впливів. Під час фази швидкого сну відбувається прискорення частоти ритму 

внаслідок зниження парасимпатичного тонусу при низькому симпатичному. 

Вранці та вдень симпатичний тонус зростає на фоні високого парасимпатичного 

тонусу, тому у цей час спостерігається високий ступінь протидії симпатичного 

та парасимпатичного відділів АНС, а у нічний час вона майже відсутня [179]. 

У філогенезі та онтогенезі парасимпатичні впливи на серце 

встановлюються раніше симпатичних. Нейромедіаторний етап формування 

холінергічного відділу периферичної нервової системи щурів починається на 14 

добу пренатального розвитку і харктеризується краніокаудальним градієнтом 

насичення нервових структур ацетилхолінестеразою. Поряд із цим, початок 

нейромедіаторного етапу у симпатичного відділу спостерігається у 

неонатальний період. У кролів цей процес проходить інтенсивніше і 

симпатичний відділ починає синтезувати медіатори вже на 17-18 добу 

ембріонального розвитку [88, 200, 342]. 

Установлено, що вікова зміна функціонування серця пов’язана з 

наростанням парасимпатичних впливів. Двобічна ваготомія у щурів викликає 

позитивну реакцію з боку ударного об’єму крові та частоти серцевих скорочень 

лише починаючи з 4 тижня життя [183], а реакція вказаних показників на 
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однобічне перерізання блукаючого нерву (правого чи лівого), розвивалась лише 

починаючи з 42-добового віку. Але, правостороння ваготомія впливає в 

основному на варіабельність серцевого ритму, а лівостороння – на силу 

серцевих скорочень [267]. 

У морських свинок, кролів та щурів особливості формування нервової 

регуляції серця залежать від рівня їх фізіологічної зрілості в період народження 

та пов’язані з екологічними умовами існування після народження. Упродовж 

антенатального періоду регуляторні впливи центральної нервової системи на 

вегетативні (серцеві) реакції проявляються пізніше ніж на соматичні [30].  

У процесі поєднання тонусу симпатичних та парасимпатичних 

автономних центрів у організмі встановлюється автономний баланс, який у 

ссавців може проявлятись трьома основними формами: а) симпатотонія – в 

організмі зберігається домінування симпатичного відділу АНС; б) 

парасимпатонія – організм перебуває під домінуючим впливом 

парасимпатичних центрів; г) нормотонія – тонус обох відділів АНС є 

зрівноважуючим [85, 141, 321]. Між ваготоніками і симпатикотоніками кролів 

виявлена значна різниця у абсолютних показниках загальної щільності спектру 

та його окремих частотних компонентів. Однак, в середині спектру 

співвідношення між високими, низькими та дуже низькими частотами є майже 

однаковим. Це говорить про те, що відмінності у серцевому ритмі 

зумовлюються вищими рівнями регуляції ніж просто вагосимпатичний баланс 

[191]. 

За реакцією на процеси збудження тварини з парасимпатотонічним 

характером автономного балансу характеризуються сильним типом нервової 

системи та невисокою лабільністю. У тварин із симпатотонією відмічається 

слабкий тип нервової системи та найбільша лабільність. Тварини нормотоніки 

(мезотоніки) за цим показником займають проміжне місце між двома 

попередніми групами [28, 255]. 
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Варіабельність серцевого ритму в стані спокою організму 

характеризується залежністю від частоти дихання. В чоловічих особин із 

середньою частотою дихання спостерігається менша варіабельність серцевого 

ритму, порівняно із особинами з низькою чи високою частотою дихання [121,  

145]. Беручи до уваги той факт, що процес дихання поряд з гуморальними 

впливами також перебуває під регуляторним контролем автономної нервової 

системи, можна припустити, що в кожному організмі певному типу 

автономного балансу відповідає певний тип дихання. 

Зазначені відмінності мають важливе значення при формуванні 

функціональних властивостей організму. Експериментально встановлено, що 

особини із симпатичним типом вегетативних реакцій, порівняно з 

парасимпатотоніками є більш стійкими до дії короткочасної помірної гіпоксії, 

зберігають кращу працездатність та характеризуються швидшим відновленням 

початкового рівня насичення крові киснем [20]. 

Онтогенетичне становлення інтегруючого тонусу симпатичного та 

парасимпатичного відділів АНС, яке призводить до формування певного типу 

автономного балансу організму, зумовлює безпосередній вплив на структурні 

особливості різних систем та органів, в тому числі тонкої і товстої кишок. 

Нервова система характеризується трофічною функцією, яка полягає у 

забезпеченні процесу диференціювання тканин та підтримання належного рівня 

обміну речовин відповідно до вікових та функціональних характеристик як 

організму в цілому, так і окремих тканин і органів зокрема [328]. 

Невід’ємною частиною трофічного комплексу тканин і органів поряд з 

вегетативними нервовими елементами є судини мікроциркуляторного русла, 

через які власне і здійснюється регуляторно-трофічний вплив АНС [101, 127, 

302]. При цьому, реалізація трофічної функції АНС яка здійснюється шляхом 

регуляції числа функціонуючих капілярів в органі зменшується, а під час 

навантаження – зростає [187]. В регуляції мікросудинного тонусу виділяють два 

варіанти симпатичної ритмічної активності: високочастотну (тонічну) та 
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низькочастотну (коливальну) [143]. Надзвичайна важливість парасимпатичного 

тонусу в регуляції брижового кровотоку підтверджується тим, що усунення 

тонічного впливу парасимпатичних центрів у собак шляхом ваготомії 

супроводжується сповільненням кровотоку та зниженням об’єму брижового 

кровоносного русла майже на 50 %. В цьому випадку, діаметр артеріол і 

прекапілярів дещо зменшується, а посткапілярів та венул зростає [250, 251]. 

Також виявлено, що ваготомія зумовлює різке збільшення проникності стінки 

мікроциркуляторних судин при холодовому чи механічному впливах, особливо 

у венозному відділі. Ці ознаки повинні бути більш характерними для курей 

симпатикотоніків та менш вираженими у симпато-нормотоніків, а зміна 

кількісних параметрів судин та структурно-тонічних характеристик їх стінок, 

беззаперечно, відображається на функціональні параметри ділянки, що вони 

кровопостачають [166, 224, 245, 314]. 

Збільшення кількості артерій порожньої кишки у курей симпатотоніків 

характеризується певним позитивним моментом для кровоносного русла цього 

регіону, оскільки відомо, що при виключенні з кровообігу трьох пар 

аналогічних судин розвиваються більш виражені порушення інтрамурального 

нервового апарату ніж при двох парах таких судин [188]. У першому варіанті 

потрібний більший час для усунення патологічних змін. Типологічні 

особливості автономної регуляції, які значною мірою визначають 

функціональні можливості серцево-судинної системи, знаходять своє 

відображення у типах кровообігу, що формуються в організмі в стані спокою. 

При цьому, симпатотонічному типу вегетативного балансу відповідає 

гіперкінетичний тип кровообігу, нормотонічному типу – еукінетичний тип, а 

парасимпатотонічному типу – гіпокінетичний тип [35]. Кожний із типів 

характеризується відповідними значеннями систолічного та хвилинного об’єму 

крові, серцевого індексу, кров’яного тиску, частоти серцевих скорочень та 

інших показників [62, 137, 252, 297]. Автономна регуляція функцій також 

обумовлює добові коливання ферментативної активності травного тракту, яка 
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характеризується характерними підйомами та зниженнями, тобто володіє 

відповідним добовим ритмом [343]. Важливе значення в процесі регуляції 

ферментативної активності кишкової стінки належить парасимпатичному 

відділу [293].  

Автономна регуляція функцій також обумовлює добові коливання 

ферментативної активності травного тракту, яка характеризується 

характерними підйомами та зниженнями, тобто володіє відповідним добовим 

ритмом [343]. Важливе значення в процесі регуляції ферментативної активності 

кишкової стінки належить парасимпатичному відділу [293].  

Скрипкіна В.М.  встановила  особливості вмісту Купруму, Цинку, 

Феруму та Магнію у плазмі крові тварин різного тонусу автономної нервової 

системи, в результаті чого встановлено тісні функціональні зв’язки та вірогідну 

силу впливу тонусу автономної нервової системи на вміст даних металів у крові 

свиней.   

Основним міжклітинним катіоном є Натрій, а внутрішньоклітинним 

Калію. Концентрація електролітів у плазмі крові є сталою, що забезпечується 

механізмами підтримки гомеостазу [166, 167]. Встановлено достовірний вплив 

сили коркових процесів на Натрієво-Калієве співвідношення у крові корів (ղ²ᵪ 

= 0,59; р < 0,01), тоді, як їх врівноваженість і рухливість достовірно впливу не 

чинить. Причому, як сила так і врівноваженість коркових процесів обернено 

корелює з Натрієво-Калієвим співвідношенням в крові корів (r = -0,46–0,79;      

р < 0,05–0,001). Очевидно тому, у крові корів слабкого типу співвідношення 

Na/K знаходиться в межах 29,78±1,64 ум. од., що достовірно більше на 34,8–

38,4 % (р < 0,01) від показників тварин сильних типів ВНД. 

Роль автономної нервової системи у ругуляції мінерального обміну  не 

викликає сумнівів. Доведено, що індивідуальні особливості й тип ВНД 

впливають на перебіг променевих вражень [56].Тонус автономної нервової 

системи розглядають з одного боку, як один із проявів гомеостазу, а з іншого, 

як один з механізмів його регуляції [282].Енергетичний гомеостаз регулюється 
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складною мережею нейроендокринних та вегетативних шляхів, у яких 

гіпоталамус відіграє ключову роль сигналів моніторингу, що відображають 

енергетичний стан, ініціюючи у такий спосіб відповідні поведінкові й 

метаболічні реакції [475]. АНС бере участь у регуляції енергетичного обміну 

[165]. Регуляція енергетичного обміну в межах  

У тварин-ваготоніків встановлено найвищий вміст Феруму у плазмі крові, 

а у ваготоніків – найнижчий. Проведені дослідження показали, що вміст 

Магнію у крові тваринваготоніків становить 1,47±0,05 мкмоль/л. Тоді, як у 

плазмі крові тваринсимпатикотоніків – 1,00±0,05 мкмоль/л, що нижче від 

показника тварин- 77 нормотоніків. Хоча відомо, що низький рівень даного  

елементу в організмі призводить до підвищення збудливості нервової системи, 

однак показник вмісту даного мікроелементу у плазмі крові свиней-

симпатикотоніків знаходиться у фізіологічних межах.  Цікаво відмітити, прямі 

достовірні кореляційні зв’язки тонусу автономної нервової системи із вмістом 

Купруму у плазмі крові тварин-нормотоніків. Тоді, як у тварин симпатико- та 

ваготоніків дані показники є оберненими. Зокрема, встановлено сильний 

обернений функціональний зв'язок тонусу автономної нервової системи у 

тварин-симпатикотоніків із вмістом Купруму у  Типологічні особливості тонусу 

АНС впливають на фізичну працездатність людини, а також проявляється у 

формуванні двофазних циркадних ритмів, які на початку робочого тижня 

характеризуються посиленням симпатичних впливів, а в кінці – 

парасимпатичних [210]. Також, біоритмам підпорядкована і діяльність травної 

системи [150].           

Типологічні особливості автономного балансу впливають на показники 

росту та розвитку тварин і проявляються у тому, що найбільш перспективними 

для господарського використання є корови і свині з нормотонічним та 

парасимпатотонічним типами автономного тонусу, тому що у них 

спостерігаються вищі показники маси тіла порівняно з тваринами 

симпатотоніками [129, 130]. 
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1.4. Біологічно активні речовини та їх роль у корекції фізіологічних 

функцій організму тварин 

      

         Вітчизняними і закордонними вченими доведено необхідність 

застосування й розроблено низку рецептів вітамінно-мінеральних добавок та 

преміксів для годівлі жуйних тварин [39– 42]. Проте, в сучасних умовах ведення 

молочного скотарства використання даних преміксів не завжди є рентабельним 

через високу вартість, без врахування в їх стандартній рецептурі 

функціональних аспектів зональних біогеохімічних особливостей складу 

пріоритетних кормів, а також використання в якості джерел мікроелементів 

неорганічних солей, які є важкодоступними для організму корів, тощо [43, 44]. 

Hostetler та ін. (2003) встановив зв’язки мінерального гомеостазу корів з їх 

продуктивністю та здоров’ям телят.   

Рівень  продуктивності  молочної  худоби  обумовлюється кількісними 

(добові надої) та якісними (вміст жиру та білку в молоці) ознаками, для яких 

характерні суттєві  коливання  протягом  всього  періоду  лактації. Особливості 

динаміки лактаційної діяльності (наприклад, час досягнення пікової 

продуктивності, абсолютне пікове значення надою та/або вмісту жиру в молоці, 

швидкість зниження рівня продуктивності після досягнення  пікового  

значення)  обумовлюються  як генетичними, так і паратиповими факторами, а 

також проявом взаємодії “генотип × середовище Інтенсифікація  розвитку  такої  

галузі  тваринництва, як молочна спрямована на пошук шляхів найбільш 

ефективного  використання  кормів,  що  за  вартістю займають  55–60%  і  

більше  на  виробництво  молока. У зв’язку з цим для збереження поголів’я, 

підвищення продуктивності та рентабельності його виробництва фахівці 

працюють  над  вирішенням  проблеми  повноцінної збалансованої годівлі 

дійних корів. Запорукою досягнення  максимуму  коефіцієнту  корисної  дії  

кормів  і кормових добавок є створення такої системи живлення, яка 
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забезепечувала б найбільш оптимальні умови для інтенсифікації процесів 

обміну речовин.  

Кореляція між типом ВНД і молочною продуктивністю була досліджена, 

а потім експериментально підтверджена на коровах чорно-рябої, бурої 

латвійської та голштино-фризької порід  [370,  375, 360]. Вчені дійшли єдиного 

висновку: корови сильного рухливого типу нервової системи що знаходяться в 

однакових умовах годівлі та утримання, мають найвищий, а корови слабкого 

типу – найнижчий (різниця до 25%) рівень молочної продуктивності [71, 75, 96, 

97, 248, 325, 353]. 

Велика робота була зроблена Піхтірьовою А. В. яка дослідила вплив 

типологічних особливостей вищої нервової діяльності на використання 

тканинами молочної залози свиноматок метаболітів ліпідного, мінерального та 

білкового обмінів з притікаючої крові під час лактації та встановила, що тип 

вищої нервової діяльності має суттєвий вплив на процеси синтезу в молочній 

залозі свиноматок. Виявлено, що сила, врівноваженість та рухливість коркових 

процесів впливає на інтенсивність обміну речовин в тканинах молочної залози. 

Найактивніше процеси обміну перебігають в молочній залозі свиноматок з 

сильним врівноваженим рухливим типом вищої нервової діяльності, що 

говорить про те, що тип вищої нервової діяльності впливає не лише на кількість, 

а й на якісний склад молозива та молока свиноматок. Вміст жирних кислот, 

мінеральних речовин, ліпідних фракцій ліпідів, білку був вірогідно більше в 

молозиві та молоці свиноматок з сильним врівноваженим рухливим типом ВНД. 

Корекція секретоутворюючої функції молочної залози свиноматок за 

допомогою білково-мінерально-вітамінної добавки та вітаміно-

амінокислотного препарату Інтровіт дозволила збільшити молочну 

продуктивність свиноматок дослідних груп [98, 99, 100, 239, 240, 241, 242]. 

Поєднання сили, рухливості й урівноваженості нервових процесів 

забезпечує тварині найдосконаліше пристосування до умов зовнішнього 

середовища. Слабкість коркових процесів і їх неврівноваженість призводять 
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зниження можливостей організму тварин пристосовуватися до умов 

довкілля, що може стати причиною хвороби. Це забезпечується активною 

діяльністю кори великих півкуль головного мозку, тому ми вважаємо, що від 

типів вищої нервової діяльності та вегетативної регуляції значно залежить 

реакція організму на вплив зовнішніх подразників. 

Отже, тип вищої нервової діяльності впливає не тільки на різні функції 

організму, але і на господарські властивості тварин. Проаналізовано велику 

кількість досліджень, які дозволяють говорити про взаємозв'язок типу ВНД з 

продуктивністю. 

          Виділяють сім макроелементів — кальцій, фосфор, магній, натрій, калій, 

хлор і сірка, — необхідних для дійних корів. Вони у великих кількостях 

присутні в тканинах організму і в кормах (на відміну від мікроелементів). 

Потреба дійних корів в кальцію вища, ніж у недійних, так як молоко у великих 

кількостях містить кальцій. Частину кальцію корови отримують з кормами, а 

іншу — з преміксами або іншими продуктами, що містять кальцій. Потреба 

організму корів в кальцію і фосфору найвища в період лактації. На початку 

лактації високопродуктивні корови частину кальцію і фосфору мобілізують в 

кістковій тканині. Залежно від потреб організму кальцій і фосфор мобілізуються 

або відкладаються в кістковій тканині. 

До факторів, які впливають на ріст, розвиток і продуктивність тварин, 

відносять кліматичні умови. На обмін речовин і фізіологічні функції у 

сільськогосподарських тварин і птиці впливають температура зовнішнього 

середовища, вологість повітря, атмосферний тиск, сонячна радіація 

(ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання). Значні відхилення 

кліматичних параметрів від оптимальних зоогігієнічних умов призводять до 

розвитку у тварин стресового синдрому, який характеризується зміною їх 

психічного і фізіологічного стану, порушенням обміну речовин і енергії, 

втратою продуктивності [ 324]. 
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Аналіз літератури свідчить про вплив теплового фактору на вегетативні 

функції і продуктивність сільськогосподарських тварин та птиці [380]. Висока 

температура зовнішнього середовища і сонячна інсоляція здійснюють гальмівний 

вплив на вегетативні функції у корів [281]. При зростанні температури середовища 

від +25 до +35 °С температура тіла у тварин підвищується з 38,6 до 39,1 °С. У такому 

інтервалі температур зовнішнього середовища частота дихання у тварин зростає від 

56 до 71 дихальних рухів/хв. При температурі +25-30 °С частота пульсу становить 

81 поштовх/хв, при температурі +33-36 °С - 90 поштовхів/хв. Встановлено, що 

ранговий стрес, неоднаково впливає на молочну продуктивність корів різних 

порід. За даними авторів у корів словацької рябої породи надій молока протягом 

10 днів після переміщення з однієї групи в іншу знизився на 6,56%, а у корів 

чорно-рябої породи - на 7,49 % [252, 279]. Введення нової тварини у групу 

суттєво не впливає на продуктивність корів різних порід. У групі корів 

словацької рябої породи надої в день переміщення зменшились на 0,39 %, тоді 

як у чорно-рябої - на 0,65 % [301, 438, 476]. 

Паскою М.З. доведено, що переміщення корів, обумовлене формуванням 

технологічних груп, призводить до зниження молочної продуктивності і зміни 

ряду біохімічних показників у крові [271, 280, 415]. Встановлено, що на другий 

день після переведення корів в іншу групу надої знижуються на 23% при 

одночасному підвищенні вмісту жиру в молоці на 29%. На 13-й день надій у 

корів суттєво не змінюється, а вміст жиру у молоці зменшується порівняно з 

попереднім періодом; на 26-й день ці показники відповідно становлять 79 і 

102% порівняно з підготовчим періодом [302, 303, 383].   Для корів основними 

життєво необхідними (есенційними, біогенними) мікроелементами є Ферум, 

Манган, Цинк, Купрум, Йод і Кобальт [54–57]. Дослідженнями вітчизняних і 

закордонних фахівців розкрито й узагальнено роль і механізми впливу 

мікроелементів на різноманітні фізіологічні процеси в організмі жуйних тварин, 

що, у свою чергу, робить питання використання мікроелементних добавок 

обов’язковим при балансуванні раціонів годівлі [58–63].Але найбільш 
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доцільним виявилось використання мікроелементів у розрахунку на 1 кг сухої 

речовини (СР) кормів раціону, так як у цьому випадку до певної міри 

враховується інтенсивність обмінних процесів в організмі великої рогатої 

худоби [28]. Зокрема, в ході досліджень [28, 30] визначено, що для корів у 

період лактації оптимальною нормою Купруму є 8–10 мг, Цинку необхідно 10–

20 мг, Мангану – 40–60 мг, Феруму – близько 23 70 мг, Кобальту – 1 мг, 

Молібдену – 2,5 мг, Йоду – 100 мкг на кг сухої речовини корму. Нестачу 

біологічно активних та мінеральних речовин у раціонах зазвичай компенсують 

за рахунок додаткового згодовування тваринам різноманітних білково-

вітамінно-мінеральних добавок, преміксів, які вводять до складу 

концентрованих кормів, комбікормів та повнораціонних кормосумішей [41, 

172–175]. 

Останнім часом перспективним напрямком є використання 

нанотехнологій у багатьох галузях науки і практики [3]. У ветеринарній 

медицині препарати, які розроблені на основі наночастинок, успішно 

використовують для діагностики, лікування та профілактики захворювань 

різної етіології. Особливої уваги заслуговують наночастинки біогенних металів 

у складі кормових добавок в раціонах тварин і птиці – нанонутріцевтиків [4]. 

Результати попередніх досліджень вказують на позитивний вплив 

наноаквахелатів мікроелементів на продуктивність та фізіологічний стан тварин 

та птиці [2, 7]. Задавання макро- та мікроелементів тваринам у формі 

наночастинок має ряд переваг: наноаквахелати біометалів володіють високою 

біологічною дією, завдяки своїм нанорозмірам вони більш повно засвоюються 

організмом і активно використовуються у процесах обміну речовин [2]. Відомо, 

що провідну роль у реакції організму на дію подразника відіграє вища нервової 

діяльність. Це пов’язано з особливостями реактивності організму тварин 

залежно від сили, врівноваженості та рухливості нервових процесів на зміну 

будь-яких факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Таким чином, 

стимулюючі фактори по-різному впливають на секреторний процес в молочній 
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залозі корів з різною стресостійкістю: збільшують молочну продуктивність 

корів з високою і практично не впливають на продуктивність корів з низькою 

стресостійкістю [1]. Результати досліджень кортико-вісцеральних взаємин 

остаточно підтвердили, що кора великих півкуль головного мозку є вищим 

регуляторним центром, який направляє й корегує діяльність організму в цілому 

та усіх його органів [ 456].  

Кореляція між типом ВНД і молочної родуктивністю була досліджена, а 

потім підтверджена на коровах чорно-рябою та бурої латвійської, голштино-

фризької порід [334, 0, 419]. Вчені дійшли єдиного висновку: корови сильного 

рухливого типу нервової системи в однакових умовах годівлі та утримання 

мають найбільш високий , корови слабкого типу – найбільш низький (різниця 

до 25%) рівень молочної продуктивності [ 486]. 

             Суттєвий вплив на молочну продуктивність і якість молока має 

мінеральна годівля. Збагачення раціонів мікроелементами викликало 

збільшення середньодобових надоїв, вмісту метаболітів обміну ліпідів та жиру 

у молоці [180, 181, 182, 183].  Втановлено, що під впливом мінеральної добавки 

у формі водного розчину наноаквахелатів мінералів у корів різних типів вищої 

нервової діяльності проявляється підвищення рівня молочної продуктивності, 

вмісту жиру у молоці та підвищення вмісту холестеролу і триацилгліцеролу у 

сироватці крові. Отримані дані узгоджуються з чисельними повідомленнями 

про стимулюючий вплив біологічно активних речовин на обмін ліпідів в 

організмі корів та підвищення їх продуктивності [184, 185, 186, 241, 242]. 

Тварини сильних типів ВНД відреагували на задавання добавки бвльш суттєвим 

підвищенням показників продуктивності, ніж тварини слабкого типу, що 

говорить про більшу здатність пристосовуватись до змін внутрішнього 

середовища представників з сильними процесами збудливості та гальмування у 

нервовій системі і це узгоджується з положенням інших авторів [1, 2, 29, 243].  

Тип вищої нервової діяльності (ВНД) значною мірою впливає на 

життєдіяльність організму, функціонування органів та систем, визначаючи 
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індивідуальні відмінності. У результаті зіставлення даних про властивості 

нервових процесів і молочну продуктивність корів виявлено прямий зв’язок між 

типами їх вищої нервової діяльності і лактацією. На вивчення цих питань 

спрямована значна кількість робіт, виконаних представниками школи 

професора Е. П. Кокоріної [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Регуляції лактації, процесів, які 

відбуваються у власне молочній залозі та взаємозв’язку її з іншими органами, 

що об’єднує організм в єдину функціональну систему для забезпечення секреції 

молока на оптимальному рівні, присвячені роботи І. Й. Грачова [9, 10, 11, 12]. 

Сила порушення відбиває працездатність нервової клітки. Вона виявляється у 

функціональній витривалості, тобто в здатності витримувати тривале або 

короткочасне, але сильне порушення, не переходячи при цьому в протилежний 

стан гальмування.  

Е. П. Кокоріна встановила, що найбільшу кількість молока і вмісту в 

ньому жиру протягом лактації дають корови СВР і СН типу. Сама низька 

молочна продуктивність спостерігається у корів С типу нервової системи. А 

також виявлені деякі закономірності протікання лактації у корів з різним типом 

ВНД. Наприклад, у корів СВР типу лактаційна крива, досягнувши високого 

рівня після отелення, до кінця лактації помалу знижується. Тоді, як у корів С 

типу, лактаційна крива весь час утримується на низькому рівні, досягнувши 

після отелення найвищої точки, одразу стрімко падає [8, 34, 453, 23,]. Під час 

дослідження спостерігався певний зв'язок добового надою, кількість молочного 

жиру і швидкість молоковіддачі з рухливістю нервових процесів. Було 

встановлено, що у корів з високою і середньою рухливістю нервових процесів 

добове коливання надою і відсоток жиру менший, ніж у корів з низькою 

рухливістю коркових нервових процесів [47, 254, 367]. За даними Е. П. 

Кокоріної встановлено, що в цілому за лактацію молочна продуктивність корів 

СВР типу ВНД була вищою на 7,0 %, ніж у тварин СН типу, на 15 % – СВІ типу 

і на 25 % – слабкого типу ВНД [134, 174, 237]. У цих дослідах, корови сильного 

типу нервової системи мали надій 3854 кг, вміст жиру – 3,68 %, максимальний 
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добовий надій – 17,3 кг, коефіцієнт сталості лактації – 73,6 %, слабкого – 

відповідно 3190 кг, 3,76 %, 15,8 кг, 70,1 %.[142]. Кореляція між типом ВНД і 

молочною продуктивністю була досліджена, а потім експериментально 

підтверджена на коровах чорно-рябої, бурої латвійської та голштино-фризької 

порід  [370,  375, 360]. Вчені дійшли єдиного висновку: корови сильного 

рухливого типу нервової системи що знаходяться в однакових умовах годівлі та 

утримання, мають найвищий, а корови слабкого типу – найнижчий (різниця до 

25%) рівень молочної продуктивності [71, 75, 96, 97, 248, 325, 353]. 

Отже, фізіологічні механізми вегетативної регуляції гомеостазу 

мікроелементів а саме впливу кормових добавок  у організмі продуктивних 

корів залежно від тонусу автономної нервової системи у літературних 

джерелах за останні кілька років висвітлено недостатньо і потребують більш 

детального та поглибленого вивчення.  

 

Заключення з огляду літератури  

Існування живого організму знаходиться в тісному взаємозв’язку із змінами 

факторів навколишнього середовища, що визначають умови його існування та 

реакціями внутрішнього середовища, які забезпечують пристосування до цих 

змін зберігаючи тим самим свої сталість та цілісність як єдиної біологічної 

системи.  

Згідно вчення Павлова І. П. головну роль в регуляції зовнішніх і внутрішніх 

зв’язків організму відіграє ЦНС. У ссавців центром регуляції соматичних і 

вегетативних функцій є кора великих півкуль головного мозку, яка формулює 

реакцію тварини на дію подразника. Характер такої відповіді є індивідуальним  

і пояснюється властивостями їх нервової системи, поєднання яких становить 

відповідний тип вищої нервової діяльності. Виділяють три основні 

характеристики коркових процесів, а саме силу, врівноваженість та рухливість. 

Залежно від сили тварин поділяють на сильних та слабких; врівноваженості – 

на врівноважених та неврівноважених; рухливості – на рухливих та інертних. 
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Поєднання ступеню прояву цих основних характеристик дає змогу виділити 

чотири основні типи вищої нервової діяльності: сильний врівноважений 

рухливий, сильний врівноважений інертний, сильний неврівноважений та 

слабкий тип. 

Підконтрольність діяльності всього організму роботі нервової системи 

проявляється у посиленні або послабленні функціонування того чи іншого 

органа, зміни швидкості протікання хімічних реакцій, активація виділення 

гормонів, секретів тощо, а отже чинить вплив і на рівень продуктивності тварин. 

Останній тісно пов’язаний не тільки із фізіологічним станом організму в цілому, 

а й умовами утримання та годівлі, використанням тварин, генетичною 

схильністю.Відсутність або нестача окремих мінеральних елементів, а також не 

оптимальне їхнє співвідношення в раціонах призводить до зниження 

ефективності використання поживних речовин кормів і як наслідок ‒ до 

зниження продуктивності поголів’я [5]. Мінеральні речовини відіграють велику 

роль у фізіологічних процесах, розвитку патологічних станів та формуванні 

адаптаційної відповіді організму тварини [8]. Мінеральні речовини входять  до 

складу всіх клітин і тканин організму, гормонів та ферментів [186]. Вони 

потрібні для нормальної діяльності серцево-судинної, нервової, м`язової та 

інших систем, беруть участь у синтезі важливих сполук, обмінних процесах, 

кровотворенні, травленні, нейтралізації шкідливих для організму продуктів 

обміну, в побудові тканин організму та забезпечують сталість внутрішнього 

середовища. Основою розв’язання цієї проблеми є підтримання оптимального 

рівня обміну речовин, зокрема мінерального.  

Однак і дотепер обсяг інформації щодо корекції вмісту окремих  макро- 

та мікроелементів у крові корів із урахуванням типологічних особливостей 

нервової системи та тонусу автономної  нервової  системи обмежений 

поодинокими дослідженнями. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дисертацію виконано впродовж 2010–2020 рр. на кафедрі фізіології, 

патофізіології та імунології тварин (нині – кафедра біохімії і фізіології тварин 

імені академіка М. Ф. Гулого) Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Окремі дослідження проведено в Українській 

лабораторії якості та безпеки продукції АПК Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

Експериментальну частину роботи та виробничу перевірку результатів 

досліджень проведено на базі молочних ферм ПСП «Колос» смт Бородянки 

Київської області та «Винарівка» Ставищенського району Київської області. 

Господарства під час проведення досліджень були вільними від інфекційних та 

інвазійних хвороб. Стан здоров’я дослідних корів оцінювали за результатами 

загального клінічного огляду, визначення температури тіла, частоти серцевих 

скорочень та дихання. Дослідження проводили на клінічно здорових коровах 

української чорно-рябої молочної породи другої-третьої лактації. Утримання 

корів було прив’язним, годівля – триразова (раціон однаковий,випоювання 

води – з автонапувалок), доїння – дворазове. Раціон корів влітку та взимку 

різнився і балансувався з урахуванням наявності зеленої маси. Всього 

досліджено 575 корів. 

 

2.1. Загальна методика дослідження індивідуальних особливостей 

нервової системи корів 

Згідно поданої схеми (рис. 2.1) було проведено ряд експериментів на 

коровах різних типів вищої нервової діяльності (ВНД) та різного тонусу 

автономної нервової системи.  

На першому етапі досліджень розроблено та апробовано експрес-

методику визначення типологічних особливостей нервових процесів  

та встановлено співвідношення корів у гурті за типами їх нервової діяльності. 
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Переваги цієї методики полягають у тому, що час дослідження умовно-

рефлекторної діяльності у корів зменшується до 20–30 хв. Для цього підібрали 

чотири групи клінічно здорових корів з різними типами вищої нервової 

діяльності, по 10 голів у кожній: сильний врівноважений рухливий, сильний 

врівноважений інертний, сильний неврівноважений і слабкий. Умови 

утримання, раціон та кратність годівлі для всіх корів були однаковими.  

 Проведено три етапи дослідів. Загальну схему досліджень наведено  

на рис. 1. 

І ЕТАП. Дослідження умовно-рефлекторної діяльності та збудливості 

автономної нервової системи у корів і визначення взаємозв’язку між двома 

регуляторними системами.Формування дослідних груп тварин. 
 

 
 

Типи вищої нервової діяльності тварин: 

Сильний врівноважений рухливий 

Сильний врівноважений інертний 

Сильний неврівноважений 

Слабкий 

 Тонус автономної нервової 

системи: 

Нормотоніки 

Ваготоніки 

Симпатикотоніки 
 

 
 

ІІ ЕТАП. Визначення вмісту макроелементів Na, K, Са, P, Mg та 

мікроелементів Zn, Cu, Fe, Mn, Li у різних фракціях крові (цільна кров, її 

сироватка та клітини)  

у корів з різними особливостями нервової діяльності та залежно від пори 

року 
 

  

ІІІ ЕТАП. Корекція мінерального гомеостазу в організмі корів  

та підвищення їх молочної продуктивності мікроелементною добавкою 

«Гермацинк» залежно від особливостей нервової діяльності. 

 

Рис. 1. Загальна схема досліджень 

Для дослідження умовно-рефлекторної діяльності відібрали 100 корів. У 

1. Визначення 

ефективності 

добавки 

«Гермацинк» у 

корів  

з різними типами 

вищої нервової 

діяльності 

 2. Визначення 

ефективності 

добавки 

«Гермацинк» у корів  

з різними тонусом 

автономної нервової 

системи 

 3. Дослідження зв’язку 

продуктивності з 

умістом окремих 

макро- і мікро-

елементів в різних 

фракціях крові корів за 

згодовування добавки 

«Гермацинк» 
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всіх корів визначали силу, врівноваженість і рухливість нервових процесів за 

розробленою методикою. Суть методу полягає у спостереженні за поведінкою, 

реакцією тварини на експериментатора; реакцією голодної тварини на подачу 

корму; несподівані сенсорні подразники і утворення умовних рефлексів. 

Дослідження проводили на клінічно здорових коровах української 

чорно-рябої молочної породи. Умови використання, утримання, раціон та 

кратність годівлі для всіх тварин були однаковими. Для дослідження умовно-

рефлекторної діяльності було підібрано 100 корів, 2-3-ї лактації. У всіх тварин 

визначали силу, врівноваженість і рухливість нервових процесів 

модифікованою методикою. Суть методу полягає у спостережені за 

поведінкою тварини в гурті та індивідуальному станку, реакцією тварини на 

експериментатора, реакцією голодної тварини на подачу корму, несподівані 

сенсорні подразники і утворення умовних рефлексів (Патент на корисну 

модель № 133502 Україна. A01K 67/00 [122].  

Визначення типологічних особливостей нервової системи проводили 

шляхом проведення й аналізу трьох тестів (табл. 2.1):  

І тест – «подача корму голодній тварині», при цьому спостерігали за 

реакцією корів на експериментатора, як тварина підходить до миски і поїдає 

корм, чи обнюхує миску, з якого разу починає поїдати корм. Якщо тварина 

поводиться впевнено, максимум із п’ятого разу починає поїдати корм з миски 

незнайомої їй людини, не лякається, поїдаючи корм, зробимо висновок про 

високу силу та врівноваженість нервових процесів та присуджуємо 2–3 бали 

(ум. од.). Якщо ж вона поводиться неспокійно, перечікує, поки 

експериментатор відійде, хоче вибратися із станка, стрибає, перекидає миску – 

робим висновки про слабкість та неврівноваженість коркових процесів і 

присуджуємо 1 бал. При виявленні у тварини сильних нервових процесів, 

надалі проводим інші тести. 

ІІ тест – «утворення та згасання умовного рефлексу». Для цього десять 

разів голодній тварині подаємо дві миски, в одній з яких корм.  
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Метод дослідження умовно-рефлекторної діяльності.  

Таблиця 2.1 

Принципова схема оцінки нервових процесів у корів 

Показники Тести 

ТЕСТ І (подача корму голодній тварині) 

Нервові 

процеси 
Сильні Слабкі 

Оцінка, балів 3 2 1 

Ознаки одразу їдять корм з 

миски  

їдять не одразу, 

але швидко і 

охоче 

їдять в’яло, або 

зовсім не підходять 

до миски  

ТЕСТ ІІ (утворення, згасання та переробка умовних рефлексів) 

Нервові 

процеси 
Рухливі Інертні 

Оцінка, балів 3 2 1 

Ознаки у досліді тварини 

спокійні (уважно 

стежать за 

експериментором; 

рухи впевнені, чіткі); 

згасання настає 

швидко (після 6 

непідкріплень); 

легко роблять дві-

три переробки на 

день 

при переробці та 

згасанні тварини 

менш спокійні; 

згасання настає 

повільніше – 

після 12 

непідкріплень; 

роблять одну-

дві переробки на 

день 

поведінка під час 

тесту неспокійна; 

згасання важко 

виробляється (після 

20 непідкріплень); 

переробка зовсім не 

вдається або з 

трудом роблять 

лише одну 

переробку 

ТЕСТ ІІІ (реакція на несподіваний подразник) 

Нервові 

процеси 
Врівноважені Неврівноважені 

Оцінка, балів 3 2 1 

Ознаки на подразник не 

реагують чи реакція 

дуже слабка – ледь 

здригаються, 

моргають, 

продовжують їсти 

реакція середня 

– здригаються, 

відкидають 

голову, але 

згодом 

продовжують 

їсти 

реагують сильною 

руховою реакцією, 

перестають їсти 

 

При цьому фіксуємо, коли у тварини виробилася позитивна рухова 

реакція на корм. Після цього змінюємо сторону подачі корму і записуємо, з 

якого разу тварина підходить до миски з кормом. Тварина з рухливими 
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нервовими процесами відразу підходить до миски з кормом та їй присуджують 

2–3 бали, якщо ж тварина робить рухи до порожньої миски (робим висновок 

про інертні нервові процеси), або взагалі не реагує на дослід то виставляємо 1 

бал. 

ІІІ тест на «несподіваний звуковий подразник», за яким визначаємо 

врівноваженості коркових процесів проводили. Для цього кладемо тварині 

миску з кормом та відходим від неї, після того, як вона підійшла до миски та 

почала споживати корм робим різкий рух до неї та записуємо реакцію, 

забираємо і знов ставимо миску з кормом і коли тварина починає споживати 

корм, ударяємо палицею по станку. Фіксуємо реакцію на несподіваний зоровий 

і звуковий подразники. Якщо тварина непокоїться, відбігає або реакція 

подразник неадекватна – це ознаки того, що її нервова система неврівноважена 

та їй присуджуємо 1 бал, якщо ж тварина реагує однаково спокійно, лише 

дивиться або взагалі не реагує на подразники, робим висновок, що у неї 

врівноважені нервові процеси та присуджуємо 2–3 бали.  

На підставі аналізу отриманого матеріалу можно достовірно встановити 

типологічну приналежність кожної тварини до відповідного типу вищої 

нервової діяльності: сильний врівноважений рухливий; сильний 

врівноважений інертний; сильний неврівноважений; слабкий тип вищої 

нервової діяльності.Дослідження умовно-рефлекторної діяльності великої 

рогатої худоби створює передумови для індивідуального підходу в утриманні, 

годівлі та проведення лікувально-профілактичних заходів, що дозволить 

підвищити їх продуктивність.  

Крім цього у всіх тварин визначали тонус автономної нервової системи за 

тригеміновагальним тестом, що дозволило підібрати три групи корів (по 10 

тварин в кожній) з різним тонусом автономної нервової системи. 
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2.2. Методика дослідження особливостей обміну окремих макро- та 

мікроелементів у організмі корів з різними типами вищої нервової 

діяльності та різним тонусом автономної нервової системи 

 

На другому етапі досліджень визначали особливості обміну макро-  

і мікроелементів у організмі корів залежно від індивідуальних показників  

їх нервової системи. Провели два досліди з урахуванням пори року. 

У першому досліді сформували групи корів з різними типами вищої 

нервової діяльності, по 10 голів у кожній. Для досліджень відбирали зразки  

крові з яремної вени залежно від пори року (влітку та взимку). У цільній крові 

та її фракціях (клітинах крові, сироватці) визначали: вміст Натрію, Калію, 

Феруму, Фосфору, Кальцію Магнію, Цинку, Літію та Купруму методом 

атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (Влізло В. В., 

2012). Після отримання результатів і їх статистичної обробки розраховували 

показник трансмембранного потенціалу (відношення вмісту певного елементу 

в клітинах крові до такого у сироватці) за окремими макро- і мікроелементами. 

Крім цього, розраховували ряд інформативних індексів: відношення одно- до 

двовалентних іонів у крові (відношення суми вмісту Натрію і Калію у крові до 

вмісту суми Кальцію і Магнію – Na++K+/Ca+++Mg++); натрієво-калієве 

відношення (Na/K) в різних фракціях крові; відношення іонізованого Кальцію 

до загального Кальцію; кальцієво-фосфорне відношення (Ca/Р). Також, з 

огляду на особливості обміну окремих макро- і мікроелементів у корів, 

додатково визначали вміст Калію в плазмі методом атомно-емісійної 

спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою, неорганічного Фосфору 

сироватки – за реакцією відновлення фосфорно-молібденової кислоти, 

іонізованого Кальцію – за методом обмінної адсорбції [122].  

У другому досліді відібрали три групи корів, по 10 голів у кожній,  

із різним тонусом автономної нервової системи. До першої групи входили 

корови-нормотоніки, другої – ваготоніки і третьої – симпатикотоніки. Для 

досліджень відбирали зразки крові з яремної вени (влітку та взимку).  
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Рис.2.2Загальна схема другого етапу досліджень 

 

У цільнійкрові та її фракціях (клітини крові, сироватка) визначали: вміст 

Натрію, Калію, Феруму, Фосфору, Кальцію Магнію, Цинку, Літію та Купруму. 

Для визначення взаємозв’язків сили, врівноваженості та рухливості 

процесів збудження і гальмування в корі півкуль великого мозку з показниками 

мінерального обміну здійснювали кореляційний аналіз та встановлювали 

вірогідність коефіцієнтів кореляції. Для визначення співвідношення між 

Визначення  умовно рефлекторної діяльності корів та тонусу автономної 

нервової системи та формування дослідних груп 

Типи вищої нервової діяльності  у 

тварин: 

Сильний врівноважений рухливий; 

Сильний врівноважений інертний 

Сильний  неврівноважений  

Слабкий 

Тонус автономної нервової 

системи: 

Нормотоніки 

Ваготоніки 

Симпатикотоніки 

Визначення вмісту макроелементів  Na, K, Са,P, Mg та мікроелементів  Zn, 

Cu, Fe, Mn, Li у  різних фракціях крові (цільна кров, сироватка крові та 

клітини крові)  в різні пори року.  

Встановлення  взаємозвʼ язку макр та мікроелементів з основними 

характеристиками нервових процесів (сила, врівноваженість, рухливість)  

Встановити взаємозв’язок та взаємовплив вищої нервової діяльності,  

автономної нервової системи та мінерального статусу за показниками 

регресійного, багатофакторного дисперсійного та кореляційного    аналізу. 
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показниками вищої нервової діяльності та тонусу автономної нервової системи 

проводили регресійний аналіз. Проведено багатофакторний дисперсійний 

аналіз для встановлення ступеня впливу (2
х) основних властивостей коркових 

процесів на той або інший показник і його вірогідність. Різницю вважали 

вірогідною за р<0,05. 

 

2.3. Дослідження ефективності методу корекції обміну окремих 

макро- та мікроелементів у організмі корів за допомогою «Гермацинк» 

 

На третьому етапі експериментів було встановлено ефективність 

корекції вмісту окремих макро- та мікроелементів у організмі корів із 

урахуванням їх індивідуальних особливостей та за допомогою добавки 

«Гермацинк» (ТУУ10.9-00493706-00162019). Добавка мікроелементів 

призначена для корекції раціонів тварин за вмістом мікроелементів: Магнію, 

Цинку, Германію та Церію, підвищення продуктивності і резистентності 

великої рогатої худоби, свиней та птиці. За своїми характеристиками, це 

прозора гомогенна рідина жовтувато-зеленуватого кольору з легкою 

опалесценцією з слабким характерним запахом та специфічним кислувато-

металевим присмаком. Добавка мікроелементна кормова «Гермацинк» містить 

Магній – 5000 мг/л, Цинк – 500 мг/л, Германій – 1 мг/л та Церій – 1 мг/л [174].  

У першому досліді визначали ефективність кормової добавки 

«Гермацинк» за корекції обміну мінеральних речовин у корів з різними типами 

вищої нервової діяльності. Дослід проведено на двох групах корів (контрольна 

і дослідна) відповідно по 20 тварин у кожній, із яких по п’ять корів кожного 

типу ВНД (СВР, СВІ. СН та слабкого). Коровам дослідної групи протягом 

десяти діб випоювали кормову добавку «Гермацинк» в дозі 10 мл/добу. 

 

 

 

 



82 
 

Усього на  третьому етапі було проведено три досліди.  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3  Загальна схема третього етапу досліджень 

 

 

Корекція обміну окремих макро- та мікроелементів у організмі корів 

різних типів вищої нервової діяльності та тонусу автономної нервової 

системи за допомогою  добавки «Гермацинк» 

Типи вищої нервової діяльності  у 

тварин: 

Сильний врівноважений рухливий; 

Сильний врівноважений інертний 

Сильний  неврівноважений Слабкий 

Тонус автономної нервової 

системи: 

Нормотоніки 

Ваготоніки 

Симпатикотоніки 

Дослідна група 

(задавання упродовж  30 

діб  добавки «Гермацинк 

(Mg -50 мг/добу, Zn – 5 

мг/добу, Ge та Ce – по 

0,01 мг/добу). 

Дослідна група (задавання 

упродовж  30 діб   добавки 

«Гермацинк (Mg -50 

мг/добу, Zn – 5 мг/добу, Ge 

та Ce – по 0,01 мг/добу). 

Контрольна 

група 

Визначення вмісту макроелементів  Na, K, Са,P, Mg та мікроелементів  Zn, 

Cu, Fe, Mn, Li у  різних фракціях крові (цільна кров, сироватка крові та 

клітини крові)  в різні пори року.  

Визначення продуктивності у корів з різними типами вищої нервової 

діяльності та тонусом автономної нервової (надій кг/добу, жирність %) 

Встановлення взаємозв’язків продуктивності  корів з тонусом автономної 

нервової системи та основними характеристиками нервових процесів за 

задавання добавки «Гермацинк» 
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При цьому раціон, та режим доїння не змінювали. Тваринам контрольної 

групи кормову добавку не задавали. Матеріалом для досліджень слугували 

відібрані зразки крові корів отримані з яремної вени (від 5 особин з кожної 

групи) до задавання кормової добавки та через 10-ть, 30-ть та 45-ть діб після 

початку досліджень. 

У цільній крові, клітинах та сироватці крові визначали вміст Натрію, 

Калію, Феруму, Фосфору, Кальцію Магнію, Цинку, Літію та Купруму. 

Розраховували показник трансмембранного потенціалу. Крім цього визначали 

вміст неорганічного фосфору та іонізованого Кальцію за згаданими 

методиками. 

У другому досліді визначали ефективність застосування кормової добавки 

«Гермацинк» за корекції мінерального обміну в організмі корів з різними 

тонусом автономної нервової системи. Для цього було підібрано дві групи 

корів (контрольна та дослідна) чорно-рябої породи другої–третьої лактації, по 

15 тварин у кожній. У кожну з цих груп входило по п’ять тварин з різним 

вегетативним статусом (нормотоніки, ваготоніки та симпатикотоніки). 

Подальша схема досліду відповідала такій у першому досліді цієї серії 

експериментів. 

У третьому  досліді визначали продуктивність корів з різними 

параметрами кортико-вегетативної регуляції та її корекція за допомогою 

кормової добавки Гермацинк. Під час досліджень визначали середньодобовий 

надій  та жирність молока   від кожної корови. 

          Жирність молока визначали з використанням спеціального приладу 

– бутирометра (або жироміра)за допомогою кислотного метода Гербера, що 

передбачає застосування як емульгатора жирів концентрованої сірчаної кислоти, 

котра зменшує адсорбцію ліпідів білками і, згодом, жирові кульки зливаються у 

суцільний шар жиру. Процес злиття жирових кульок і вилучення шару жиру 

посилюється при додаванні до суміші амілового або ізоамілового спирту, а також 

при підігріванні жироміра та його центрифугуванні. Для визначення вмісту жиру 

в молоці у бутирометр наливають (бажано з автоматичної піпетки) 10 мл сірчаної 



84 
 

кислоти з питомою вагою 1,81-1,82 г/см3 і дуже обережно, не допускаючи 

змішування рідин, піпеткою Мора наливають молоко, необхідний об’єм якого 

указаний безпосередньо на піпетці. Потім, також автоматичною піпеткою, 

додають 1 мл амілового спирту. Бутирометр закривають гумовим корком з одним 

шаром марлі і струшують та перевертають, підтримуючи при цьому пробку, до 

повного розчинення білкових речовин молока. Після цього жиромір ставлять на 

5 хвилин на водяну баню при температурі води 65-70°С. Далі, жироміри з різними 

пробами молока розміщують у металеві патрони центрифуги, вставляючи їх 

таким чином, щоб вузька частина жиромірів була повернута до центру, а самі 

жироміри розміщувались один проти одного. Закривши кришку центрифуги, 

проводять центрифугування протягом 5 хвилин зі швидкістю понад 1000 обертів 

за хвилину. Після центрифугування жиромір виймають із центрифуги і 

поміщають на 3 хвилини в гарячу воду, щоб повністю зібрати жир. Після цього 

його виймають, утримуючи пробкою вниз. Межа жиру повинна знаходитися на 

рівні очей. Гвинтоподібним рухом пробки вверх і вниз установлюють нижню 

межу стовпчика жиру проти цілої поділки шкали і від неї відраховують кількість 

поділок до нижньої точки меніска верхньої межі жиру. Десять малих поділок 

жироміра відповідають 1% жиру в досліджуваному молоці [    ].   

       Крім того, проведеними експериментами визначали зв'язок продуктивності з 

вмістом окремих макро- і мікроелементів у сироватці  та клітинах крові корів за 

задавання кормової добавки Гермацинк за методикою наведеною раніше. 

2.4. Загальна характеристика використаних методів досліджень 

2.4.1 Відбір проб крові корів та її підготовка для аналізів 

Крові у великої рогатої худоби одержували з яремної вени. Під час 

відбору крові уникали зайвого насилля над твариною. Для лабораторного 

аналізу використовували цільну кров, сироватку, плазму та клітини крові. Кров 

від тварин відбирали в три пробірки. Перша пробірка – цільна кров, друга – з 

неї виділяли сироватку крові для досліджень, третя – для отримання плазми та 

клітин крові [174]. Для стабілізації цільної крові та для одержання плазми у 
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пробірку попередньо вносили три краплі 1 % розчину гепарину. Для отримання 

плазми кров із антикоагулянтом відразу після її взяття центрифугували 15–20 

хв при 2000–3000 об/хв, після цього плазму зливали у іншу пробірку. Для 

отримання клітин крові отриманий осад клітин триразово промивали у 

холодному фізіологічному розчині з наступним центрифугуванням протягом 

15 хв при 3000 об/хв. При отриманні сироватки крові антикоагулянт не 

додавали [174]. Після забору крові пробірку залишали при кімнатній 

температурі до повного відділення сироватки, після чого, проводили 

маніпуляції з отримання сироватки дотримуючись стандартних процедур 

[174]. Після підготовки зразків їх у сумці-холодильнику одразу направляли у 

лабораторію . 

2.4.2.Визначення вмісту макро- та мікроелементів методом атомно-

абсорбційної спектрофотометрії 

Для визначення мікро- та макроелементів зразки попередньо 

мінералізують методом сухого або мокрого озолення. Після озолення 

проводять кислотну екстракцію. У підготовлених зразках визначають 

елементи методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. 

Принцип методу полягає у тому, що зразок розпилюється у полум’ї, де 

утворюється холодна атомна пара. Через атомну пару проходять промені світла 

певної резонансної частоти відповідного елемента, де електронами зовнішньої 

оболонки поглинається частина світлового потоку, подальша інтенсивність 

якого визначається детектором. Поглинання пропорційне концентрації 

елемента у полум’ї. Порівняно з калібрувальною кривою за допомогою 

комп’ютерної програми йде перерахунок концентрації елемента у пробі. 

Підготовка до мінералізації. Новий або забруднений лабораторний 

посуд після миття в розчині будь-якого миючого засобу промивають 

проточною водою і споліскують дистильованою водою. Процедура очистки 

лабораторного посуду перед використанням включає наступні послідовні 

етапи: 
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• миття посуду гарячим розчином азотної кислоти (1 : 1); 

• споліскування 3–4 рази дистильованою водою; 

• миття посуду гарячим розчином соляної кислоти (1 : 1); 

• споліскування 3–4 рази дистильованою водою та 1–2 рази 

бідистильованою або деіонізованою водою; 

• сушка. 

Обробка гарячим розчином кислоти: лабораторний посуд поміщають у 

термостійкий хімічний стакан місткістю 1000 см3, заливають розчином 

кислоти, нагрівають до кипіння і вимикають підігрів. Витримують до повного 

охолодження і промивають (див. вище). 

Суха мінералізація зразків. Метод сухого озолення базується на 

повному розкладі органічних речовин при спалюванні проби в муфельній печі 

за умови контрольованого температурного режиму (застосовується для всіх 

видів сировини і продуктів, крім тваринних жирів і олій). 

1. Хімічно чисті тиглі прожарюють у муфельній печі за 

температури 500 С протягом двох годин, а потім охолоджують до кімнатної 

температури. 

2. Цільну кров (гепаринізовану або цитратну) об’ємом 10 мл (тканина — 

маса 10 г) вносять у тигель.  

3. Висушування: тигель з пробою ставлять у сушильну шафу за 

температури 70–80 С на дві години, а потім — за температури 150 С на три 

години. 

4. Обвуглення: тигель зі зразком переносять на газовий пальник або 

електроплитку і доводять до максимальної потужності розігріву. Пробу 

обвуглюють до закінчення кипіння і виділення пари, диму, не допускаючи 

загорання і викидів. 

5. Мінералізація: спалювання зразка відбувається в муфельній печі за 

температури 450 С. Електропіч потрібно нагрівати поступово, піднімаючи 

температуру на 50 С через кожні 30 хв. Максимальна температура у 
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муфельній печі не повинна перевищувати 450 С. Пробу озолюють протягом 

10–15 год. Мінералізація вважається закінченою тільки тоді, коли зола стала 

білою або блідо-рожевою без обвуглених частинок, що вказує на повне 

видалення органічних речовин.  

6. Якщо мінералізація пройшла не повністю, тоді в охолоджений тигель 

із золою додають 1 мл концентрованої соляної кислоти і 1 мл концентрованої 

сірчаної кислоти. Тигель з сумішшю ставлять на піщану баню за температури 

200–300 С і висушують пробу. Вказаний цикл повторюють декілька разів до 

повного озолення. 

7. Розчинення:  

• озолену пробу розчиняють у невеликій кількості 3 н. соляної кислоти;  

• фільтрують зразок у мірну колбу об’ємом 10 мл; 

• споліскують тигель 2–4 рази 3 н. соляною кислотою; 

• промивають фільтр і об’єм колби доводять до мітки (3 н. HCl). 

Розчин придатний для визначення макро- та мікроелементів на атомно-

абсорбційному спектрофотометрі. 

Мокра мінералізація зразків. Метод мокрого озолення базується на 

повному розкладі органічних речовин проби при нагріванні у суміші 

концентрованих азотній і соляній кислотах і перекису водню. 

1. У колбу вносять концентровану азотну кислоту з розрахунку 10 мл на 

кожні 5 г проби, витримують не менше 5 год, додають 2–3 скляних шарики, 

закривають грушовидним корком і нагрівають на електричній плиті поступово 

піднімаючи температуру. Випаровують зразок до об’єму 5 мл. 

2. Колбу охолоджують, додають 10 мл концентрованої азотної кислоти, 

випаровують до об’єму 5 мл. Цей цикл повторюють 2–4 рази до припинення 

виділення бурих парів. 

3. У колбу вносять 10 мл концентрованої азотної кислоти, 5 мл 

концентрованої сірчаної кислоти, 4 мл перекису водню з перерахунку на кожні 

5 г проби. Випаровують зразок до об’єму 5 мл не допускаючи утворення 
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коричневого забарвлення рідини. При появі коричневого забарвлення 

нагрівання призупиняють. Колбу охолоджують до кімнатної температури. 

4. У колбу вносять 5 мл концентрованої азотної кислоти, 2 мл перекису 

водню і нагрівають до появи білої пари сірчаного ангідриду. Якщо при цьому 

розчин не став безбарвним, то цей процес повторюють. Мінералізація 

вважається закінченою тільки тоді, коли розчин після охолодження 

залишається безбарвним. 

5. Для видалення залишків кислот в охолоджену колбу додають 10 мл 

дистильованої води, нагрівають до появи білої пари, після чого кип’ятять ще 

10 хв. Цю процедуру повторюють ще 2 рази. Якщо утворився осад, у колбу 

додають 20 мл бідистильованої води, 2 мл сірчаної кислоти, 5 мл соляної 

кислоти і кип’ятять до розчинення осаду. Після розчинення осаду розчин 

випаровують на водяній бані до об’єму 1 мл. 

Концентрацію елементів розраховують за формулою: 

,
1Vабоm

KVCp
Cn

••
=  

де: Сп — концентрація елемента у пробі;  

Ср — концентрація елемента у розчині; 

V — вихідний об’єм досліджуваного розчину; 

К — коефіцієнт розведення; 

m — маса проби; 

V1 — об’єм проби. 

 

2.4.3. Визначення концентрації мікроелементів методом атомно-

емісійної спектрометрії з індукційна зв’язаною плазмою 

 

Визначення концентрації місту макроелементів  Na, K, Са,P, Mg та 

мікроелементів  Zn, Cu, Fe, Mn, Li методом атомно-емісійної спектрометрії 
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проводили згідно ДСТУ ISO 11885 в умовах Української лабораторії якості та 

безпеки продукції агропромислового комплексу НУБіП України. Принцип 

методу полягає у тому, що зразок розпилюється у полум’ї, де утворюється 

холодна атомна пара через яку проходять промені світла певної резонансної 

частоти відповідного елемента. При цьому електронами зовнішньої оболонки 

поглинається частина світлового потоку інтенсивність якого визначається 

детектором. Поглинання пропорційне концентрації елемента у полум’ї. 

Порівняно з калібрувальною кривою за допомогою комп’ютерної програми 

йде перерахунок концентрації відповідного елемента у пробі [144]. 

Аналіз проводили за стандартною схемою яка включала: приготування 

проміжних стандартних розчинів мікроелементів; приготування неробочого 

розчину з реактивом; підготовку проби перед визначанням розчинених 

мікроелементів; визначення масової концентрації мікроелементів; розрахунок 

та представлення результатів. Відфільтровану законсервовану пробу 

аналізували одразу після одержання. Кислотна матриця та її вміст в невідомих 

та калібрувальних зразках був однаковим. Перед аналізом проби 

налаштовували та проводили калібрування приладу згідно з настановою 

приладу, з використанням проміжних стандартних розчинів. Систему 

промивали неробочим розчином з реактивом після кожного контрольного 

зразка. Контрольну пробу та неробочу пробу для калібрування аналізували 

через кожні 10 проб [174]. 

Проведення аналізу проводили наступним шляхом: відбирали дві 

однакові аліквоти проби певного об’єму, до першої аліквоти додавали малий 

об'єм стандартного розчину (Vs) компонента, який визначали із масовим 

вмістом елемента в стандартному розчині (ρs). Вимірювали аналітичні сигнали 

обох проб та проводили їх корекцію із урахуванням сигналу неробочої проби. 

Вміст (ρх) в невідомому зразку розраховували за формулою: ρх  =   SB × VS 
 
 × ρs / 

Vх × (S1 –S2), де S1 та S2 - аналітичні сигнали (за вирахуванням сигналу 

неробочої проби) в першій і другій аліквотній пробі; Vs - об'єм домішки 

стандартного розчину, см3; Vх - об'єм аліквотних частин невідомої проби, см3; 
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ρs - масовий вміст елемента в стандартному розчині, мг/дм3. VS та ρs вибирали 

такими, щоб S1 був приблизно в два рази більший, ніж S2 [174]. 

2.4.4. Визначення вмісту іонізованого кальцію 

Для визначення вмісту іонізованого кальцію використовували метод 

обмінної адсорбції. Як адсорбент застосовували нейтральний оксид алюмінію, 

стандартизований за Брокманом (другого ступеню активності). Вміст 

іонізованого кальцію розраховували за різницею між загальним кальцієм і 

кальцієм, що не вступив в іонний обмін. Останній визначали таким чином: до 

2,5 мл субстрату добавляли 50 мг адсорбенту (з розрахунку 20 мг оксиду 

алюмінію на 1 мл сироватки). Вмістиме пробірки ретельно перемішували 

скляною паличкою і центрифугували 5 хв при 15000 об/хв. Надосадову рідину 

обережно зливали в пробірку. Потім до 5 мл робочого реактиву Арсеназо ІІІ 

добавляли 50 мкл надосадової рідини і перемішували. Через 2 хв вимірювали 

оптичну щільність зразків сироватки крові супроти робочого реактиву 

Арсеназо ІІІ в кюветі з товщиною шару рідини 10 мм при довжині хвилі 590 

нм. Паралельно готували стандартну пробу, але замість надосадової рідини 

добавляли 50 мкл стандартного розчину кальцію з концентрацією 2,5 ммоль/л. 

Концентрацію кальцію (Са, ммоль/л) у сироватці крові розраховували за 

формулою: С = Ед/Ест×2,5, де: Ед – екстинкція (оптична густина) дослідної 

проби; Ест – екстинкція стандартної проби; 2,5 — коефіцієнт переводу в 

ммоль/л [174]. 

 

2.4.5. Визначення неорганічного фосфору в сироватці крові  

Принцип методу. Метод оснований на реакції неорганічного фосфору з 

молібденовокислим амонієм; при цьому утворюється комплексна сполука 

(фосфорно-молібденова кислота), яка відновлюється сумішшю гідрохінону і 

сульфіту натрію. При відновлюванні утворюється синє забарвлення. 

Реактиви. 10 % розчин трихлороцтової кислоти; молібденовий розчин: 

до 5 г молібденовокислого амонію додають 15 мл концентрованої сірчаної 

кислоти (питома вага 1,84), після чого об’єм рідини доводять дистильованою 
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водою до 100 мл; 20 % розчин бісульфіту натрію; 0,1 н. розчин сірчаної 

кислоти; 0,5 % розчин гідрохінону; однозаміщений фосфат калію, двічі 

перекристалізований. 

Хід визначення. 2–4 г подрібненої м’язової тканини гомогенізують 

протягом 5–10 хв з 10 мл охолодженої 10 % трихлороцтової кислоти. Одержану 

суспензію кількісно переносять до мірної колби на 50 мл, обмиваючи стакан 

гомогенізатора 20 мл 10 % трихлороцтової кислоти, а потім — 10 мл 

дистильованої води. Колбу із гомогенатом витримують протягом 30 хв при 

кімнатній температурі, струшуючи через кожні 10 хв. 

Після цього рідину в колбі доводять до мітки, добре перемішують і 

переносять в центрифужні пробірки і центрифугують 10–15 хв при 2500–3000 

об/хв. 25 мл прозорого вільного від білків центрифугату переносять в мірну 

колбу на 100 мл і доводять водою до мітки. Для визначення неорганічного 

фосфору беруть 5 мл розбавленого центрифугату до мірної колби на 25 мл, 

додають 5 мл молібденового реактиву, 1 мл 20 % розчину бісульфіту натрію і 

1 мл 0,5 % водного розчину двічі перекристалізованого гідрохінону. Вміст 

колби доводять водою до мітки і добре перемішують і витримують протягом 

години при кімнатній температурі. При цьому розвивається синє забарвлення. 

Інтенсивність забарвлення вимірюють при довжині хвилі 660 нм на 

спектрофотометрі або фотоелектроколориметрі (червоний світлофільтр) проти 

контролю. Для контролю замість 5 мл розбавленого центрифугату беруть 5 мл 

дистильованої води і додають всі реактиви, які використовують в основному 

досліді. 

За калібрувальним графіком знаходять вміст фосфору, який відповідає 

вимірам оптичної щільності. 

Для побудови калібрувального графіка використовують 0,1916 г 

однозаміщеного фосфату калію (KH2PO4), який розчиняють у воді, і після 

додавання 10 мл 0,1 н. сірчаної кислоти, об’єм доводять водою до 1000 мл. 1 

мл такого розчину містить 0,1 мг фосфору. 
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Кількість неорганічного фосфору, перерахованого на 100 мг м’яса, 

визначають за формулою: 

де: 

Х — вміст неорганічного фосфору, мг%; 

с — кількість фосфору, яка відповідає величині оптичної щільності, мг; 

50 — об’єм розчину при осаджені білків, мл;  

100 — об’єм безбілкового розчину після розбавлення, мл; 

25 — об’єм розчину при проведені кольорової реакції, мл; 

е — наважка м’яса, г; 

5 — об’єм безбілкового фільтрату після розбавлення, взятий для кольорової 

реакції, мл. 

Інтерпретація. Неорганічний фосфор виконує структурні функції: 

входить до складу кісткової тканини і фосфоліпідів мембранних структур 

клітини; є компонентом буферної системи крові, інших біологічних рідин, 

забезпечує підтримку кислотно-лужної рівноваги. Органічні сполуки фосфору 

входять до складу нуклеїнових кислот і беруть участь у процесах росту, 

ділення клітин, зберігання та використання генетичної інформації, беруть 

участь у ферментативних процесах. 

        2.6. Статистичні дослідження та біоетична оцінка 

Проведені експериментальні дослідження були проведені із дотримання 

вимог Закону України № 3447 – IV від 21.02.06 р. «Про захист тварин від 

жорстокого поводження» та повністю узгоджуються з основними принципами 

«Європейської конвенції з захисту хребетних тварин, що використовуються 

для експериментальних та наукових цілей» (Страсбург, 1986), декларації «Про 

гуманне ставлення до тварин» (Гельсінкі, 2000) і Національного конгресу з 

біоетики «Загальні етичні принципи експериментів на тваринах» (Київ, 2001).  

Одержані цифрові дані опрацьовували статистично: визначали 

середньоарифметичну величину (М); її похибку (m). Ймовірність різниць 
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середніх значень встановлювали за критерієм Стюдента [174]. Зміни 

показників вважали достовірними при р<0,05 (в тому числі р<0,01 і р<0,001). 

Коефіцієнт кореляції (r) розраховувалися методом Пірсона, також проводили 

одно-, двофакторний дисперсійний та регресійний аналіз отриманих 

результатів за допомогою прикладного програмного комплексу «Microsoft 

Office Excel 2016» [174]. 

 

2.7. Узагальнення до матеріалів і методів досліджень 

 

Розроблена нами експрес-методика дослідження умовно-рефлекторної 

діяльності корів дозволила сформовано чотири групи корів різних типів вищої 

нервової діяльності (СВР, СВІ, СН та слабкого типу) для проведення 

експериментальних досліджень. Запропонована корисна модель включає 

оцінку умовно-рефлекторної діяльності у великої рогатої худоби, згідно 

корисної моделі, що як фізичний фактор впливу застосовується несподіваний 

звуковий подразник, а експерименти над твариною проводяться упродовж 20-

30 хв. Переваги даного способу виходять з того, що знижується час 

дослідження умовно-рефлекторної діяльності у великої рогатої худоби з п’яти 

діб до 20-30 хв.  

Отже, даний спосіб добре вписується в технологію утримання тварин, 

спрощує процедуру дослідження вищих функцій нервової системи і робить це 

випробування доступнішим для застосування як у науковій роботі, так і 

безпосередньо на виробництві, що дозволить формувати високопродуктивні 

стада з урахуванням типів вищої нервової діяльності. 

Переваги даного способу виходять з того, що знижується час 

дослідження умовно-рефлекторної діяльності у великої рогатої худоби з п’яти 

діб до 20-30 хв.  

Отже, даний спосіб добре вписується в технологію утримання тварин, 

спрощує процедуру дослідження вищих функцій нервової системи і робить це 

випробування доступнішим для застосування як у науковій роботі, так і 
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безпосередньо на виробництві, що дозволить формувати високопродуктивні 

стада з урахуванням типів вищої нервової діяльності. 

Класичний метод визначення тонусу автономної нервової системи за 

допомогою тригеміновагального тесту дозволяє достовірно встановити 

вегетативний статус тварини. Прискіпливо підібрано надточні, сучасні та 

адекватні методики і методи визначення вмісту окремих макро- і 

мікроелементів у крові корів дають змогу у повній мірі дослідити стан 

мінерального обміну в організмі корів.  

Для корекції обміну мінеральних речовин підібрано нову, надсучасну 

кормову добавку «Гермацинк» ефективність якої доведена із використанням 

адекватних методів досліджень. Переваги застосування нанопрепарату 

мікроелементів, до складу якого входять цитрати біогенних металів магнію 

(5000 мг/л), цинку (500 мг/л), германію (1 мг/л) та церію (1 мг/л), виготовлених 

з використанням нанотехнологій. Комплекс випоюваи тваринам по 10 мл на 

добу (Mg у дозі 50 мг/добу, Zn – 5 мг/добу, Ge та Ce – по 0,01 мг/добу) 

полягають у тому, що цитрати металів отримані за допомогою ерозійно–

вибухової нанотехнології проявляють стимулювальний ефект більш виражено, 

ніж їхні молекулярні форми. У якості комплексоутворювача виступають 

наночастки із поверхневим електричним зарядом зі знаком «мінус», а в ролі 

лігандів – молекули води або інших хімічних елементів. За структурою 

будовою наночастки подібні до аніонного хелатного комплексу через 

наявність поверхневого електричного заряду зі знаком «мінус», але при цьому 

виключаються токсичні прояви через відсутність аніона. 

Даний спосіб підвищення молочної продуктивності корів простий і 

доступний, а використання нанопрепарату мікроелементів Mg, Zn, Ge та Ce, 

добре вписується в технологію утримання тварин і дозволяє корегувати 

молочну продуктивність тварин. 

Вплив мікроелементів Mg, Zn, Ge та Ce на метаболічні процеси, в 

організмі сільськогосподарських тварин є загальновизнаним, внаслідок чого 

вони широко використовуються в тваринництві. Ці мікроелементи 
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стимулюють процеси обміну речовин, зокрема білків, вуглеводів та ліпідів, 

росту та підвищує молочну продуктивність тварин. Відомий їх вплив на 

ферментативну активність і гуморальну системи, внаслідок чого активізується 

обмін речовин що стимулює молочну залозу. 

Проведений всебічний та глибокий статистичний аналіз результатів 

досліджень дозволив вивчити закономірності та взаємозв’язки типологічних 

особливостей нервової системи корів, тонусу автономної нервової системи із 

вмістом окремих макро- та мікроелементів у різних фракціях крові тварин. 
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РОЗДІЛ 3 

 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ  

3.1. Дослідження кортико-вегетативної регуляції у корів 

3.1.1. Результати досліджень типологічних характеристик коркових 

процесів у корів 

За результатами проведених випробувань визначення основних типів 

вищої нервової діяльності у корів було встановлено, що сила коркових 

процесів у тварин різних типів вищої нервової діяльності вірогідно 

відрізняється, зокрема у тварин СВІ та СН показник сили коркових процесів 

був нижче на 16,7 % (р<0,001), а слабкого – на 66,7 % (р<0,001) від показників 

тварин СВР типу ВНД (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Показники коркових процесів у корів різних типів вищої нервової 

діяльності, M±m, n=5; ум. од. 

Тип ВНД 
Показники коркових процесів 

Сила Врівноваженість  Рухливість Середня оцінка 

СВР 3,00±0,00 3,00±0,00 3,00±0,00 3,00±0,00 

СВІ 2,50±0,29 2,75±0,25 1,00±0,00*** 2,08±0,08*** 

СН 2,50±0,29 1,25±0,25*** 1,75±0,48*** 1,83±0,10*** 

С 1,00±0,00*** 1,25±0,25*** 1,25±0,25*** 1,17±0,10*** 

Примітка. Достовірна різниця з сильним врівноваженим рухливим типом вищої 

нервової діяльності: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 

 

Врівноваженість коркових процесів у тварин  (СВР та СВІ) типів 

вірогідно не відрізняється і вище на 54,5–58,3 % (р<0,001) від показників 

тварин СН та слабкого типу ВНД. Рухливість коркових процесів у тварин СВР 

типу вище в 1,7–30, раза (р<0,001) від показників тварин СВІ, СН та слабкого 

типу ВНД. Середній показник основних характеристик коркових процесів у 

корів СВР типу ВНД становив 3,0±0,0 ум. од., що в 1,4–1,6 раза (р<0,001) вище 

від показників у корів СВІ та СН типу ВНД та в 2,6 раза (р<0,001) від 

показників корів слабкого типу. 
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Потрібно відмітити, що у гурті корів найбільше особин із сильним 

врівноваженим інертним та сильним неврівноваженим типом вищої нервової 

діяльності, відповідно 33 % та 30 % (рис. 3.1). Дещо менше корів з сильним 

врівноваженим рухливим (21 %) та слабким (16 %) типами. 

 

 

Рис. 3.1 Розприділення корів з різними типами вищої нервової діяльності 

у гурті (%, ∑n=87). 

 

Таким чином, випробування типологічних особливостей вищої нервової 

діяльності у корів за експрес-методикою, яка розроблена та апробована на 

кафедрі біохімії та фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого НУБіП України 

дозволяє достовірно визначити тип вищої нервової діяльності корів для 

формування дослідних груп.  

 

3.1.2. Результати досліджень вегетативного статусу у корів 

Дослідження тонусу автономної нервової системи за допомогою 

тригеміновагального тесту дозволяє достовірно визначити приналежність 

корів відповідно до тонусу автономної нервової системи (табл.3.2). У корів-

симпатикотоніків за результатами досліджень тригеміновагального рефлексу 

зростає частота серцевих скорочень на 13,3±1,3 поштовхів (p<0,001).  

СВР

21 %

СВІ 

33 %

СН

30 %

Слабкий

16 %
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Парасимпатичний відділ автономної нервової системи діє на серце 

пригнічуючи частоту та силу його скорочень, провідність, та збудливість. У 

корів-ваготоніків за результатами досліджень тригеміновагального рефлексу 

частота серцевих скорочень знижується на 12,0±1,6 поштовхів (p<0,001). 

Таблиця 3.2 

Частота серцевих скорочень у корів з різним тонусом автономної 

нервової системи, М ± m, n = 5 

Тонус автономної 

нервової системи 

Частота серцевих скорочень, уд./хв. 

До натискання на 

очні яблука 

Після натискання 

на очні яблука 
Різниця 

Нормотоніки 69,5±4,9 71,0±5,1 -1,5± 1,2 

Ваготоніки  66,3±6,2 78,3±7,6 -12,0±1,6*** 

Симпатикотоніки 86,5±5,6 73,3±6,5 +13,3±1,3*** 

Примітка. Достовірна різниця з нормотоніками: ***р<0,001. 

 

Встановлено, що у гурті корів найбільше особин зі збалансованим 

тонусом симпатичного і парасимпатичного відділу автономної нервової 

системи – 57 % (рис. 3.2). Корів з переважанням як симпатичного так і 

парасимпатичного відділу автономної нервової системи значно менше, 

відповідно 24 % та 19 %. 

 

Рис. 3.2. Розприділення корів з різним тонусом автономної нервової 

системи у гурті (%, ∑n=87). 

Нормотоніки

57 %Ваготоніки 19

%

Симпатикотоніки 

24 %
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Отже, тригеміновагальний тест є простим та надійним методом 

визначення тонусу автономної нервової системи у корів. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах [ 122,123]. 

 

3.2.  Вплив кортико-вегетативних механізмів регуляції на обмін 

макроелементів у організмі корів 

 

Для встановлення участі нервової системи в регуляції обміну 

макроелементів у організмі корів було досліджено вміст Натрію, Калію, 

Кальцію, Фосфору та Магнію у різних фракціях крові корів у теплу та холодну 

пору року. Після отримання експериментальних даних встановлені 

взаємозв’язки та вплив основних характеристик нервової системи та 

вегетативного статусу тварин на вміст окремих макроелементів у різних 

фракціях крові тварин. 

 

3.2.1. Вміст  Натрію у крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності 

Встановлення кортико-вегетативних механізмів регуляції обміну 

основних катіонів – Натрію та Калію у організмі корів проводили за вмістом 

цих елементів у цільній крові, сироватці крові та клітинах крові в різні пори 

року. Крім цього досліджено натрієво-калієве відношення у різних фракціях 

крові тварин. 

Дослідження ролі основних характеристик нервових процесів у регуляції 

обміну Натрію та Калію проводили за вмістом цих елементів у цільній крові, 

сироватці крові та клітинах крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності в різні пори року.  

Проведені дослідження свідчать, що у тварин з різними типами вищої 

нервової діяльності вміст Натрію в різних фракціях крові дещо різнився, однак 

не виходив за фізіологічні межі. Так, вміст цього елемента у крові корів 
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залежно від типу вищої нервової діяльності та пори року становив: у цільній 

крові – 2,5–2,9 г/л; у сироватці крові – 3,2–3,4 г/л; у клітинах крові – 0,41–0,53 

г/л (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Вміст Натрію у крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності залежно від пори року (г/л; М±m, n=5) 

Субстрат 
Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Літо 

Цільна кров 2,76±0,03 2,83±0,01** 2,89±0,07** 2,85±0,10 

Сироватка крові 3,27±0,04 3,35±0,06 3,32±0,07 3,29±0,09 

Клітини крові 0,44±0,04 0,45±0,03 0,51±0,03* 0,53±0,03** 

Naклітин/Naсироватки 0,134±0,006 0,133±0,006 0,154±0,005* 0,16±0,006* 

Зима 

Цільна кров 2,49±0,05 2,51±0,07 2,53±0,04 2,46±0,04 

Сироватка крові 3,25±0,04 3,23±0,06 3,17±0,06 3,23±0,01 

Клітини крові 0,41±0,02 0,44±0,07 0,46±0,02* 0,50±0,02*** 

Naклітин/Naсироватки 0,127±0,002 0,134±0,009 0,145±0,004*** 0,155±0,004*** 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **;  

р < 0,001 – *** 

 

Слід відмітити, що вміст Натрію у цільній крові корів з різними типами 

вищої нервової діяльності дещо різниться. Зокрема,  влітку у корів СВІ та СН 

типу вищої нервової діяльності вміст елемента був відповідно на 2,4 % (р< 

0,01) та 4,5 % (р<0,01) більшим за такого у корів СВР типу ВНД. Тоді, як у 

корів слабкого типу ВНД вміст Натрію був більше від такого у корів СВР типу 

у межах тенденції (на 3,3 %). Однак в холодну пору року цієї закономірності 

не встановлено.  
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Вміст Натрію в сироватці крові корів як в теплу, так і в холодну пору 

року у корів з різними типами вищої нервової діяльності достовірно не 

відрізнявся. 

Встановлено, що вміст Натрію у клітинах крові істотно залежить від типу 

ВНД корів. Так, незалежно від пори року вміст цього елементу в клітинах крові 

корів з СН та слабким типом ВНД був меншим на 11,5–17,1 % (р<0,05–0,01) та   

20,0–21,2 % (р<0,01–0,001) відповідно до показників корів з СВР типом вищої 

нервової діяльності. Тоді, як вміст даного елементу в клітинах крові корів СВІ 

типу ВНД достовірно не відрізнявся від такого у корів з СВР типом. 

Потрібно відмітити, що пора року чинить значний вплив на вміст Натрію 

в цільній крові. Так, у корів з СВР, СВІ, СН та слабким типом ВНД вміст 

Натрію в цільній крові взимку менший відповідно на 9,9 % (р<0,001), 11,3 % 

(р<0,001), 12,3 % (р<0,001) та 13,8 % (р<0,001) від таких показників у теплу 

пору року. Відповідно до цього вміст металу в клітинах та сироватці  крові 

корів з різними типами ВНД був меншим лише в холодну пору року у межах 

тенденції. 

Показник відношення вмісту Натрію в клітинах крові до такого в 

сироватці крові (Naклітин/Naсироватки) у корів з різними типами ВНД становить 

0,13–0,16 ум. од.. У тварин з різними типами ВНД встановлено достовірні 

різниці  за показником трансмембранного потенціалу. Так, відношення вмісту 

Натрію в клітинах крові до такого в сироватці крові корів з СН та слабким 

типом ВНД в теплу та холодну пору року більше відповідно на 14,5–15,4 % 

(р<0,05) та 14,5–22,1 % (р<0,001). Потрібно відмітити, що пора року не чинить 

достовірного впливу на відношення вмісту Натрію в клітинах крові до такого 

в сироватці крові корів з різними типами вищої нервової діяльності. 

Проведеними дослідженнями встановлено взаємозв’язок основних 

характеристик нервових процесів у корів з вмістом Натрію у крові корів 

залежно від пори року (табл. 3.4).  
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Таблиця 3.4 

Взаємозв’язок (r) вмісту Натрію в крові корів з основними 

характеристиками нервових процесів (ум. од., n=16) 

Параметри 
Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Цільна кров 
Літо -0,15 -0,56* -0,45 

Зима 0,36 -0,06 0,15 

Сироватка крові  
Літо 0,02 -0,12 -0,22 

Зима -0,10 
 

0,62** 0,01 

Клітини крові  
Літо -0,57** -0,64** -0,21 

Зима -0,71** -0,47 -0,30 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Встановлено, що сила нервових процесів як влітку, так і взимку обернено 

пов’язана лише з вмістом Натрію у клітинах крові (r=–0,57–0,71; р<0,01).  

Рухливість нервових процесів, незалежно від пори року, достовірно не 

взаємопов’язана з вмістом Натрію як у сироватці крові, так і у цільній крові та 

її клітинах. 

Встановлено, що врівноваженість нервових процесів влітку обернено 

пов’язана з вмістом Натрію у цільній крові (r =–0,56; р<0,05) та клітинах крові 

(r=–0,64; р<0,01). Однак взимку врівноваженість нервових процесів прямо 

пов’язана з вмістом даного елементу у сироватці крові корів (r =0,62; р<0,01). 

На рис. 3.3. показано вплив основних нервових процесів на вміст Натрію 

в крові корів залежно від пори року. Встановлено, що незалежно від пори року 

сила коркових процесів корів достовірно не впливає на вміст Натрію у цільній 

крові та її сироватці (ղ²ᵪ= 0,01–0,17), тоді, як її вплив на вміст даного металу в 

клітинах крові як влітку (ղ²ᵪ= 0,28; р<0,05), так і взимку достовірний (ղ²ᵪ = 0,36; 

р<0,05).  
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Рис. 3.3. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на вміст 

Натрію в крові корів у різні пори року (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Врівноваженість нервових процесів у більшій мірі чинила вплив на вміст 

Натрію у крові корів ніж їх сила. Так, влітку вплив врівноваженості нервових 

процесів на вміст даного елементу в цільній крові становив – ղ²ᵪ = 0,29 (р<0,05), 

а у клітинах крові відповідно –ղ²ᵪ=0,63 (р<0,001). 

 У холодну пору року врівноваженість нервових процесів достовірно 

впливає лише на вміст Натрію в клітинах крові – ղ²ᵪ = 0,37 (р<0,05). 

Проведеними дослідженнями встановлено, що рухливість нервових 

процесів у теплу пору року у більшій мірі лімітує вміст Натрію у крові корів 

ніж у холодну пору року. Зокрема, вплив рухливості нервових процесів на 

вміст металу в цільній крові та її клітинах становить відповідно –ղ²ᵪ=0,25–0,35 

(р<0,05). Тоді, як у холодну пору року рухливість нервових процесів 

достовірно впливала лише на вміст Натрію у клітинах крові –ղ²ᵪ = 0,24 (р<0,05). 

Отже, сила, врівноваженість і рухливість нервових процесів незалежно 

від пори року не лімітує вміст Натрію у сироватці крові.  

Встановлено достовірний вплив основних характеристик коркових 

процесів на вміст Натрію в клітинах крові. Сила нервових процесів у більшій 
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мірі лімітує вміст даного металу в клітинах крові взимку, тоді, як рухливість і 

врівноваженість влітку. 

Регресійним аналізом встановлено залежність вмісту Натрію у крові 

корів від основних характеристик нервових процесів (табл. 3.5).  

 Таблиця 3.5 

Регресійний аналіз залежності вмісту Натрію у крові корів від основних 

характеристик нервових процесів (ум. од.; n=16) 

Показник 

Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Цільна кров 

Коефіцієнт регресії -0,01 0,02 -0,04* 0,00 -0,04 0,01 

R-квадрат 0,02 0,13 0,32* 0,00 0,20 0,02 

Сироватка крові 

Коефіцієнт регресії 0,00 -0,01 -0,01 0,03** -0,01 0,00 

R-квадрат 0,00 0,01 0,02 0,39** 0,05 0,00 

Клітини крові 

Коефіцієнт регресії -0,03* -0,04** -0,03** -0,02 -0,01 -0,02 

R-квадрат 0,33* 0,51** 0,41** 0,22 0,05 0,09 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – *** 

 

Так, при зміні сили нервових процесів на одну одиницю, вміст Натрію в 

клітинах крові залежно від пори року змінюється у протилежному напрямку на 

0,03–0,04 г/л (р<0,05–0,01). Коефіцієнт детермінації  сили нервових процесів зі 

вмістом Натрію в клітинах крові корів (R2=0,33–0,51) свідчить, що 33 % 

(р<0,05) влітку та взимку до 51 % (р<0,01) варіації вмісту даного елементу у 

клітинах крові корів можуть бути зумовлені силою нервових процесів.  

Слід відмітити відсутність достовірного впливу сили нервових процесів 

на вміст Натрію у цільній крові та її сироватці. 
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При зміні врівноваженості нервових процесів на одну одиницю, вміст 

Натрію влітку в цільній крові та клітинах крові змінюється у протилежному 

напрямку на 0,03–0,04 г/л (р<0,05–0,01). 

Коефіцієнт детермінації  врівноваженості нервових процесів з вмістом 

Натрію свідчить, що влітку до 32 % (р<0,05) варіацій вмісту даного елементу у 

цільній крові та до 41 % (р<0,01) його вмісту у клітинах крові корів можуть 

бути зумовлені врівноваженістю нервових процесів. Слід відмітити відсутність 

достовірного впливу сили нервових процесів на вміст Натрію у цільній крові 

та її сироватці. Крі цього взимку при зміні врівноваженості нервових процесів 

на одну одиницю, вміст Натрію у сироватці крові змінюється у такому ж 

самому напрямку на 0,03 г/л (р<0,01). 

Регресійним аналізом достовірної залежності вмісту Натрію у різних 

фракціях крові корів від рухливості нервових процесів не встановлено                  

(b = ±0,00–0,04; р>0,05). 

Багатофакторний дисперсійний аналіз дозволив достовірно оцінити 

взаємозв’язок та вплив вищої нервової діяльності і пори року на вміст окремих 

макро-та мікроелементів у крові корів. Результати аналізу впливу типу вищої 

нервової діяльності та пори року на вміст Натрію в крові корів наведено у 

таблиці 3.6.  

Таблиця 3.6 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу типу вищої нервової 

діяльності та пори року на вміст Натрію в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Цільна кров 

Тип ВНД 0,029 3 0,01 2,99 0,051 3,01 

Пора року 0,898 1 0,898 277,67 < 0,001 4,26 

Взаємозв’язок 0,016 3 0,005 1,62 0,212 3,01 

Внутрішня 0,078 24 0,003    

Всього 1,02 31     

Сироватка крові 

Тип ВНД 0,009 3 0,003 1,3 0,296 3,01 
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Пора року 0,06 1 0,06 25,21 < 0,001 4,26 

Взаємозв’язок 0,022 3 0,007 3,03 0,049 3,01 

Внутрішня 0,057 24 0,002    

Всього 0,149 31     

Клітини крові 

Тип ВНД 0,039 3 0,013 10,14 < 0,001 3,01 

Пора року 0,006 1 0,006 4,88 0,037 4,26 

Взаємозв’язок 0,002 3 0,001 0,48 0,696 3,01 

Внутрішня 0,031 24 0,001    

Всього 0,079 31     

 

Між типом вищої нервової діяльності та вмістом Натрію у цільній та 

сироватці крові корів достовірної залежності не встановлено (F=1,30–2,99< 

FU= 3,01; р>0,05), тоді, як вміст даного елементу в клітинах крові залежить від 

типологічних характеристик нервової системи корів (F=10,1>FU=3,01;                

р< 0,001). На відміну від типологічних характеристик нервової системи пора 

року має достовірний вплив як на вміст Натрію у цільній крові (F=277,7>FU= 

4,26; р<0,001), сироватці (F =25,2>FU= 4,26; р< 0,001), так і на вміст елементу 

в клітинах крові корів (F=4,88>FU=4,26; р<0,05).Слід відмітити, що при аналізі 

вмісту Натрію в сироватці крові корів встановлену достовірну взаємодію між 

типологічними особливостями нервової системи та порою року 

(F=3,03>FU=3,01; р<0,05), однак при аналізі вмісту елемента в цільній крові та 

її клітинах даної взаємодії не встановлено (F =0,04–0,21< FU=3,01; р>0,05).  

 

3.2.2 Вміст Калію у крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності  

Проведені дослідження свідчать, що у тварин з різними типами ВНД 

вміст Калію в різних фракціях крові дещо різнився, однак не виходив за 

фізіологічні межі. Зокрема, вміст Калію у цільній крові корів залежно від типу 

ВНД та пори року становив 112–166 мг/100 мл та достовірно різнився у корів 

з різними типами ВНД (табл. 3.7).  
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Таблиця 3.7 

Вміст Калію у крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності залежно від пори року (мг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Літо 

Цільна кров 155,6±7,5 165,8±11,5 126,3±6,6* 113,4±6,9** 

Плазма 17,6±0,7 18,2±1,3 15,2±0,5* 14,0±0,7** 

Сироватка крові 18,9±0,6 20±1,7 16,5±0,3* 15,4±0,7** 

Клітини крові 356,3±14,2 370,1±27,4 303,6±13,4* 289,8±15,2* 

Кклітин/Ксироватки 20,2±0,2 20,3±0,3 19,9±0,4 20,7±0,3 

Зима 

Цільна кров 157±9,9 160,4±8,1 148,2±10,1 112,1±2,3** 

Плазма 20,9±1,9 20,1±2,0 20,9±1,9 14,3±0,9* 

Сироватка крові 22±1,7 21,6±1,9 22,5±2,2 15,9±0,9* 

Клітини крові 367,7±19,9 370,5±13,7 366,6±11,7 301,9±1,4* 

Кклітин/Ксироватки 17,8±0,7 18,9±1,4 17,9±1 21,4±1,3* 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р<0,05 – *; р<0,01 – **;  

 р<0,001 – *** 

Так, в теплу пору року, у корів СН та С типу ВНД вміст елемента був 

відповідно на 18,8 % (р<0,05) та 27,1 % (р<0,01) меншим за такого у корів СВР 

типу ВНД. Однак в холодну пору року лише у тварин слабкого типу ВНД вміст 

Калію в цільній крові був достовірно меншим на 28,6 % (р<0,01) від такого у 

корів СВР типу.  

Вміст Калію у плазмі крові корів становив 14,0–20,9 мг/100 мл та 

достовірно різнився від типу ВНД тварин.  

Так, в теплу пору року, у корів СН та слабкого типу ВНД вміст елемента 

був на 13,6 % (р<0,05) та 20,4 % (р<0,01) меншим за такого у корів СВР типу. 

В холодну пору року лише у тварин слабкого типу вміст даного макроелемента 

в плазмі крові був достовірно меншим на 31,7 % (р<0,05) від такого у корів 

СВР типу ВНД.  
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Вміст Калію у сироватці крові корів був 15,4–22,5 мг/100 мл та істотно 

різнився залежно від типу ВНД.  

Отже, в теплу пору року, у корів СН та слабкого типу ВНД вміст Калію 

був меншим на 12,7 % (р<0,05) та 18,7 % (р<0,01) за такого у корів СВР типу. 

Поряд з тим у холодну пору року у тварин слабкого типу вміст даного 

макроелемента в сироватці крові був меншим на 27,9 % (р<0,01) від такого у 

корів СВР типу ВНД.  

Встановлено, що вміст Калію у клітинах крові корів з СН та слабким 

типом ВНД був влітку меншим на 14,8–18,6 % (р<0,05), а взимку лише у корів 

з слабким типом ВНД менше на 17,9 % (р<0,05) відповідно до показників корів 

з СВР типом.  

Показник трансмембранного потенціалу за Калієм у корів з різними 

типами вищої нервової діяльності у теплу пору року достовірно не 

відрізняється. На відміну від цього, взимку у тварин з слабким типом вищої 

нервової діяльності показник трансмембранного потенціалу більше на 20,4 % 

(р<0,05) від такого у корів з СВР типом вищої нервової діяльності . 

Потрібно відмітити, що пора року чинить значний вплив на вміст Калію 

в різних фракціях крові корів. У корів з СВР типом вищої нервової діяльності 

вміст Калію в плазмі та сироватці крові взимку більший на 16,3–18,4 % (р<0,05) 

від таких показників у теплу пору року, однак вміст цього елемента у цільній 

крові та її клітинах достовірно не відрізняється у різні пори року.  

У тварин з СВІ та слабким типом вищої нервової діяльності  вміст Калію 

в різних фракціях крові корів не залежить від пори року. На відміну від цього, 

у корів з СН типом вищої нервової діяльності  вміст цього макроелемента  в 

різних фракціях крові взимку був більше на 17,3–31,7 % (р<0,05) відповідно до 

показників цих тварин влітку. 

Встановлено взаємозв’язок основних характеристик нервових процесів у 

корів з вмістом Калію у крові корів залежно від пори року (табл. 3.8). 

Встановлено, що сила нервових процесів як влітку прямо пов’язана лише з 

вмістом Калію у цільній крові (r=0,52; р<0,05) та її плазмі (r=0,51; р<0,05). Тоді, 
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як взимку дані взаємозв’язки тільки посилюються. Так, сила нервових процесів 

взимку прямо пов’язана з вмістом Калію у цільній крові, плазмі, сироватці та 

клітинах крові (r=0,73–0,80; р<0,01–0,001).  

Таблиця 3.8 

Взаємозв’язок (r) вмісту Калію в крові корів з основними 

характеристиками нервових процесів (ум. од., n=16) 

Параметри 
Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Цільна кров 
Літо 0,52* 0,62** 0,19 

Зима 0,80*** 0,48 0,13 

Плазма 
Літо 0,51* 0,57* 0,24 

Зима 0,74** 0,32 0,14 

Сироватка крові 
Літо 0,44 0,55* 0,15 

Зима 0,73** 0,27 0,10 

Клітини крові 
Літо 0,42 0,53* 0,23 

Зима 0,80*** 0,37 0,15 

Трансмембранний 

потенціал 

Літо -0,41 -0,17 -0,01 

Зима -0,65* -0,30 -0,16 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р< 0,01 – **; р<0,001 – *** 

 

Встановлено, що сила нервових процесів як влітку прямо пов’язана лише 

з вмістом Калію у цільній крові (r=0,52; р<0,05) та її плазмі (r=0,51; р<0,05). 

Тоді, як взимку дані взаємозв’язки тільки посилюються. Так, сила нервових 

процесів взимку прямо пов’язана з вмістом Калію у цільній крові, плазмі, 

сироватці та клітинах крові   (r=0,73–0,80; р<0,01–0,001).  

Врівноваженість нервових процесів влітку прямо пов’язана з вмістом 

Калію у цільній крові, плазмі, сироватці та клітинах крові (r=0,53–0,62; р<0,05–

0,01). Однак взимку врівноваженість нервових процесів невзаємопов’язана з 

вмістом даного елемента в різних фракціях крові корів (r=0,27–0,48). 

Рухливість нервових процесів незалежно від пори року, достовірно 

невзаємопов’язана з вмістом Калію як у різних фракціях крові корів. А 
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показник трансмембранного потенціалу за Калієм достовірно 

взаємопов’язаний з силою нервових процесів улітку (r=–0,65; р<0,05). 

Встановлено вплив основних нервових процесів на вміст Калію в крові 

корів залежно від пори року (рис. 3.4–3.5).  

 

 

Рис. 3.4. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на вміст 

Калію в крові корів влітку (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р< 0,01 – **; р< 0,001 – ***. 

 

Незалежно від пори року рухливість нервових процесів у корів 

достовірно не впливає на вміст Калію у цільній крові, плазмі, сироватці та 

клітинах крові (ղ²ᵪ=0,05–0,09). Показник трансмембранного потенціалу за 

Калієм достовірно залежав лише від сили нервових процесів улітку – ղ²ᵪ=0,32 

(р<0,05).  

Врівноваженість нервових процесів  достовірно чинила вплив на вміст 

Калію у крові корів ніж їх сила.  

Так, влітку вплив врівноваженості нервових процесів на вміст даного 

елементу в цільній крові становив – ղ²ᵪ= 0,63 (р<0,001), плазмі крові – ղ²ᵪ=0,54 

(р<0,001), сироватці ղ²ᵪ=0,49 (р<0,01) та у клітинах крові відповідно – ղ²ᵪ=0,51 

(р<0,01). У холодну пору року врівноваженість нервових процесів достовірно 

впливає лише на вміст Калію в цільній крові – ղ²ᵪ= 0,36 (р<0,05).  

0,36* 0,34*
0,28*

0,25*

0,15

0,63***

0,54***
0,49** 0,51**

0,00

0,12 0,12
0,08

0,11

0,00

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Цільна кров Плазма Сироватка крові Клітини крові Трансмембранний 

потенціал

у
м

. 
о
д

.

Сила Врівноваженість Рухливість



111 
 

Сила нервових процесів у теплу пору року достовірно лімітує вміст 

Калію у цільній крові, плазмі, сироватці та клітинах крові корів – ղ²ᵪ = 0,25–

0,36 (р<0,05).  

 

Рис. 3.5. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на вміст 

Калію в крові корів взимку (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Тоді, як у холодну пору року сила нервових процесів у більшій мірі 

впливала  на вміст Калію, зокрема її вплив на вміст цього елементу в клітинах 

крові становив – ղ²ᵪ=0,61 (р<0,001), плазмі крові –ղ²ᵪ =0,46 (р<0,01), сироватці 

ղ²ᵪ =0,43 (р< 0,01) та у клітинах крові відповідно – ղ²ᵪ = 0,60 (р< 0,01). 

Отже, сила нервових процесів у більшій мірі лімітує вміст Калію у крові 

взимку, тоді, як врівноваженість – у теплу пору року. Рухливість нервових 

процесів у корів достовірно не впливає на вміст Калію у крові. 

Регресійним аналізом встановлено залежність вмісту Калію у крові корів 

від основних характеристик нервових процесів (табл. 3.9).  
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Таблиця 3.9 

Регресійний аналіз залежності вмісту Калію у крові корів від основних 

характеристик нервових процесів (ум. од.; n=16) 

Показник 

Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Цільна кров 

Коефіцієнт регресії  16,07* 23,19*** 17,8** 12,85 5,35 3,35 

R-квадрат 0,27* 0,65*** 0,39** 0,23 0,04 0,02 

Плазма 

Коефіцієнт регресії 1,38* 3,64*** 1,42* 1,44 0,60 0,65 

R-квадрат 0,26* 0,55*** 0,33* 0,10 0,06 0,02 

Сироватка крові 

Коефіцієнт регресії 1,34 3,57*** 1,52* 1,22 0,42 0,45 

R-квадрат 0,20 0,54*** 0,30* 0,07 0,02 0,01 

Клітини крові 

Коефіцієнт регресії 23,52 35,56*** 27,22* 15,12 11,96 6,04 

R-квадрат 0,18 0,63*** 0,28* 0,13 0,05 0,02 

Трансмембранний потенціал 

Коефіцієнт регресії -0,28 -1,94*** -0,10 -0,82 0,00 -0,43 

R-квадрат 0,17 0,42*** 0,03 0,09 0,00 0,02 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Так, влітку при зміні сили нервових процесів на одну одиницю, вміст 

Калію в цільній крові змінюється у такому самому напрямку на 16,1 мг/100 мл 

(р<0,05), а у плазмі крові на 1,38 мг/100 мл (р<0,05).  

Коефіцієнт детермінації сили нервових процесів зі вмістом Калію 

свідчить, що влітку до 27 % (р<0,05) вмісту даного елемента в цільній крові 

корів та до 26 % (р<0,01) варіацій його вмісту у плазмі крові можуть бути 

зумовлені силою нервових процесів.  
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Слід відмітити відсутність достовірного впливу сили нервових процесів 

на вміст Калію у сироватці та клітинах крові влітку. На відміну від цього взимку 

при зміні сили нервових процесів на одну одиницю, вміст Калію змінюється у 

такому самому напрямку: в цільній крові на 17,8 мг/100 мл (р<0,01); плазмі 

крові на 3,64 мг/100 мл (р<0,001) сироватці крові на 3,57 мг/100 мл (р<0,001); 

клітинах крові на 35,56 мг/100 мл (р<0,001). Коефіцієнт детермінації  сили 

нервових процесів зі вмістом Калію свідчить, що взимку від 54 до 65 % 

(р<0,001) вмісту даного елемента в різних фракціях крові корів можуть бути 

зумовлені силою нервових процесів, також достовірний показник коефіцієнта 

регресії трансмембранного потенціалу за Калієм з силою нервових процесів 

взимку був (b =–1,94; р<0,001).  

Отже, взимку при зміні сили нервових процесів на одну одиницю, 

показник трансмембранного потенціалу змінюється у протилежному напрямку 

на 1,94 ум. од. (р<0,001) та до 42 % (р<0,001) варіацій даного показника 

залежить від сили нервових процесів. 

При зміні врівноваженості нервових процесів на одну одиницю, вміст 

Калію влітку в цільній крові та клітинах крові змінюється у такому самому 

напрямку на 17,8 мг/100 мл (р<0,01) та 27,2 мг/100 мл (р<0,05), а у плазмі та 

сироватці крові відповідно на 1,42–1,52 мг/100 мл (р<0,05).  

Коефіцієнт детермінації  врівноваженості нервових процесів з вмістом 

Калію свідчить, що влітку від 28 до 39 % (р<0,05) варіацій вмісту даного 

елемента у різних фракціях крові корів можуть бути зумовлені 

врівноваженістю нервових процесів. Регресійний аналізом достовірної 

залежності вмісту Калію у різних фракціях крові корів від рухливості нервових 

процесів не встановлено. 

Результати аналізу впливу типу вищої нервової діяльності та пори року 

на вміст Калію в крові корів наведено у таблиці 3.10.  
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Таблиця 3.10 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу типу вищої нервової 

діяльності та пори року на вміст Калію в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-

значення 

F критичне 

Цільна кров 

Тип ВНД 12201,4 3 4067,1 14,8 < 0,001 3,01 

Пора року 135,3 1 135,30 0,49 0,49 4,26 

Взаємозв’язок 889,9 3 296,65 1,08 0,376 3,01 

Внутрішня 6593,5 24 274,73    

Всього 19820,2 31     

Плазма 

Тип ВНД 138,1 3 46,03 6,33 0,003 3,01 

Пора року 60,2 1 60,22 8,29 0,008 4,26 

Взаємозв’язок 31,3 3 10,43 1,44 0,257 3,01 

Внутрішня 174,4 24 7,27    

Всього 404,0 31     

Сироватка крові 

Тип ВНД 135,5 3 45,17 5,6 0,005 3,01 

Пора року 61,3 1 61,33 7,61 0,011 4,26 

Взаємозв’язок 33,8 3 11,27 1,4 0,268 3,01 

Внутрішня 193,5 24 8,06    

Всього 424,1 31     

Клітини крові 

Тип ВНД 26977,2 3 8992,4 8,62 < 0,001 3,01 

Пора року 3764,5 1 3764,5 3,61 0,07 4,26 

Взаємозв’язок 4705,6 3 1568,5 1,5 0,239 3,01 

Внутрішня 25046,9 24 1043,6    

Всього 60494,2 31     

Трансмембранний потенціал 

Тип ВНД 23,4 3 7,79 2,73 0,066 3,01 

Пора року 13,3 1 13,31 4,67 0,041 4,26 

Взаємозв’язок 12,3 3 4,12 1,44 0,256 3,01 

Внутрішня 68,5 24 2,85    

Всього 117,5 31     

 

Встановлено достовірну залежність між типом вищої нервової діяльності 

та вмістом Калію у цільній крові (F =14,8>FU = 3,01; р<0,001), плазмі (F= 6,33 

>FU= 3,01; р<0,01), сироватці крові (F = 5,6>FU =3,01; р<0,01) та клітинах крові 

корів    (F =8,6>FU =3,01; р<–0,001).  
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Показник трансмембранного потенціалу за Калієм достовірно не 

залежить від типу вищої нервової діяльності корів (F =2,73<FU= 3,01; р>0,05). 

На відміну від цього пора року чинить достовірний вплив на показник 

трансмембранного потенціалу за Калієм у крові корів (F =4,67>FU = 4,26; 

р< 0,05). 

Слід також відмітити, що на відміну від типологічних характеристик 

нервової системи пора року не має достовірного впливу на вміст Калію у 

цільній крові (F =0,49<FU=4,26; р>0,05) та її клітинах (F=3,61<FU=4,26; 

р>0,05). Однак, пора року має достовірний вплив як на вміст Калію у плазмі 

(F=8,29>FU= 4,26;  р<0,01)  так і у сироватці крові (F=7,61>FU= 4,26; р<0,05) 

корів. 

При аналізі вмісту Калію в сироватці крові корів достовірну взаємодію 

між типологічними особливостями нервової системи та порою року не 

встановлено (F =0,24–0,38< FU= 3,01; р>0,05).  

 

3.2.3.Вплив основних характеристик нервових процесів на натрій-

калієве відношення у крові корів 

 Встановлено, що у тварин з різними типами вищої нервової діяльності 

показник натрій-калієве відношення в різних фракціях крові дещо різнився, 

однак не виходив за фізіологічні межі. Зокрема, показник натрієво-калієвого 

відношення у цільній крові, сироватці крові та клітинах крові корів залежно від 

типу ВНД та пори року становив відповідно 1,6–2,5 ум. од., 15,1–21,5 ум. од. 

та 0,11–0,18 ум. од. (табл. 3.11).Відмітимо, що у корів СВР та СВІ типу ВНД 

даний показник у різних фракціях крові незалежно від пори року достовірно не 

різниться. На відміну від цього у корів СН типу ВНД показник натрій-калієвого 

відношення у різних фракціях крові влітку був достовірно більший від таких 

показників у корів СВР типу ВНД 

Так, даний показник у цільний крові, сироватці крові та клітинах крові 

більше відповідно на 28,9 % (р<0,001), 16,0 % (р<0,01) та 37,3 % (р<0,001) від 
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показників корів СВР типу ВНД. Однак, взимку, даний показник у тварин СН 

типу ВНД достовірно не відрізняється від такого у корів СВР типу ВНД. 

Таблиця 3.11 

Натрій-калієве відношення у крові корів з різними типами вищої 

нервової діяльності залежно від пори року (ум. од.; М±m, n=5) 

Субстрат Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Літо 

Цільна кров 1,78±0,08 1,73±0,11 2,3±0,11*** 2,54±0,15*** 

Сироватка крові 17,37±0,62 17,12±1,45 20,16±0,34** 21,51±1,04*** 

Клітини крові 0,12±0,01 0,12±0,01 0,17±0,01*** 0,18±0,01*** 

Зима 

Цільна кров 1,6±0,10 1,57±0,07 1,73±0,12 2,20±0,05*** 

Сироватка крові 15,08±1,2 15,39±1,59 14,51±1,32 20,57±1,12*** 

Клітини крові 0,11±0,01 0,12±0,01 0,13±0,01 0,17±0,01*** 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 

– ***. 

 

У корів слабкого типу ВНД показник натрієво-калієвого відношення у 

різних фракціях крові незалежно від пори року був достовірно більший від 

таких показників у корів сильних типів ВНД. Зокрема, даний показник влітку 

в цільний крові, сироватці крові та клітинах крові більше у корів слабкого типу 

ВНД відповідно на 42,3 % (р<0,001), 23,8 % (р<0,001) та 48,5 % (р<0,001) від 

показників корів СВР типу. Взимку, показник відношення Натрію до Калію в 

цільний крові, сироватці крові та клітинах крові корів слабкого типу ВНД був 

більше відповідно на 37,0 % (р<0,001), 36,4 %  (р< 0,001) та 46,4 % (р<0,001) 

від показників корів СВР типу. 

Потрібно відмітити, що пора року достовірно не впливає на відношення 

вмісту Натрію до Калію в різних фракціях крові корів з СВР та СВІ типом ВНД. 

На відміну від цього у корів з СН типом ВНД даний показник у різних фракціях 

крові був на 24,7–28,0 % (р<0,01–0,001) меншим у холодну пору року ніж 
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влітку. Тоді, як у корів слабкого типу ВНД показник натрієво-калієвого 

відношення лише у цільній крові був достовірно меншим взимку на 13,5 % 

(р<0,05) відповідно до показників цих тварин влітку. 

Проведеними дослідженнями встановлено взаємозв’язок натрієво-

калієвого відношення з основними характеристиками нервових процесів у  

крові корів  залежно від пори року (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Взаємозв’язок (r) натрієво-калієвого відношення в крові корів з 

основними характеристиками нервових процесів (ум. од., n=16). 

Параметри 
Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Цільна кров 
Літо -0,59* -0,64** -0,29 

Зима -0,84*** -0,54* -0,14 

Сироватка крові  
Літо -0,53* -0,55* -0,26 

Зима -0,77*** -0,30 -0,14 

Клітини крові  
Літо -0,58** -0,60** -0,30 

Зима -0,87*** -0,49 -0,30 

            Примітка. Показники достовірні при: р< 0,05 – *; р< 0,01 – **; р<0,001 – *** 

 

Встановлено, що сила нервових процесів як влітку (r=–0,53–0,58; р<0,05–

0,01), так і взимку обернено пов’язана з показником натрієво-калієвого 

відношення в цільній крові, сироватці та клітинах крові корів  (r=–0,77–0,871; 

р< 0,001).  

Врівноваженість нервових процесів влітку обернено пов’язана з вмістом 

Калію у цільній крові (r=–0,64; р<0,01), сироватці крові (r=–0,55; р<0,05) та 

клітинах крові (r =–0,60; р<0,01).  

Однак взимку врівноваженість нервових процесів прямо пов’язана лише 

з вмістом даного металу у цільній крові корів (r=0,54; р<0,05). Рухливість 

нервових процесів, незалежно від пори року, достовірно не взаємопов’язана з 

показником натрієво-калієвого відношення в різних фракціях крові корів. 
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Як показано на рис. 3.6. основні характеристики нервових процесів 

впливають на натрієво-калієве відношення в крові корів. Сила нервових 

процесів у теплу пору року достовірно лімітує вміст Калію у цільній крові, 

сироватці та клітинах крові корів – ղ²ᵪ = 0,33–0,43 (р<0,05–0,01). Тоді, як у 

холодну пору року показник сили впливу на вміст цього елементу значно 

більший – ղ²ᵪ=0,52–0,69  (р<0,01–0,001).  

 

 

Рис. 3.6. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на 

натрієво-калієве відношення в крові корів у різні пори року (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05–*; р<0,01–**; р<0,001–***. 

 

На відміну від сили, врівноваженість нервових процесів більший вплив 

на натрієво-калієве відношення у цільній крові, сироватці та клітинах крові 

корів чинить влітку –ղ²ᵪ=0,52–0,70 (р<0,001). У холодну пору року 

врівноваженість нервових процесів достовірно впливає лише на даний 

показник в цільній крові та її клітинах – ղ²ᵪ =0,37–0,41 (р< 0,05). 

Незалежно від пори року рухливість нервових процесів у корів 

достовірно не впливає на натрієво-калієве відношення в крові корів (ղ²ᵪ=0,05–

0,22).  

Отже, сила нервових процесів у більшій мірі лімітує натрієво-калієве 

відношення у крові взимку, тоді, як врівноваженість – влітку. Рухливість 
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нервових процесів у корів достовірно не впливає на натрієво-калієве 

відношення у крові корів незалежно від пори року. Регресійним аналізом 

встановлено залежність натрієво-калієвого відношення у крові корів від 

основних характеристик нервових процесів (табл. 3.13). Так, при зміні сили чи 

врівноваженості нервових процесів на одну одиницю, натрієво-калієвє 

відношення в цільній крові залежно від пори року змінюється у протилежному 

напрямку на 0,17–0,30 ум. од. (р<0,05–0,001).  

Таблиця 3.13 

Регресійний аналіз залежності натрієво-калієвого відношення у крові 

корів від основних характеристик нервових процесів (ум. од.; n=16) 

Показник 

Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Цільна кров 

Коефіцієнт регресії -0,28* -0,30*** -0,28** -0,17* -0,13 -0,05 

R-квадрат 0,34* 0,71*** 0,41** 0,29* 0,09 0,02 

Сироватка крові 

Коефіцієнт регресії -1,59* -3,1*** -1,54* -1,1 -0,71 -0,53 

R-квадрат 0,28* 0,59*** 0,31* 0,09 0,07 0,02 

Клітини крові 

Коефіцієнт регресії -0,02* -0,03*** -0,02* -0,01 -0,01 -0,01 

R-квадрат 0,33* 0,76*** 0,35* 0,24 0,09 0,07 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р< 0,01 – **; р< 0,001 – *** 

 

Коефіцієнт детермінації сили та врівноваженості нервових процесів з 

натрієво-калієвим відношенням в цільній крові корів свідчить, що 34 % 

(р<0,05) і 41 % (р<0,01) влітку та до 71 % (р<0,001) і 29 % (р<0,05) взимку 

варіацій вмісту даного елемента у клітинах крові корів можуть бути зумовлені 

відповідно силою та врівноваженістю нервових процесів. 

Крім цього встановлено, що при зміні сили чи врівноваженості нервових 

процесів на одну одиницю, натрієво-калієвє відношення в сироватці крові та 
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клітинах крові влітку змінюється у протилежному напрямку відповідно на 

1,54–1,59 ум. од. (р<0,05) та 0,02 ум. од. (р<0,05). Тоді, як взимку лише сила 

нервових процесів лімітує даний показник у сироватці крові (b =–3,1; р<0,001) 

та клітинах крові (b=–0,03; р<0,001), таким чином взимку до 59 % (р<0,001) 

варіацій даного показника у сироватці крові та до 76 % – у клітинах крові 

можуть бути зумовлені силою нервових процесів.  

Достовірної залежності натрієво-калієвого відношення у різних фракціях 

крові корів від рухливості нервових процесів не встановлено (b=–0,01–0,53;  

р>0,05). Дисперсійний аналізу впливу типу вищої нервової діяльності та пори 

року на натрієво-калієве відношення в крові корів наведено у таблиці 3.14.  

Таблиця 3.14 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу типу вищої нервової 

діяльності та пори року на натрієво-калієве відношення в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Цільна кров 

Тип ВНД 2,66 3 0,886 21,01 < 0,001 3,01 

Пора року 0,78 1 0,78 18,5 < 0,001 4,26 

Взаємозв’язок 0,218 3 0,073 1,72 0,189 3,01 

Внутрішня 1,012 24 0,042    

Всього 4,667 31     

Сироватка крові 

Тип ВНД 124,3 3 41,42 7,78 < 0,001 3,01 

Пора року 56,4 1 56,36 10,59 0,003 4,26 

Взаємозв’язок 25,7 3 8,58 1,61 0,213 3,01 

Внутрішня 127,7 24 5,322    

Всього 334,1 31     

Клітини крові 

Тип ВНД 0,017 3 0,006 16,4 < 0,001 3,01 

Пора року 0,003 1 0,003 8,35 0,008 4,26 

Взаємозв’язок 0,002 3 0,001 1,73 0,187 3,01 

Внутрішня 0,008 24 0    

Всього 0,03 31     
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Встановлено достовірну залежність між типом вищої нервової діяльності 

та натрієво-калієве відношенням в цільній крові, сироватці крові та її клітинах       

(F=7,8–21,0>FU=3,01; р<0,001). Пора року також у великій мірі впливає на 

натрієво-калієве відношення в цільній крові (F=18,5> FU=4,26; р<0,001), 

сироватці крові (F=10,6>FU=4,26; р<0,01) та клітинах крові корів (F=8,35>FU= 

4,26; р<0,01). Слід відмітити, що при аналізі натрієво-калієвого відношення в 

різних фракціях крові корів достовірної взаємодії між типологічними 

особливостями нервової системи та порою року не встановлено (F=0,19–

0,218<FU=3,01; р>0,05). Отже, проведені дослідження вказують на істотний 

вплив основних характеристик коркових нервових процесів на вміст Натрію та 

Калію в крові корів. 

Результати досліджень представлені у підрозділі опубліковані у роботах 

[ 72,74]. 

  

3.2.4 Вміст Натрію у крові корів з різним вегетативним статусом 

 Проведені дослідження свідчать, що у тварин з різним тонусом 

автономної нервової системи вміст Натрію в різних фракціях крові не виходив 

за фізіологічні межі (табл. 3.15).  

Таблиця 3.15 

Вміст Натрію у крові корів різного вегетативного статусу залежно 

від пори року (г/л; М±m, n=5) 

Субстрат 
Вегетативний статус 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Літо 

Цільна кров 2,81±0,05 2,80±0,07 2,85±0,10 

Сироватка крові 3,34±0,09 3,33±0,07 3,29±0,09 

Клітини крові 0,43±0,02 0,42±0,02 0,47±0,02* 

Naклітин/Naсироватки 0,127±0,003 0,127±0,004 0,142±0,004** 

Зима 

Цільна кров 2,52±0,02 2,48±0,06 2,49±0,06 
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Сироватка крові 3,30±0,05 3,21±0,05 3,12±0,04 

Клітини крові 0,43±0,03 0,41±0,04 0,51±0,03** 

Naклітин/Naсироватки 0,131±0,004 0,128±0,005 0,164±0,005*** 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р<0,05-*; р<0,01-**; р<0,001-*** 

 

Зокрема, вміст Натрію у цільній крові корів залежно від вегетативного 

статусу тварин та пори року становив 2,5–2,8 г/л, у сироватці крові – 3,1–3,3 

г/л та у клітинах крові відповідно – 0,41–0,51 г/л. Слід відмітити, що як у теплу 

так і в холодну пору року в різних фракціях крові корів-нормотоніків та корів-

ваготоніків вміст Натрію достовірно не різниться.  

Пора року чинить значний вплив на вміст Натрію в різних фракціях крові 

корів. У корів різного вегетативного статусу вміст Натрію в цільній крові 

взимку був достовірно меншим від цих показників влітку. Зокрема, у корів 

нормо-, ваго- та симпатикотоніків вміст елемента в цільній крові взимку був 

меншим відповідно на 9,8 % (р<0,01), 11,2 % (р<0,01) та 13,0 % (р<0,001) від 

показників цих тварин у теплу пору року. Тоді, як вміст Натрію в сироватці та 

клітинах крові цих тварин у теплу і в холодну пору року достовірно не 

відрізняється. 

Крім цього у тварин-симпатикотоніків, незалежно від пори року, вміст 

даного елемента в цільній крові та сироватці крові також достовірно не 

відрізнявся від показників корів з іншим вегетативним статусом. Однак, вміст 

Натрію в клітинах крові корів-симпатикотоніків був більше влітку на 9,3 % 

(р<0,05), а взимку на 16,0 % (р<0,05) від показників корів-нормотоніків. 

Відношення вмісту Натрію в клітинах крові до такого у сироватці крові 

корів (Naклітин/Naсироватки) залежно від пори року становить 0,127–0,164 ум. од. 

Слід відмітити, що значення даного показника у крові корів симпатикотоніків 

достовірно більше від такого у тварин-нормотоніків залежно від пори року на 

11,6–25,3 % (р<0,01–0,001). Потрібно відмітити, що пора року чинить 

достовірний вплив на відношення вмісту Натрію в клітинах крові до такого в 

сироватці крові лише у корів-симпатикотоніків. Так, влітку у крові цих тварин 
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значення цього показника біло на 15,4 % (р<0,01) меншим відповідно до такого 

у холодну пору року. 

На рис. 3.7. показано вплив вегетативного статусу корів на вміст Натрію 

в крові корів залежно від пори року. Встановлено, що переважання впливу на 

роботу серця парасимпатичного відділу автономної нервової системи влітку не 

чинить вплив на вміст Натрію у крові корів (ղ²ᵪ=0,00), тоді, як взимку 

встановлено достовірний вплив тонусу АНС у корів-ваготоніків на вміст 

Натрію у сироватці крові –ղ²ᵪ=0,51 (р<0,05), однак, вплив на вміст елемента у 

цільній крові та її клітинах залишається недостовірним (ղ²ᵪ =0,08–0,09).  

 

Рис. 3.7. Вплив вегетативного статусу корів (ղ²ᵪ) на вміст Натрію в крові 

залежно від пори року (ум. од., n=12). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу автономної 

нервової системи влітку чинить вплив на вміст Натрію лише у клітинах крові 

корів – ղ²ᵪ=0,58 (р<0,05), тоді, як взимку встановлено достовірний вплив 

тонусу автономної нервової системи у корів-симпатикотоніків на вміст Натрію 

у сироватці крові –ղ²ᵪ=0,83 (р<0,01) та клітинах крові –ղ²ᵪ=0,70 (р<0,01). Вплив 

тонусу автономної нервової системи у корів-симпатикотоніків вміст елемента 

у цільній крові у різні пори року недостовірний (ղ²ᵪ =0,09–0,16).  
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Як видно з рис. 3.8, достовірних взаємозв’язків тонусу автономної 

нервової системи у корів з вмістом Натрію у різних фракціях крові корів влітку 

встановлено не було. 

 

Рис. 3.8. Взаємозв’язок (r) вмісту Натрію в крові корів з тонусом 

автономної нервової системи влітку (ум. од., n=16). 

 

На відміну від цього взимку (рис. 3.9), переважання парасимпатичного 

відділу автономної нервової системи у корів обернено взаємопов’язано з 

вмістом Натрію в сироватці крові (r=–0,94; р<0,001). Достовірних 

взаємозв’язків тонусу автономної нервової системи у корів-симпатикотоніків з 

вмістом Натрію у різних фракціях крові корів встановлено не було. 

 

Рис. 3.9. Взаємозв’язок (r) вмісту Натрію в крові корів з тонусом 

автономної нервової системи взимку (ум. од., n=16). 
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Регресійним аналізом встановлено залежність вмісту Натрію у крові 

корів від тонусу автономної нервової системи (табл. 3.16).  

Таблиця 3.16 

Регресійний аналіз залежності вмісту Натрію в крові корів від тонусу 

автономної нервової системи (ум. од.; n=16) 

Показник 

Субстрат 

Цільна кров Сироватка крові Клітини крові 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Коефіцієнт регресії 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003* 0,004** 

R-квадрат 0,12 0,01 0,02 0,27 0,41* 0,57** 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Так, незалежно від пори року при зміні різниці частоти серцевих 

скорочень за тригеміновагального тесту у корів на одну одиницю, вміст Натрію 

в клітинах крові змінюється у такому самому напрямку на 0,003–0,004 г/л 

(р<0,05–0,01).  

При цьому коефіцієнт детермінації  вказує, що до 41 % (р<0,05) влітку та 

взимку до 57 % (р<0,01) варіацій вмісту даного елемента у клітинах крові корів 

можуть бути зумовлені тонусом автономної нервової системи тварин.  

Слід відмітити, що регресійним аналізом достовірної залежності вмісту 

Натрію у цільній крові та її сироватці від вегетативного статусу тварин не 

встановлено  (b = 0,000). 

Двофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної нервової 

системи на вміст Натрію в крові корів наведено у таблиці 3.17.  

 

 

 

Таблиця 3.17 
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Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної 

нервової системи на вміст Натрію в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-

значення 
F критичне 

Цільна кров 

Тонус АНС 0,003 2 0,002 0,38 0,687 3,55 

Пора року 0,627 1 0,627 154,88 < 0,001 4,41 

Взаємозв’язок 0,006 2 0,003 0,70 0,512 3,55 

Внутрішня 0,073 18 0,004    

Всього 0,709 23     

Сироватка крові 

Тонус АНС 0,052 2 0,026 5,31 0,015 3,55 

Пора року 0,07 1 0,07 14,41 0,001 4,41 

Взаємозв’язок 0,018 2 0,009 1,86 0,185 3,55 

Внутрішня 0,088 18 0,005    

Всього 0,228 23     

Клітини крові 

Тонус АНС 0,025 2 0,012 16,26 < 0,001 3,55 

Пора року 0,001 1 0,001 1,39 0,254 4,41 

Взаємозв’язок 0,003 2 0,002 2,22 0,137 3,55 

Внутрішня 0,014 18 0,001    

Всього 0,043 23     

 

Встановлено, що між тонусом автономної нервової системи та вмістом 

Натрію у цільній крові корів достовірної залежності не встановлено (F =1,69< 

FU= 3,55; р>0,05), тоді, як вміст цього елементу в клітинах крові (F=16,3>FU= 

3,55; р<0,001) та сироватці крові (F=5,31 >FU= 3,55; р< 0,05) залежить від 

вегетативного статусу корів. На відміну від тонусу автономної нервової 

системи пора року не має достовірного впливу на вміст Натрію у клітинах крові 

корів (F=1,39<FU=4,41; р>0,05), тоді, як її вплив на вміст елемента в цільній 

крові (F =154,9>FU=4,41; р<0,001) та її сироватці (F=14,4>FU=4,41; р<0,001) 

достовірний. 
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Слід відмітити, що при аналізі вмісту Натрію в цільній крові, сироватці 

та клітинах крові корів достовірну взаємодію між вегетативним статусом корів 

та порою року не встановлено (F=0,70–2,22< FU= 3,55; р>0,05).  

 

3.2.4.1 Вміст Калію у крові корів з різним вегетативним статусом  

Проведені дослідження свідчать, що у тварин з різни тонусом автономної 

нервової системи вміст Калію в різних фракціях крові не виходив за 

фізіологічні межі (табл. 3.18).  

Таблиця 3.18 

Вміст Калію у крові корів різного вегетативного статусу залежно від 

пори року (мг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат 
Вегетативний статус 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Літо 

Цільна кров 157,7±3,9 165,8±5,2 140,8±2,8* 

Плазма 16,7±0,4 15,8±1,0 14,0±0,6** 

Сироватка крові 18,2±0,5 17,7±1,1 15,5±0,7* 

Клітини крові 348,5±8,9 358,8±6,9 317,5±3,4* 

Трансмембранний 

потенціал 
20,9±1,0 22,9±1,5 22,8±1,3 

Зима 

Цільна кров 170,3±8,0 152,3±3,1 131,5±7,6* 

Плазма 19,4±0,5 17,0±1,6 16,3±2,0 

Сироватка крові 21,5±0,6 17,8±2,1 18,7±2,5 

Клітини крові 366,2±3,0 355±3,4* 330,8±5,3*** 

Трансмембранний 

потенціал 
18,9±0,6 21,5±2,0 21,2±2,6 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05-*; р < 0,01-**; р < 0,001-

***. 

Зокрема, вміст Калію у цільній крові корів залежно від вегетативного 

статусу та пори року становив 130–170 мг/100 мл, у плазмі – 14–19 мг/100 мл, 

у сироватці крові – 15,5–21,5 мг/100 мл та у клітинах крові відповідно – 318–

366 мг/100 мл.  
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Встановлено, що як у теплу пору року в різних фракціях крові нормо- та 

ваготоніків вміст Калію достовірно не різниться. Тоді, як взимку в корів-

ваготоніків лише вміст Калію в клітинах крові був на достовірно меншому 

рівні (на 16,0 %; р < 0,05) від такого у корів-нормотоніків. 

В тварин-симпатикотоніків у теплу пору року вміст Калію в цільній крові 

менше на 10,7 % (р<0,05), в плазмі крові – на 16,0 % (р<0,01), в сироватці крові 

– на 14,9 % (р<0,05) та у клітинах крові – на 8,9 % (р<0,05) від показників корів-

нормотоніків. Тоді, як у теплу пору року вміст Калію в цільній крові був лише 

достовірно менше у цільній крові (на 10,7 %; р< 0,05) та у клітинах крові (на 

9,7 %; р<0,001) від показників корів-нормотоніків. 

Показник трансмембранного потенціалу за Калієм у різних фракціях 

крові незалежно від пори року в корів різного вегетативного статусу 

достовірно не відрізняється. 

Слід відмітити, що пора року чинить вплив на вміст Калію в різних 

фракціях крові корів. У корів-нормо- та ваготоніків у холодну пору року вміст 

Калію в плазмі та сироватці крові більше на 16,13–20,3 % (р<0,05–0,01) від 

показників тварин-нормотоніків. У корів-ваготоніків лише вміст цього металу 

в цільній крові взимку достовірно менший (на 8,1 %; р<0,05) від такого у цих 

тварин влітку. Тоді, як вміст Калію в клітинах крові цих тварин у теплу і в 

холодну пору року достовірно не відрізняється. 

Встановлено вплив вегетативного статусу корів на вміст Калію в крові 

тварин залежно від пори року (табл. 3.19).  

Переважання впливу на роботу серця парасимпатичного відділу 

автономної нервової системи влітку не чинить вплив на вміст Калію у різних 

фракціях крові корів (ղ²ᵪ=0,02–0,20), тоді, як взимку встановлено достовірний 

вплив тонусу автономної нервової системи у корів-ваготоніків на вміст Калію 

у клітинах крові –ղ²ᵪ=0,51 (р<0,05), однак, вплив на вміст елемента у цільній 

крові, її сироватці та плазмі залишається недостовірним (ղ²ᵪ=0,25–0,42).  
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Таблиця 3.19 

Вплив вегетативного статусу корів (ղ²ᵪ) на вміст Калію в крові 

залежно від пори року (ум. од., n=12) 

Субстрат 

Тонус АНС 

Ваготоніки Симпатикотоніки 

Літо Зима Літо Зима 

Цільна кров 0,20 0,42 0,67* 0,67* 

Плазма 0,09 0,25 0,68** 0,29 

Сироватка крові 0,02 0,33 0,64* 0,17 

Клітини крові 0,12 0,51* 0,64* 0,85*** 

Трансмембранний потенціал 0,18 0,20 0,18 0,11 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу автономної 

нервової системи влітку чинить вплив на вміст Калію лише у цільній крові –ղ²ᵪ 

=0,67 (р<0,05), плазмі крові – ղ²ᵪ=0,68 (р<0,01), сироватці крові – ղ²ᵪ=0,64 

(р<0,05) та клітинах крові корів –ղ²ᵪ=0,64 (р<0,05), тоді, як взимку встановлено 

достовірний вплив тонусу автономної нервової системи у корів-

симпатикотоніків на вміст Калію лише у цільній крові – ղ²ᵪ= 0,673 (р<0,05) та 

клітинах крові –ղ²ᵪ=0,85 (р<0,001). Вплив тонусу автономної нервової системи 

як у корів-симпатико- так і ваготоніків на трансмембранний потенціал за 

Калієм у різні пори року недостовірний (ղ²ᵪ=0,11–0,20).  

Встановлено взаємозв’язок автономної нервової системи у корів з 

вмістом Калію у крові залежно від пори року (табл. 3.10–3.11).  



130 
 

 

Рис. 3.10. Взаємозв’язок (r) вмісту Калію в крові корів з тонусом 

автономної нервової системи влітку (ум. од., n=16). 

 

Встановлено, що переважання тонусу парасимпатичної нервової системи 

у корів-ваготоніків достовірно не пов’язано з вмістом Калію у різних фракціях 

крові корів влітку. Тоді, як взимку дані взаємозв’язки тільки посилюються. 

Натомість переважання симпатичного тонусу у корів-симпатикотоніків 

обернено пов’язано з вмістом Калію у цільній крові, плазмі, сироватці та 

клітинах крові (r=–0,75–0,82; р<0,05). Взимку переважання парасимпатичного 

відділу автономної нервової системи у корів-ваготоніків прямо пов’язано з 

вмістом Калію у цільній крові (r=0,70; р< 0,05). 

Переважання симпатичного відділу автономної нервової системи 

супроводжується становленням обернених кореляційних зв’язків з вмістом 

досліджуваного елементу в цільній крові (r =–0,73; р<0,05). Крім цього, взимку 

тонус автономної нервової системи у корів-симпатикотоніків обернено 

пов'язаний з вмістом Калію в клітинах крові корів (r =0,87; р<0,01). 
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Рис. 3.11. Взаємозв’язок (r) вмісту Калію в крові корів з тонусом автономної 

нервової системи взимку (ум. од., n=16). 

 

Трансмембранний потенціал за Калієм незалежно від пори року 

достовірно невзаємопов’язаний з тонусом автономної нервової системи у 

корів. Регресійним аналізом встановлено залежність вмісту Калію у крові корів 

від тонусу автономної нервової системи (табл. 3.20).  

Таблиця 3.20 

Регресійний аналіз залежності вмісту Калію в крові корів від тонусу 

автономної нервової системи (ум. од.; n=16) 

Показник 

Субстрат 

Цільна кров Плазма Сироватка крові Клітини крові 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Коефіцієнт 

регресії 
-0,92** -0,83 -0,09 -0,01 -0,1* 0,05 -1,6** -1,03* 

R-квадрат 0,60** 0,2 0,28 0 0,33* 0,02 0,64** 0,44* 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Так, незалежно від пори року при зміні різниці частоти серцевих 

скорочень за тригеміновагального тесту у корів на одну одиницю, вміст Калію 

в клітинах крові змінюється у протилежному на 1,03–1,60 мг/100 мл (р<0,05–
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0,01). При цьому коефіцієнт детермінації  вказує, що до 64 % (р<0,01) влітку та 

до 44 % (р<0,05) варіацій вмісту даного елемента у клітинах крові корів взимку 

можуть бути зумовлені тонусом автономної нервової системи тварин. Крім 

цього влітку при зміні різниці частоти серцевих скорочень за 

тригеміновагального тесту у корів на одну одиницю, вміст Калію в цільній 

крові та її сироватці змінюється у протилежному відповідно на 0,92 мг/100 мл 

(р<0,05–0,01) та 0,10 мг/100 мл (р<0,05–0,01). При цьому коефіцієнт 

детермінації  вказує, що до 60 % (р<0,01) та до 33 % (р<0,05) варіацій вмісту 

даного металу відповідно у цільній крові та її сироватці влітку можуть бути 

зумовлені тонусом автономної нервової системи тварин. Слід відмітити, що 

регресійним аналізом достовірної залежності вмісту Калію у плазмі крові від 

вегетативного статусу тварин не встановлено (b=–0,09–0,01). 

Результати багатофакторного дисперсійного аналізу впливу тонусу 

автономної нервової системи та пори року на вміст Калію в крові корів 

наведено у таблиці 3.21.  

Таблиця 3.21 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної 

нервової системи на вміст Калію в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Цільна кров 

Тонус АНС 3536,6 2 1768,3 14,53 < 0,001 3,55 

Пора року 67,8 1 67,8 0,56 0,465 4,41 

Взаємозв’язок 782,1 2 391,0 3,21 0,064 3,55 

Внутрішня 2190,4 18 121,7    

Всього 6576,8 23     

Плазма 

Тонус АНС 34,1 2 17,1 3,05 0,072 3,55 

Пора року 25,0 1 25,0 4,47 0,049 4,41 

Взаємозв’язок 2,64 2 1,32 0,24 0,792 3,55 

Внутрішня 100,7 18 5,59    

Всього 162,4 23     

Сироватка крові 

Тонус АНС 33,6 2 16,8 1,97 0,168 3,55 

Пора року 30,0 1 30,0 3,52 0,077 4,41 
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Взаємозв’язок 13,2 2 6,61 0,78 0,475 3,55 

Внутрішня 153,3 18 8,52    

Всього 230,1 23     

Клітини крові 

Тонус АНС 5804,5 2 2902,3 23,38 < 0,001 3,55 

Пора року 493,2 1 493,2 3,97 0,062 4,41 

Взаємозв’язок 512,6 2 256,3 2,06 0,156 3,55 

Внутрішня 2234,1 18 124,1    

Всього 9044,5 23     

Трансмембранний потенціал 

Тонус АНС 25,8 2 12,9 1,22 0,318 3,55 

Пора року 17,1 1 17,1 1,62 0,22 4,41 

Взаємозв’язок 0,38 2 0,189 0,02 0,982 3,55 

Внутрішня 189,9 18 10,55    

Всього 233,2 23     

 

Встановлено достовірну залежність між тонусом автономної нервової 

системи та вмістом Калію у цільній крові (F=14,5>FU=3,55; р< 0,001) та 

клітинах крові корів (F=23,4>FU=3,55; р<0,001). Тоді, як показник 

трансмембранного потенціалу за Калієм та його вміст у  плазмі та сироватці 

крові достовірно не залежить від тонусу автономної нервової системи корів 

(F=1,22–3,05<FU=3,55;   р>0,05). На відміну від тонусу автономної нервової 

системи пора року не має достовірного  впливу на вміст Калію у цільній крові 

та її клітинах (F =0,56–3,97< FU =4,41; р>0,05), однак достовірно впливає як на 

вміст Калію у плазмі крові корів  (F=4,47>FU=4,41; р<0,05). Слід відмітити, що 

при аналізі вмісту Калію в сироватці крові корів достовірну взаємодію між 

тонусом автономної нервової системи та порою року не встановлено (F= 0,02–

3,21<FU = 3,55; р>0,05).  

 

3.2.4.2 Вплив тонусу автономної нервової системи на натрієво-

калієве відношення у крові корів  

Проведені дослідження свідчать, що у тварин з переважанням впливу 

парасимпатичного відділу автономної нервової системи показник натрієво-
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калієвого відношення в різних фракціях крові незалежно від пори року не 

відрізняється від такого у тварин-нормотоніків (табл. 3.22).  

Таблиця 3.22 

Натрієво-калієве відношення у крові корів з різним вегетативним 

статусом залежно від пори року (ум. од.; М±m, n=5) 

Субстрат 
Вегетативний статус 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Літо 

Цільна кров 1,78±0,05 1,7±0,06 2,03±0,02** 

Сироватка крові 18,38±0,39 19,04±1,3 21,43±1,18* 

Клітини крові 0,12±0,01 0,12±0,01 0,15±0,01** 

Зима 

Цільна кров 1,49±0,07 1,63±0,04 1,91±0,09** 

Сироватка крові 15,36±0,41 18,68±2,11 17,71±2,5 

Клітини крові 0,12±0,01 0,12±0,01 0,16±0,01** 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – 

***. 

 

Встановлено, що як у теплу пору року за переважання тонусу 

симпатичного відділу  автономної нервової системи показник натрієво-

калієвого відношення в цільній крові, сироватці крові та клітинах крові був 

більше відповідно на 13,5 %  (р<0,01), 16,6 % (р<0,05) та 20,5 % (р<0,01) від 

значень у корів-нормотоніків. Взимку, у корів-симпатикотоніків показник 

натрієво-калієвого відношення в цільній крові та клітинах крові був більше 

відповідно на 28,0–31,3 % (р<0,01) від значень у корів-нормотоніків. 

Слід відмітити, що пора року чинить вплив на показник натрієво-

калієвого відношення в різних фракціях крові корів. У корів-нормотоніків у 

холодну пору року показник натрієво-калієвого відношення в сироватці крові 

та цільній крові менше на 16,4–16,5 % (р<0,05–0,01) від показників цих тварин 

улітку. У корів-ваготоніків даний показник достовірно не залежить від пори 

року. Тоді, як показник натрієво-калієвого відношення в сироватці крові корів-
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симпатикотоніків у теплу пору року достовірно менше 17,4 % (р<0,05) від 

такого показника влітку. 

Проведеними дослідженнями встановлено вплив вегетативного статусу 

корів на натрієво-калієве відношення в крові корів залежно від пори року (рис. 

3.12).  

 

 

Рис. 3.12. Вплив тонусу автономної нервової системи (ղ²ᵪ) на натрієво-калієве 

відношення в крові корів у різні пори року (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р< 0,01 – **; р< 0,001 – ***. 

 

Переважання впливу на роботу серця парасимпатичного відділу 

автономної нервової системи у різні пори року не чинить вплив на натрієво-

калієве відношення у різних фракціях крові корів (ղ²ᵪ =0,04–0,38).  

Переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу автономної 

нервової системи влітку чинить вплив на натрієво-калієве відношення у 

цільній крові – ղ²ᵪ=0,76 (р<0,01) сироватці крові – ղ²ᵪ= 0,50 (р<0,05) та клітинах 

крові корів – ղ²ᵪ=0,74 (р<0,01), тоді, як взимку достовірний вплив тонусу АНС 

у корів-симпатикотоніків встановлено на натрієво-калієве відношення лише у 

цільній крові – ղ²ᵪ=0,71 (р<0,01) та клітинах крові – ղ²ᵪ= 0,77 (р<0,01).  
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Встановлено взаємозв’язок автономної нервової системи у корів з 

показником натрієво-калієвого відношення у крові залежно від пори року (рис. 

3.13).  

 

Рис. 3.13. Взаємозв’язок (r) натрієво-калієвого відношення в крові корів 

з різним вегетативним статусом (ум. од., n=12). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р< 0,01 – **; р< 0,001 – ***. 

 

Встановлено, що тонус автономної нервової системи у корів взимку 

достовірно не пов’язаний з показником натрієво-калієвого відношення у 

цільній крові (r = 0,56) та її сироватці (r= –0,17). Тоді, як у клітинах крові дані 

взаємозв’язки достовірні (r=–0,77; р<0,01). Влітку тонус автономної нервової 

системи у корів-ваготоніків прямо пов’язаний з показником натрієво-калієвого 

відношення у цільній крові (r =0,83; р< 0,001) та клітинах крові (r=0,82; р<0,01). 

Регресійним аналізом встановлено залежність показника натрієво-калієвого 

відношення у крові корів від тонусу автономної нервової системи (табл. 3.23).  

Так, незалежно від пори року при зміні різниці частоти серцевих скорочень за 

тригеміновагального тесту у корів на одну одиницю, натрієво-калієвого 

відношення в клітинах крові змінюється у тому самому напрямку на 0,003–

0,004 ум. од. (р<0,01–0,001). При цьому коефіцієнт детермінації  вказує, що 

незалежно від пори року 60–64 % (р<0,01–0,001) варіацій даного показника у 

клітинах крові корів зумовлені тонусом автономної нервової системи.  
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 Таблиця 3.23 

Регресійний аналіз залежності натрієво-калієвого відношення у крові 

корів від тонусу автономної нервової системи (ум. од.; n=16) 

Показник 

Основні характеристики нервових процесів 

Цільна кров Сироватка крові  Клітини крові  

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Коефіцієнт регресії 0,01*** 0,01 0,11 -0,06 0,004*** 0,003** 

R-квадрат 0,69*** 0,31 0,27 0,03 0,66*** 0,60** 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

  

Влітку при зміні різниці частоти серцевих скорочень за 

тригеміновагального тесту у корів на одну одиницю, натрієво-калієвє 

відношення в цільній крові змінюється у такому самому напрямку на 0,01     ум. 

од. (р<0,001).  

Коефіцієнт детермінації  вказує, що влітку до 69 % (р<0,01) варіацій 

натрієво-калієвого відношення в цільній крові корів можуть бути зумовлені 

тонусом автономної нервової системи. Слід відмітити, що достовірної 

залежності натрієво-калієвого відношення у сироватці крові від вегетативного 

статусу тварин не встановлено. 

Дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної нервової системи та пори 

року на натрієво-калієве відношення в крові корів наведено у таблиці 3.24. 

Встановлено достовірну залежність між вегетативним статусом корів та 

показником натрієво-калієвого відношенням в цільній крові та її клітинах 

(F=20,4–32,2>FU=3,55; р<0,001), однак даний показник у сироватці крові не 

залежав від тонусу АНС тварин (F=1,6< FU= 3,55; р>0,05).  

Пора року впливає на показник натрієво-калієвого відношення лише у 

цільній крові (F=11,6>FU=4,416; р< 0,001). Слід відмітити, що при аналізі 

натрієво-калієвого відношення в різних фракціях крові корів достовірної 

взаємодії між тонусом автономної нервової системи та порою року не 

встановлено (F =0,67–2,21 <FU=3,55; р>0,05).  
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Таблиця 3.24 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної нервової 

системи та пори року на натрієво-калієве відношення в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Цільна кров 

Тонус АНС 0,535 2 0,267 20,36 < 0,001 3,55 

Пора року 0,152 1 0,152 11,61 0,003 4,41 

Взаємозв’язок 0,058 2 0,029 2,21 0,139 3,55 

Внутрішня 0,236 18 0,013    

Всього 0,981 23     
Сироватка крові 

Тонус АНС 31,319 2 15,7 1,67 0,217 3,55 

Пора року 33,673 1 33,7 3,58 0,075 4,41 

Взаємозв’язок 12,539 2 6,27 0,67 0,526 3,55 

Внутрішня 169,288 18 9,41    

Всього 246,819 23     

Клітини крові 

Тонус АНС 0,006 2 0,003 32,2 < 0,001 3,55 

Пора року < 0,001 1 < 0,001 0,02 0,897 4,41 

Взаємозв’язок < 0,001 2 < 0,001 0,93 0,414 3,55 

Внутрішня 0,002 18 < 0,001    

Всього 0,008 23     

 

Пора року впливає на показник натрієво-калієвого відношення лише у 

цільній крові (F=11,6>FU=4,416; р< 0,001). Слід відмітити, що при аналізі 

натрієво-калієвого відношення в різних фракціях крові корів достовірної 

взаємодії між тонусом автономної нервової системи та порою року не 

встановлено (F =0,67–2,21 <FU=3,55; р>0,05).  

Отже, проведені дослідження вказують на істотний вплив тонусу 

автономної нервової системи та пори року на вміст Натрію, Калію та їх 

відношення в крові корів. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах [71,74]. 
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3.2.5. Кортико-вегетативні механізми регуляції обміну Фосфору та 

Кальцію у крові корів 

3.2.5.1.Вміст Фосфору у крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності  

 

Проведені дослідження свідчать, що у тварин з різним и типами ВНД 

вміст Фосфору в різних фракціях крові не виходив за фізіологічні межі. 

Зокрема, вміст Фосфору у цільній крові корів залежно від типу ВНД та пори 

року становив 20,6–25,9 мг/100 мл та достовірно різнився у корів з різними 

типами ВНД (табл. 3.25).  

Таблиця 3.25 

Вміст Фосфору у крові корів з різними типами вищої нервової діяльності 

залежно від пори року (мг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат 
Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Літо 

Цільна кров 25,89±0,37 23,08±1,2 24,17±0,63 22,15±0,25*

** 
Сироватка крові 12,95±0,27 12,9±0,21 12,93±0,48 11,6±0,36 

Клітини крові 52,22±1,3 50,93±2,06 48,48±1,04* 47,83±1,07* 

Зима 

Цільна кров 24,46±1,28 23,32±0,57 21,12±0,57* 20,6±0,66* 

Сироватка крові 11,85±0,1 12,25±0,41 11,33±0,54 10,85±0,71 

Клітини крові 51,3±1,12 53,59±1,45 49,68±1,51 46,42±1,11* 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р<0,05 – *; р< 0,01 – **; р<0,001 – 

***. 

 

Незалежно від пори року, у корів слабкого типу ВНД вміст елемента був 

на 14,4–15,8 % (р<0,05) меншим за такого у корів СВР типу. Вміст загального 

Фосфору у сироватці крові корів був 10,9–13,0 мг/100 мл, не виходив за 

фізіологічні значення та достовірно не різнився у корів з різними типами ВНД.  
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Встановлено, що вміст Фосфору в клітинах крові корів з СН та слабким 

типом ВНД влітку був меншим на 7,8–8,4 % (р<0,05) порівняно до показників 

корів з СВР типом, а взимку лише у корів з слабким типом ВНД менше на          

9,5 % (р<0,05) відповідно до показників корів з СВР типом.  

Пора року чинить достовірний вплив на вміст Фосфору в цільній крові 

та її сироватці лише у корів СН типу ВНД. Так, у корів з СН типом ВНД вміст 

Фосфору цільній та сироватці крові взимку більший на 12,4–12,6 % (р<0,05) 

від таких показників у теплу пору року. На відміну від цього, у корів з іншими 

типами ВНД відмічено лише відповідну тенденцію. 

Результати досліджень вмісту неорганічного Фосфору в сироватці крові 

корів з різними типами ВНД наведено ра рисунку 3.14.  

 

Рис. 3.14. Вміст неорганічного Фосфору в сироватці крові корів з різними 

типами вищої нервової діяльності залежно від пори року (мг/100 мл; М±m, 

n=5). 

Примітка. Показники достовірні при: р< 0,05 – *; р< 0,01 – **; р< 0,001 – ***. 

 

У тварин з різним и типами ВНД вміст неорганічного Фосфору в 

сироватці крові не виходив за фізіологічні межі та становив 4,2–5,1 мг/100 мл. 

Влітку, в сироватці крові корів слабкого типу ВНД вміст неорганічного 

Фосфору був на        6,6 % (р<0,01) меншим за такого у корів СВР типу.  
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Тоді, як взимку ці різниця сягала 12,0 % (р<0,001). Крім цього у холодну 

пору року в корів СН типу ВНД вміст неорганічного Фосфору в сироватці крові 

був на 7,0 % (р<0,05) меншим за показники у корів СВР типу. 

Потрібно відмітити, що пора року чинить достовірний вплив на вміст 

неорганічного Фосфору в сироватці крові корів СВІ, СН та слабкого типу ВНД. 

Так, у корів з СВІ, СН та слабким типом ВНД даний показник у сироватці крові 

взимку був менше відповідно на 5,7 % (р<0,05), 6,7 % (р< 0,05) та 12,0 % 

(р<0,001) від таких показників у теплу пору року. Тоді, як у корів з СВР типом 

ВНД відмічено лише відповідну тенденцію. 

Встановлено взаємозв’язок основних характеристик нервових процесів у 

корів з вмістом Фосфору у крові залежно від пори року (рис. 3.15).  

 

 

Рис. 3.15. Взаємозв’язок (r) вмісту Фосфору в крові корів з основними 

характеристиками нервових процесів (ум. од., n=16).  

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Встановлено, що сила нервових процесів влітку прямо пов’язана з 

вмістом Фосфору у цільній крові (r=0,68; р<0,01), сироватці (r=0,66; р<0,01) та 

клітинах крові (r=0,56; р<0,05). Тоді, як взимку дані взаємозв’язки 

послаблюються. Так, сила нервових процесів взимку прямо пов’язана з вмістом 

Фосфору у цільній крові    (r=0,50; р< 0,05) та клітинах крові (r=0,51; р<0,05).  
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Врівноваженість нервових процесів влітку прямо пов’язана з вмістом 

Фосфору у клітинах крові (r=0,60; р<0,01). Однак взимку врівноваженість 

нервових процесів взаємопов’язана з вмістом даного металу лише в цільній 

крові корів    (r=0,60; р<0,01). 

Рухливість нервових процесів незалежно від пори року, достовірно 

невзаємопов’язана з вмістом Фосфору сироватці та клітинах крові корів. Однак 

влітку, рухливість нервових процесів прямо пов’язана з вмістом Фосфору в 

цільній крові корів (r=0,51; р<0,05). 

Проведеними дослідженнями становлено взаємозв’язок основних 

характеристик нервових процесів у корів з вмістом неорганічного фосфору в 

крові залежно від пори року (рис. 3.16).  

 

Рис. 3.16. Взаємозв’язок (r) вмісту неорганічного фосфору в сироватці 

крові корів з основними характеристиками нервових процесів (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р< 0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Сила і врівноваженість нервових процесів влітку прямо пов’язана з 

вмістом неорганічного фосфору в сироватці крові (r=0,60–0,70; р<0,05–0,01), 

тоді, як взимку дані взаємозв’язки посилюються (r=0,75–0,82; р< 0,001).  

Рухливість нервових процесів незалежно від пори року, достовірно 

невзаємопов’язана з вмістом неорганічного фосфору в сироватці крові корів             

(r= 0,08–0,34). 
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Встановлено вплив основних характеристик нервових процесів на вміст 

Фосфору в крові корів (табл. 3.26). Незалежно від пори року рухливість 

нервових процесів у корів достовірно впливає лише на вміст Фосфору у цільній 

крові (ղ²ᵪ=0,32–0,41; р< 0,05–0,01).  

Врівноваженість нервових процесів у достовірно чинила вплив на вміст 

Фосфору у крові корів взимку –ղ²ᵪ=0,50 (р<0,01) та у клітинах крові залежно 

від пори року у межах – ղ²ᵪ= 0,36–0,40 (р<0,05–0,01).  

Таблиця 3.26 

Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на вміст 

Фосфору в крові корів у різні пори року (ум. од., n=16) 

Параметри 
Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Цільна кров 
Літо 0,27* 0,13 0,41** 

Зима 0,23 0,50** 0,32* 

Сироватка крові  
Літо 0,48** 0,16 0,06 

Зима 0,17 0,23 0,03 

Клітини крові  
Літо 0,14 0,36* 0,22 

Зима 0,41** 0,40** 0,03 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Врівноваженість нервових процесів у достовірно чинила вплив на вміст 

Фосфору у крові корів взимку –ղ²ᵪ=0,50 (р<0,01) та у клітинах крові залежно 

від пори року у межах – ղ²ᵪ=0,36–0,40 (р<0,05–0,01).  

Сила нервових процесів у теплу пору року достовірно лімітує вміст 

Фосфору у цільній крові та сироватці крові корів –ղ²ᵪ=0,27–0,48 (р<0,05–0,01).  

Тоді, як у холодну пору року сила нервових процесів впливала лише на 

вміст Фосфору в клітинах крові –ղ²ᵪ=0,41 (р<0,001). 

На рис. 3.17. наведено вплив основних властивостей нервових процесів 

на вміст неорганічного Фосфору в сироватці крові корів у різні пори року. Як 

показано на рисунку, сил та врівноваженість нервових процесів достовірно 

впливає на вміст неорганічного Фосфору в сироватці крові корів у більшій мірі 



144 
 

в холодну пору року (ղ²ᵪ=0,62–0,68; р<0,001), ніж у теплу (ղ²ᵪ=0,34–0,44; 

р<0,05–0,01). Тоді, як рухливість нервових процесів чинить достовірний вплив 

на вміст неорганічного Фосфору в сироватці крові корів тільки взимку – 

ղ²ᵪ=0,33 (р< 0,05). 

 

Рис. 3.17. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на вміст 

неорганічного Фосфору в сироватці крові корів у різні пори року (ум. од., 

n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Отже, сила нервових процесів у більшій мірі лімітує вміст Фосфору в 

крові влітку, тоді, як врівноваженість узимку. Рухливість нервових процесів у 

корів достовірно впливає лише на вміст Фосфору в цільній крові та на вміст 

неорганічного Фосфору в холодну пору року. 

Регресійним аналізом встановлено залежність вмісту Фосфору в крові 

корів від основних характеристик нервових процесів (табл. 3.27). Незалежно 

від пори року при зміні сили нервових процесів на одну одиницю, вміст 

Фосфору в цільній крові та клітинах крові змінюється у такому самому 

напрямку на 1,29–1,54 мг/100 мл (р<0,05–0,001) та відповідно 2,02–2,14 мг/100 

мл (р<0,05).  

Замість того, лише влітку при зміні сили нервових процесів на одну 

одиницю, вміст Фосфору в сироватці крові та вміст неорганічного фосфору в 
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сироватці крові змінюється у такому самому напрямку на 0,66 мг/100 мл 

(р<0,01) та 0,14 мг/100 мл (р<0,05) відповідно.  

Коефіцієнт детермінації  сили нервових процесів зі вмістом Фосфору 

свідчить, що влітку від 31 до 47 % (р<0,05–0,01) вмісту даного елемента в 

різних фракціях крові зумовлені варіабельністю показників сили нервових 

процесів. 

Таблиця 3.27 

Регресійний аналіз залежності вмісту Фосфору в крові корів від основних 

характеристик нервових процесів (ум. од.; n=16) 

Показник 

Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Цільна кров 

Коефіцієнт регресії 1,54** 1,29* 0,76 1,41* 1,06* 0,67 

R-квадрат 0,47** 0,25* 0,13 0,35* 0,26* 0,08 

Сироватка крові 

Коефіцієнт регресії 0,66** 0,43 0,43 0,41 0,03 0,34 

R-квадрат 0,43** 0,13 0,22 0,14 0,00 0,09 

Неорганічний фосфор сироватки крові 

Коефіцієнт регресії 0,14* 0,3 0,15** 0,25**

* 

0,02 0,11 

R-квадрат 0,36* 0,67 0,49** 0,57** 0,01 0,12 

Клітини крові 

Коефіцієнт регресії 2,02* 2,14* 2,00* 1,74 1,08 0,37 

R-квадрат 0,31* 0,26* 0,36* 0,2 0,10 0,01 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

На відміну від цього взимку лише 25–26 % (р<0,05) вмісту даного 

елемента в цільній та клітинах крові корів можуть бути зумовлені силою 

нервових процесів. 

При зміні врівноваженості нервових процесів на одну одиницю, вміст 

Фосфору взимку в клітинах крові та неорганічного фосфору в сироватці крові 
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змінюється у такому самому напрямку на 1,41 мг/100 мл (р<0,05) та 0,25 мг/100 

мл (р<0,01), а влітку у клітинах крові та неорганічного фосфору в сироватці 

крові відповідно на 2,00 мг/100 мл (р<0,05) та 0,15 мг/100 мл (р<0,01). 

Коефіцієнт детермінації  врівноваженості нервових процесів з вмістом 

Фосфору свідчить, що незалежно від пори року від 49 до 57 % (р<0,01) варіацій 

вмісту неорганічного фосфору в сироватці крові корів можуть бути зумовлені 

врівноваженістю нервових процесів.  

Регресійний аналізом достовірної залежності вмісту Фосфору в цільній 

крові корів від рухливості нервових процесів не встановлено. Так, при зміні 

рухливості нервових процесів на одну одиницю, вміст Фосфору в цільній крові 

влітку змінюється у такому самому напрямку на 1,06 мг/100 мл (р<0,05) та до 

26 %   (р<0,05) варіацій вмісту даного елемента в цільній крові корів влітку 

можуть бути зумовлені врівноваженістю нервових процесів.  

Результати багатофакторного дисперсійного аналізу впливу типу вищої 

нервової діяльності та пори року на вміст Фосфору в крові корів наведено у 

таблиці 3.28.  

Таблиця 3.28 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу типу вищої нервової 

діяльності та пори року на вміст Фосфору в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Цільна кров 

Тип ВНД 59,94 3 19,98 8,34 0,001 3,01 

Пора року 16,85 1 16,8 7,03 0,014 4,26 

Взаємозв’язок 10,867 3 3,62 1,51 0,237 3,01 

Внутрішня 57,505 24 2,396    

Всього 145,16 31     

Сироватка крові 

Тип ВНД 8,64 3 2,88 3,98 0,020 3,01 

Пора року 8,405 1 8,405 11,6 0,002 4,26 

Взаємозв’язок 1,105 3 0,368 0,51 0,680 3,01 
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Внутрішня 17,395 24 0,725    

Всього 35,549 31     

Неорганічний фосфор сироватки крові 

Тип ВНД 1,353 3 0,451 20,42 < 0,001 3,01 

Пора року 0,925 1 0,925 41,88 < 0,001 4,26 

Взаємозв’язок 0,161 3 0,054 2,43 0,090 3,01 

Внутрішня 0,53 24 0,022    

Всього 2,968 31     

Клітини крові 

Тип ВНД 141,4 3 47,1 6,62 0,002 3,01 

Пора року 1,73 1 1,73 0,24 0,627 4,26 

Взаємозв’язок 22,8 3 7,60 1,07 0,381 3,01 

Внутрішня 170,9 24 7,12    

Всього 336,8 31     

 

Встановлено достовірну залежність між типом вищої нервової діяльності 

та вмістом Фосфору у цільній крові, сироватці крові та клітинах крові корів      

(F = 3,98–6,62>FU=3,01; р< 0,05–0,001).  

На відміну від типологічних характеристик нервової системи пора року 

не має достовірний вплив на вміст Фосфору у клітинах крові (F=0,24<FU=4,26; 

р>0,05), однак достовірно впливає як на вміст Фосфору у цільній крові 

(F=7,03>FU =4,26; р<0,05) та сироватці крові (F =11,6 >FU =4,26; р< 0,01).  

Відмітимо також достовірний вплив як тонусу автономної нервової 

системи так і пори року на вміст неорганічного фосфору в сироватці крові корів   

(F=20,4–41,9>FU =3,01–4,26; р< 0,001). 

При аналізі вмісту Фосфору в крові корів достовірну взаємодію між 

типологічними особливостями нервової системи та порою року не встановлено  

(F= 0,09–0,68< FU=3,01; р>0,05).  
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3.2.5.2 Вміст Кальцію у крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності 

Проведені дослідження свідчать, що у тварин з різними типами вищої 

нервової діяльності вміст Кальцію в різних фракціях крові дещо різнився, 

однак не виходив за фізіологічні межі. Зокрема, вміст Кальцію у цільній крові 

корів залежно від типу ВНД та пори року становив 4,9–5,7 мг/100 мл (табл. 

3.29).  

 Таблиця 3.29 

Вміст Кальцію у крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності залежно від пори року (мг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат 
Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Літо 

Цільна кров 5,14±0,09 4,87±0,15 5,06±0,13 5,47±0,2 

Сироватка крові 8,22±0,03 7,93±0,27 7,82±0,23 8,16±0,36 

Клітини крові 2,27±0,03 2,30±0,02 2,35±0,06 2,48±0,04** 

Іонізований Са++ 3,52±0,02 3,33±0,14 3,24±0,12 3,43±0,02* 

Іон. Са / Заг. Са  0,42±0,01 0,42±0,01 0,41±0,01 0,42±0,01 

Зима 

Цільна кров 5,47±0,32 5,35±0,17 5,7±0,19 5,71±0,2 

Сироватка крові 8,54±0,35 8,44±0,21 8,58±0,2 8,26±0,24 

Клітини крові 2,39±0,04 2,49±0,12 2,57±0,06 2,69±0,07** 

Іонізований Са++ 3,68±0,05 3,53±0,06 3,64±0,03 3,45±0,02** 

Іон. Са / Заг. Са  0,43±0,01 0,42±0,01 0,42±0,01 0,42±0,01 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – 

***. 

Так, незалежно від пори року, у корів слабкого типу вищої нервової 

діяльності вміст Кальцію в клітинах крові був та 8,5–12,5 % (р<0,01) меншим 

за такого у корів СВР типу ВНД. Крім цього у корів з слабким типом вищої 

нервової діяльності вміст іонізованого Кальцію в сироватці крові також як 
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влітку, так і взимку був достовірно менше (р<0,05–0,01) від такого у корів СВР 

типу.  

Потрібно відмітити, що пора року чинить деякий вплив на вміст Кальцію 

в різних фракціях крові корів. У корів з СВІ типом ВНД вміст Кальцію в цільній 

крові взимку більший на 9,8 % (р<0,05) від таких показників у теплу пору року. 

У корів з СН типом ВНД вміст цього макроелемента в різних фракціях крові 

взимку був більше на 9,3–12,6 % (р<0,05–0,01) відповідно до показників цих 

тварин влітку. На відміну від цього, у корів слабкого типу ВНД лише вміст 

Кальцію у клітинах крові був у холодну пору року більше на 8,5 % від таких 

показників у теплу пору року (р<0,05). 

Сила, врівноваження та рухливість нервових процесів як влітку (рис. 

3.18) так і взимку (рис. 3.19) непов’язана з вмістом Кальцію у цільній та 

сироватці крові.  

 

Рис. 3.18. Взаємозв’язок (r) вмісту Кальцію в крові корів з основними 

характеристиками нервових процесів влітку (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***.  

Слід відмітити, що влітку основні характеристики нервових процесів 

обернено пов’язані з вмістом Кальцію в клітинах крові (r = 0,53–0,57; р<0,05). 

Тоді, як взимку дані взаємозв’язки недостовірні (r = –0,32–0,48). 

Крім цього сила нервових процесів взимку прямо пов’язана з вмістом 

іонізованого Кальцію у сироватці крові (r=0,72; р<0,01). Однак влітку сила, 

-0,48

-0,11

-0,53*

-0,09
-0,02

-0,25

0,18

-0,54*

0,2

-0,01
-0,08

-0,02

-0,57*

0,3

0,45

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

Цільна кров Сироватка крові Клітини крові Іонізований Са++ Іон. Са / Заг. Са 

у
м

. 
о
д
.

Сила Врівноваженість Рухливість



150 
 

врівноваженість та рухливість нервових процесів не взаємопов’язана з вмістом 

іонізованого кальцію у сироватці крові корів.  

 

Рис. 3.19. Взаємозв’язок (r) вмісту Кальцію в крові корів з основними 

характеристиками нервових процесів взимку (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Рухливість нервових процесів незалежно від пори року, достовірно 

невзаємопов’язана з вмістом Кальцію сироватці та клітинах крові корів. Сила, 

врівноваження та рухливість нервових процесів незалежно від пори року 

непов’язана з відношенням іонізованого до загального Кальцію у сироватці 

крові корів. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що в теплу пору року 

рухливість нервових процесів у корів достовірно не впливає на показники 

кальцієвого обміну в крові – ղ²ᵪ=0,00–0,21 (рис. 3.20).  
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Рис. 3.20. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на вміст 

Кальцію в крові корів влітку (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Врівноваженість нервових процесів у корів достовірно чинила вплив на 

вміст Кальцію у клітинах крові корів влітку –ղ²ᵪ= 0,38 (р<0,05). Тоді, як сила 

нервових процесів у теплу пору року достовірно лімітує вміст Кальцію у 

цільній крові – ղ²ᵪ=0,34 (р<0,05) та клітинах крові корів –ղ²ᵪ=0,48 (р<0,01). Слід 

відмітити, що сила, врівноваженість і рухливість нервових процесів достовірно 

не впливає на вміст загального, іонізованого Кальцію та їх співвідношення в 

сироватці крові – ղ²ᵪ 0,00–0,18. 

Встановлені відмінності щодо впливу основних нервових процесів на 

показники обміну Кальцію в крові корів у різні пори року. Так, сила нервових 

процесів взимку перестає достовірно впливати на вміст Кальцію в цільній крові     

(ղ²ᵪ=0,04), тоді, як сила впливу сили і врівноваженості на вміст даного 

елементу в клітинах крові істотно зменшується (до показника ղ²ᵪ=0,26; р<0,05 

та ղ²ᵪ=0,31; р<0,05 відповідно). Слід відмітити, що на відміну від теплої пори 

року, у холодну пору року (рис. 3.21) сила і рухливість нервових процесів 

достовірно лімітує вміст іонізованого Кальцію в сироватці крові корів –

ղ²ᵪ=0,27–0,38 (р<0,05). Поряд із цим, у холодну пору року сила, 
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врівноваженість і рухливість нервових процесів достовірно не впливає лише на 

вміст Кальцію в цільній крові та її сироватці –ղ²ᵪ=0,01–0,12. 

 

 

Рис. 3.21. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на вміст 

Кальцію в крові корів взимку (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р< 0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Таким чином, сила та врівноваженість нервових процесів у теплу пору 

року лімітує вміст Кальцію у клітинах крові, тоді, як взимку сила і рухливість 

впливає на вміст іонізованого Кальцію в сироватці крові корів взимку. 

Слід відмітити відсутність достовірного впливу сили, врівноваженості і 

рухливості нервових процесів на вміст Кальцію у цільній крові та її сироватці. 

Встановлено залежність вмісту Кальцію у крові корів від основних 

характеристик нервових процесів (табл. 3.30).  

Так, при зміні сили нервових процесів на одну одиницю влітку, вміст 

Кальцію в клітинах крові змінюється у протилежному напрямку на 0,07 мг/100 

мл (р<0,05), тоді, як при зміні сили нервових процесів на одну одиницю взимку, 

вміст іонізованого Кальцію в клітинах крові змінюється у протилежному 

напрямку на 0,10 мг/100 мл (р<0,01).  

 

 

0,04
0,06

0,26*

0,38*

0,02

0,12

0,01

0,31*

0,07

0,010,01 0,01

0,24
0,27*

0,08

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Цільна кров Сироватка крові Клітини крові Іон. Са++ Іон. Са / Заг. Са 

у
м

. 
о
д
.

Сила Врівноваженість Рухливість



153 
 

Таблиця 3.30 

Регресійний аналіз залежності вмісту Кальцію у крові корів від основних 

характеристик нервових процесів (ум. од.; n=16) 

Показник 

Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Цільна кров 

Коефіцієнт регресії  -0,19 -0,1 -0,09 -0,07 -0,03 -0,01 

R-квадрат 0,23 0,04 0,06 0,02 0,01 < 0,001 

Сироватка крові 

Коефіцієнт регресії -0,06 0,16 0,1 0,13 -0,01 0,02 

R-квадрат 0,01 0,08 0,03 0,06 < 0,001 < 0,001 

Клітини крові 

Коефіцієнт регресії -0,07* -0,1 -0,06* -0,08 -0,07* -0,06 

R-квадрат 0,28* 0,23 0,29* 0,16 0,33* 0,1 

Іонізований Са++ 

Коефіцієнт регресії -0,02 0,10** 0,04 0,04 0,06 0,06 

R-квадрат 0,01 0,52** 0,04 0,12 0,09 0,23 

 

Коефіцієнт детермінації  сили нервових процесів зі вмістом Кальцію в 

клітинах крові корів свідчить, що влітку 28 % (р<0,05) варіацій вмісту даного 

металу у клітинах крові корів можуть бути зумовлені силою нервових процесів, 

тоді, як до 52 % (р<0,01) варіацій вмісту іонізованого кальцію у сироватці крові 

корів зумовлені силою нервових процесів.  

При зміні врівноваженості і рухливості нервових процесів на одну 

одиницю, вміст Кальцію влітку в клітинах крові змінюється у протилежному 

напрямку на 0,06–0,07 мг/100 мл (р<0,05).  

Коефіцієнт детермінації  врівноваженості та рухливості нервових 

процесів з вмістом Кальцію в клітинах крові у теплу пору року свідчить, що 

відповідно до 29 % та 32 % (р<0,05) варіацій вмісту даного металу у клітинах 
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крові можуть бути зумовлені врівноваженістю та рухливістю нервових 

процесів.  

Результати багатофакторного дисперсійного аналізу впливу типу вищої 

нервової діяльності та пори року на вміст Кальцію в крові корів наведено у 

таблиці 3.31.  

Таблиця 3.31 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу типу вищої нервової 

діяльності та пори року на вміст Кальцію в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Цільна кров 

Тип ВНД 0,941 3 0,314 2,13 0,123 3,01 

Пора року 1,438 1 1,438 9,76 0,005 4,26 

Взаємозв’язок 0,176 3 0,059 0,4 0,756 3,01 

Внутрішня 3,536 24 0,147    

Всього 6,091 31     

Сироватка крові 

Тип ВНД 0,202 3 0,067 0,26 0,857 3,01 

Пора року 1,454 1 1,454 5,51 0,027 4,26 

Взаємозв’язок 0,482 3 0,161 0,61 0,615 3,01 

Внутрішня 6,329 24 0,264    

Всього 8,468 31     

Клітини крові 

Тип ВНД 0,282 3 0,094 6,33 0,003 3,01 

Пора року 0,269 1 0,269 18,11 < 0,001 4,26 

Взаємозв’язок 0,011 3 0,004 0,25 0,858 3,01 

Внутрішня 0,357 24 0,015    

Всього 0,919 31     

Іонізований Са++ 

Тип ВНД 0,164 3 0,055 2,54 0,08 3,01 

Пора року 0,295 1 0,295 13,76 0,001 4,26 

Взаємозв’язок 0,14 3 0,047 2,17 0,118 3,01 

Внутрішня 0,515 24 0,021    

Всього 1,114 31     

Іон. Са / Заг. Са 

Тип ВНД 0,001 3 < 0,001 0,65 0,589 3,01 

Пора року 0,0001 1 < 0,001 0,08 0,775 4,26 

Взаємозв’язок 0,0001 3 < 0,001 0,17 0,918 3,01 

Внутрішня 0,009 24 < 0,001    

Всього 0,01 31     
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Встановлено достовірну залежність між типом вищої нервової діяльності 

та вмістом Кальцію у клітинах крові корів (F =6,33>FU= 3,01; р<0,05–0,001), 

тоді, як вміст цього елементу в цільній крові та її сироватці не залежав від типу 

ВНД корів (F=0,12–0,86<FU=3,01; р>0,05).  

На відміну від типологічних характеристик нервової системи пора року 

має достовірний вплив на вміст Кальцію у цільній крові, сироватці та клітинах 

крові корів (F=5,51–18,11>FU= 4,26; р<0,05–0,001). Відмітимо також 

достовірний вплив пори року на вміст іонізованого кальцію в сироватці крові 

корів (F=13,8> FU= 3,01; р<0,001).  

Тоді, як на відношення вмісту іонізованого до загального кальцію у 

сироватці крові як пора року, так і тип вищої нервової діяльності не впливає 

(F=0,08–0,65<FU=3,01–4,26; р>0,05). При аналізі вмісту Кальцію в крові корів 

достовірну взаємодію між типологічними особливостями нервової системи та 

порою року не встановлено.  

 

3.2.5.3 Вплив основних характеристик нервових процесів на 

кальцієво-фосфорне відношення у крові корів.  

У тварин з різним и типами ВНД відношення загального Кальцію до 

неорганічного Фосфору в сироватці крові не виходив за фізіологічні межі та 

становив 1,6–2,0 ум. од. (табл. 3.32).  

Таблиця 3.32 

Кальцієво-фосфорне відношення у крові корів з різними типами 

вищої нервової діяльності залежно від пори року (ум. од.; М±m, n=5) 

Пора року 
Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Літо 1,62±0,03 1,59±0,14 1,61±0,05 1,73±0,02* 

Зима 1,75±0,07 1,77±0,04 1,89±0,08 1,98±0,07* 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р<0,05 – *; р< 0,01 – **; р<0,001 – 

***. 
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Незалежно від пори року в корів слабкого типу ВНД значення даного 

показника було на 6,3–13,3 % (р<0,05) більше за такого у корів СВР типу. На 

відміну від цього, у корів з СВР, СВІ та СН типом ВНД відношення загального 

Кальцію до неорганічного Фосфору в сироватці крові незалежно від пори року 

достовірно не відрізняється. 

Потрібно відмітити, що пора року чинить достовірний вплив на вміст 

неорганічного Фосфору в сироватці крові лише у тварин з СН та слабким типом 

ВНД. Так, у корів з СН та слабким типом ВНД даний показник у сироватці 

крові взимку був більше відповідно на 17,3 % (р<0,001) та 14,9 % (р<0,05) від 

таких показників у теплу пору року. Тоді, як у корів з врівноваженими типами 

ВНД (СВР та СВІ) відмічено лише відповідну тенденцію в межах 8–13 %. 

Встановлено вплив основних нервових процесів на кальцієво-фосфорне 

відношення в сироватці крові корів у різні пори року (рис. 3.22).  

 

Рис. 3.22. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на 

кальцієво-фосфорне відношення в крові корів у різні пори року (ум. од., n=16) 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Незалежно від пори року сила нервових процесів у корів достовірно 

впливає на кальцієво-фосфорне відношення в сироватці крові корів –ղ²ᵪ=0,30–

0,38 (р<0,05). Врівноваженість нервових процесів у достовірно чинила вплив 

на кальцієво-фосфорне відношення в сироватці крові корів лише взимку – 
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ղ²ᵪ=0,48 (р<0,01). Тоді, як рухливість нервових процесів незалежно від пори 

року достовірно не впливала на кальцієво-фосфорне відношення в сироватці 

крові корів – ղ²ᵪ=0,00–,20. 

Отже, сила нервових процесів у більшій мірі лімітує кальцієво-фосфорне 

відношення в сироватці крові корів влітку, тоді, як врівноваженість – у холодну 

пору року. Рухливість нервових процесів у корів достовірно не впливає 

кальцієво-фосфорне відношення в сироватці крові корів. 

Проведеними дослідженнями встановлено взаємозв’язок основних 

характеристик нервових процесів у корів з кальцієво-фосфорним відношення в 

крові залежно від пори року (рис. 3.23).  

 

Рис. 3.23. Взаємозв’язок (r) кальцієво-фосфорного відношення в крові 

корів з основними характеристиками нервових процесів (ум. од., n=16) 
Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Встановлено, що сила нервових процесів як влітку так і взимку обернено 

пов’язана з показником кальцієво-фосфорного відношення в крові (r=–0,51–

0,58; р<0,05–0,01). Врівноваженість нервових процесів обернено пов’язана з 

показником кальцієво-фосфорного відношення у крові взимку (r=–0,52; р< 

0,05), тоді, як влітку даний зв'язок недостовірний (r=–0,29).  

Рухливість нервових процесів незалежно від пори року не пов’язана з 

показником кальцієво-фосфорного відношення у крові корів (r=–0,08–0,29). 
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Регресійним аналізом встановлено залежність кальцієво-фосфорного 

відношення у крові корів від основних характеристик нервових процесів (табл. 

3.33).  

Таблиця 3.33 

Регресійний аналіз залежності кальцієво-фосфорного відношення у крові 

корів від основних характеристик нервових процесів (ум. од.; n=16) 

Показник 

Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Коефіцієнт регресії -0,06* -0,09* -0,03 -0,07* -0,01 -0,04 

R-квадрат 0,26* 0,33* 0,08 0,27* 0,01 0,08 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Так, при зміні сили нервових процесів на одну одиницю, кальцієво-

фосфорного відношення в цільній крові залежно від пори року змінюється у 

протилежному напрямку на 0,06–0,09 ум. од. (р<0,05). Коефіцієнт детермінації 

сили нервових процесів з кальцієво-фосфорного відношенням в цільній крові 

корів свідчить, що влітку до 26 % (р<0,05) і взимку до 33 % (р<0,05) варіацій 

показника кальцієво-фосфорного відношення у сироватці крові корів можуть 

бути зумовлені силою нервових процесів.  

Крім цього встановлено, що при зміні врівноваженості нервових 

процесів на одну одиницю, кальцієво-фосфорного відношення в сироватці 

крові взимку змінюється у протилежному напрямку на 0,07 ум. од. (р<0,05) та 

до 27 % (р<0,05) варіацій даного показника у сироватці крові можуть бути 

зумовлені врівноваженістю нервових процесів.  

Достовірної залежності кальцієво-фосфорного відношення у різних 

фракціях крові корів від рухливості нервових процесів не встановлено. 

Результати багатофакторного дисперсійного аналізу впливу типу вищої 

нервової діяльності та пори року на кальцієво-фосфорне відношення в крові 

корів наведено у таблиці 3.34.  
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Таблиця 3.34 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу типу вищої нервової 

діяльності та пори року на кальцієво-фосфорне відношення в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Тип ВНД 0,165 3 0,055 6,16 0,003 3,01 

Пора року 0,374 1 0,374 41,88 < 0,001 4,26 

Взаємозв’язок 0,027 3 0,009 1,01 0,406 3,01 

Внутрішня 0,214 24 0,009    

Всього 0,781 31     

 

Встановлено достовірну залежність даного показника як від типу вищої 

нервової діяльності (F=6,16 >FU=3,01; р< 0,01) так і від пори року (F=41,9>FU= 

4,26; р<0,001). 

При аналізі показника кальцієво-фосфорного відношення в крові корів 

достовірну взаємодію між типологічними особливостями нервової системи та 

порою року не встановлено (F=1,01<FU= 3,01; р>0,05).  

Отже, встановлено достовірні взаємозв’язки та істотний вплив основних 

характеристик коркових нервових процесів та пори року на вміст Кальцію та 

Фосфору в крові корів. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах [63,80]. 

  

3.2.5.4 Роль автономної нервової системи у регуляції обміну Фосфору 

та Кальцію в крові корів 

3.2.4.1. Вміст Фосфору в крові корів з різним вегетативним статусом. 

Проведені дослідження свідчать, що у тварин з різним тонусом автономної 

нервової системи вміст Фосфору в різних фракціях крові не виходив за 

фізіологічні межі (табл. 3.35).  
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Таблиця 3.35 

Вміст Фосфору у крові корів різного вегетативного статусу залежно 

від пори року (мг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат 
Вегетативний статус 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Літо 

Цільна кров 24,98±0,23 24,30±0,35 22,03±0,26*** 

Сироватка крові 12,08±0,19 11,98±0,17 11,78±0,33 

Клітини крові 51,15±0,60 52,45±0,26 46,98±0,89*** 

Зима 

Цільна кров 24,43±0,46 23,58±0,60 20,53±0,30*** 

Сироватка крові 11,20±0,34 10,85±0,40 10,88±0,37 

Клітини крові 50,30±0,60 50,70±0,95 47,08±0,28*** 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05-*; р < 0,01-**; р < 0,001-

***. 

 

Зокрема, вміст Фосфору у цільній крові корів залежно від вегетативного 

статусу тварин та пори року становив 20,5–25,0 мг/100 мл, у сироватці крові – 

10,9–12,1 мг/100 мл та у клітинах крові відповідно – 47,1–52,5 мг/100 мл. 

Встановлено, що як у теплу так і в холодну пору року в різних фракціях крові 

нормо- та ваготоніків вміст Фосфору достовірно не різниться.  

У тварин-симпатикотоніків у теплу пору року вміст Фосфору в цільній 

крові був менше на 11,8 % (р<0,001), а у клітинах крові – на 8,2 % (р<0,001) від 

показників корів-нормотоніків.  

Тоді, як у холодну пору року вміст Фосфору в цільній крові був 

достовірно менше на 16,0 %; (р<0,001) та у клітинах крові на  6,4 % (р<0,001) 

від показників корів-нормотоніків. 

Слід відмітити, що пора року чинить вплив на вміст Фосфору в різних 

фракціях крові корів.  

Так, незалежно від вегетативного статусу корів у холодну пору року 

вміст Фосфору в сироватці крові менше на 7,2–9,4 % (р<0,05–0,01) від 
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показників цих тварин влітку. Крім цього у корів-симпатикотоніків вміст цього 

металу в цільній крові взимку достовірно менший (на 6,8 %; р<0,05) від такого 

у цих тварин влітку. Тоді, як вміст Фосфору в клітинах крові цих тварин у теплу 

і в холодну пору року достовірно не відрізняється. 

Проведені дослідження свідчать, що у тварин з різни тонусом  

автономної нервової системи вміст неорганічного Фосфору в сироватці крові 

не виходив за фізіологічні межі (рис. 3.24) та залежно від вегетативного статусу 

тварин та пори року становив 4,6–5,1 мг/100 мл.  

 

Рис. 3.24. Вміст неорганічного фосфору в сироватці крові корів різного 

тонусу автономної нервової системи (мг/100 мл, n=4). 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Встановлено, що як у теплу так і в холодну пору року в різних фракціях 

крові нормо- та ваготоніків вміст неорганічного Фосфору в сироватці крові 

достовірно не різниться. На відміну від цього, у тварин-симпатикотоніків у 

теплу пору року вміст неорганічного Фосфору в сироватці крові був менше на 

5,7 % (р<0,05) та у холодну пору року на 5,6 % (р< 0,05) від показників корів-

нормотоніків. 

Слід відмітити, що пора року чинить вплив на вміст неорганічного 

Фосфору в сироватці крові корів. Так, у корів-нормо-, ваго- та 
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симпатикотоніків у холодну пору року даний показник був менше на 6,0–7,7 % 

(р<0,05) від показників цих тварин в теплу пору року.  

Проведеними дослідженнями встановлено вплив вегетативного статусу 

корів на вміст Фосфору в крові корів залежно від пори року (рис. 3.25). 

 Переважання впливу на роботу серця парасимпатичного відділу 

автономної нервової системи як влітку так і взимку не чинить впливу на вміст 

Фосфору в цільній крові, сироватці та клітинах крові корів (ղ²ᵪ=0,02–0,40).  

 

 

Рис. 3.25. Вплив вегетативного статусу корів (ղ²ᵪ) на вміст Фосфору в 

крові залежно від пори року (ум. од., n=12). 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу автономної 

нервової системи влітку чинить вплив на вміст Фосфору у цільній крові – 

ղ²ᵪ=0,92 (р<0,001) та клітинах крові корів –ղ²ᵪ=0,72 (р<0,01). Взимку 

встановлено вплив тонусу автономної нервової системи у корів-

симпатикотоніків на вміст Фосфору у цільній крові та клітинах крові 

залишається достовірним (ղ²ᵪ =0,80–0,89 (р< 0,01–0,001).  

Встановлено взаємозв’язок автономної нервової системи у корів з 

вмістом Фосфору в крові залежно від пори року (рис. 3.26).  
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Рис. 3.26. Взаємозв’язок (r) вмісту Фосфору в крові корів з тонусом 

автономної нервової системи взимку (ум. од., n=16). 

 

Так, тонус автономної нервової системи у корів влітку достовірно 

обернено пов’язаний з вмістом Фосфору в цільній крові (r=–0,73; р<0,05) та її 

клітинах   (r=–0,87; р< 0,001). Тоді, як в сироватці крові дані взаємозв’язки 

недостовірні як влітку так і взимку (r=–0,02–0,24). Взимку тонус автономної 

нервової системи у корів обернено достовірно пов’язаний лише з вмістом 

Фосфору в цільній крові (r=–0,81; р<0,01).  

Регресійним аналізом встановлено залежність вмісту Фосфору у крові 

корів від тонусу автономної нервової системи (табл. 3.36).  

Таблиця 3.36 

Регресійний аналіз залежності вмісту Фосфору в крові корів від тонусу 

автономної нервової системи (ум. од.; n=16) 

Показник 

Субстрат 

Цільна кров Сироватка крові Клітини крові 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Коефіцієнт 

регресії 

-0,09** -0,12* -0,01 < 0,001 -0,21*** -0,15*** 

R-квадрат 0,53** 0,48* 0,06 < 0,001 0,75*** 0,66*** 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 
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Так, незалежно від пори року при зміні різниці частоти серцевих 

скорочень за результатами тригеміновагального тесту в корів на одну одиницю, 

вміст Фосфору в цільній крові змінюється у протилежному на 0,09–0,12 мг/100 

мл (р<0,05–0,01). При чому, до 53 % (р<0,01) влітку та до 48 % (р<0,05) варіацій 

вмісту даного металу в цільній крові корів взимку можуть бути зумовлені 

тонусом автономної нервової системи тварин.  

Незалежно від пори року при зміні різниці частоти серцевих скорочень 

за результатами тригеміновагального тесту в корів на одну одиницю, вміст 

Фосфору в клітинах крові змінюється у протилежному на 0,15–0,21 мг/100 мл 

(р<0,001). Крім цього до 75 % (р<0,001) влітку та до 66 % (р<0,001) варіацій 

вмісту даного елемента в клітинах крові взимку можуть бути зумовлені 

тонусом автономної нервової системи тварин.  

Слід відмітити, що регресійним аналізом достовірної залежності вмісту 

Фосфору у сироватці крові від вегетативного статусу тварин не встановлено. 

Двофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної нервової 

системи та пори року на вміст Фосфору в крові корів наведено у таблиці 3.37.  

Таблиця 3.37 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної 

нервової системи на вміст Фосфору в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-

значення 
F критичне 

Цільна кров 

Тонус АНС 51,7 2 25,87 43,04 < 0,001 3,55 

Пора року 5,13 1 5,134 8,54 0,009 4,41 

Взаємозв’язок 1,02 2 0,511 0,85 0,444 3,55 

Внутрішня 10,8 18 0,601    

Всього 68,7 23     

Сироватка крові 

Тонус АНС 0,416 2 0,208 0,53 0,596 3,55 

Пора року 5,61 1 5,607 14,38 0,001 4,41 

Взаємозв’язок 0,08 2 0,038 0,10 0,908 3,55 

Внутрішня 7,02 18 0,39    

Всього 13,1 23     
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Клітини крові 

Тонус АНС 93,6 2 46,82 27,46 < 0,001 3,55 

Пора року 4,17 1 4,167 2,44 0,135 4,41 

Взаємозв’язок 3,42 2 1,712 1,00 0,386 3,55 

Внутрішня 30,7 18 1,705    

Всього 131,9 23     

 

Встановлено, що між тонусом автономної нервової системи та вмістом 

Фосфору у сироватці крові корів достовірної залежності не встановлено 

(F=0,53< FU=3,55; р>0,05), тоді, як вміст цього елементу в цільній крові 

(F=43,0>FU=3,55; р<0,001) та клітинах крові  (F=27,5>FU = 3,55; р< 0,001) 

залежить від вегетативного статусу корів. 

 На відміну від тонусу автономної нервової системи пора року не має 

достовірного впливу на вміст Фосфору у клітинах крові корів 

(F=2,44<FU=4,41;  р>0,05), тоді, як її вплив на вміст Фосфору в цільній крові 

(F=8,54>FU=4,41; р<0,01) та її сироватці (F=14,4>FU=4,41; р<0,001) 

достовірний. Слід відмітити, що при аналізі вмісту Фосфору в цільній крові, 

сироватці та клітинах крові корів достовірну взаємодію між вегетативним 

статусом корів та порою року не встановлено (F= 0,10–1,00 < FU = 3,55; 

р>0,05).  

 

3.2.5.6. Вміст Кальцію у крові корів з різним вегетативним статусом 

Проведені дослідження свідчать, що у тварин з різни тонусом автономної 

нервової системи вміст Кальцію в різних фракціях крові не виходив за 

фізіологічні межі (табл. 3.38).  

Зокрема, вміст Кальцію у цільній крові корів залежно від вегетативного 

статусу тварин та пори року становив 5,0–5,6 мг/100 мл, у сироватці крові – 

7,7–8,5 мг/100 мл та у клітинах крові відповідно – 2,3–2,6 мг/100 мл.  

Встановлено, що у теплу пору року в клітинах крові-ваготоніків вміст 

Кальцію достовірно більше на 10,4 % (р<0,05) відповідно до показників 

тварин-нормотоніків. 



166 
 

Таблиця 3.38 

Вміст Кальцію у крові корів різного вегетативного статусу залежно 

від пори року (мг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат 
Вегетативний статус 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Літо 

Цільна кров 5,27±0,12 4,98±0,18 5,26±0,12 

Сироватка крові 8,10±0,11 7,69±0,28 8,17±0,20 

Клітини крові 2,30±0,07 2,54±0,05* 2,58±0,05* 

Іонізований Са++ 3,46±0,04 3,3±0,03* 3,71±0,06* 

Іон. Са / Заг. Са  0,43±0,01 0,43±0,01 0,45±0,01* 

Зима 

Цільна кров 5,43±0,16 5,46±0,16 5,63±0,03 

Сироватка крові 8,34±0,35 8,27±0,32 8,51±0,03 

Клітини крові 2,36±0,05 2,40±0,05 2,56±0,03** 

Іонізований Са++ 3,60±0,17 3,42±0,14 3,68±0,03 

Іон. Са / Заг. Са  0,43±0,01 0,41±0,01 0,43±0,01 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р<0,05-*; р<0,01-**; р<0,001-***. 

 

Крім цього влітку вміст іонізованого кальцію у ваготоніків достовірно 

менше на 4,6 % (р<0,05) відповідно до показників тварин-нормотоніків. Тоді, 

як вміст даного макроелемента в цільній та сироватці крові достовірно не 

відрізнявся.  

На відміну від показників тварин-ваготоніків, у сироватці крові корів-

симпатикотоніків, влітку, вміст іонізованого Кальцію був більше на 7,3 % (р < 

0,05) від такого у корів з нормальним тонусом АНС, а вміст Кальцію у клітинах 

крові більше на 12,4 % (р<0,05) від такого у нормотоніків. 

Слід відмітити, що відношення вмісту іонізованого до загального 

Кальцію в крові корів- симпатикотоніків влітку більше на 6,3 % (р<0,05) від 

такого у корів-нормотоніків.  
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Тоді, як у холодну пору року даний показник достовірно не відрізнявся 

від показників корів-нормотоніків. Крім цього у холодну пору року в корів-

симпатикотоніків лише вміст Кальцію у клітинах крові достовірно 

відрізняється від показників тварин-нормотоніків (більше на 8,3 %; р<0,05). 

Слід відмітити, що пора року чинить вплив на вміст Кальцію в цільній 

крові корів. Так, у холодну пору року вміст Кальцію в цільній крові корів 

ваготоніків та симпатикотоніків менше відповідно на 9,6 % (р<0,05) та 7,1 % 

(р<0,05) від такого у цих тварин влітку. Тоді, як вміст Кальцію в інших 

фракціях крові цих тварин у теплу і в холодну пору року достовірно не 

відрізняється. 

Встановлено вплив вегетативного статусу корів на вміст Кальцію в крові 

корів залежно від пори року (рис. 3.27 та 3.28).  

Переважання впливу на роботу серця як симпатичного так і 

парасимпатичного відділу автономної нервової системи влітку чинить вплив 

на вміст Кальцію у клітинах крові корів – ղ²ᵪ=0,58–0,65 (р<0,05). Поряд з цим 

встановлено вплив тонусу АНС і на вміст іонізованого кальцію в сироватці 

крові корів – ղ²ᵪ=0,65–0,70 (р<0,05–0,01).  

 

Рис. 3.27. Вплив вегетативного статусу корів (ղ²ᵪ) на вміст Кальцію в 

крові влітку (ум. од., n=12). 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05-*; р < 0,01-**; р < 0,001-

***. 
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Однак, на відношення загального кальцію до іонізованого влітку 

достовірний вплив чинить лише переважання симпатичного відділу нервової 

системи у корів-симпатикотоніків.  

Слід відмітити, що тонус АНС як влітку так і взимку не чинив 

достовірного впливу на вміст Кальцію у цільній крові та її сироватці – ղ²ᵪ=0,00–

0,24.  

Переважання впливу на роботу серця парасимпатичного відділу 

автономної нервової системи взимку не чинить вплив на вміст Кальцію у крові 

корів – ղ²ᵪ=0,00–0,06. Потрібно відмітити достовірний вплив тонусу АНС і на 

вміст Кальцію в клітинах крові корів-симпатикотоніків –ղ²ᵪ=0,66 (р<0,01). Як 

вміст іонізованого кальцію так і відношення загального кальцію до 

іонізованого взимку не залежать від тонусу АНС.  

 

 

Рис. 3.28. Вплив вегетативного статусу корів (ղ²ᵪ) на вміст Кальцію в 

крові взимку (ум. од., n=12). 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05-*; р < 0,01-**; р < 0,001-

***. 

 

Встановлено взаємозв’язок автономної нервової системи у корів з 

вмістом Кальцію в крові залежно від пори року (рис. 3.29).  
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Рис. 3.29. Взаємозв’язок (r) вмісту Кальцію в крові корів з тонусом 

автономної нервової системи влітку (ум. од., n=16). 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р<0,05-*; р<0,01-**; р<0,001-***. 

 

Так, тонус автономної нервової системи у корів влітку вірогідно прямо 

пов’язаний з вмістом іонізованого Кальцію в сироватці крові (r=0,87; р<0,001) 

та відношення іонізованого кальцію до загального кальцію в сироватці крові 

(r=0,57; р<0,05). Взимку тонус автономної нервової системи у корів вірогідних 

кореляційний зв’язків з вмістом Кальцію в різних фракціях крові немає 

(r=0,24–0,51).  

Встановлено залежність вмісту Кальцію у крові корів від тонусу 

автономної нервової системи влітку, тоді, як взимку тонус АНС вірогідно не 

лімітує вміст цього елементу в крові тварин (табл. 3.39).  

Таблиця 3.39 

Регресійний аналіз залежності вмісту Кальцію в крові корів від тонусу 

автономної нервової системи (ум. од.; n=16) 

Субстрат  

Показники 

Літо Зима 

Коефіцієнт 

регресії 

R-квадрат Коефіцієнт 

регресії 

R-квадрат 

Цільна кров 0,01 0,09 0,01 0,10 

Сироватка крові 0,01 0,13 0,01 0,06 
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Клітини крові 0,0001 0,02 0,01 0,26 

Іонізований Са++ 0,02*** 0,75*** 0,01 0,16 

Іон. Са / Заг. Са  0,01* 0,33* 0,15 0,214 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Однак влітку при зміні різниці частоти серцевих скорочень за 

результатами тригеміновагального тесту в корів на одну одиницю, вміст 

іонізованого Кальцію в цільній крові змінюється у тому ж напрямку на 0,02 ум. 

од. (р<0,001), а відношення іонізованого до загального Кальцію сироватці крові 

на 0,01 ум. од. (р<0,05). При чому влітку, до 75 % (р<0,001) вмісту іонізованого 

Кальцію та до 33 % (р<0,05) варіацій відношення іонізованого до загального 

кальцію в сироватці крові корів можуть бути зумовлені тонусом автономної 

нервової системи тварин.  

Результати багатофакторного дисперсійного аналізу впливу тонусу 

автономної нервової системи та пори року на вміст Кальцію в крові корів 

наведено у таблиці 3.40.  

Таблиця 3.40 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної 

нервової системи на вміст Кальцію в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Цільна кров 

Тонус АНС 0,195 2 0,097 1,28 0,301 3,55 

Пора року 0,678 1 0,678 8,94 0,008 4,41 

Взаємозв’язок 0,106 2 0,053 0,7 0,51 3,55 

Внутрішня 1,365 18 0,076    

Всього 2,344 23     

Сироватка крові 

Тонус АНС 0,562 2 0,281 1,19 0,328 3,55 

Пора року 0,903 1 0,903 3,82 0,066 4,41 

Взаємозв’язок 0,12 2 0,06 0,25 0,779 3,55 

Внутрішня 4,257 18 0,236    

Всього 5,842 23     

Клітини крові 

Тонус АНС 0,233 2 0,116 11,27 0,001 3,55 

Пора року 0,006 1 0,006 0,58 0,456 4,41 
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Взаємозв’язок 0,04 2 0,02 1,94 0,173 3,55 

Внутрішня 0,186 18 0,01    

Всього 0,464 23     

Іонізований Са++ 

Тонус АНС 0,451 2 0,226 6,19 0,009 3,55 

Пора року 0,033 1 0,033 0,9 0,355 4,41 

Взаємозв’язок 0,036 2 0,018 0,5 0,617 3,55 

Внутрішня 0,656 18 0,036    

Всього 1,176 23     

Іон. Са / Заг. Са 

Тонус АНС 0,002 2 0,001 3,37 0,057 3,55 

Пора року 0,001 1 0,001 3,19 0,091 4,41 

Взаємозв’язок 0,001 2 < 0,001 1,44 0,263 3,55 

Внутрішня 0,005 18 < 0,001    

Всього 0,008 23     

 

Встановлено достовірну залежність між тонусом автономної нервової 

системи та вмістом Кальцію у клітинах крові корів (F=11,3>FU=3,55;  р< 0,05–

0,001), тоді, як вміст цього елементу в цільній крові та її сироватці не залежав 

від тонусу автономної нервової системи корів (F=1,19–1,28<FU= 3,55; р>0,05). 

На відміну від тонусу автономної нервової системи пора року має вірогідний 

вплив на вміст Кальцію у цільній крові (F=8,94>FU= ,41; р<0,01), тоді, як вміст 

цього елементу у сироватці та клітинах крові корів не залежав від пори року. 

Відмітимо також вірогідний вплив вегетативного статусу тварин на вміст 

іонізованого кальцію в сироватці крові корів (F=6,19>FU = 3,55; р<0,01). Тоді, 

як на відношення вмісту іонізованого до загального кальцію у сироватці крові 

як пора року, так і тонусу автономної нервової системи не впливає (F=3,19–

3,37<FU = 3,55–4,41; р>0,05).При аналізі вмісту Кальцію в різних фракціях 

крові корів вірогідну взаємодію між вегетативним статусом корів та порою 

року не встановлено (F=0,25–1,94<FU=3,55; р>0,05).  

Отже, тонус автономної нервової системи та пора року впливають на 

вміст Кальцію і Фосфору у крові корів. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах [77,67,60]. 
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3.2.6. Кортико-вегетативні механізми регуляції вмісту Магнію у 

крові корів 

 

3.2.6.1.Вміст Магнію у крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності.  

Проведеними дослідженнями встановлено, що у тварин з різним типами 

ВНД вміст Магнію у різних фракціях крові не виходив за фізіологічні межі, 

зокрема, вміст даного макроелемента у цільній крові корів залежно від типу 

ВНД та пори року становив 3,10–3,94 мг/100 мл (табл. 3.41). 

Таблиця 3.41 

Вміст Магнію у крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності залежно від пори року (мг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат 
Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Літо 

Цільна кров 4,21±0,11 4,35±0,06 3,94±0,02 3,66±0,08** 

Сироватка крові 2,11±0,10 2,07±0,02 2,02±0,03 1,93±0,08 

Клітини крові 5,64±0,07 5,88±0,17 5,4±0,05* 5,15±0,08* 

Mgклітин/Mgсироватки 2,68±0,12 2,84±0,08 2,67±0,04 2,68±0,10 

Зима 

Цільна кров 3,86±0,04 3,82±0,12 3,45±0,07** 3,1±0,07*** 

Сироватка крові 2,00±0,03 1,85±0,08 1,81±0,03** 1,73±0,02*** 

Клітини крові 5,20±0,05 5,27±0,10 4,83±0,19* 4,31±0,17** 

Mgклітин/Mgсироватки 2,59±0,04 2,86±0,08* 2,65±0,04 2,49±0,12 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 

– ***. 

 

Слід відмітити, що у корів слабкого типу ВНД вміст елемента влітку був 

на 13,0 % (р<0,01) меншим за такого у корів СВР типу. Тоді, як взимку вміст 

Магнію в цільній крові корів СН та слабкого типу ВНД був меншим відповідно 
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на 10,6 % (р<0,01) та 13,0 % (р< 0,001) відповідно до показників корів з СВР 

типом ВНД на цьому етапі досліджень. 

Вміст загального Магнію у сироватці крові корів був 1,73–2,11 мг/100 мл, 

не виходив за фізіологічні значення та влітку достовірно не різнився у корів з 

різними типами ВНД. Тоді, як у холодну пору року вміст Магнію в сироватці 

крові корів СН та слабкого типу ВНД був меншим відповідно на 9,6 % (р<0,01) 

та 13,7 % (р<0,001) відповідно до показників корів з СВР типом ВНД. 

Встановлено, що вміст Магнію в клітинах крові корів залежно від пори 

року та типу ВНД корів був у межах 4,31–5,88 мг/100 мл та не виходив за 

фізіологічні межі. Відмітимо, що залежно від пори року в корів з СН та слабким 

типом ВНД влітку вміст Магнію в клітинах крові був меншим на 4,3–7,6 % 

(р<0,05) та відповідно 8,6–17,1 % (р<0,05–0,01) порівняно до показників корів 

з СВР типом.  

Потрібно відмітити, що пора року впливає на вміст Магнію в різних 

фракціях крові корів. Так, залежно від типу вищої нервової діяльності  вміст 

Магнію в цільній крові взимку менший на 8,2–15,4 % (р<0,05–0,001), в 

клітинах крові на 7,7–16,3 % (р<0,05–0,001) від таких показників у теплу пору 

року. Крім цього у корів з СВІ, СН та слабким типом вищої нервової діяльності 

вміст цього макроелемента в сироватці крові взимку був менше на 10,2–10,7 % 

(р<0,05–0,01) відповідно до показників цих тварин влітку.  

Показник відношення вмісту Магнію в клітинах крові до такого в 

сироватці крові (Mgклітин/Mgсироватки) у корів з різними типами вищої нервової 

діяльності становить 2,49–2,86 ум. од.. У тварин з різними типами вищої 

нервової діяльності достовірні різниці  за показником трансмембранного 

потенціалу в теплу пору року не встановлено. Тоді, як в холодну пору року, 

відношення вмісту Магнію в клітинах крові до такого в сироватці крові корів з 

СВІ типом ВНД на 10,1 % (р<0,05) більше від такого у корів з СВР типом вищої 

нервової діяльності. Потрібно відмітити, що пора року не чинить достовірний 

вплив на відношення вмісту Магнію в клітинах крові до такого в сироватці 

крові корів з різними типами вищої нервової діяльності. 
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Доведено взаємозв’язок основних характеристик нервових процесів у 

корів з вмістом Магнію у крові залежно від пори року (табл. 3.42).  

Таблиця 3.42 

Взаємозв’язок (r) вмісту Магнію в крові корів з основними 

характеристиками нервових процесів (ум. од., n=16) 

Параметри 
Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Цільна кров 
Літо 0,72** 0,66** 0,14 

Зима 0,72** 0,74*** 0,30 

Сироватка крові  
Літо 0,40 0,34 0,30 

Зима 0,56* 0,64** 0,49 

Клітини крові  
Літо 0,69** 0,59* 0,05 

Зима 0,67** 0,66** 0,26 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Сила нервових процесів влітку прямо пов’язана з вмістом Магнію у 

цільній крові (r=0,72; р<0,01) та клітинах крові (r=0,69; р<0,01).  

Тоді, як взимку дані взаємозв’язки зберігаються (r=0,67–0,72; р<0,01) та 

з’являється прямий зв'язок сили нервових процесів з вмістом Магнію в 

сироватці крові (r =0,56; р< 0,05).  

Врівноваженість нервових процесів влітку прямо пов’язана з вмістом 

Магнію у цільній крові (r=0,66; р<0,01) та клітинах крові (r=0,59; р<0,05). Тоді, 

як взимку дані посилюються, зокрема врівноваженість нервових процесів 

пов’язана з вмістом Магнію у цільній крові –r=0,74 (р<0,001) та клітинах крові 

–r=0,66 (р<0,01) та з’являється прямий зв'язок врівноваженості нервових 

процесів з вмістом Магнію в сироватці крові (r =0,64; р<0,01).  

Рухливість нервових процесів незалежно від пори року, вірогідно 

непов’язана з вмістом Магнію в цільній крові, сироватці та клітинах крові корів 

(r = 0,05–0,49). 

Встановлено вплив основних нервових процесів на вміст Магнію в крові 

корів залежно від пори року (рис. 3.30).  
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Рис. 3.30. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на вміст 

Магнію в крові корів у різні пори року (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Сила нервових процесів у теплу пору року достовірно лімітує вміст 

Магнію у цільній крові та клітинах крові корів – ղ²ᵪ =0,42–0,55 (р<0,01–0,001). 

Тоді, як у холодну пору року сила нервових процесів має більшій вплив на 

вміст Магнію у крові, зокрема її вплив на вміст цього елементу в клітинах крові 

становив –ղ²ᵪ=0,61(р<0,001), сироватці – ղ²ᵪ=0,29 (р<0,05) та у клітинах крові 

відповідно –ղ²ᵪ=0,60 (р<0,001). 

Врівноваженість нервових процесів чинила дещо більший вплив на вміст 

Магнію у крові корів ніж їх сила. Так, влітку вплив врівноваженості нервових 

процесів на вміст даного елементу в цільній крові становив –ղ²ᵪ= 0,55 (р<0,001) 

та у клітинах крові відповідно –ղ²ᵪ=0,56 (р<0,001). У холодну пору року 

врівноваженість нервових процесів вірогідно впливає лише на вміст Магнію в 

клітинах крові – ղ²ᵪ=0,60 (р<0,001), сироватці –ղ²ᵪ=0,37    (р< 0,05) та у цільній 

крові відповідно – ղ²ᵪ=0,69 (р<0,001). 

Рухливість нервових процесів у холодну пору року достовірно лімітує 

вміст Магнію у сироватці – ղ²ᵪ=0,49 (р<0,01) та цільній крові корів – ղ²ᵪ=0,27 
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(р<0,05). Тоді, як у теплу пору року рухливість нервових процесів не має 

вірогідного впливу на вміст Магнію у крові – ղ²ᵪ=0,04–0,11. 

Отже, сила та врівноваженість нервових процесів у більшій мірі лімітує 

вміст Магнію у крові взимку, ніж у теплу пору року. Рухливість нервових 

процесів у корів достовірно впливає на вміст Магнію у крові лише взимку. 

Регресійний аналізом достовірної залежності вмісту Магнію у різних 

фракціях крові корів від рухливості нервових процесів не встановлено, однак 

доведено залежність вмісту Магнію у крові корів від основних характеристик 

нервових процесів (табл. 3.43).  

Таблиця 3.43 

Регресійний аналіз залежності вмісту Магнію у крові корів від основних 

характеристик нервових процесів (ум. од.; n=16) 

Показник 

Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Цільна кров 

Коефіцієнт регресії 0,26** 0,30** 0,22*

* 

0,28*** 0,05 0,11 

R-квадрат 0,52** 0,52** 0,44* 0,55*** 0,02 0,09 

Сироватка крові 

Коефіцієнт регресії 0,07 0,09* 0,05 0,09** 0,05 0,07 

R-квадрат 0,16 0,31* 0,12 0,41** 0,09 0,24 

Клітини крові 

Коефіцієнт регресії 0,27** 0,35** 0,21* 0,32** 0,02 0,13 

R-квадрат 0,48** 0,44** 0,34* 0,43* 0,00 0,07 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Так, при зміні сили чи врівноваженості нервових процесів на одну 

одиницю незалежно від пори року вміст Магнію в клітинах крові та її клітинах 

змінюється у тому самому напрямку на 0,21–0,35 мг/100 мл (р<0,05–0,001), 

тоді, як при зміні сили та врівноваженості нервових процесів взимку на одну 
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одиницю взимку, вміст Магнію в сироватці крові змінюється у такому самому 

напрямку на 0,09 мг/100 мл (р<0,05–0,01). 

Коефіцієнт детермінації сили та врівноваженості нервових процесів зі 

вмістом Магнію в клітинах та цільній крові корів свідчить, що незалежно від 

пори року 34–55 % (р<0,05) варіацій вмісту даного елемента в клітинах крові 

корів можуть бути зумовлені силою та врівноваженістю нервових процесів. 

Результати багатофакторного дисперсійного аналізу впливу типу вищої 

нервової діяльності та пори року на вміст Магнію в крові корів наведено у 

таблиці 3.44.  

Таблиця 3.44 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу типу вищої нервової 

діяльності та пори року на вміст Магнію в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-

значення 
F критичне 

Цільна кров 

Тип ВНД 2,581 3 0,86 33,82 < 0,001 3,01 

Пора року 1,867 1 1,867 73,4 < 0,001 4,26 

Взаємозв’язок 0,057 3 0,019 0,74 0,538 3,01 

Внутрішня 0,611 24 0,025    

Всього 5,115 31     

Сироватка крові 

Тип ВНД 0,219 3 0,073 5,35 0,006 3,01 

Пора року 0,272 1 0,272 19,88 < 0,001 4,26 

Взаємозв’язок 0,016 3 0,005 0,4 0,755 3,01 

Внутрішня 0,328 24 0,014    

Всього 0,836 31     

Клітини крові 

Тип ВНД 3,357 3 1,119 22,33 < 0,001 3,01 

Пора року 3,069 1 3,069 61,25 < 0,001 4,26 

Взаємозв’язок 0,167 3 0,056 1,11 0,364 3,01 

Внутрішня 1,203 24 0,05    

Всього 7,796 31     



178 
 

 

Встановлено достовірну залежність між типом вищої нервової діяльності 

та вмістом Магнію у цільній крові (F =33,8>FU=3,01; р< 0,001), сироватці крові 

(F= 5,35>FU=3,01; р<0,01) та клітинах крові корів (F=22,3>FU= 3,01; р<0,001). 

Пора року має більший вплив на вміст даного елемента у різних фракціях крові, 

зокрема її вплив на вміст Магнію у цільній крові, сироватці та клітинах крові 

корів становив –F=19,9–73,4>FU=4,26; р<0,001). Також при аналізі вмісту 

Магнію в різних фракціях крові корів достовірну взаємодію між 

типологічними особливостями нервової системи та порою року не встановлено 

(F=0,40–1,11< FU=3,01; р>0,05).  

 

3.2.6.2  Вміст Магнію у крові корів з різним вегетативним статусом  

Проведені дослідження свідчать, що у тварин з різни тонусом  

автономної нервової системи вміст Магнію в різних фракціях крові не виходив 

за фізіологічні межі (табл. 3.45).  

  Таблиця 3.45 

Вміст Магнію у крові корів різного вегетативного статусу залежно 

від пори року (мг/100 мл; М±m, n=4) 

Субстрат 
Вегетативний статус 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Літо 

Цільна кров 4,06±0,10 4,17±0,07 3,70±0,02** 

Сироватка крові 2,04±0,06 2,11±0,04 1,79±0,06* 

Клітини крові 5,54±0,18 5,83±0,16 5,05±0,09* 

Mgклітин/Mgсироватки 2,73±0,16 2,76±0,11 2,82±0,09 

Зима 

Цільна кров 3,54±0,03 3,56±0,04 3,20±0,05*** 

Сироватка крові 1,83±0,08 1,83±0,02 1,53±0,03* 

Клітини крові 4,93±0,15 5,33±0,08 4,47±0,07* 

Mgклітин/Mgсироватки 2,73±0,20 2,91±0,06 2,92±0,04 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05-*; р < 0,01-**; р < 0,001-***. 
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Зокрема, вміст Магнію у цільній крові корів залежно від вегетативного 

статусу тварин та пори року становив 3,20–4,17 мг/100 мл, у сироватці крові – 

1,53–2,11 мг/100 мл та у клітинах крові відповідно – 4,47–5,83 мг/100 мл. 

Встановлено, що у незалежно від пори року в різних фракціях крові корів-

ваготоніків вміст Магнію вірогідно не відрізнявся від такого у тварин-

нормотоніків.  

На відміну від показників тварин-ваготоніків, у різних фракціях крові 

корів-симпатикотоніків вміст Магнію був вірогідно меншим від такого у 

тварин з нормальним тонусом АНС. Так, незалежно від пори року вміст 

Магнію в цільній крові цих тварин був менше на 9,0–9,6 % (р< 0,01–0,001), у 

сироватці крові на 12,2–16,1 % (р<0,05) та у клітинах крові на 8,8–9,4 % 

(р<0,05)  від такого у корів-нормотоніків. 

Слід відмітити, що пора року чинить істотний вплив на вміст Магнію в 

різних фракціях крові корів. Так, у холодну пору року вміст Магнію в цільній 

крові залежно від вегетативного статусу корів менше відповідно на                

13,0–14,4 %  (р<0,001), у сироватці крові на 10,4–14,5 % (р<0,01–0,001) та у 

клітинах крові на 8,6–11,5 % (р< 0,05–0,001) від показників у цих тварин влітку.  

Відношення вмісту Магнію в клітинах крові до такого у сироватці крові 

корів (Mgклітин/Mgсироватки) залежно від пори року становить 2,73–2,92 ум. од.. 

Слід відмітити, що значення даного показника у крові корів з різним тонусом 

автономної нервової системи незалежно від пори року вірогідно не 

відрізняється. Поряд із цим, пора року також не чинить вірогідний вплив на 

відношення вмісту Магнію в клітинах крові до такого в сироватці крові з 

різним тонусом  автономної нервової  системи. 

Встановлено вплив вегетативного статусу корів на вміст Магнію в крові 

корів залежно від пори року (рис. 3.31).  
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Рис. 3.31. Вплив вегетативного статусу корів (ղ²ᵪ) на вміст Магнію в крові 

залежно від пори року (ум. од., n=12). 

Примітка. Показники достовірні при: р< 0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Переважання впливу на роботу серця парасимпатичного відділу 

автономної нервової системи незалежно від пори року не чинить вплив на вміст 

Магнію у різних фракціях крові корів (ղ²ᵪ=0,00–0,48).  

Переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу автономної 

нервової системи влітку чинить вплив на вміст Магнію у цільній крові –

ղ²ᵪ=0,70 (р<0,05), сироватці крові –ղ²ᵪ=0,59 (р<0,05) та клітинах крові корів –

ղ²ᵪ=0,50 (р<0,05), тоді, як взимку встановлено деяке збільшення впливу тонусу 

автономної нервової системи у корів-симпатикотоніків на вміст Магнію у 

цільній крові до показника – ղ²ᵪ=0,84 (р<0,001), сироватці (до показника –ղ²ᵪ= 

0,66; р<0,05) та клітинах крові – ղ²ᵪ=0,58 (р<0,05).  

Встановлено взаємозв’язок автономної нервової системи у корів з 

вмістом Магнію в крові залежно від пори року (рис. 3.32).  
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Рис. 3.32. Взаємозв’язок (r) вмісту Магнію в крові корів з тонусом 

автономної нервової системи (ум. од., n=16). 

 

Так, тонус автономної нервової системи у корів влітку вірогідно 

обернено пов’язаний з вмістом Магнію в цільній крові (r=–0,85; р<0,001), 

сироватці крові  (r =0,78; р<0,01) та клітинах крові (r =–0,79; р< 0,01). 

Взимку тонус автономної нервової системи дещо змінює кореляційні 

зв’язки з вмістом Магнію у крові корів. Так, тонус автономної нервової 

системи у корів у холодну пору року вірогідно обернено пов’язаний з вмістом 

Магнію в цільній крові (r=–0,82; р<0,01), сироватці крові (r=0,71; р<0,01) та 

клітинах крові (r=–0,91; р<0,001).  

Встановлено залежність вмісту Магнію у крові корів від тонусу 

автономної нервової системи (табл. 3.46).  

Як в теплу, так і у холодну пору року при зміні різниці частоти серцевих 

скорочень за результатами тригеміновагального тесту в корів на одну одиницю, 

вміст Магнію в цільній крові, клітинах та сироватці крові змінюється у 

протилежному напрямку на 0,01–0,03 мг/100 мл. (р<0,001). При чому влітку 

60–72 % (р<0,01–0,001) вмісту Магнію та взимку – 51–82 % (р<0,01–0,001) 

варіацій вмісту даного елемента в різних фракціях крові можуть бути зумовлені 

тонусом автономної нервової системи тварин.  
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 Таблиця 3.46 

Регресійний аналіз залежності вмісту Магнію в крові корів від тонусу 

автономної нервової системи (ум. од.; n=16) 

Показник 

Субстрат 

Цільна кров 
Сироватка 

крові 
Клітини крові 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Коефіцієнт регресії -0,02*** -0,01*** -0,01** -0,01** -0,03** -0,03*** 

R-квадрат 0,72*** 0,68*** 0,60** 0,51** 0,62** 0,82*** 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

При чому влітку 60–72 % (р<0,01–0,001) вмісту Магнію та взимку – 51–

82 % (р<0,01–0,001) варіацій вмісту даного елемента в різних фракціях крові 

можуть бути зумовлені тонусом автономної нервової системи тварин.  

Двофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної нервової 

системи та пори року на вміст Магнію в крові корів наведено у таблиці 3.47.  

 

Таблиця 3.47 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної 

нервової системи на вміст Магнію в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Цільна кров 

Тонус АНС 0,801 2 0,401 29,95 < 0,001 3,55 

Пора року 1,788 1 1,788 133,67 < 0,001 4,41 

Взаємозв’язок 0,012 2 0,006 0,45 0,645 3,55 

Внутрішня 0,241 18 0,013    

Всього 2,841 23     

Сироватка крові 

Тонус АНС 0,456 2 0,228 20,35 < 0,001 3,55 

Пора року 0,381 1 0,381 33,99 < 0,001 4,41 
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Взаємозв’язок 0,005 2 0,003 0,23 0,798 3,55 

Внутрішня 0,202 18 0,011    

Всього 1,043 23     

Клітини крові 

Тонус АНС 2,709 2 1,354 20,52 < 0,001 3,55 

Пора року 1,9 1 1,9 28,79 < 0,001 4,41 

Взаємозв’язок 0,012 2 0,006 0,09 0,913 3,55 

Внутрішня 1,188 18 0,066    

Всього 5,809 23     

 

Встановлено, що вміст Магнію у сироватці крові (F=20,4>FU=3,55; 

р<0,001), цільній крові (F=30,0>FU= 3,55; р<0,001) та клітинах крові корів 

(F=20,5>FU= 3,55; р<0,001) залежить від їх вегетативного статусу.  

Пора року має також вірогідний вплив на вміст Магнію у клітинах крові 

корів (F=28,8>FU=4,41; р< 0,001), цільній крові (F=133,7>FU=4,41; р<0,001) та 

її сироватці (F=34,0 >FU=4,41; р<0,001). 

Слід відмітити, що при аналізі вмісту Магнію в цільній крові, сироватці 

та клітинах крові корів вірогідну взаємодію між вегетативним статусом корів 

та порою року не встановлено (F=0,09–0,45< FU=3,55; р>0,05).  

Отже, тонус автономної нервової системи та основні характеристики 

нервових процесів поряд із порою року вірогідно впливають на вміст Магнію 

у крові корів. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах [81, 56]. 
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3.2.7 Співвідношення одно- до двовалентних іонів у крові корів з 

різними типами вищої нервової діяльності 

 У тварин з різними типами вищої нервової діяльності співвідношення 

одно- до двовалентних іонів у крові не виходило за фізіологічні межі та 

становило відповідно: у цільній крові – 40,1–48,7 ум. од., в сироватці крові – 

32,7–35,6 ум. од.; та у клітинах крові відповідно – 44,9–56,1 ум. од. (табл. 3.48).  

Таблиця 3.48 

Співвідношення одно- до двовалентних іонів у крові корів з різними 

типами вищої нервової діяльності залежно від пори року  

(ум. од; М±m, n=4) 

Субстрат 
Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Літо 

Цільна кров 46,21±1,18 48,74±2,1 46,09±1,05 43,7±1,33 

Сироватка крові 33,54±0,57 35,6±1,03 35,5±0,83 34,2±1,12 

Клітини крові 50,64±1,84 50,74±3,53 45,83±2,03 44,89±1,84* 

Цільна кров 

Цільна кров 43,62±2,14 44,85±1,31 43,95±1,69 40,66±0,89 

Сироватка крові 33,01±0,96 33,52±0,38 32,7±0,64 33,99±0,85 

Клітини крові 53,93±2,84 53,41±1,86 56,05±2,32 50,33±0,69 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 

– ***. 

 

Незалежно від пори року в корів з сильними типами ВНД значення 

даного показника достовірно не відрізняється. На відміну від цього, у корів 

слабким типом ВНД співвідношення одно- до двовалентних іонів у клітинах 

крові корів влітку вірогідно менше на 11,3 %  (р<0,05) від показника тварин з 

СВР типом ВНД, тоді, як взимку ця різниця невірогідна. 

Потрібно відмітити, що пора року чинить  вірогідний вплив на 

співвідношення одно- до двовалентних іонів лише у клітинах крові тварин з 

СН та слабким типом ВНД. Так, у корів з СН та слабким типом ВНД даний 

показник у цільній крові взимку був більше відповідно на 22,3 % (р<0,001) та 
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12,1 % (р< 0,001) від таких показників у теплу пору року. Тоді, як у корів з СВР 

та СВІ типом ВНД відмічено лише відповідну тенденцію. 

На рис. 3.33 показано взаємозв’язок основних характеристик нервових 

процесів у корів співвідношення одно- до двовалентних іонів в крові корів 

залежно від пори року.  

 

Рис. 3.33. Взаємозв’язок (r) співвідношення одно- до двовалентних іонів 

в крові корів з основними характеристиками нервових процесів (ум. од., n=16).  

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Так, сила нервових процесів взимку прямо пов’язана з показником 

співвідношення одно- до двовалентних іонів в цільній крові та її клітинах 

(r=0,50–0,51; р<0,05).  

Врівноваженість та рухливість нервових процесів обернено не пов’язана 

з показником співвідношення одно- до двовалентних іонів в крові корів 

взимку. Влітку основні характеристики нервових процесів вірогідно не 

пов’язані з показником співвідношення одно- до двовалентних іонів в крові 

корів. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що сила та рухливість 

нервових процесів вірогідно не впливають на співвідношення одно- до 

двовалентних іонів у крові корів, як теплу (ղ²ᵪ=0,00–0,21), так і у холодну пору 

року (ղ²ᵪ=0,00–0,23). Поряд з цим, врівноваженість нервових процесів чинила 
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достовірний вплив на співвідношення одно- до двовалентних іонів у клітинах 

крові корів лише у теплу пору року – ղ²ᵪ=0,29 (р<0,05). Тоді, як вилив 

врівноваженості нервових процесів на співвідношення одно- до двовалентних 

іонів у цільній та сироватці крові корів у різні пори року невірогідний – ղ²ᵪ 

0,00–0,17 (рис. 3.34). 

 

 

Рис. 3.34. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на 

співвідношення одно- до двовалентних іонів у крові корів у різні пори року 

(ум. од., n=16). 

 

Отже, лише врівноваженість нервових процесів чинить вірогідний вплив 

на співвідношення одно- до двовалентних іонів у клітинах крові корів. 

Регресійним аналізом встановлено залежність співвідношення одно- до 

двовалентних іонів у клітинах крові корів від основних характеристик 

нервових процесів (табл. 3.49). Так, взимку, при зміні сили нервових процесів 

на одну одиницю, показник співвідношення одно- до двовалентних іонів в 

клітинах крові змінюється у тому ж напрямку на 2,52 ум. од. (р<0,05). 

Коефіцієнт детермінації сили нервових процесів з показником співвідношення 

одно- до двовалентних іонів в клітинах корів свідчить, що до 26 % (р<0,05) 

варіацій даного показника взимку можуть бути зумовлені силою нервових 

процесів.  
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Таблиця 3.49 

Регресійний аналіз залежності співвідношення одно- до двовалентних 

іонів у крові корів від основних характеристик нервових процесів 

 (ум. од.; n=16) 

Показник 

Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Цільна кров 

Коефіцієнт регресії 1,27 1,92 0,86 0,42 0,09 0,03 

R-квадрат 0,11 0,26 0,06 0,01 0,00 0,00 

Сироватка крові 

Коефіцієнт регресії 0,12 -0,51 -0,44 -0,26 -0,22 -0,24 

R-квадрат 0,00 0,09 0,05 0,03 0,01 0,02 

Клітини крові 

Коефіцієнт регресії 1,36 2,55* 2,12 -0,02 1,7 0,13 

R-квадрат 0,05 0,26* 0,15 0,00 0,1 0,00 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Вірогідної залежності співвідношення одно- до двовалентних іонів у 

різних фракціях крові корів від врівноваженості та рухливості нервових 

процесів не встановлено. 

Дисперсійний аналізу впливу типу вищої нервової діяльності та пори 

року на співвідношення одно- до двовалентних іонів в крові корів наведено у 

таблиці 3.50. Встановлено вірогідну залежність між типом вищої нервової 

діяльності та співвідношенням одно- до двовалентних іонів у цільній крові 

тварин (F=3,12>FU = 3,01; р<0,05), тоді, як у сироватці та клітинах крові дані 

значення невірогідні (F=0,83–1,83<FU=3,01; р>0,05).  

Пора року на відміну від типу ВНД впливає на співвідношення одно- до 

двовалентних іонів як в цільній крові (F=7,31>FU=4,26; р<0,001) так і у 

сироватці крові (F=5,7>FU=4,26; р<0,05) та клітинах крові корів (F=11,5 >FU= 

4,26; р< 0,01).  
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Таблиця 3.50 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу типу вищої нервової 

діяльності та пори року на співвідношення одно- до двовалентних іонів в 

крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Цільна кров 

Тип ВНД 87,1 3 29,0 3,12 0,045 3,01 

Пора року 68,0 1 68,0 7,31 0,012 4,26 

Взаємозв’язок 3,40 3 1,13 0,12 0,946 3,01 

Внутрішня 223,2 24 9,30    

Всього 381,6 31     

Сироватка крові 

Тип ВНД 6,89 3 2,30 0,83 0,490 3,01 

Пора року 15,8 1 15,8 5,7 0,025 4,26 

Взаємозв’язок 9,28 3 3,09 1,12 0,362 3,01 

Внутрішня 66,4 24 2,77    

Всього 98,4 31     

Клітини крові 

Тип ВНД 112,0 3 37,3 1,83 0,168 3,01 

Пора року 234,0 1 234,0 11,5 0,002 4,26 

Взаємозв’язок 70,3 3 23,4 1,15 0,349 3,01 

Внутрішня 488,5 24 20,4    

Всього 904,8 31     

 

Слід відмітити, що при аналізі співвідношення одно- до двовалентних 

іонів у різних фракціях крові корів вірогідної взаємодії між типологічними 

особливостями нервової системи та порою року не встановлено. 
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3.2.8 Співвідношення одно- до двовалентних іонів у крові корів з 

різним вегетативним статусом.  

Проведені дослідження свідчать, що у тварин з різни тонусом АНС 

співвідношення одно- до двовалентних іонів не виходило за фізіологічні межі  

у цільній крові становить 43,1–48,8 ум. од., в сироватці крові – 32,9–35,9 ум. 

од. та в клітинах крові відповідно 47,8–56,2 ум. од. (табл. 3.51). Встановлено, 

що у теплу пору року співвідношення одно- до двовалентних іонів у різних 

фракціях крові корів з різним вегетативним статусом  вірогідно не різниться.  

Таблиця 3.51 

Співвідношення одно- до двовалентних іонів у крові корів різного 

вегетативного статусу залежно від пори року (мг/100 мл; М±m, n=4) 

Субстрат 
Вегетативний статус 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Літо 

Цільна кров 46,99±0,59 48,83±1,29 47,56±0,88 

Сироватка крові 34,7±0,55 35,86±1,18 34,56±0,65 

Клітини крові 49,93±1,15 47,94±0,38 47,77±0,83 

Зима 

Цільна кров 47,15±0,96 44,45±0,71 43,1±1,17* 

Сироватка крові 34,67±1,01 33,59±0,92 32,91±0,14 

Клітини крові 56,23±1,5 51,24±0,57* 54,39±0,74 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05-*; р < 0,01-**; р < 0,001-

***. 

На відміну від цього, у холодну пору року в тварин-симпатикотоніків 

співвідношення одно- до двовалентних іонів в цільній крові було менше на       

8,6 % (р<0,05) від показників корів-нормотоніків. Тоді, як у корів-ваготоніків 

даний показник у холодну пору року в клітинах крові менше на 8,9 % (р<0,05) 

від показників корів з нормальним тонусом  автономної нервової системи.. 

Слід відмітити, що пора року чинить вплив на співвідношення одно- до 

двовалентних іонів в клітинах крові корів незалежно від тонусу автономної 

нервової системи. Так, у корів-нормо-, ваго- та симпатикотоніків у холодну 

пору року даний показник був більше на 6,9–13,9 % (р<0,05–0,001) від 
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показників цих тварин в теплу пору року. Тоді, як лише у корів-ваго- та 

симпатикотоніків у холодну пору року даний показник у цільній та сироватці 

крові був менше на 4,8–9,4 % (р<0,05–0,01) від показників цих тварин в теплу 

пору року. Переважання впливу на роботу серця як парасимпатичного так і 

симпатичного відділу автономної нервової системи влітку не чинить вплив на 

співвідношення одно- до двовалентних іонів у різних фракціях крові корів (рис. 

3.35; ղ²ᵪ=0,00–0,31).  

 

 

Рис. 3.35. Вплив вегетативного статусу корів (ղ²ᵪ) на співвідношення 

одно- до двовалентних іонів в крові залежно від пори року (ум. од., n=12). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Взимку встановлено вірогідний вплив тонусу автономної нервової 

системи у корів-ваготоніків на співвідношення одно- до двовалентних іонів в 

клітинах крові – ղ²ᵪ= 0,62 (р<0,05), однак, вплив на даний показник у цільній 

крові та її сироватці залишається невірогідним (ղ²ᵪ=0,09–0,46). Переважання 

впливу на роботу серця симпатичного відділу автономної нервової системи 

взимку чинить вплив на співвідношення одно- до двовалентних іонів лише у 

цільній крові –ղ²ᵪ=0,55 (р<0,05). Встановлено відсутність вірогідних 

взаємозв’язків тонусу автономної нервової системи з співвідношенням одно- 
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до двовалентних іонів в цільній крові, сироватці та клітинах крові корів 

незалежно від пори року (рис. 3.36).  

 

Рис. 3.36. Взаємозв’язок (r) співвідношення одно- до двовалентних іонів 

в крові корів з тонусом автономної нервової системи (ум. од., n=16). 

 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної 

нервової системи та пори року на співвідношення одно- до двовалентних іонів 

в крові корів наведено у таблиці 3.52.  

 Таблиця 3.52 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної  

нервової системи на співвідношення одно- до двовалентних іонів в крові 

корів 

Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Цільна кров 

Тонус АНС 13,06 2 6,53 1,76 0,200 3,55 

Пора року 50,1 1 50,1 13,52 0,002 4,41 

Взаємозв’язок 27,9 2 13,96 3,76 0,043 3,55 

Внутрішня 66,8 18 3,71    

Всього 157,9 23     

Сироватка крові 

Тонус АНС 5,009 2 2,51 0,94 0,409 3,55 

Пора року 10,444 1 10,4 3,92 0,063 4,41 
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Взаємозв’язок 5,331 2 2,67 1 0,387 3,55 

Внутрішня 47,907 18 2,66    

Всього 68,691 23     

Клітини крові 

Тонус АНС 49,1 2 24,6 6,97 0,006 3,55 

Пора року 175,4 1 175,4 49,77 < 0,001 4,41 

Взаємозв’язок 13,4 2 6,70 1,9 0,178 3,55 

Внутрішня 63,4 18 3,52    

Всього 301,3 23     

 

Встановлено вірогідну залежність між вегетативним статусом корів та 

показником співвідношення одно- до двовалентних іонів в клітинах крові 

(F=6,97>FU=3,55; р<0,01), однак даний показник у сироватці та цільній крові 

не залежав від тонусу автономної нервової системи тварин (F=0,94–1,76<FU = 

3,55; р>0,05). Пора року впливає на показник співвідношення одно- до 

двовалентних іонів в крові у цільній крові (F=13,5 >FU=4,416; р<0,01) та її 

клітинах (F=49,8> FU=4,41; р<0,001), тоді, як вплив тонусу АНС на даний 

показник у сироватці крові невірогідний. Також при аналізі співвідношення 

одно- до двовалентних іонів в різних фракціях крові корів достовірної 

взаємодії між тонусом автономної нервової системи та порою року не 

встановлено. Отже, проведені дослідження вказують на істотний вплив як 

основних характеристик нервових процесів так і вегетативного статусу корів 

на співвідношення одно- до двовалентних іонів в крові тварин. Встановлено 

також залежність співвідношення одно- до двовалентних іонів у крові корів від 

пори року. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах [91]. 

3.3. Взаємозв’язки вмісту окремих макроелементів у крові корів 

залежно від пори року 

Влітку вміст Калію в цільній крові (табл. 3.53) обернено пов'язаний з 

вмістом Кальцію (r=–0,43; р<0,05), вміст Калію прямо пов'язаний з вмістом 
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Магнію (r=0,67; р<0,001), вміст Кальцію обернено пов'язаний з вмістом 

Магнію (r=–0,50; р<0,001), а вміст Фосфору прямо пов'язаний з вмістом 

Магнію в цільній крові корів (r= 0,52; р<0,01). 

Таблиця 3.53 

Взаємозв’язок вмісту окремих макроелементів у цільній крові корів 

залежно від пори року (ум. од., n=28) 

Показник 

Пора року 

Літо Зима 

r D r D 

Натрій / Калій -0,20 0,04 0,45* 0,20* 

Натрій / Кальцій 0,00 0,00 0,09 0,01 

Натрій / Фосфор -0,28 0,08 0,24 0,06 

Натрій / Магній -0,29 0,08 0,22 0,05 

Калій / Кальцій -0,43* 0,18* -0,34 0,12 

Калій / Фосфор 0,17 0,03 0,65*** 0,43*** 

Калій / Магній 0,67*** 0,45*** 0,68*** 0,46*** 

Кальцій / Фосфор -0,04 0,00 -0,44* 0,19* 

Кальцій / Магній -0,50*** 0,25*** -0,36* 0,13* 

Фосфор / Магній 0,52** 0,27** 0,65*** 0,42*** 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Взимку в цільній крові корів вміст Натрію прямо пов'язаний з вмістом 

Калію (r=0,45; р<0,05), вміст Калію в цільній крові прямо пов'язаний з вмістом 

Фосфору (r=0,65; р<0,001), вміст Калію прямо пов'язаний з вмістом Магнію 

(r=0,68;  р<0,001), вміст Кальцію пов'язаний з вмістом Фосфору (r=–0,44; р< 

0,05) та Магнію (r=–0,36; р<0,01), а вміст Фосфору прямо пов'язаний з вмістом 

Магнію в цільній крові корів (r =0,65; р< 0,001). 

Проведеними дослідженнями встановлено, що у сироватці крові корів 

(табл. 3.54) влітку лише вміст Калію прямо вірогідно пов'язаний з вмістом 

Магнію (r=0,50; р<0,05). Вірогідних взаємозв’язків між вмістом решти 
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досліджуваних макро- та мікроелементів незалежно від пори року встановлено 

не було. 

Таблиця 3.54 

Взаємозв’язок вмісту окремих макроелементів у сироватці крові 

корів залежно від пори року (ум. од., n=28) 

Показник 

Пора року 

Літо Зима 

r D r D 

Натрій / Калій 0,12 0,01 0,05 0,00 

Натрій / Кальцій -0,03 0,00 0,17 0,03 

Натрій / Фосфор 0,17 0,03 0,15 0,02 

Натрій / Магній 0,21 0,05 0,32 0,10 

Калій / Кальцій -0,20 0,04 0,35 0,12 

Калій / Фосфор 0,28 0,08 0,07 0,00 

Калій / Магній 0,50** 0,25** 0,33 0,11 

Кальцій / Фосфор 0,20 0,04 -0,08 0,01 

Кальцій / Магній -0,23 0,05 -0,07 0,00 

Фосфор / Магній 0,19 0,04 0,36 0,13 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Встановлено, що влітку вміст Натрію у клітинах крові обернено 

пов'язаний з вмістом Калію (r=–0,64; р<0,001) та Фосфору (r=–0,38; р<0,05), 

вміст Калію в клітинах крові прямо пов'язаний з вмістом Магнію (r=0,59; р< 

0,001), вміст Кальцію обернено пов'язаний з вмістом Магнію (r=–0,36; р<0,05), 

а вміст Фосфору (табл. 3.55) прямо пов'язаний з вмістом Магнію в клітинах 

крові корів (r =0,59; р<0,001). 

Взимку в клітинах крові корів вміст Натрію обернено пов'язаний з 

вмістом Калію (r=–0,57; р<0,001), Фосфору (r=–0,595; р<0,001) та Магнію     

(r=–0,67;  р< 0,001) і прямо пов'язаний з вмістом Кальцію (r=0,61; р<0,001). 

Вміст Калію в клітинах крові прямо пов'язаний з вмістом Фосфору (r=0,46; 

р<0,05) та Магнію  (r=0,59; р<0,001). Вміст Кальцію обернено пов'язаний з 
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вмістом Фосфору (r=–0,50; р<0,001) та Магнію (r=–0,57; р<0,001), а вміст 

Фосфору прямо пов'язаний з вмістом Магнію в клітинах крові корів (r= 0,72; 

р<0,001). 

 Таблиця 3.55 

Взаємозв’язок вмісту окремих макроелементів у клітинах крові 

корів залежно від пори року (ум. од., n=28) 

Показник 

Пора року 

Літо Зима 

r D r D 

Натрій / Калій -0,64*** 0,41*** -0,57*** 0,33*** 

Натрій / Кальцій 0,13 0,02 0,61*** 0,37*** 

Натрій / Фосфор -0,38* 0,14* -0,59*** 0,34*** 

Натрій / Магній -0,33 0,11 -0,67*** 0,45*** 

Калій / Кальцій -0,34 0,12 -0,58*** 0,33*** 

Калій / Фосфор 0,25 0,06 0,46* 0,21* 

Калій / Магній 0,59*** 0,35*** 0,59*** 0,35*** 

Кальцій / Фосфор -0,23 0,05 -0,50*** 0,25*** 

Кальцій / Магній -0,36* 0,13 -0,57*** 0,33*** 

Фосфор / Магній 0,59*** 0,35*** 0,72*** 0,52*** 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Встановлено, взаємозв’язок між вмістом окремих макроелементів у крові 

корів залежно від пори року (табл. 3.56). Так, влітку вміст Натрію в цільній 

крові прямо пов'язаний з його вмістом в сироватці крові (r=0,38; р<0,05). Тоді, 

як вміст Калію незалежно від пори року взаємозалежний у цільній крові, 

сироватці та клітинах крові корів (r=0,70–0,93; р<0,001). Вміст Кальцію 

незалежно від пори року взаємопов’язаній у цільній крові та її сироватці 

(r=0,81–0,83; р<0,001), тоді, як у цільній крові та клітинах крові лише взимку 

(r=0,42; р<0,05). Вміст Фосфору в цільній крові і сироватці корелює лише 

влітку (r=0,36; р<0,05), тоді, як у цільній крові та клітинах крові незалежно від 

пори року (r=0,52–0,62; р<0,01–0,001). 
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Таблиця 3.56 

Взаємозв’язок вмісту окремих макроелементів у різних фракціях 

крові корів залежно від пори року (ум. од., n=28) 

Елемент 
Пора 

року 

Показник 

Цільна кров/ 

сироватка 

Цільна кров/ 

Клітини крові 

Сироватка/ 

клітини крові 

r D r D r D 

Натрій 
Літо 0,38* 0,14* 0,33 0,11 -0,22 0,05 

Зима -0,07 0,00 -0,27 0,07 -0,15 0,02 

Калій 
Літо 0,74*** 0,55*** 0,93*** 0,86*** 0,81*** 0,66*** 

Зима 0,70*** 0,49*** 0,87*** 0,76*** 0,72*** 0,52*** 

Кальцій 
Літо 0,81*** 0,66*** 0,29 0,08 0,14 0,02 

Зима 0,83*** 0,69*** 0,42* 0,18* 0,12 0,01 

Фосфор 
Літо 0,36* 0,13* 0,62*** 0,38*** 0,14 0,02 

Зима 0,12 0,01 0,52** 0,27** 0,27 0,07 

Магній 
Літо 0,73*** 0,53*** 0,78*** 0,61*** 0,49** 0,24** 

Зима 0,75*** 0,56*** 0,85*** 0,72*** 0,53** 0,28** 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Потрібно також відмітити, що вміст Магнію незалежно від пори року 

взаємозалежний у цільній крові, сироватці та клітинах крові корів (r=0,49-0,85; 

р<0,01–0,001). 

Отже, проведені дослідження вказують на тісні взаємозв’язки між 

вмістом окремих макроелементів у різних фракціях крові корів які змінюються 

залежно від пори року. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах [108, ]. 

 

3.4. Кортико-вегетативні механізми регуляції обміну окремих 

мікроелементів у крові корів 

Для дослідження участі нервової системи в регуляції обміну окремих 

мікроелементів у організмі корів було досліджено вміст Цинку, Купруму, 
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Феруму, Мангану та Літію у різних фракціях крові корів влітку та взимку. На 

основі експериментальних даних встановлені взаємозв’язки та вплив основних 

характеристик нервової системи та вегетативного статусу тварин на вміст цих 

мікроелементів у різних фракціях крові. 

 

3.4.1. Кортико-вегетативні механізми регуляції обміну Цинку в крові 

корів  

3.4.1.1.Вміст Цинку в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності. Проведеними дослідженнями встановлено, що у тварин з різним 

типами ВНД вміст Цинку у різних фракціях крові не виходив за фізіологічні 

межі та залежно від типу ВНД і пори року в сироватці крові становив 105–130 

мкг/100 мл (табл. 3.57).  

  Таблиця 3.57 

Вміст Цинку в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності залежно від пори року (мкг/ 100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат Тип нервової системи 
СВР СВІ СН С 

Літо 
Сироватка 118,5±10,3 123,7±17,5 111,5±12,0 91,5±1,4*** 

Цільна кров 492,3±2,8 510,2±6,0 466,5±0,7*** 415,75±4,8*** 

Клітини крові 1024,5±83,3 1079,0±154,0 929,7±106,4 743,5±19,3*** 

Znклітин/Znсироватки 8,66±0,11 8,72±0,06 8,32±0,07* 8,13±0,21* 

Зима 
Сироватка 129,7±2,2 111,2±2,3 109,5±2,5*** 104,5±4,21*** 

Цільна кров 516,2±3,7 494,2±4,3* 509,5±1,9 427±10,4*** 

Клітини крові 1133,0±24,3 964,2±19,1* 930,5±22,2** 850,0±37,5*** 

Znклітин/Znсироватки 8,73±0,05 8,67±0,06 8,50±0,06* 8,13±0,06** 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 

– ***. 

Слід відмітити, що у корів слабкого типу ВНД вміст елемента влітку та 

взимку був відповідно на 22,8 % (р< 0,001) та 19,5 % (р<0,001) меншим за 

такого у корів СВР типу. Тоді, як у сироватці крові корів з СН типом ВНД вміст 

Цинку в сироватці крові лише взимку був меншим на 15,6 % (р<0,001) 
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відповідно до показників корів з СВР типом ВНД на цьому етапі досліджень. 

Вміст цього металу в корів СВР та СВІ типу ВНД як влітку, так і взимку 

вірогідно не відрізнявся. 

Вміст Цинку в цільній крові корів з різними типами ВНД був 415–516 

мкг/100 мл та не виходив за фізіологічні значення. Влітку, у корів СН та 

слабкого типу ВНД його вміст в цільній крові був на 5,2 % (р<0,001) та 15,5 % 

(р<0,001) меншим відповідно до показників корів СВР типу ВНД. Тоді, як у 

холодну пору року вміст Цинку в цільній крові корів СВІ та слабкого типу ВНД 

був меншим відповідно на 4,3 % (р<0,01) та 17,3 % (р<0,001) відповідно до 

показників корів з СВР типом ВНД. 

Встановлено, що вміст Цинку в клітинах крові корів залежно від пори 

року та типу ВНД корів був у межах 744–1133 мкг/100 мл, не виходив за 

фізіологічні межі та істотно залежав від типу ВНД корів. Так, влітку, лише у 

корів слабкого типу ВНД його вміст в клітинах крові був на 27,4 % (р< 0,001) 

меншим відповідно до показників корів СВР типу ВНД. Тоді, як у холодну 

пору року вміст даного мікроелементу в клітинах крові корів СВІ, СН та 

слабкого типу ВНД був меншим відповідно на 14,9 % (р< 0,05), 17,9 % (р< 0,01) 

та 25,0 % (р< 0,001) відповідно до показників корів з СВР типом. 

Відношення вмісту Цинку в клітинах крові до такого в сироватці крові 

корів (Znклітин/Znсироватки) становить 8,1–8,7 ум. од.. Як влітку, так і в холодну 

пору року в корів СН та слабкого типу ВНД цей показник був відповідно на 

2,6–3,9 % (р<0,05) та 6,1–6,9 % (р<0,05–0,01) меншим відповідно до показників 

корів СВР типу ВНД.  

Пора року вірогідно впливає на вміст Цинку в різних фракціях крові 

корів слабкого типу ВНД. Так, взимку, в сироватці та клітинах крові корів 

слабкого типу ВНД вміст Цинку менший на 14,2–14,3 % (р<0,05–0,001) від 

таких показників у теплу пору року.  

Доведено взаємозв’язок основних характеристик нервових процесів у 

корів з вмістом Цинку у крові залежно від пори року (табл. 3.58). Сила 

нервових процесів влітку прямо пов’язана з вмістом Цинку у цільній крові 
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(r=0,78; р<0,001) та клітинах крові (r=0,52; р<0,05). Тоді, як взимку дані 

взаємозв’язки тільки посилюються, зокрема, сила нервових процесів прямо 

пов’язана з вмістом Цинку у цільній крові – r = 0,86 (р < 0,001) та клітинах 

крові – r= 0,69 (р<0,01) та з’являється прямий зв'язок сили нервових процесів з 

вмістом Цинку в сироватці крові (r = 0,63; р<0,01).  

              Таблиця 3.58 

Взаємозв’язок (r) вмісту Цинку в крові корів з основними 

характеристиками нервових процесів (ум. од., n=16. 

Параметри 
Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Сироватка крові  
Літо 0,46 0,44 0,05 

Зима 0,63** 0,64** 0,62* 

Цільна кров 
Літо 0,78*** 0,71** 0,19 

Зима 0,86*** 0,51* 0,49 

Клітини крові  
Літо 0,52* 0,52* 0,06 

Зима 0,69** 0,69** 0,63** 

Znклітин/Znсироватки 
Літо 0,58* 0,69** 0,08 

Зима 0,73** 0,66** 0,44 

 Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р< 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Врівноваженість нервових процесів влітку прямо пов’язана з вмістом 

Цинку у цільній крові (r= 0,71; р<0,01) та клітинах крові (r =0,52; р<0,05). Тоді, 

як взимку дані взаємозв’язки дещо змінюються, зокрема врівноваженість 

нервових процесів пов’язана з вмістом Цинку у цільній крові – r=0,51 (р< 0,001) 

і клітинах крові –r= 0,69 (р<0,01) та з’являється прямий зв'язок врівноваженості 

нервових процесів з вмістом Цинку в сироватці крові (r =0,64; р< 0,01).  

Рухливість нервових процесів лише взимку вірогідно пов’язана з вмістом 

Цинку в цільній крові (r=0,62; р<0,051) та клітинах крові корів (r=0,63; р<0,01). 

Слід відмітити, що показник трансмембранного потенціалу за Цинком 

(Znклітин/Znсироватки) достовірно пов'язаний з силою та врівноваженістю нервових 

процесів як у теплу, так і в холодну пору року (r =0,58–0,73; р< 0,05–0,01). 



200 
 

Встановлено вплив основних нервових процесів на вміст Цинку в крові 

корів залежно від пори року (рис. 3.37).  

 

Рис. 3.37. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на вміст 

Цинку в крові корів у різні пори року (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Зокрема, сила нервових процесів у теплу пору року вірогідно лімітує 

лише вміст Цинку у цільній крові –ղ²ᵪ=0,78 (р<0,001). Тоді, як у холодну пору 

року сила нервових процесів збільшує вплив на вміст Цинку в цільній крові до 

показника –ղ²ᵪ=0,87 (р<0,001). Крім цього та виявлено достовірний вплив сили 

нервових процесів на вміст Цинку в клітинах крові взимку –ղ²ᵪ=0,37 (р<0,05). 

Незалежно від пори року сила нервових процесів у корів вірогідно не впливає 

на вміст Цинку у сироватці крові (ղ²ᵪ=0,23–0,24). Врівноваженість нервових 

процесів нервових процесів у корів влітку достовірно впливає лише на вміст 

Цинку в цільній крові– ղ²ᵪ =0,69(р<0,001). Взимку врівноваженість нервових 

процесів зменшує вплив на вміст Цинку в цільній крові до показника – ղ²ᵪ=0,25 

(р<0,05). Слід відмітити, що попри зниження сили впливу врівноваженості 

нервових процесів на вміст даного елемента в цільній крові корів, встановлено 

становлення вірогідного впливу на його вміст у сироватці (ղ²ᵪ =0,39; р<0,01) та 

клітинах крові (ղ²ᵪ=0,49; р< 0,01). Рухливість нервових процесів вірогідно не 

впливає на вміст Цинку у сироватці, цільній та клітинах крові корів влітку 
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(ղ²ᵪ=0,03–0,11). Однак, у холодну пору року рухливість достовірно впливає 

лише на вміст Цинку в сироватці – ղ²ᵪ = 0,73 (р<0,001) та клітинах крові                  

– ղ²ᵪ =0,70(р< 0,001).  

Отже, сила та врівноваженість нервових процесів у більшій мірі лімітує 

вміст Цинку у крові влітку, тоді, як сила та рухливість – у холодну пору року.  

Сила та врівноваженість нервових процесів у теплу пору року вірогідно 

відношення вмісту Цинку в клітинах і сироватці крові корів – ղ²ᵪ= 0,34–0,51 

(р<0,05–0,01). Тоді, як у холодну пору року основні характеристики нервових 

процесів збільшують вплив на відношення вмісту Цинку в клітинах і сироватці 

крові (рис. 3.38).  

 

Рис. 3.38. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на 

відношення вмісту Цинку в клітинах і сироватці крові корів у різні пори року 

(ум. од., n=16). 
Примітка. Показники достовірні при: р< 0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Так, сила нервових процесів збільшує свій вплив на даний показник до 

значення – ղ²ᵪ=0,73 (р< 0,001), врівноваженість – до значення ղ²ᵪ=0,57          (р< 

0,001) та рухливість відповідно до показника – ղ²ᵪ = 0,25 (р< 0,05). 

Регресійним аналізом встановлено залежність вмісту Цинку в крові корів 

від основних характеристик нервових процесів (табл. 3.59).  
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Таблиця 3.59 

Регресійний аналіз залежності вмісту Цинку в крові корів від основних 

характеристик нервових процесів (ум. од.; n=16) 

Показник 

Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Цільна кров 

Коефіцієнт регресії 33,9*** 38,5*** 28,8** 20,9* 7,83 20,1 

R-квадрат 0,60*** 0,75*** 0,51** 0,26* 0,04 0,24 

Сироватка крові 

Коефіцієнт регресії 13,34 8,18** 11,72 7,75** 1,40 7,46** 

R-квадрат 0,22 0,39** 0,2 0,42** 0,00 0,39** 

Клітини крові 

Коефіцієнт регресії 136,4* 94,2** 126,0* 87,15*

* 

13,83 79,06*

* R-квадрат 0,27* 0,48** 0,27* 0,48* 0,00 0,40* 

Znклітин/Znсироватки 

Коефіцієнт регресії 0,23* 0,22 0,25** 0,19 0,03 0,12 

R-квадрат 0,34* 0,53 0,47** 0,43 0,01 0,19 

Примітка. Показники достовірні при: р< 0,05 – *; р< 0,01 – **; р< 0,001 – ***. 

 

Незалежно від пори року при зміні сили чи врівноваженості нервових 

процесів на одну одиницю, вміст Цинку в цільній крові та клітинах крові 

змінюється у такому самому напрямку на 20,9–38,5 мкг/100 мл (р<0,05–0,001) 

та відповідно 87–1364 мг/100 мл (р<0,05–0,01).  

Замість того, лише взимку при зміні сили чи врівноваженості нервових 

процесів на одну одиницю, вміст Цинку в сироватці крові змінюється у такому 

самому напрямку на 7,8–8,2 мкг/100 мл (р<0,01). Коефіцієнт детермінації  сили 

і врівноваженості нервових процесів з вмістом Цинку свідчить, що незалежно 

від пори року відповідно в цільній від 26 до 75 % (р<0,05–0,01) і та клітинах 

крові від 27 до 48 % (р<0,05–0,01) вмісту даного елемента зумовлені 

варіабельністю показників сили і врівноваженості нервових процесів. На 
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відміну від цього взимку лише 25–26 % (р<0,05) вмісту даного елемента в 

цільній та клітинах крові корів можуть бути зумовлені силою нервових 

процесів. 

Слід відмітити, що лише влітку при зміні показника сили і 

врівноваженості нервових процесів на одну одиницю, показник відношення 

вмісту Цинку в сироватці крові до клітин крові змінюється у такому самому 

напрямку на 0,23–0,25 ум. од. (р<0,05–0,01). Таким чином, влітку лише              

34–47 % (р< 0,05–0,01) відношення вмісту Цинку в сироватці крові до клітин 

крові корів можуть бути зумовлені силою та врівноваженістю нервових 

процесів. При зміні рухливості нервових процесів на одну одиницю, вміст 

Цинку взимку в сироватці та клітинах крові змінюється у такому самому 

напрямку на 7,46 мкг/100 мл (р<0,01) та 79,1 мкг/100 мл (р<0,05). Коефіцієнт 

детермінації  рухливості нервових процесів з вмістом Цинку свідчить, що 

незалежно від пори року 39–40 % (р<0,05–0,01) варіацій вмісту Цинку в 

сироватці та клітинах крові корів можуть бути зумовлені рухливістю нервових 

процесів.  

Проведеним аналізом встановлено достовірну залежність між типом 

вищої нервової діяльності та вмістом Цинку у сироватці крові (F =3,38 >FU = 

3,01; р< 0,05), цільній крові (F =114,7>FU = 3,01; р<0,001) та клітинах крові 

корів (F=5,35 > FU =3,01; р< 0,01). Пора року має вплив на вміст Цинку лише 

у цільній крові – F = 18,2 >FU=4,26; р<0,001). На показник трансмембранного 

потенціалу за Цинком (Znклітин/Znсироватки) вірогідно впливає тип ВНД корів 

(F=15,2 >FU = 3,01; р< 0,001), тоді, як вплив пори року невірогідний  (F =0,54< 

FU=4,26; р>0,05). Також при аналізі вмісту Цинку в різних фракціях крові корів 

достовірну взаємодію між типологічними особливостями нервової системи та 

порою року не встановлено.  

 

3.4.1.2.Вміст Цинку в крові корів з різним вегетативним статусом 

 У тварин з різни тонусом автономної нервової системи вміст Цинку в 

різних фракціях крові не виходив за фізіологічні межі (табл. 3.60). Зокрема, 
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вміст Цинку у сироватці крові корів залежно від їх вегетативного статусу та 

пори року становив 113–126 мкг/100 мл, у цільній крові – 422–498 мкг/100 мл 

та у клітинах крові відповідно – 857–1076 мкг/100 мл.  

Таблиця 3.60 

Вміст Цинку в крові корів різного вегетативного статусу залежно 

від пори року (мкг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат 
Вегетативний статус 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Літо 

Сироватка 126,0±13,5 107,0±12,2 106,5±13,1 

Цільна кров 498,2±1,0 422,2±9,1*** 454,7±2,3*** 

Клітини крові 1076,0±115,1 856,7±101,4 926,0±108,0 

Znклітин/Znсироватки 8,54±0,02 8,22±1,15 9,00±1,3 

Зима 

Сироватка 118,0±5,0 114,0±6,0 113,0±8,7 

Цільна кров 495,5±5,4 469,5±17,8 476,75±3,5*** 

Клітини крові 1010,0±41,7 917,0±62,8 993,75±57,2 

Znклітин/Znсироватки 8,57±0,10 8,12±0,76 8,97±0,87 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р<0,05-*; р< 0,01-**; 

 р< 0,001-***. 

 

Влітку в цільній крові корів-ваготоніків вміст Цинку був вірогідно менше 

на 15,3 % (р<0,001) від такого у тварин-нормотоніків. Хоча вміст цього 

елементу в сироватці та клітинах крові і був менший відповідно на 15,1 % та 

20,4 % від такого у корів з нормальним тонусом автономної нервової системи, 

однак ці різниці невірогідні. Вірогідних значень вмісту Цинку в різних 

фракціях крові корів-ваготоніків у холодну пору року від показників корів-

нормотоніків не встановлено. 

На відміну від показників тварин-ваготоніків, у цільній крові корів-

симпатикотоніків вміст Цинку був вірогідно меншим від такого у тварин з 

нормальним тонусом  автономної нервової системи як в теплу, так і в холодну 
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пору року відповідно на 13,9 % (р< 0,001) та 3,8 % (р<0,001). Однак, незалежно 

від пори року вміст Цинку в сироватці та клітинах крові цих тварин достовірно 

не відрізнявся  від такого у корів-нормотоніків. 

Відношення вмісту Цинку в клітинах крові до такого у сироватці крові 

корів (Znклітин/Znсироватки) вірогідно не залежить не від тонусу АНС, не від пори 

року і становить 8,1–9,0 ум. од.. 

Слід відмітити, що пора року чинить вірогідний вплив лише на вміст 

Цинку в цільній крові корів-ваго- та симпатикотоніків. Так, у холодну пору 

року вміст Цинку в цільній крові цих тварин менше відповідно на 4,8–11,2 % 

(р< 0,05–0,001).  

Встановлено вплив вегетативного статусу корів на вміст Цинку в крові 

корів залежно від пори року (рис. 3.39). Переважання впливу на роботу серця 

парасимпатичного відділу автономної нервової системи влітку не чинить 

вплив на вміст Цинку в сироватці та клітинах крові корів (ղ²ᵪ=0,15–0,25), тоді, 

як у цільній крові даний вплив вірогідний – ղ²ᵪ=0,92 (р<0,001). Слід відмітити, 

що взимку парасимпатична нервова системи не лімітує вміст Цинку в крові 

корів-ваготоніків.  

Переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу автономної 

нервової системи влітку чинить вплив на вміст Цинку лише у цільній крові – 

ղ²ᵪ= 0,98 (р<0,001), тоді, як взимку цей вплив значно зменшується, однак 

залишається вірогідним – ղ²ᵪ = 0,59 (р< 0,05). 
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Рис. 3.39. Вплив вегетативного статусу корів (ղ²ᵪ) на вміст Цинку в крові 

залежно від пори року (ум. од., n=12). 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Проведеними дослідженнями встановлено, що тонус автономної 

нервової системи у корів вірогідно не пов'язаний з вмістом Цинку сироватці 

(r=–0,05–0,00), цільній крові (r=0,15–0,32) та у клітинах крові (r=0,09–0,26) 

незалежно від пори року (рис. 3.40).  

 

Рис. 3.40. Взаємозв’язок (r) вмісту Цинку в крові корів з тонусом 

автономної нервової системи влітку (ум. од., n=16). 
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Показник трансмембранного потенціалу за Цинком (Znклітин/Znсироватки) 

також вірогідно не пов'язаний з тонусом автономної нервової системи як у 

теплу, так і в холодну пору року (r =0,14–0,26). 

Регресійний аналіз не показав вірогідної залежності вмісту Цинку в крові 

корів від стану вегетативної регуляції вегетативних функцій організму корів 

незалежно від пори року (табл. 3.61). 

Таблиця 3.61 

Регресійний аналіз залежності вмісту Цинку в крові корів від тонусу 

автономної нервової системи (ум. од.; n=16) 

Показник 

Субстрат 

Сироватка крові  Цільна кров Клітини крові 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Коефіцієнт регресії -0,01 -0,06 1,00 0,31 1,86 2,49 

R-квадрат 0 0 0,11 0,02 0,01 0,07 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Проведеним багатофакторним дисперсійним аналізом впливу тонусу 

автономної нервової системи та пори року на вміст Цинку в крові корів (табл. 

3.62) встановлено вірогідну залежність від тонусу автономної нервової 

системи та пори року, вмісту Цинку лише у цільній крові –F=17,8 >FU= 3,55; 

р<0,001 та   F=9,9>FU=4,41; р<0,01 відповідно.  

Таблиця 3.62 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної 

нервової системи на вміст Цинку в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-

значення 
F критичне 

Сироватка крові  

Тонус АНС 754,3 2 377,2 0,88 0,430 3,55 

Пора року 20,2 1 20,2 0,05 0,830 4,41 

Взаємозв’язок 290,3 2 145,2 0,34 0,716 3,55 

Внутрішня 7675 18 426,4    

Всього 8739,8 23     
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Цільна кров 

Тонус АНС 10572 2 5286 17,8 < 0,001 3,55 

Пора року 2948 1 2948 9,9 0,006 4,41 

Взаємозв’язок 2500 2 1250 4,2 0,032 3,55 

Внутрішня 5361 18 297    

Всього 21382 23     

Клітини крові 

Тонус АНС 97636 2 48818 1,66 0,218 3,55 

Пора року 2562 1 2562 0,09 0,771 4,41 

Взаємозв’язок 22589 2 11294 0,38 0,687 3,55 

Внутрішня 529761 18 29431    

Всього 652550 23     

Znклітин/Znсироватки 

Тонус АНС 2,636 2 1,318 0,45 0,644 3,55 

Пора року 0,008 1 0,008 < 0,001 0,959 4,41 

Взаємозв’язок 0,016 2 0,008 < 0,001 0,997 3,55 

Внутрішня 52,606 18 2,923    

Всього 55,266 23     

 

Показник трансмембранного потенціалу за Цинку та його вміст у 

сироватці та клітинах крові вірогідно не залежить як від тонусу автономної 

нервової системи корів (F=0,45–1,66< FU=3,55; р>0,05) так і від пори року 

(F=0,05–0,09< FU =4,41; р>0,05). Крім цього, при аналізі вмісту Цинку в 

сироватці крові корів вірогідну взаємодію між тонусом автономної нервової 

системи та порою року не встановлено.  

Таким чином, встановлено вірогідні взаємозв’язки та істотний вплив як 

тонусу автономної нервової системи так і типологічних особливостей нервової 

системи на вміст Цинку в різних фракціях крові корів. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у роботах 

[108,73]. 
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3.4.2. Кортико-вегетативні механізми регуляції обміну Купруму в 

крові корів 

3.4.2.1.Вміст Купруму в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності.  

Проведеними дослідженнями встановлено, що у тварин з різним типами 

ВНД вміст Купруму у цільній крові не виходив за фізіологічні межі та становив 

70,3–83,5 мкг/100 мл (табл. 3.63).  

Таблиця 3.63 

Вміст Купруму в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності залежно від пори року (мкг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат 
Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Літо 

Цільна кров 80,8±1,8 80,5±2,6 74,0±2,2** 70,3±2,5*** 

Сироватка 108,5±2,6 109,9±2,1 104,1±0,5 98,8±3,0** 

Клітини крові 63,6±0,9 62,3±2,2 56,7±1,1*** 56,3±1,7** 

Cuклітин/Cuсироватки 0,59±0,01 0,57±0,02 0,54±0,01*** 0,57±0,02 

Зима 

Цільна кров 83,2±1,5 83,5±2,1 80,9±4,2 78,7±2,4* 

Сироватка 113,0±1,5 112,9±4,2 105,3±1,5*** 103,2±3,1*** 

Клітини крові 67,4±1,9 64,6±1,0 60,5±1,8** 59,9±1,1*** 

Cuклітин/Cuсироватки 0,60±0,02 0,57±0,02 0,58±0,02 0,58±0,02 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 

– ***. 

 

У корів слабкого типу ВНД вміст елементу в цільній крові влітку та 

взимку був відповідно на 13,0 % (р<0,001) та 5,3 % (р<0,05) меншим за такого 

у корів СВР типу. Тоді, як у цільній крові корів з СН типом ВНД вміст Купруму 

лише влітку був вірогідно меншим на 8,4 % (р<0,01) відповідно до показників 

корів з СВР типом ВНД.  
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Вміст Купруму в сироватці крові корів з різними типами ВНД був 99–

113 мкг/100 мл та не виходив за фізіологічні значення. Взимку, в сироватці 

крові корів СН та слабкого типу ВНД його вміст був на 6,8 % (р<0,001) та 8,7 

% (р<0,001) меншим відповідно до показників корів СВР типу ВНД. Тоді, як у 

влітку лише вміст Купруму в сироватці крові корів слабкого типу ВНД був 

вірогідно меншим на 8,9 % (р<0,01) порівняно до показників корів з СВР типом 

ВНД. 

Встановлено, що вміст Купруму в клітинах крові корів залежно від пори 

року та типу ВНД корів був у межах 56,3–67,4 мкг/100 мл, не виходив за 

фізіологічні межі та істотно залежав від типу ВНД. Так, залежно від пори року 

в корів СН та слабкого типу ВНД його вміст в клітинах крові був  відповідно 

на 10,2–11,0 %  (р< 0,05–0,01) та 11,1–11,6 % (р<0,05–0,01) меншим відповідно 

до показників корів СВР типу ВНД.  

Відношення вмісту Купруму в клітинах крові до такого в сироватці крові 

корів (Cuклітин/Cuсироватки) становить 0,54–0,60 ум. од.. Лише влітку в корів СН 

типу ВНД цей показник був вірогідно менше (на 7,3 %; р<0,001) відповідно до 

показників корів СВР типу ВНД. Тоді, як у холодну пору року даний показник 

у корів з різними типами ВНД вірогідно не відрізняється. 

Пора року вірогідно впливає лише на вміст Купруму в цільній крові корів 

слабкого типу ВНД. Так, взимку, в цільній крові корів слабкого типу ВНД 

вміст Купруму менший на 12,0 % (р<0,05) від таких показників у теплу пору 

року.  

Встановлено взаємозв’язок основних характеристик нервових процесів у 

корів з вмістом Купруму у крові залежно від пори року (табл. 3.64). Сила 

нервових процесів влітку прямо пов’язана з вмістом Купруму у цільній крові 

(r=0,62; р< 0,01), сироватці крові (r =0,57; р<0,01) та клітинах крові (r =0,63; 

р<0,05). Замість того, взимку сила нервових процесів прямо пов’язана з 

вмістом Купруму у сироватці крові –r=0,58 (р<0,01) та клітинах крові – 

r=0,52(р< 0,05).  

  



211 
 

Таблиця 3.64 

Взаємозв’язок (r) вмісту Купруму в крові корів з основними 

характеристиками нервових процесів (ум. од., n=16) 

Параметри 
Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Цільна кров  
Літо 0,62** 0,54* 0,26 

Зима 0,37 0,10 0,39 

Сироватка крові 
Літо 0,57** 0,45 0,14 

Зима 0,58** 0,67** 0,12 

Клітини крові  
Літо 0,63** 0,61** 0,25 

Зима 0,52* 0,68** 0,34 

Cuклітин/Cuсироватки 
Літо -0,22 -0,33 -0,18 

Зима 0,05 -0,03 -0,19 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Врівноваженість нервових процесів влітку прямо пов’язана з вмістом 

Купруму у цільній крові (r=0,54; р<0,05) та клітинах крові (r=0,61; р<0,01). 

Тоді, як взимку врівноваженість нервових процесів пов’язана з вмістом 

Купруму у сироватці крові –r=0,67 (р<0,001) і клітинах крові –r=0,68 (р<0,01). 

Рухливість нервових процесів як у теплу, так і у холодну пору року вірогідно 

не пов’язана з вмістом Купруму в цільній крові, сироватці та клітинах крові 

корів (r =0,12–0,39). Показник трансмембранного потенціалу за Купрумом 

(Cuклітин/Cuсироватки) вірогідно не пов'язаний з показниками основних 

характеристик нервових процесів як у теплу, так і в холодну пору року. 

Встановлено вплив основних нервових процесів на вміст Купруму в крові 

корів залежно від пори року (рис. 3.41).  
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Рис. 3.41. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на вміст 

Купруму в крові корів у різні пори року (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Зокрема, сила нервових процесів у теплу пору року вірогідно лімітує 

лише вміст Купруму в цільній крові – ղ²ᵪ=0,35 (р<0,05) та її сироватці –ղ²ᵪ= 0,41 

(р<0,01). Тоді, як у холодну пору року сила нервових процесів не впливає на 

вміст Купруму в цільній крові, сироватці та клітинах крові– ղ²ᵪ= 0,10–0,23.  

Врівноваженість нервових процесів у корів влітку вірогідно впливає на 

вміст Купруму в цільній крові –ղ²ᵪ=0,50 (р<0,01), сироватці крові –ղ²ᵪ= 0,44 

(р<0,01) та клітинах крові –ղ²ᵪ=0,52 (р<0,01). Взимку врівноваженість нервових 

процесів залишає вплив на вміст Купруму в сироватці –ղ²ᵪ=0,44 (р<0,05) та 

клітинах крові – ղ²ᵪ=0,52 (р<0,01), однак вплив на вміст елемента у цільній 

крові стає невірогідним – ղ²ᵪ=0,12. 

Рухливість нервових процесів достовірно не впливає на вміст Купруму у 

сироватці та цільній крові корів як влітку так і взимку (ղ²ᵪ=0,03–0,18). На 

відміну від цього, рухливість нервових процесів незалежно від пори року 

вірогідно впливає на вміст Купруму в клітинах крові корів – ղ²ᵪ=0,28–0,38 (р< 

0,05). 
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Проведеним регресійним аналізом встановлено залежність вмісту 

Купруму в крові корів від основних характеристик нервових процесів (табл. 

3.65).  

Таблиця 3.65 

Регресійний аналіз залежності вмісту Купруму в крові корів від основних 

характеристик нервових процесів (ум. од.; n=16) 

Показник 

Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Цільна кров 

Коефіцієнт регресії 4,49** 2,26 3,61* 0,56 1,7 2,19 

R-квадрат 0,39** 0,14 0,29* 0,01 0,07 0,15 

Сироватка крові 

Коефіцієнт регресії 4,04* 4,62* 2,93 4,86** 0,9 0,87 

R-квадрат 0,33* 0,34* 0,2 0,44** 0,02 0,01 

Клітини крові 

Коефіцієнт регресії 3,25** 2,51* 2,91* 3,01** 1,19 1,53 

R-квадрат 0,4** 0,27* 0,38* 0,46** 0,06 0,12 

Cuклітин/Cuсироватки 

Коефіцієнт регресії -0,03 0,01 -0,04 0 -0,02 -0,03 

R-квадрат 0,05 0 0,11 0 0,03 0,04 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Так, влітку, при зміні сили чи врівноваженості нервових процесів на одну 

одиницю, вміст Купруму в цільній крові змінюється у такому самому напрямку 

на 3,6–4,5 мкг/100 мл (р<0,05–0,001). Коефіцієнт детермінації  сили і 

врівноваженості нервових процесів з вмістом Купруму свідчить, що влітку в 

цільній крові відповідно до 39 (р<0,01) і до 29 % (р<0,05) варіацій вмісту даного 

елемента у цільній крові зумовлені варіабельністю показників сили і 

врівноваженості нервових процесів. 
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Не залежно від пори року при зміні сили чи врівноваженості нервових 

процесів на одну одиницю, вміст Купруму в сироватці крові змінюється у 

такому самому напрямку на 4,1–4,6 мкг/100 мл (р<0,05–0,01). Та лише взимку, 

при зміні врівноваженості нервових процесів на одну одиницю вміст Купруму 

в сироватці крові змінюється у такому самому напрямку на 4,9 мкг/100 мл 

(р<0,01). Коефіцієнт детермінації  сили нервових процесів з вмістом Купруму 

в сироватці крові свідчить, що незалежно від пори року 33–34 % (р<0,05) 

варіацій вмісту даного елемента у сироватці крові зумовлені варіабельністю 

показників сили нервових процесів.  

Замість того, незалежно від пори року при зміні показника сили чи 

врівноваженості нервових процесів на одну одиницю, вміст в Купруму в 

клітинах крові змінюється у такому самому напрямку на 2,5–3,3 мкг/100 мл 

(р<0,05–0,01). Коефіцієнт детермінації  сили і врівноваженості нервових 

процесів з вмістом Купруму в клітинах крові свідчить, що незалежно від пори 

року відповідно від 27 до 46 % (р<0,05–0,01) вмісту даного елемента зумовлені 

варіабельністю показників сили і врівноваженості нервових процесів.  

Слід відмітити, що незалежно від пори року, сила, врівноваженість і 

рухливість нервових процесів не чинить вплив на відношення вмісту  Купруму 

в клітинах до сироватки крові. Крім цього встановлено, що рухливість 

нервових процесів також вірогідно не лімітує вміст даного елементу в різних 

фракціях крові корів. 

Результати багатофакторного дисперсійного аналізу впливу типу вищої 

нервової діяльності та пори року на вміст Купруму в крові корів наведено у 

таблиці 3.66. Проведеним аналізом встановлено вірогідну залежність між 

типом вищої нервової діяльності та вмістом Купруму у сироватці крові 

(F=7,62>FU=3,01;   р<0,001), цільній крові (F=4,21>FU = 3,01; р<0,05) та 

клітинах крові корів (F=11,4 >FU= 3,01; р<0,001). 
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Таблиця 3.66 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу типу вищої нервової 

діяльності та пори року на вміст Купруму в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-

значення 
F критичне 

Цільна кров  

Тип ВНД 322,6 3 107,5 4,21 0,016 3,01 

Пора року 214,2 1 214,2 8,39 0,008 4,26 

Взаємозв’язок 52,4 3 17,5 0,68 0,57 3,01 

Внутрішня 612,4 24 25,5    

Всього 1201,6 31     

Сироватка крові 

Тип ВНД 595,7 3 198,6 7,62 0,001 3,01 

Пора року 84,5 1 84,5 3,24 0,084 4,26 

Взаємозв’язок 14,14 3 4,72 0,18 0,908 3,01 

Внутрішня 625,8 24 26,1    

Всього 1320,2 31     

Клітини крові 

Тип ВНД 319,8 3 106,6 11,4 0,001 3,01 

Пора року 89,7 1 89,7 9,6 0,005 4,26 

Взаємозв’язок 3,10 3 1,03 0,11 0,953 3,01 

Внутрішня 224,5 24 9,35    

Всього 637,0 31     

Cuклітин/Cuсироватки 

Тип ВНД 0,041 3 0,014 0,96 0,427 3,01 

Пора року 0,014 1 0,014 1,02 0,322 4,26 

Взаємозв’язок 0,007 3 0,002 0,17 0,917 3,01 

Внутрішня 0,337 24 0,014    

Всього 0,399 31     

 

 

Пора року має вплив на вміст Купруму лише у цільній крові – 

F=8,39>FU=4,26; р<0,01) та у клітинах крові –F=9,6>FU=4,26; р<0,01). На 

показник трансмембранного потенціалу за Купрумом (Cuклітин/Cuсироватки) не 
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впливає ні тип ВНД корів ні пора року (F=0,96–1,02<FU=4,26; р>0,05). При 

аналізі вмісту Купруму в різних фракціях крові корів вірогідну взаємодію між 

типологічними особливостями нервової системи та порою року не 

встановлено.  

 

3.4.2.2.Вміст Купруму в крові корів з різним вегетативним статусом 

 У тварин з різним тонусом АНС вміст Купруму в різних фракціях крові 

не виходив за фізіологічні межі (табл. 3.67). Так, вміст металу в цільній крові, 

сироватці та клітинах крові корів залежно від тонусу АНС та пори року був 

відповідно 71–84 мкг/100 мл, 100–109 мкг/100 мл та 57–66 мкг/100 мл.  

Таблиця 3.67 

Вміст Купруму в крові корів різного вегетативного статусу залежно 

від пори року (мкг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат 
Вегетативний статус 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Літо 
Цільна кров 76,9±2,3 79,1±2,3 71,2±3,3 

Сироватка 107,4±3,4 105,0±6,6 100,3±1,9 

Клітини крові 62,8±2,0 62,0±1,9 56,9±0,6* 

Cuклітин/Cuсироватки 0,59±0,03 0,60±0,04 0,57±0,01 

Зима 
Цільна кров 83,3±2,2 83,7±2,8 81,4±1,7 

Сироватка 108,9±5,2 105,7±5,0 99,9±2,6 

Клітини крові 66,3±0,5 62,2±3,0 58,1±1,0*** 

Cuклітин/Cuсироватки 0,61±0,03 0,59±0,05 0,58±0,01 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05-*; р < 0,01-**; р < 0,001-

***. 

Відношення вмісту Купруму в клітинах крові до такого у сироватці крові 

корів (Cuклітин/Cuсироватки) вірогідно не залежить не від тонусу АНС, не від пори 

року і становить 0,57–0,61 ум. од.Вміст Купруму в різних фракціях крові корів-

ваготоніків незалежно від пори року вірогідно не відрізнявся від такого у 

тварин-нормотоніків. На відміну від цього, у клітинах крові корів-
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симпатикотоніків як в теплу, так і в холодну пору року вміст Купруму в 

клітинах крові був вірогідно меншим від такого у тварин з нормальним 

тонусом АНС відповідно на 9,4 %   (р<0,05) та 12,4 % (р<0,001). 

 Однак, незалежно від пори року вміст Купруму в сироватці та цільній 

крові цих тварин вірогідно не відрізнявся від такого у корів-ваго- та 

нормотоніків.Слід відмітити, вміст Купруму в різних фракціях крові корів-

нормо-, ваго- та симпатикотоніків в різні пори року вірогідно не відрізняється. 

Встановлено взаємозв’язок тонусу автономної нервової системи у корів з 

вмістом Купруму в крові залежно від пори року (рис. 3.42). Так, тонус 

автономної нервової системи у корів влітку вірогідно обернено пов’язаний з 

вмістом Купруму в цільній крові (r=–0,62; р<0,05) та клітинах крові (r=–0,58; 

р<0,05).  

 

 

Рис. 3.42. Взаємозв’язок (r) вмісту Купруму в крові корів з тонусом 

автономної нервової системи (ум. од., n=12). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *. 

 

Взимку тонус автономної нервової системи у корів вірогідно не 

пов’язаний з вмістом Купруму в цільній крові, сироватці крові  та клітинах 

крові (r=–0,21–0,36).  
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Проведеними дослідженнями встановлено вплив вегетативного статусу 

корів на вміст Купруму в крові корів залежно від пори року (рис. 3.43). 

Переважання впливу на роботу серця парасимпатичного відділу автономної 

нервової системи незалежно від пори року не чинить вплив на вміст Купруму 

в сироватці, цільній крові та її клітинах (ղ²ᵪ=0,01–0,23). Поряд з цим, 

переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу автономної 

нервової системи влітку чинить вірогідний  вплив лише на вміст Купруму в 

клітинах крові –ղ²ᵪ= 0,58 (р<0,05), тоді, як взимку цей вплив значно 

збільшується –ղ²ᵪ=0,91 (р<0,001). Як взимку, так і влітку вплив тонусу АНС як 

у корів-симпатикотоніків на вміст Купруму у цільній та сироватці крові 

невірогідний (ղ²ᵪ = 0,08–0,35).  

 

Рис. 3.43. Вплив вегетативного статусу корів (ղ²ᵪ) на вміст Купруму в 

крові залежно від пори року (ум. од., n=12). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Регресійним аналізом встановлено залежність вмісту Купруму у крові 

корів від тонусу автономної нервової системи (табл. 3.68). Так, влітку при зміні 

різниці частоти серцевих скорочень за результатами тригеміновагального тесту 

в корів на одну одиницю, вміст Купруму в цільній крові змінюється у 

протилежному на 0,34 мкг/100 мл (р<0,05), а у клітинах крові на 0,21 мкг/100 

мл (р<0,05).  
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Таблиця 3.68 

Регресійний аналіз залежності вмісту Купруму в крові корів від тонусу 

автономної нервової системи (ум. од.; n=16) 

Показник 

Субстрат 

Цільна кров Сироватка крові  Клітини крові 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Коефіцієнт регресії -0,34* -0,08 -0,25 -0,29 -0,21* -0,15 

R-квадрат 0,38* 0,05 0,1 0,13 0,34* 0,12 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

При чому, до   38 % (р<0,05) вмісту даного елемента влітку в цільній крові 

та до 34 % (р<0,05) варіацій в клітинах крові корів можуть бути зумовлені 

тонусом автономної нервової системи цих тварин. Слід відмітити, що 

регресійним аналізом достовірної залежності вмісту Купруму у сироватці крові 

від вегетативного статусу тварин не встановлено. 

Проведеним багатофакторним дисперсійним аналізом вмісту Купруму в 

крові корів встановлено вірогідну його залежність від тонусу автономної 

нервової системи та пори року (табл. 3.69). Зокрема, вегетативний статус корів 

вірогідно впливає на вміст Купруму лише у клітинах крові – F=8,59>FU=4,41; 

р<0,01. Тоді, як пора року лімітує вміст Купруму лише у цільній крові –F=12,12 

>FU=3,55;  р<0,01. Показник трансмембранного потенціалу за Купрумом та 

його вміст у сироватці крові вірогідно не залежить як від тонусу автономної 

нервової системи корів (F=0,26–1,71<FU=3,55; р>0,05) так і від пори року (F 

=0,03–0,20<FU=4,41; р>0,05). Крім цього, при аналізі вмісту Купруму в 

сироватці крові корів вірогідну взаємодію між тонусом автономної нервової 

системи та порою року не встановлено.  
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Таблиця 3.69 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної 

нервової системи на вміст Купруму в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-

значення 
F критичне 

Цільна кров 

Тонус АНС 112,6 2 56,2 2,28 0,131 3,55 

Пора року 299,2 1 299,2 12,12 0,003 4,41 

Взаємозв’язок 33,6 2 16,8 0,68 0,519 3,55 

Внутрішня 444,5 18 24,7    

Всього 889,8 23     

Сироватка крові 

Тонус АНС 265,4 2 132,7 1,71 0,210 3,55 

Пора року  2,41 1 2,41 

 

0,03 0,862 4,41 

Взаємозв’язок 3,46 2 1,73 0,02 0,978 3,55 

Внутрішня 1400,9 18 77,8    

Всього 1672,2 23     

Клітини крові 

Тонус АНС 205,7 2 102,9 8,59 0,002 3,55 

Пора року 16,0 1 16,0 1,34 0,262 4,41 

Взаємозв’язок 11,8 2 5,88 0,49 0,620 3,55 

Внутрішня 215,6 18 12,0 

 

   
Всього 449,1 23     

Cuклітин/Cuсироватки 

Тонус АНС 0,016 2 0,008 0,26 0,772 3,55 

Пора року 0,006 1 0,006 0,2 0,657 4,41 

Взаємозв’язок 0,01 2 0,005 0,16 0,852 3,55 

Внутрішня 0,556 18 0,031    

Всього 0,589 23     

 

Таким чином, проведені нами дослідження свідчать про наявність 

кортико-вегетативних механізмів регуляції обміну Купруму в крові корів. 

Встановлено вірогідний вплив пори року на вміст Купруму в крові корів. 

  Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у роботах [76]. 
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3.4.3. Кортико-вегетативні механізми регуляції обміну Феруму в 

крові корів 

3.4.3.1.Вміст Феруму в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності.  

Встановлено, що у тварин з різним типами ВНД вміст Феруму у цільній 

крові не виходив за фізіологічні межі та становив 30,0–38,4 мг/100 мл (табл. 

3.70).  

Таблиця 3.70 

Вміст Феруму в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності залежно від пори року (М±m, n=5) 

Субстрат 
Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Літо 

Сироватка, мкг/100 мл 

мкг/ 100 мл 

112,0±0,4 110,9±6,1 99,0±2,0*** 93,3±4,9** 

Цільна кров, мг/100 мл 37,2±1,0 38,4±1,4 34,6±0,5* 31,8±0,9*** 

Клітини крові, мг/100 мл 92,0±1,4 92,2±1,3 87,9±1,4** 84,2±2,0*** 

Зима 

Сироватка, мкг/100 мл 

мкг/ 100 мл 

99,3±3,8 105,6±2,8 99,7±4,8 90,2±1,2* 

Цільна кров, мг/100 мл 35,4±0,9 34,0±1,3 32,5±1,3 30,0±0,5** 

Клітини крові, мг/100 мл 87,8±1,9 84,9±3,2 84,1±3,5 78,9±2,1** 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 

– ***. 

 

У корів слабкого та СН типу ВНД вміст елемента в цільній крові влітку 

був відповідно на 7,0 % (р<0,05) та 14,5 % (р<0,001) меншим за показники у 

корів СВР типу. Тоді, як взимку в цільній крові корів з СН типу ВНД вміст 

Феруму вірогідно не відрізнявся від такого у корів інших сильних типів, тоді, 

як у тварин з слабким типом ВНД був меншим на 15,1 % (р<0,01) відповідно 

до показників корів з СВР типом ВНД. Вміст Феруму в сироватці крові корів з 

різними типами ВНД становить 90–112 мкг/100 мл та не виходить за 

фізіологічні значення. Влітку, в сироватці крові корів СН та слабкого типу ВНД 
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його вміст був на 11,6 % (р< 0,001) та 16,7 %  (р<0,01) меншим відповідно до 

показників корів СВР типу ВНД. Тоді, як у взимку лише вміст Феруму в 

сироватці крові корів слабкого типу був вірогідно меншим на 9,1 % (р<0,05) 

порівняно до показника корів з СВР типом ВНД. 

Встановлено, що вміст Феруму в клітинах крові корів залежно від пори 

року та типу ВНД корів становив 79–92 мг/100 мл та залежав від типу ВНД. 

Так, влітку, в клітинах крові корів СН та слабкого типу ВНД його вміст менше 

на 4,4 %  (р<0,01) та 8,4 % (р<0,001) відповідно до такого у корів СВР типу. 

Тоді, як у взимку вміст Феруму в клітинах крові корів лише слабкого типу був 

вірогідно меншим (на 10,1 %; р<0,01) відповідно до показника корів з СВР 

типом ВНД. 

 Пора року вірогідно  впливає лише на вміст Феруму в окремих фракціях 

крові корів. Так, взимку, в сироватці крові корів СВР типу ВНД вміст Феруму 

менше на 11,4 % (р<0,001) від таких показників у теплу пору року. Тоді, як у 

цільній крові та клітинах крові корів СВІ типу ВНД вміст Феруму менший 

відповідно на 11,4 % (р<0,01) та 7,9 % (р<0,05) порівняно до показників цих 

тварин у теплу пору року. На відміну від цього у корів з СН та слабким типом 

ВНД вміст Феруму у різних фракціях крові у різні пори року вірогідно не 

відрізняється. 

Встановлено взаємозв’язок основних характеристик нервових процесів у 

корів з вмістом Феруму у крові залежно від пори року (табл. 3.71). Сила 

нервових процесів влітку прямо пов’язана з вмістом Феруму у цільній крові 

(r=0,78; р<0,001), сироватці крові (r=0,70; р<0,01) та клітинах крові (r=0,74; 

р<0,01). Замість того, взимку сила нервових процесів прямо пов’язана з 

вмістом Феруму у цільній крові –r=0,64 (р<0,01) та клітинах крові –r=0,53 

(р<0,05).  

Врівноваженість нервових процесів влітку прямо пов’язана з вмістом 

Феруму у цільній крові, клітинах крові (r=0,55; р<0,05) та сироватці крові             

(r =0,51; р<0,05). 
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Таблиця 3.71 

Взаємозв’язок (r) вмісту Феруму в крові корів з основними 

характеристиками нервових процесів (ум. од., n=16) 

Параметри 
Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Сироватка крові  
Літо 0,70** 0,51* 0,38 

Зима 0,46 

 

0,38 0,17 

Цільна кров 
Літо 0,78*** 0,55* 0,20 

Зима 0,64** 0,58 0,53* 

Клітини крові  
Літо 0,74** 0,55* 0,23 

Зима 0,53* 0,37 0,44 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Тоді, як взимку врівноваженість нервових процесів не взаємопов’язана з 

вмістом Феруму у різних фракціях крові корів. Рухливість нервових процесів 

лише у холодну пору року вірогідно  пов’язана з вмістом Феруму в цільній 

крові (r=0,53; р<0,05). 

Встановлено вплив основних властивостей нервових процесів на вміст 

Феруму в крові корів залежно від пори року (рис. 3.44).  

 

Рис. 3.44. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на вміст 

Феруму в крові корів у різні пори року (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 
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Зокрема, сила нервових процесів у теплу пору року вірогідно впливає на 

вміст Феруму в сироватці крові –ղ²ᵪ=0,33 (р<0,05), цільній крові –ղ²ᵪ=0,49 

(р<0,01) та її клітинах –ղ²ᵪ=0,78  (р<0,01). Тоді, як у холодну пору року сила 

нервових процесів дещо змінює вплив на вміст Феруму, зокрема, сила впливу 

на вміст елемента в сироватці крові дещо збільшується (ղ²ᵪ=0,37(р<0,0), а на 

вміст Феруму в клітинах та цільній крові зменшується до показника                           

– ղ² =0,41(р< 0,01) та ղ²= 0,26 (р<0,05) відповідно.  

Врівноваженість нервових процесів нервових процесів у корів влітку 

вірогідно впливає на вміст Феруму як у сироватці, так і у цільній крові та її 

клітинах –ղ²ᵪ=0,0,50–0,56 (р<0,01–0,001). Взимку врівноваженість нервових 

процесів дещо зменшує вплив на вміст Феруму в цільній крові до показника –

ղ²ᵪ= 0,40 (р<0,01), а наявний вплив на вміст металу в сироватці та клітинах 

крові стає невірогідною (ղ²ᵪ=0,18–0,21).  

Рухливість нервових процесів вірогідно не впливає на вміст Феруму у 

сироватці, цільній та клітинах крові корів влітку (ղ²ᵪ=0,10–0,20). Однак, у 

холодну пору року рухливість вірогідно впливає лише на вміст Феруму в 

цільній крові – ղ²ᵪ=0,27 (р<0,05). 

Отже, сила та врівноваженість нервових процесів у більшій мірі лімітує 

вміст Феруму у крові влітку ніж у холодну пору року.  

Проведеним регресійним аналізом встановлено залежність вмісту 

Феруму в крові корів від основних характеристик нервових процесів (табл. 

3.72).  

Таблиця 3.72 

Регресійний аналіз залежності вмісту Феруму в крові корів від основних 

характеристик нервових процесів (ум. од.; n=16) 

Показник 

Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Сироватка крові  

Коефіцієнт регресії 8,95** 4,51* 6,02* 3,40 4,46 1,54 
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R-квадрат 0,49** 0,21* 0,26* 0,14 0,14 0,03 

Цільна кров 

Коефіцієнт регресії 2,88*** 2,06** 1,87* 1,74* 0,69 1,57* 

R-квадрат 0,61*** 0,40** 0,30* 0,34* 0,04 0,28* 

Клітини крові 

Коефіцієнт регресії 3,79*** 3,66* 2,58* 2,36 1,10 2,82 

R-квадрат 0,55*** 0,28* 0,30* 0,14 0,05 0,20 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Так, влітку, при зміні сили чи врівноваженості нервових процесів на одну 

одиницю, вміст Феруму в сироватці крові змінюється у такому самому 

напрямку на 6,0–9,0 мкг/100 мл (р<0,05–0,01). Коефіцієнт детермінації  сили і 

врівноваженості нервових процесів з вмістом Феруму свідчить, що влітку в 

цільній крові відповідно до 49 (р<0,01) і до 30 % (р<0,05) варіацій вмісту даного 

елемента у сироватці крові зумовлені варіабельністю показників сили і 

врівноваженості нервових процесів.  

Взимку, лише сила нервових процесів впливає на вміст Феруму в 

сироватці крові, так, при зміні сили нервових процесів на одну одиницю, вміст 

Феруму в сироватці крові змінюється у такому самому напрямку на 4,5 мкг/100 

мл (р<0,05). 

На відміну від цього не залежно від пори року при зміні сили чи 

врівноваженості нервових процесів на одну одиницю, вміст Феруму в цільній 

крові змінюється у такому самому напрямку на  1,74–2,88 мг/100 мл (р<0,05–

0,001). Так лише взимку, при зміні рухливості нервових процесів на одну 

одиницю вміст Феруму в цільній крові змінюється у такому самому напрямку 

на 1,57 мг/100 мл      (р<0,05).  

Коефіцієнт детермінації  сили та врівноваженості нервових процесів з 

вмістом Феруму в цільній крові свідчить, що незалежно від пори року                

30–61 % (р<0,05–0,001) варіацій вмісту даного елемента у сироватці крові 

зумовлені варіабельністю показників сили і врівноваженості нервових 

процесів. Незалежно від пори року при зміні показника сили нервових процесів 
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на одну одиницю, вміст в Феруму в клітинах крові змінюється у такому самому 

напрямку на 3,7–3,8 мг/100 мл (р<0,05–0,001). Коефіцієнт детермінації  сили 

процесів з вмістом Феруму в клітинах крові свідчить, що незалежно від пори 

року від 28  до  55 % (р<0,05–0,01) вмісту даного елемента зумовлені 

варіабельністю показників сили і врівноваженості нервових процесів.  

Результати багатофакторного дисперсійного аналізу впливу типу вищої 

нервової діяльності та пори року на вміст Феруму в крові корів наведено у 

таблиці 3.73.  

 Таблиця 3.73 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу типу вищої нервової 

діяльності та пори року на вміст Феруму в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Сироватка крові  

Тип ВНД 1296,8 3 432,3 7,67 0,001 3,01 

Пора року 209,1 1 209,1 3,71 0,066 4,26 

Взаємозв’язок 190,9 3 63,7 1,13 0,357 3,01 

Внутрішня 1352,0 24 56,3    

Всього 3048,8 31     

Цільна кров 

Тип ВНД 155,8 3 51,9 12,61 < 0,001 3,01 

Пора року 49,7 1 49,7 12,05 0,002 4,26 

Взаємозв’язок 9,39 3 3,19 0,76 0,528 3,01 

Внутрішня 98,9 24 4,12    

Всього 313,8 31     

Клітини крові 

Тип ВНД 322,9 3 107,6 5,42 0,005 3,01 

Пора року 211,2 1 211,2 10,64 0,003 4,26 

Взаємозв’язок 14,9 3 4,97 0,25 0,86 3,01 

Внутрішня 476,3 24 19,8    

Всього 1025,3 31     
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Проведеним аналізом встановлено вірогідну залежність між типом вищої 

нервової діяльності та вмістом Феруму у сироватці крові (F=7,67>FU=3,01;       

р< 0,001), цільній крові (F =12,6>FU= 3,01; р<0,001) та клітинах крові корів     

(F= 5,42 >FU=3,01; р<0,01). Пора року має вірогідний вплив на вміст Феруму 

лише у цільній крові –F=12,05>FU=4,26; р<0,01) та у клітинах крові – 

F=10,64>FU= 4,26;   р<0,01).  

За результатами проведеного дисперсійного аналізу вмісту Феруму в 

різних фракціях крові корів вірогідну взаємодію між типологічними 

особливостями нервової системи та порою року не встановлено.  

 

3.4.3.2.Вміст Феруму в крові корів з різним вегетативним статусом 

Встановлено, що у тварин з різни тонусом АНС вміст Феруму в різних 

фракціях крові не виходив за фізіологічні межі (табл. 3.74).  

Таблиця 3.74 

Вміст Феруму в крові корів різного вегетативного статусу залежно 

від пори року (мкг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат 
Вегетативний статус 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Літо 

Сироватка, мкг/100 мл 

мкг/ 100 мл 

108,7±3,6 109,1±2,1 93,1±2,7* 

Цільна кров, мг/100 мл 36,6±1,7 35,2±1,8 31,5±1,0* 

Клітини крові, мг/100 мл 93,3±3,2 90,1±3,8 83,2±2,9 

Зима 

Сироватка, мкг/100 мл 

мкг/ 100 мл 

101,3±3,4 96,1±3,5 99,4±6,0 

Цільна кров, мг/100 мл 35,5±1,5 33,7±0,6 30,3±0,6* 

Клітини крові, мг/100 мл 88,9±1,8 86,4±2,3 80,1±1,1*** 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05-*; р < 0,01-**; р < 0,001-

***. 

Зокрема, вміст елементу у цільній крові, сироватці та клітинах крові 

корів залежно від їх вегетативного статусу та пори року становив відповідно 

30––36 мг/100 мл, 93–109 мкг/100 мл та 80–93 мг/100 мл. Вміст Феруму в 
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різних фракціях крові корів-ваготоніків незалежно від пори року достовірно не 

відрізнявся від такого у тварин-нормотоніків. На відміну від цього, у клітинах 

крові корів-симпатикотоніків як в теплу пору року вміст Феруму в сироватці 

та цільній крові був вірогідно меншим від такого у тварин з нормальним 

тонусом АНС відповідно на 14,3 % (р<0,05) та 14,0 % (р<0,05). 

В холодну пору року вміст Феруму в цільній та клітинах крові був 

достовірно меншим від такого у тварин з нормальним тонусом АНС відповідно 

на 14,6 %   (р<0,05) та 10,0 % (р<0,001). Однак, незалежно від пори року вміст 

Феруму в сироватці та цільній крові цих тварин вірогідно не відрізнявся від 

такого у корів-ваго- та нормотоніків. Слід відмітити, вміст Феруму в різних 

фракціях крові корів-нормо- та симпатикотоніків в різні пори року вірогідно не 

відрізняється. Однак, у сироватці крові корів з переважанням тонусу 

парасимпатичної нервової системи взимку менше на 11,9 % (р<0,05) від таких 

показників у цих тварин в теплу пору року. 

Проведеними дослідженнями встановлено вплив вегетативного статусу 

корів на вміст Феруму в крові корів залежно від пори року (рис. 3.45). 

Переважання впливу на роботу серця парасимпатичного відділу автономної 

нервової системи незалежно від пори року не чинить вплив на вміст Феруму в 

сироватці, цільній крові та її клітинах (ղ²ᵪ=0,00–0,15).  

 

Рис. 3.45. Вплив вегетативного статусу корів (ղ²ᵪ) на вміст Феруму в крові 

залежно від пори року (ум. од., n=12). 
Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 
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Переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу автономної 

нервової системи влітку чинить достовірний вплив лише на вміст Феруму в 

сироватці та цільній крові –ղ²ᵪ=0,53–0,67 (р<0,05), тоді, як взимку цей вплив 

змінюється. Так, вплив вегетативного статусу корів-симпатикотоніків на вміст 

Феруму в сироватці крові корів взимку стає невірогідним (ղ²ᵪ=0,01), тоді, як 

вплив на вміст елемента в цільній крові дещо збільшується –ղ²ᵪ=0,61 (р<0,05) 

та з’являється вірогідний вплив тонусу АНС у корів-симпатикотоніків на вміст 

Феруму в клітинах крові –ղ²ᵪ=0,75 (р<0,01). 

Встановлено взаємозв’язок тонусу автономної нервової системи у корів 

з вмістом Феруму в крові залежно від пори року (рис. 3.46). Так, тонус 

автономної нервової системи у корів влітку вірогідно обернено пов’язаний 

лише з вмістом Феруму в сироватці крові (r=–0,76; р<0,01), тоді, як 

взаємозв’язки вмісту цього елемента з тонусом АНС у цільній та клітинах крові 

невірогідні (r=–0,42–0,50). Взимку тонус автономної нервової системи у корів 

вірогідно не пов’язаний з вмістом Феруму в цільній крові (r=0,18), сироватці 

крові (r=–0,51) та клітинах крові (r=–0,56).  

 

 

Рис. 3.46. Взаємозв’язок (r) вмісту Феруму в крові корів з тонусом автономної 

нервової системи влітку (ум. од., n=16). 

 

-0,76**

-0,50
-0,42

0,18

-0,51
-0,56

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

Сироватка Цільна кров Клітини крові

у
м

. 
о
д
.

Літо Зима



230 
 

Регресійним аналізом встановлено залежність вмісту Феруму у крові 

корів від тонусу автономної нервової системи (табл. 3.75).  

Таблиця 3.75 

Регресійний аналіз залежності вмісту Феруму в крові корів від тонусу 

автономної нервової системи (ум. од.; n=16) 

Показник 

Субстрат 

Сироватка крові  Цільна кров Клітини крові 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Коефіцієнт регресії -0,65** 0,14 -0,16 -0,13 -0,28 -0,26 

R-квадрат 0,58** 0,03 0,25 0,26 0,18 0,32 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Так, влітку при зміні різниці частоти серцевих скорочень за результатами 

тригеміновагального тесту в корів на одну одиницю, вміст Феруму в сироватці 

крові змінюється у протилежному на 0,65 мкг/100 мл (р<0,01). При чому влітку, 

до 58 % (р<0,01) варіацій вмісту даного елемента у сироватці крові корів 

можуть бути зумовлені тонусом автономної нервової системи цих тварин. Слід 

відмітити, що регресійним аналізом вірогідної залежності вмісту Феруму в 

цільній та клітинах крові від вегетативного статусу тварин не встановлено. 

Проведеним багатофакторним дисперсійним аналізом вмісту Феруму в 

крові корів встановлено вірогідну його залежність ввід тонусу автономної 

нервової системи (табл. 3.76).  

Таблиця 3.76 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної 

нервової системи на вміст Феруму в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-

значення 
F критичне 

Сироватка крові  

Тонус АНС 326,1 2 163,0 2,91 0,081 3,55 

Пора року 130,6 1 130,6 2,33 0,144 4,41 

Взаємозв’язок 392,7 2 196,3 3,5 0,052 3,55 

Внутрішня 1009,9 18 56,1    
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Всього 1859,3 23     

Цільна кров 

Тонус АНС 111,7 2 55,8 8,16 0,003 3,55 

Пора року 9,91 1 9,91 

 

1,45 0,245 4,41 
Взаємозв’язок 0,186 2 0,093 0,01 0,987 3,55 

Внутрішня 123,2 18 6,85    

Всього 245,0 23     
Клітини крові 

Тонус АНС 381,6 2 190,8 6,77 0,006 3,55 

Пора року 83,3 1 83,3 2,96 0,103 4,41 

Взаємозв’язок 1,63 2 0,81 0,03 0,972 3,55 

Внутрішня 507,3 18 28,2    

Всього 973,8 23     
 

Зокрема, вегетативний статус корів вірогідно впливає на вміст Феруму 

лише у клітинах крові –F=6,77>FU= 3,55; р<0,01 та цільній крові – 

F=8,16>FU=3,55; р<0,01. Тоді, як пора року не лімітує вміст Феруму у різних 

фракціях крові –F= 1,45–2,96<FU=4,41; р>0,05. Крім цього, при аналізі вмісту 

Феруму в сироватці крові корів вірогідну взаємодію між тонусом автономної 

нервової системи та порою року не встановлено (F=0,01–3,50<FU= 3,55; 

р>0,05) .  

Таким чином, проведені нами дослідження свідчать про наявність 

кортико-вегетативних механізмів регуляції обміну Феруму в крові корів. 

Встановлено достовірний вплив пори року на вміст Феруму в крові корів. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у роботах [ ]. 

  

3.4.4. Кортико-вегетативні механізми регуляції обміну Мангану в 

крові корів 

3.4.4.1. Вміст Мангану в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності. 

 Проведеними дослідженнями встановлено, що у тварин з різним типами 

ВНД вміст Мангану в сироватці крові, цільній крові та її клітинах не виходив 
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за фізіологічні межі та становив відповідно 0,069–0,085 мкг/100 мл,  0,432–

0,549 мкг/100 мл та 0,838–1,015 мкг/100 мл (табл. 3.77).  

 Слід відмітити, що вірогідних різниць у вмісті Мангану в різних 

фракціях крові корів СВР, СВІ та СН типу ВНД у різні пори року встановлені 

не були.  

Таблиця 3.77 

Вміст Мангану в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності залежно від пори року (мкг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат 
Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Літо 

Сироватка  0,079±0,002 0,077±0,007 0,079±0,002 0,069±0,001** 

Цільна кров 0,498±0,009 0,483±0,043 0,488±0,032 0,432±0,011** 

Клітини крові 1,015±0,024 0,943±0,069 0,963±0,04 0,838±0,033*** 

Mnклітин/Mnсироватки 12,93±0,09 12,50±1,07 12,20±0,49 12,18±0,37 

Зима 

Сироватка  0,085±0,002 0,083±0,008 0,084±0,002 0,074±0,002** 

Цільна кров 0,542±0,009 0,549±0,03 0,523±0,019 0,468±0,012*** 

Клітини крові 1,049±0,032 1,011±0,016 1,018±0,03 0,898±0,008*** 

Mnклітин/Mnсироватки 12,36±0,50 12,49±1,30 11,94±0,26 12,05±0,44 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 

– ***. 

Слід відмітити, що вірогідних різниць у вмісті Мангану в різних фракціях 

крові корів СВР, СВІ та СН типу ВНД у різні пори року встановлені не були. 

Тоді, як влітку в корів слабкого типу ВНД вміст елемента в сироватці крові, 

цільній крові та її клітинах був відповідно на 12,4 % (р<0,01), 13,3 % (р<0,01) 

та 17,5 % (р<0,001) меншим за показники у корів СВР типу. Тоді, як взимку в 

сироватці крові, цільній крові та клітинах крові корів слабкого типу ВНД вміст 

Мангану був меншим відповідно на 12,1 % (р<0,01), 13,5 % (р<0,001) та 14,4 % 

(р<0,001) порівняно до показників корів з СВР типом ВНД.  
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Відношення вмісту Мангану в клітинах крові до такого в сироватці крові 

(Mnклітин/Mnсироватки) у корів з різними типами ВНД вірогідно  не відрізняється і 

становить 11,9–12,9 ум. од. 

Пора року вірогідно впливає лише на вміст Мангану в сироватці і цільній 

крові корів з СВР типом ВНД. Так, взимку, в сироватці крові корів СВР типу 

ВНД вміст Мангану у цих фракціях крові більше на 8,3–8,8 % (р<0,05) від таких 

показників у теплу пору року. Слід відмітити, що і у корів інших типів ВНД 

вміст Мангану в сироватці та цільній крові був на 7,1–13,6 % більшим взимку, 

ніж у теплу пору року, однак ці різниці статистично невірогідні. 

Встановлено взаємозв’язок основних характеристик нервових процесів у 

корів з вмістом Мангану у крові залежно від пори року (табл. 3.78).  

Таблиця 3.78 

Взаємозв’язок (r) вмісту Мангану в крові корів з основними 

характеристиками нервових процесів (ум. од., n=16) 

Параметри 
Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Сироватка крові  
Літо 0,35 0,35 0,28 

Зима 0,32 0,35 0,25 

Цільна кров 
Літо 0,50* 0,17 0,04 

Зима 0,55* 0,43 0,33 

Клітини крові  
Літо 0,59** 0,35 0,33 

Зима 0,89*** 0,38 0,36 

Mnклітин/Mnсироватки Літо 0,35 0,02 0,05 

Зима 0,29 -0,06 -0,06 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Сила нервових процесів влітку прямо пов’язана з вмістом Мангану у 

цільній крові (r=0,50; р<0,05) та клітинах крові (r=0,59; р< 0,01). Замість того, 

взимку ці взаємозв’язки міцніють, так сила нервових процесів прямо пов’язана 

з вмістом Мангану у цільній крові –r=0,55 (р<0,05) та клітинах крові –r= 0,89 

(р<0,001).  
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Врівноваженість та рухливість нервових процесів незалежно від пори 

року вірогідно не пов’язана з вмістом Мангану у цільній крові, клітинах крові 

та сироватці крові (r=0,04–0,43). Поряд з цим показник трансмембранного 

потенціалу за Манганом (Mnклітин/Mnсироватки) також  вірогідно  не пов'язаний з 

основними характеристиками нервових процесів у корів, як у теплу, так і в 

холодну пору року. 

Проведеними дослідженнями встановлено вплив основних нервових 

процесів на вміст Мангану в крові корів залежно від пори року (рис. 3.47).  

 

 

Рис. 3.47. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на вміст 

Мангану в крові корів у різні пори року (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 
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сироватці –ղ²ᵪ=0,25 (р<0,05), цільній крові –ղ²ᵪ=0,43 (р<0,01) та клітинах крові 

–ղ²ᵪ=0,62 (р< 0,001).  
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ղ²ᵪ=0,06–0,15. Взимку врівноваженість нервових процесів проявляє вплив на 
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вміст Мангану в цільній крові та її клітинах до показника –ղ²ᵪ=0,26–0,29 

(р<0,05). Рухливість нервових процесів достовірно незалежно від пори року не 

впливає на вміст Мангану у сироватці, цільній та клітинах крові корів 

(ղ²ᵪ=0,04–0,20).  

Проведеним регресійним аналізом встановлено залежність вмісту 

Мангану в крові від типологічних особливостей нервової системи корів (табл. 

3.79).  

Таблиця 3.79 

Регресійний аналіз залежності вмісту Мангану в крові корів від основних 

характеристик нервових процесів (ум. од.; n=16) 

Показник 

Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Сироватка крові  

Коефіцієнт регресії 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 

R-квадрат 0,12 0,10 0,12 0,12 0,08 0,06 

Цільна кров 

Коефіцієнт регресії 0,033* 0,030* 0,01 0,022 0,003 0,017 

R-квадрат 0,25* 0,30* 0,03 0,18 0,00 0,11 
Клітини крові 

Коефіцієнт регресії 0,072 0,075*** 0,039 0,03 0,036 0,028 

R-квадрат 0,35 0,79*** 0,12 0,15 0,11 0,13 

Mnклітин/Mnсироватки 

Коефіцієнт регресії 0,469 0,461 0,024 -0,091 0,062 -0,082 

R-квадрат 0,12 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Так, незалежно від пори року, при зміні сили нервових процесів на одну 

одиницю, вміст Мангану в цільній крові змінюється у такому самому напрямку 

на 0,03 мкг/100 мл (р<0,05). Коефіцієнт детермінації  сили нервових процесів з 

вмістом цього мікроелемента свідчить, що цільній крові корів до 25–30 %    

(р<0,05) варіацій його вмісту зумовлені варіабельністю показників сили 
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нервових процесів. На відміну від цього лише взимку при зміні сили нервових 

процесів на одну одиницю, вміст Мангану в клітинах крові змінюється у такому 

самому напрямку на  0,07 мг/100 мл (р<0,001). Отже, в клітинах крові корів 

взимку до 79 % (р<0,001) варіацій вмісту даного елемента зумовлені 

варіабельністю показників сили нервових процесів.  

Регресійний аналізом вірогідної залежності вмісту Мангану у всіх 

фракціях крові корів від врівноваженості та рухливості нервових процесів як у 

теплу так і в холодну пору року не встановлено.  

Отримані дані багатофакторного дисперсійного аналізу впливу типу 

вищої нервової діяльності та пори року на вміст Мангану в крові корів 

наведено у таблиці 3.80 Проведеним аналізом встановлено вірогідну 

залежність між типом вищої нервової діяльності корів та вмістом Мангану в 

цільній крові (F=3,68 >FU = 3,01;   р<0,05) та клітинах крові корів (F=7,65 

>FU=3,01; р<0,001). Пора року, на відміну від типу ВНД має вірогідний вплив 

на вміст Мангану як у сироватці крові   (F=5,18 >FU= 4,26; р<0,05) так і у 

цільній крові –F=7,16>FU= 4,26; р<0,05) та клітинах крові – F=4,54>FU= 4,26; 

р< 0,05).  

Таблиця 3.80 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу типу вищої нервової 

діяльності та пори року на вміст Мангану в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-

значення 
F критичне 

Сироватка крові  

Тип ВНД 0,0006 3 0,0002 3,00 0,0503 3,01 

Пора року 0,0003 1 0,0003 

 

5,18 0,0320 4,26 

Взаємозв’язок < 0,0001 3 < 0,001 0,003 0,9997 3,01 

Внутрішня 0,0015 24 < 0,001    

Всього 0,0024 31     

Цільна кров 

Тип ВНД 0,025 3 0,008 3,68 0,026 3,01 

Пора року 0,016 1 0,016 7,16 0,013 4,26 
Взаємозв’язок 0,001 3 < 0,001 0,17 0,914 3,01 
Внутрішня 0,055 24 0,002    
Всього 0,098 31     
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Клітини крові 

Тип ВНД 0,118 3 0,039 7,65 0,001 3,01 

Пора року 0,023 1 0,023 4,54 0,044 4,26 

Взаємозв’язок 0,001 3 < 0,001 0,09 0,967 3,01 

Внутрішня 0,123 24 0,005    
Всього 0,265 31     

 

Потрібно також відмітити, що за результатами дисперсійного аналізу 

вмісту Мангану в різних фракціях крові корів вірогідну взаємодію між 

типологічними особливостями нервової системи та порою року не 

встановлено.  

 

 3.4.4.2.Вміст Мангану в крові корів з різним вегетативним статусом 

 

 У тварин з різни тонусом АНС вміст Мангану в різних фракціях крові не 

виходив за фізіологічні межі та вірогідно різнився (табл. 3.81).  

Таблиця 3.81 

Вміст Мангану в крові корів різного вегетативного статусу залежно 

від пори року (мкг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат 
Вегетативний статус 

 Нормотоніки Ваготоніки 

 

Симпатикотоніки 

Літо 

Сироватка  0,077±0,001 0,072±0,004 0,079±0,003 

Цільна кров 0,474±0,027 0,395±0,028 0,442±0,016 

Клітини крові 0,965±0,034 0,787±0,016** 0,858±0,018* 

Mnклітин/Mnсироватки 12,5±0,3 11,1±0,4* 11,0±0,5* 

Зима 

Сироватка  0,084±0,001 0,078±0,004 0,085±0,003 

Цільна кров 0,546±0,009 0,454±0,049 0,475±0,015* 

Клітини крові 1,085±0,018 0,888±0,108 0,924±0,044* 

 

 

Mnклітин/Mnсироватки 13,0±0,2 11,3±1,0 11,0±1,0 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р<0,05-*; р<0,01-**; р<0,001-***. 
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Так, вміст елементу в сироватці, цільній крові та клітинах крові корів 

залежно від вегетативного статусу корів та пори року становив відповідно 

0,077–0,084 мкг/100 мл, 0,395–0,546 мкг/100 мл та 0,787–1,085 мкг/100 мл.  

Влітку в клітинах крові корів-ваго- та симпатикотоніків вміст Мангану 

був вірогідно менше на 18,4 % (р<0,01) та 11,1 % (р<0,05) від такого у тварин-

нормотоніків. Вірогідних  відмінностей вмісту цього елементу в сироватці та 

цільній крові корів з різним тонусом АНС влітку не встановлено. 

Взимку вміст Мангану в різних фракціях крові корів-ваготоніків 

вірогідно не відрізнявся від такого у тварин-нормотоніків. На відміну від 

цього, у корів -симпатикотоніків вмісту Мангану в цільній крові та її клітинах 

взимку був вірогідно меншим на 12,9 % (р<0,05) та 14,8 % (р<0,05) від такого 

у тварин-нормотоніків. 

Відношення вмісту Мангану в клітинах крові до такого у сироватці крові 

корів (Мnклітин/Мnсироватки) вірогідно залежить не від тонусу АНС та залежно від 

пори року становить 11,0–13,0 ум. од. Слід відмітити, що значення даного 

показника у корів ваго- та симпатикотоніків в теплу пору року менше на   11,5–

12,4 % (р<0,05) від такого у корів-нормотоніків, тоді, як в холодну пору року 

дані відмінності невірогідні. 

Слід відмітити, що пора року чинить вірогідний вплив на вміст Мангану 

в різних фракціях крові корів. Так, у холодну пору року вміст Мангану в 

цільній крові, сироватці та клітинах крові тварин з різним вегетативним 

статусом менше відповідно на 7,5–15,1 %, хоча у більшості ці різниці мають 

характер тенденції.  

Взаємозв’язок вмісту Мангану в крові корів з тонусом автономної 

нервової системи наведено на рисунку 3.48. 
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Рис. 3.48. Взаємозв’язок (r) вмісту Мангану в крові корів з тонусом 

автономної нервової системи (ум. од., n=12). 

 

Проведеними дослідженнями встановлено, що тонус автономної 

нервової системи у корів вірогідно не пов'язаний з вмістом Мангану в 

сироватці (r=0,44–0,51), цільній крові (r=0,085–0,33) та у клітинах крові 

(r=0,04–0,27) незалежно від пори року. Показник трансмембранного 

потенціалу за Манганом також вірогідно не пов'язаний з тонусом автономної 

нервової системи як у теплу, так і в холодну пору року (r=–0,12–0,13). 

Встановлено вплив вегетативного статусу корів на вміст Мангану в крові 

корів залежно від пори року (рис. 3.49).  

Переважання впливу на роботу серця парасимпатичного відділу 

автономної нервової системи взимку не чинить вплив на вміст Мангану в 

різних фракціях крові корів (ղ²ᵪ=0,25–0,35), тоді, як влітку встановлено 

вірогідний вплив тонусу АНС у корів-ваготоніків на вміст Мангану у клітинах 

крові – ղ²ᵪ =0,79 (р< 0,01), однак, вплив на вміст елемента у цільній крові та її 

сироватці залишається невірогідним (ղ²ᵪ=0,23–0,41).  
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Рис. 3.49. Вплив вегетативного статусу корів (ղ²ᵪ) на вміст Мангану в 

крові залежно від пори року (ум. од., n=12). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу автономної 

нервової системи влітку чинить вплив на вміст Мангану лише у клітинах крові 

корів –ղ²ᵪ=0,57 (р<0,05), тоді, як взимку встановлено вірогідний  вплив тонусу 

АНС у корів-симпатикотоніків на вміст Мангану у цільній крові – ղ²ᵪ=0,73 (р< 

0,01) та клітинах крові –ղ²ᵪ=0,66 (р<0,05).  

Крім цього встановлено вплив тонусу АНС як у корів-симпатико- так і 

ваготоніків на трансмембранний потенціал за Манганом влітку –ղ²ᵪ=0,53–0,55  

(р<0,05), тоді, як взимку даний вплив недостовірний (ղ²ᵪ=0,30–0,39).  

Проведеним багатофакторним дисперсійним аналізом вмісту Мангану в 

крові корів встановлено вірогідну його залежність від тонусу автономної 

нервової системи у тварин і пори року (табл. 3.82). Так, вегетативний статус 

корів вірогідно впливає на вміст Мангану лише у клітинах крові –

F=7,2>FU=3,55;  р<0,01 та цільній крові –F=4,94>FU=3,55; р<0,05. Пора року 

впливає на вміст Мангану у сироватці крові –F=7,49<FU=4,41; р>0,05, цільній 

крові  –F=5,99<FU=4,41; р>0,05 та клітинах крові –F=5,29<FU=4,41; р>0,05. 

Крім цього, при аналізі вмісту Мангану в сироватці крові корів вірогідну 
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взаємодію між тонусом автономної нервової системи та порою року не 

встановлено.  

Таблиця 3.82 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної 

нервової системи на вміст Мангану в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-

значення 
F критичне 

Сироватка крові  
Тонус АНС 0,0002 2 0,0001 3,17 0,066 3,55 

Пора року 0,0003 1 0,0003 7,49 0,014 4,41 
Взаємозв’язок < 0,0001 2 < 0,0001 0,004 0,996 3,55 

Внутрішня 0,0006 18 < 0,0001    

Всього 0,0011 23     
Цільна кров 

Тонус АНС 0,029 2 0,015 4,94 0,020 3,55 

Пора року 0,018 1 0,018 5,99 0,025 4,41 
Взаємозв’язок 0,002 2 0,001 0,26 0,778 3,55 

Внутрішня 0,054 18 0,003    

Всього 0,103 23     
Клітини крові 

Тонус АНС 0,15 2 0,075 7,2 0,005 3,55 

Пора року 0,055 1 0,055 5,29 0,034 4,41 
Взаємозв’язок 0,003 2 0,001 0,14 0,869 3,55 
Внутрішня 0,187 18 0,01    

Всього 0,395 23     

Mnклітин/Mnсироватки 

Тонус АНС 14,74 2 7,368 4,3 0,030 3,55 

Пора року 0,333 1 0,333 0,19 0,665 4,41 

Взаємозв’язок 0,154 2 0,077 0,05 0,956 3,55 

Внутрішня 30,83 18 1,713    

Всього 46,05 23     

 

Отже, проведені дослідження свідчать про наявність кортико-

вегетативних механізмів регуляції обміну Мангану в крові корів. Встановлено 

вірогідний  вплив пори року на вміст Мангану в крові корів. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах [ 66 ]. 
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3.4.5. Кортико-вегетативні механізми регуляції обміну Літію в крові 

корів 

3.4.5.1.Вміст Літію в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності.  

 

Проведеними дослідженнями встановлено, що у тварин з різним типами 

ВНД вміст Літію в сироватці крові, цільній крові та її клітинах не виходив за 

фізіологічні межі та становив відповідно 0,42–0,52 мкг/100 мл,  0,33–0,42 

мкг/100 мл та 0,18–0,23 мкг/100 мл (табл. 3.83).  Вірогідних  різниць у вмісті 

Літію в різних фракціях крові корів СВР та СВІ типу ВНД у різні пори року 

встановлені не були. Крім цього вміст Літію в різних фракціях крові корів з 

різними типами ВНД у різні в холодну та теплу пору року вірогідно не 

відрізняється. 

Таблиця 3.83 

Вміст Літію в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності залежно від пори року (мкг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат 
Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Літо 

Сироватка  0,495±0,016 0,523±0,015 0,418±0,011** 0,435±0,034* 

Цільна кров 0,400±0,011 0,421±0,014 0,330±0,010* 0,345±0,027 

Клітини крові 0,223±0,006 0,230±0,007 0,180±0,004** 0,183±0,012* 

Liклітин/Liсироватки 0,450±0,003 0,440±0,009 0,431±0,004* 0,421±0,008* 

Зима 

Сироватка  0,488±0,009 0,510±0,009 0,443±0,009* 0,415±0,022* 

Цільна кров 0,393±0,006 0,413±0,009 0,358±0,006* 0,335±0,017* 

Клітини крові 0,215±0,003 0,225±0,006 0,19±0,004** 0,180±0,008** 

Liклітин/Liсироватки 0,441±0,007 0,441±0,005 0,430±0,015 0,435±0,010 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р< 0,05 – *; р< 0,01 – **; р < 0,001 – 

***. 
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У корів СН типу ВНД вміст Літію в сироватці крові, цільній крові та її 

клітинах був відповідно на 15,7 % (р<0,01), 17,5 % (р<0,05) та 19,1 % (р<0,01) 

меншим за показники у корів СВР типу. Тоді, як взимку в сироватці крові, 

цільній крові та клітинах крові корів цього типу ВНД вміст Літію був меншим 

відповідно на 8,9–11,6 (р< 0,05–0,01) порівняно до показників корів з СВР 

типом ВНД.  

У корів з слабким типом ВНД вміст Літію в сироватці крові та її клітинах 

був меншим відповідно на 12,1 % (р<0,05) та 18,0 % (р<0,05) порівняно до 

показників корів з СВР типом. Тоді, як взимку в сироватці крові, цільній крові 

та клітинах крові корів цього типу ВНД вміст Літію був меншим відповідно на 

14,6–16,3  (р<0,05–0,01) порівняно до показників корів з СВР типом.  

Показник відношення вмісту Літію в клітинах крові до такого в сироватці 

крові (Liклітин/Liсироватки) у корів з різними типами ВНД становить 0,42–0,45 ум. 

од.. Зазначимо, що даний показник у крові корів з різними типами ВНД в 

холодну пору року вірогідно не відрізняється, однак влітку в корів СН та  

слабкого типу ВНД менше відповідно на 4,1 % (р<0,05) та 6,4 % (р<0,05). 

Встановлено взаємозв’язок основних характеристик нервових процесів у 

корів з вмістом Літію у крові залежно від пори року (табл. 3.84).  

 Таблиця 3.84 

Взаємозв’язок (r) вмісту Літію в крові корів з основними 

характеристиками нервових процесів (ум. од., n=16) 

Параметри 
Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Сироватка крові  
Літо 0,28 

 

0,66** 0,17 

Зима 0,28 0,68** 0,21 

Цільна кров 
Літо 0,39 0,81*** 0,22 

Зима 0,45 0,70** 0,21 

Клітини крові  
Літо 0,63** 0,69** 0,20 

Зима 0,65** 0,71** 0,15 

Liклітин/Liсироватки 
Літо 0,62* 0,76*** 0,10 

Зима 0,08 0,30 -0,22 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 
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Сила нервових процесів прямо пов’язана з вмістом Літію лише у 

клітинах крові влітку (r=0,63; р<0,01) та взимку (r=0,65; р<0,01). Замість того, 

врівноваженість нервових процесів, залежно від пори року, прямо пов’язана з 

вмістом Літію у сироватці крові –r=0,66–0,68 (р<0,05), цільній крові –r =0,70–

0,81 (р<0,01–0,001) та клітинах крові –r=0,69–0,71 (р<0,01). 

Рухливість нервових процесів незалежно від пори року вірогідно 

пов’язана з вмістом Літію у цільній крові, клітинах крові та сироватці крові 

(r=0,15–0,22). Поряд з цим показник трансмембранного потенціалу за Літієм 

(Liклітин/Liсироватки)  вірогідно пов'язаний з основними лише з силою та 

врівноваженістю нервових процесів у корів у теплу пору року –r=0,62–0,76 

(р<0,05–0,01). 

Встановлено вплив основних нервових процесів на вміст Літію в крові 

корів залежно від пори року (рис. 3.50).  

 

 

Рис. 3.50. Вплив основних властивостей нервових процесів (ղ²ᵪ) на вміст 

Літію в крові корів у різні пори року (ум. од., n=16). 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 
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Літію у крові (ղ²ᵪ= 0,11–0,22), однак достовірно впливає на відношення вмісту 

Літію у клітинах та сироватці крові –ղ²ᵪ= 0,30 (р<0,05). Тоді, як у холодну пору 
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року сила нервових процесів збільшує вплив на вміст Літію в цільній крові, 

сироватці та клітинах крові до вірогідного рівня –ղ²ᵪ=0,39–0,42 (р<0,001). 

Однак, наявний вплив сили нервових процесів на співвідношення Літію у 

клітинах та сироватці крові корів стає невірогідний (ղ²ᵪ=0,04).  

Врівноваженість нервових процесів у корів влітку вірогідно впливає на 

вміст Літію в сироватці крові –ղ²ᵪ=0,54 (р<0,001). цільній крові –ղ²ᵪ= 0,58 

(р<0,001) та клітинах крові –ղ²ᵪ=0,73 (р<0,001). Взимку врівноваженість 

нервових процесів зберігає значний вплив на вміст Літію в крові корів до 

показника –ղ²ᵪ=0,64–0,71 (р<0,001).  

Рухливість нервових процесів вірогідно не впливає на вміст Літію у 

сироватці, цільній та клітинах крові корів незалежно від пори року         

(ղ²ᵪ=0,08–0,17).  

Слід відмітити, що співвідношення вмісту Літію у клітинах та сироватці 

крові влітку вірогідно лімітовано силою, врівноваженістю і рухливістю 

нервових процесів –ղ²ᵪ=0,27–0,37 (р<0,05), тоді, як узимку цей вплив стає 

недостовірним      (ղ²ᵪ=0,02–0,06). 

Регресійним аналізом встановлено залежність вмісту Літію від 

рухливості нервових процесів у корів не встановлено (табл. 3.85).  

З іншого боку, незалежно від пори року, при зміні врівноваженості 

нервових процесів на одну одиницю, вміст Літію в цільній крові, клітинах крові 

та її сироватці змінюється у такому самому напрямку на 0,02–0,04 мкг/100 мл 

(р<0,01–0,001). Коефіцієнт детермінації  сили нервових процесів з вмістом 

цього мікроелемента свідчить, що 43–65 % (р<0,01–0,001) варіацій його вмісту 

у різних фракціях крові зумовлені варіабельністю показників врівноваженості 

нервових процесів.  

На відміну від цього лише взимку при зміні сили нервових процесів на 

одну одиницю, вміст Літію в різних фракціях крові змінюється у такому самому 

напрямку на  0,02–0,03 мг/100 мл (р<0,001). В клітинах крові корів взимку 38–

42 % (р<0,001) варіацій вмісту даного елемента зумовлені варіабельністю 

показників сили нервових процесів. 
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Таблиця 3.85 

Регресійний аналіз залежності вмісту Літію в крові корів від основних 

характеристик нервових процесів (ум. од.; n=16) 

Показник 

Основні характеристики нервових процесів 

Сила Врівноваженість Рухливість 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Сироватка крові  

Коефіцієнт регресії 0,019 0,033** 0,041** 0,034** 0,011 0,01 

R-квадрат 0,08 0,39** 0,43** 0,48** 0,03 0,04 

Цільна кров 

Коефіцієнт регресії 0,016 0,028** 0,036** 0,027** 0,011 0,006 

R-квадрат 0,08 0,42** 0,47** 0,5** 0,04 0,02 

Клітини крові 

Коефіцієнт регресії 0,012 0,015* 0,024*** 0,018**

* 

0,007 0,002 

R-квадрат 0,15 0,38* 0,65*** 0,58** 0,05 0,01 

Liклітин/Liсироватки 

Коефіцієнт регресії 0,008 0,002 0,012** 0,006 0,004 -0,004 

R-квадрат 0,2 0,01 0,49** 

 

 

0,09 0,05 0,05 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Крім цього встановлено, що влітку лише 49 % (р<0,01) варіацій 

відношення вмісту Літію в сироватці крові до клітин крові корів можуть бути 

зумовлені врівноваженістю нервових процесів. Так, при зміні показника 

врівноваженості нервових процесів на одну одиницю, відношення вмісту Літію 

в сироватці крові до клітин крові змінюється у такому самому напрямку на 

0,012 ум. од. (р<0,01). 

Результати проведеного багатофакторного дисперсійного аналізу впливу 

типу вищої нервової діяльності та пори року на вміст Літію в крові корів 

наведено у таблиці 3.86.  
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Таблиця 3.86 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу типу вищої нервової 

діяльності та пори року на вміст Літію в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Сироватка крові  

Тип ВНД 0,0491 3 0,0164 13,2 < 0,001 3,01 

Пора року 0,0001 1 0,0001 0,09 0,766 4,26 

Взаємозв’язок 0,0024 3 0,0008 0,63 0,600 3,01 

Внутрішня 0,0298 24 0,0012    

Всього 0,0814 31     

Цільна кров 

Тип ВНД 0,0348 3 0,0116 14,8 < 0,001 3,01 

Пора року < 0,001 1 < 0,001 0,003 0,952 4,26 

Взаємозв’язок 0,0019 3 0,0006 0,822 0,495 3,01 

Внутрішня 0,0188 24 0,0008    

Всього 0,0556 31     

Клітини крові 

Тип ВНД 0,0132 3 0,0044 23,1 < 0,001 3,01 

Пора року < 0,001 1 < 0,001 0,066 0,799 4,26 

Взаємозв’язок 0,0004 3 0,0001 0,637 0,598 3,01 

Внутрішня 0,0046 24 0,0002    

Всього 0,0181 31     

 

Встановлено вірогідну залежність від типу вищої нервової діяльності 

корів та вмісту Літію в сироватці крові (F=13,2>FU=3,01; р<0,001), цільній 

крові (F=14,8 >FU=3,01; р<0,001) та клітинах крові корів (F=23,1>FU=3,01; 

р<0,001). Пора року, на відміну від типу нервової системи корів немає 

вірогідного впливу на вміст Літію як у різних фракціях крові.  

За результатами дисперсійного аналізу вмісту Літію в різних фракціях 

крові корів вірогідну взаємодію між типологічними особливостями нервової 

системи та порою року не встановлено.  
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3.4.5.2.Вміст Літію в крові корів з різним вегетативним статусом 

 

 Проведеними дослідженнями встановлено, що у тварин з різни тонусом 

АНС вміст Літію в різних фракціях крові не виходив за фізіологічні межі та 

вірогідно різнився (табл. 3.87). Так, вміст елементу в сироватці, цільній крові 

та клітинах крові корів залежно від вегетативного статусу корів та пори року 

становив відповідно 0,42–0,51 мкг/100 мл, 0,34–0,41 мкг/100 мл та 0,17–1,22 

мкг/100 мл.  

Слід відмітити, що вміст даного металу в крові корів-ваготоніків, 

незалежно від пори року, вірогідно не відрізнявся від такого у корів з 

нормальним тонусом АНС. Тоді, як влітку, так і взимку в клітинах крові корів- 

симпатикотоніків вміст Літію був вірогідно менше на 15,7 % (р<0,05) та 15,9 % 

(р<0,015) від такого у тварин-нормотоніків. Вірогідних відмінностей вмісту 

цього металу в сироватці та цільній крові корів корів-симпатикотоніків 

порівняно до тварин з нормальним тонусом АНС не встановлено. 

Таблиця 3.87 

Вміст Літію в крові корів різного вегетативного статусу залежно від 

пори року (мкг/100 мл; М±m, n=5) 

Субстрат 
Вегетативний статус 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Літо 

Сироватка  0,505±0,015 0,493±0,009 0,465±0,017 

Цільна кров 0,410±0,012 0,398±0,010 0,370±0,013 

Клітини крові 0,223±0,008 0,218±0,011 0,188±0,009* 

Liклітин/Liсироватки 0,440±0,002 0,442±0,024 0,403±0,013* 

Зима 

Сироватка  0,465±0,017 0,488±0,013 0,420±0,011 

Цільна кров 0,378±0,015 0,393±0,010 0,335±0,010 

Клітини крові 0,205±0,006 0,215±0,006 0,173±0,005** 

Liклітин/Liсироватки 0,441±0,009 0,441±0,003 0,411±0,011 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,05-*; р < 0,01-**; р < 0,001-***. 
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Відношення вмісту Літію в клітинах крові до такого у сироватці крові 

корів (Liклітин/Liсироватки) залежно від пори року становить 0,40–0,44 ум. од.. Слід 

відмітити, що значення даного показника лише влітку в корів симпатикотоніків 

достовірно відрізняється від такого у тварин-нормотоніків (менше на 8,5 %; 

р<0,05). 

Слід відмітити, що пора року чинить вірогідний вплив лише на вміст 

Літію в сироватці та цільній крові у яких переважає тонус симпатичного 

відділу АНС. Так, у холодну пору року вміст Літію в цільній крові та сироватці 

крові цих тварин менше на 9,5–9,7 % (р<0,015) від таких показників у теплу 

пору року.  

Встановлено взаємозв’язок тонусу автономної нервової системи у корів 

з вмістом Літію в крові залежно від пори року (рис. 3.51).  

 

 

Рис. 3.51. Взаємозв’язок (r) вмісту Літію в крові корів з тонусом 

автономної нервової системи (ум. од., n=12). 
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та клітинах крові (r=–0,54), однак взимку встановлено вірогідні обернені 
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трансмембранного потенціалу за Літієм також вірогідно пов'язаний з тонусом 

автономної нервової системи у холодну пору року (r =–0,61; р< 0,05). 

Проведеними дослідженнями встановлено вплив вегетативного статусу 

корів на вміст Літію в крові корів залежно від пори року (табл. 3.88).  

Таблиця 3.88 

Вплив вегетативного статусу корів (ղ²ᵪ) на вміст Літію в крові 

залежно від пори року (ум. од., n=12) 

Субстрат 
Ваготоніки Симпатикотоніки 

Літо Зима Літо Зима 

Сироватка  0,08 0,16 0,34 0,45 

Цільна кров 0,10 0,10 0,47 0,48 

Клітини крові 0,02 0,18 0,58* 0,73** 

Liклітин/Liсироватки 0,00 0,00 0,59* 0,41 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Переважання впливу на роботу серця парасимпатичного відділу 

автономної нервової системи незалежно від пори року не чинить вплив на вміст 

Літію в сироватці, цільній крові та її клітинах (ղ²ᵪ=0,02–0,18).  

Переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу автономної 

нервової системи влітку чинить вірогідний вплив лише на вміст Літію в 

клітинах крові –ղ²ᵪ=0,58 (р<0,05), тоді, як взимку цей вплив стає сильнішим –

ղ²ᵪ=0,73 (р<0,01), однак вплив на вміст Літію в сироватці та цільній крові 

залишається невірогідним (ղ²ᵪ=0,45–0,48) як і влітку (ղ²ᵪ=0,37–0,47). 

Встановлено вплив тонусу АНС у корів-симпатикотоніків на 

трансмембранний потенціал за Літієм взимку –ղ²ᵪ=0,59 (р<0,05), тоді, як влітку 

даний вплив недостовірний (ղ²ᵪ=0,00).  

Регресійним аналізом встановлено залежність вмісту Літію у крові корів 

від тонусу автономної нервової системи (табл. 3.89).  
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Так, лише взимку при зміні різниці частоти серцевих скорочень за 

результатами тригеміновагального тесту в корів на одну одиницю, вміст Літію: 

в сироватці крові змінюється у протилежному на 0,003 мг/100 мл (р<0,01); в 

цільній крові і клітинах крові змінюється у протилежному на 0,002 мг/100 мл 

(р<0,01); а показник відношення даного мікроелемента клітинах крові до 

сироватки крові корів змінюється у протилежному на 0,001 ум. од.  (р<0,05). 

Таблиця 3.89 

Регресійний аналіз залежності вмісту Літію в крові корів від тонусу 

автономної нервової системи (ум. од.; n=12) 

Показник 

Субстрат 

Сироватка 

крові  
Цільна кров Клітини крові 

Liкліт./ 

Liсиров. 

Літо Зима Літо Зима Літо Зима Літо Зима 

Коефіцієнт 

регресії 
-0,001 -0,003** -0,001 -0,002** -0,001 -0,002** -0,001 -0,001* 

R-квадрат 0,17 0,57** 0,21 0,54** 0,29 0,71** 0,20 0,37* 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

При чому, взимку до 57 % (р<0,01) варіацій даного вмісту цього елемента 

у  сироватці крові, до 54 % (р<0,05) – у цільній крові та до 71 %      (р<0,001) в 

клітинах крові можуть бути зумовлені тонусом автономної нервової системи 

тварин. Слід відмітити, що регресійним аналізом вірогідної залежності вмісту 

Літію у різних фракціях крові корів від вегетативного статусу тварин у теплу 

пору року не встановлено. 

Результати проведеного багатофакторного дисперсійного аналізу впливу 

тонусу автономної нервової системи та пори року на вміст Літію в крові корів 

наведено у таблиці 3.90.  
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       Таблиця 3.90 

Багатофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу автономної 

нервової системи на вміст Літію в крові корів 

Джерело варіації SS df MS F P-

значення 
F критичне 

Сироватка крові  

Тонус АНС 0,011 2 0,005 6,98 0,006 3,55 

Пора року 0,005 1 0,005 6,92 0,017 4,41 

Взаємозв’язок 0,002 2 0,001 1,22 0,319 3,55 

Внутрішня 0,014 18 0,001    

Всього 0,032 23     

Цільна кров 

Тонус АНС 0,009 2 0,005 8,32 0,003 3,55 

Пора року 0,004 1 0,004 6,23 0,023 4,41 

Взаємозв’язок 0,001 2 0,001 0,99 0,393 3,55 

Внутрішня 0,010 18 0,001    

Всього 0,024 23     

Клітини крові 

Тонус АНС 0,007 2 0,003 13,12 < 0,001 3,55 

Пора року 0,001 1 0,001 3,27 0,087 4,41 

Взаємозв’язок 0,0003 2 0,0001 0,52 0,605 3,55 

Внутрішня 0,005 18 0,0003    

Всього 0,0121 23     

Liклітин/Liсироватки 

Тонус АНС 0,006 2 0,003 4,85 0,020609 3,55 

Пора року < 0,001 1 < 0,001 0,07 0,801229 4,41 

Взаємозв’язок < 0,001 2 < 0,001 0,07 0,928681 3,55 

Внутрішня 0,012 18 0,001    

Всього 0,019 23     

 

Встановлено достовірну залежність від тонусу автономної нервової 

системи корів вмісту Літію в сироватці крові (F=6,98>FU=3,55; р<0,001), 
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цільній крові (F=8,32>FU=3,55; р<0,01) та клітинах крові корів 

(F=13,1>FU=3,55; р< 0,001). Пора року достовірно впливає на вміст Літію в 

сироватці крові (F=6,92>FU=4,41;   р< 0,05) та цільній крові (F=6,23>FU= 4,41; 

р< 0,05).  

Крім цього, на відміну від пори року, вегетативний статус корів 

достовірно впливає на показник відношення вмісту літію в клітинах і сироватці 

крові – F=4,85 >FU=3,55; р< 0,05. 

За результатами дисперсійного аналізу вмісту Літію в різних фракціях 

крові корів вірогідну взаємодію між тонусом автономної нервової системи та 

порою року не встановлено.  

Отже, проведені дослідження свідчать про наявність кортико-

вегетативних механізмів регуляції обміну Літію в крові корів.  

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах [  ]. 
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3.5 Взаємозв’язки вмісту окремих мікроелементів у крові корів 

залежно від пори року 

Проведений кореляційний аналіз отриманих результатів (табл. 3.91) 

свідчить, що влітку вміст Цинку в цільній крові прямо пов'язаний з вмістом 

Феруму (r=0,57; р<0,001), Мангану (r=0,55; р<0,001) і Літію (r=0,42; р<0,05), 

вміст Купруму пов'язаний з вмістом Феруму та Літію (r=0,52–0,66; р< 0,01–

0,001), а вміст Фосфору пов'язаний з вмістом Літію в цільній крові корів 

(r=0,43; р<0,05). 

Таблиця 3.91 

Взаємозв’язок вмісту окремих мікроелементів у цільній крові корів 

залежно від пори року (ум. од., n=28) 

Показник 

Пора року 

Літо Зима 

r D r D 

Цинк/Купрум 0,36 0,13 0,11 0,01 

Цинк /Ферум 0,57*** 0,33*** 0,39* 0,15* 

Цинк /Манган 0,55** 0,30** 0,60*** 0,36*** 

Цинк /Літій 0,42* 0,17* 0,45* 0,20* 

Купрум / Ферум 0,66*** 0,44*** 0,64*** 0,41*** 

Купрум / Манган 0,32 0,10 0,12 0,02 

Купрум / Літій 0,52** 0,27** 0,24 0,06 

Ферум / Манган 0,30 0,09 0,33 0,11 

Ферум / Літій 0,43* 0,18* 0,52** 0,27** 

Манган / Літій -0,11 0,01 0,20 0,04 

Примітка. Показники достовірні при: р < 0,05 – *; р < 0,01 – **; р < 0,001 – ***. 

 

Взимку встановлена закономірність кореляції окремих мікроелементів у 

цільній крові корів зберігається, однак самі взаємозв’язки дещо змінюються, 

зокрема, вміст Цинку в цільній крові прямо з вмістом Феруму (r=0,39; р<0,05), 

Мангану (r=0,60; р<0,001) і Літію (r=0,45; р<0,05).  

Вміст Купруму пов'язаний лише з вмістом Феруму (r=0,64; р<0,001). 
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Проведеними дослідженнями встановлено, що у сироватці крові корів      

(табл. 3.92) влітку вміст Цинку вірогідно  пов'язаний з вмістом Мангану 

(r=0,42; р<0,05), вміст Купруму має прямі кореляційні зв’язки з вмістом Літію 

(r=0,49; р<0,01), а вміст Феруму в сироватці крові взаємопов’язаний з вмістом 

Літію (r=0,54; р<0,01).  

Вірогідних взаємозв’язків між вмістом решти досліджуваних макро- та 

мікроелементів незалежно від пори року встановлено не було. 

Таблиця 3.92 

Взаємозв’язок вмісту окремих мікроелементів у сироватці крові 

корів залежно від пори року (ум. од., n=28) 

Показник 

Пора року 

Літо Зима 

r D r D 

Цинк/Купрум 0,23 0,05 0,36 0,13 

Цинк /Ферум 0,26 0,07 0,18 0,03 

Цинк /Манган 0,42* 0,18* 0,14 0,02 

Цинк /Літій 0,23 0,05 0,47** 0,22** 

Купрум / Ферум 0,33 0,11 0,27 0,07 

Купрум / Манган 0,19 0,03 0,17 0,03 

Купрум / Літій 0,49** 0,24** 0,46* 0,21* 

Ферум / Манган -0,09 0,01 0,52** 0,27** 

Ферум / Літій 0,54** 0,3** 0,20 0,04 

Манган / Літій 0,12 0,01 -0,03 0,00 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Поряд із цим, взимку вміст Цинку в сироватці крові корів був вірогідно 

пов'язаний з вмістом Літію (r=0,47; р<0,01), вміст Купруму мав прямі 

кореляційні зв’язки з вмістом Літію (r=0,46; р<0,05), а вміст Феруму в 

сироватці крові взаємопов’язаний з вмістом Мангану (r= 0,52; р< 0,01). 

Аналіз отриманих результатів свідчить, що у клітинах крові корів (табл. 

3.93) влітку вміст Цинку лише прямо вірогідно пов'язаний з вмістом Феруму 



256 
 

(r= 0,47; р<0,01), а вміст Купруму та Феруму має прямі кореляційні зв’язки з 

вмістом Літію –r=0,53 (р<0,01) та r=0,45 (р< 0,01). 

 Таблиця 3.93 

Взаємозв’язок вмісту окремих мікроелементів у клітинах крові 

корів залежно від пори року (ум. од., n=28 

Показник 

Пора року 

Літо Зима 

r D r D 

Цинк/Купрум 0,24 0,06 0,27 0,08 

Цинк /Ферум 0,47** 0,22** 0,40* 0,16* 

Цинк /Манган 0,36 0,13 0,41* 0,17* 

Цинк /Літій 0,32 0,10 0,22 0,05 

Купрум / Ферум 0,36 0,13 0,42* 0,17* 

Купрум / Манган 0,08 0,01 0,47** 0,22** 

Купрум / Літій 0,53** 0,28** 0,50** 0,25** 

Ферум / Манган 0,34 0,12 0,23 0,05 

Ферум / Літій 0,45* 0,20* 0,41* 0,17* 

Манган / Літій 0,20 0,04 0,12 0,01 

Примітка. Показники достовірні при: р<0,05 – *; р<0,01 – **; р<0,001 – ***. 

 

Слід відмітити, що зі зміною пори року взаємозв’язки вмісту окремих 

мікроелементів у клітинах крові корів істотно змінюються.  

Так, взимку вміст Цинку був вірогідно пов'язаний з вмістом Феруму 

(r=0,40; р<0,05) та Феруму (r=0,41; р<0,05). Вміст Купруму мав прямі 

кореляційні зв’язки з вмістом Мангану (r=0,47; р<0,01) та Літію (r=0,50; 

р<0,01), а вміст Феруму в клітинах крові взаємопов’язаний з вмістом Літію 

(r=0,41; р<0,05). 

Встановлено тісні взаємозв’язки між вмістом окремих мікроелементів у 

різних фракціях крові корів залежно від пори року (табл. 3.94).  
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Таблиця 3.94 

Взаємозв’язок вмісту окремих мікроелементів у різних фракціях 

крові корів залежно від пори року (ум. од., n=28) 

Елемент 
Пора 

року 

Показник 

Цільна кров/ 

сироватка 

Цільна кров/ 

Клітини крові 

Сироватка/ 

клітини крові 

r D r D r D 

Цинк 
Літо 0,40* 0,16* 0,44* 0,19* 0,78*** 0,61*** 

Зима 0,30 0,09 0,45* 0,19* 0,47** 0,22** 

Купрум 
Літо 0,33 0,11 0,53** 0,28** 0,35 0,12 

Зима 0,13 0,02 0,33 0,11 0,34 0,11 

Ферум 
Літо 0,84*** 0,71*** 0,93*** 0,86*** 0,71*** 0,51*** 

Зима 0,60*** 0,36*** 0,87*** 0,76*** 0,57*** 0,32*** 

Манган 
Літо 0,49** 0,24** 0,79*** 0,62*** 0,58*** 0,33*** 

Зима 0,33 0,11 0,84*** 0,70*** 0,30 0,09 

Літій 
Літо 0,98*** 0,96*** 0,93*** 0,87*** 0,88*** 0,78*** 

Зима 0,99*** 0,98*** 0,94*** 0,88*** 0,92*** 0,84*** 

 

Примітка. Показники достовірні при: р< 0,05 – *; р< 0,01 – **; р< 0,001 – ***. 

 

Так, влітку вміст Цинку в різних фракціях крові був вірогідно 

взаємопов'язаний (r=0,40–0,79; р< 0,05–0,001). Взимку вміст Цинку клітинах 

крові був пов'язаний з його вмістом у цільній та сироватці крові (r=0,45–0,47; 

р< 0,05–0,01). Вміст Купруму лише влітку взаємозалежний у цільній крові та 

клітинах крові корів (r=0,53; р<0,01). 

 Вміст Феруму незалежно від пори року взаємопов’язаній у різних 

фракціях крові корів     (r=0,57–0,93; р< 0,001).  

Вміст Мангану влітку вірогідно  взаємозалежний у різних фракціях крові 

корів (r =0,49–0,79; р<0,01–0,001), тоді, як взимку лише встановлено вірогідні 

кореляційні зв’язки його вмісту в цільній та клітинах крові корів (r= 0,84; р< 

0,001). Вміст Літію у різних фракціях крові корів незалежно від пори року 

взаємопов’язаній (r =0,57–0,93; р< 0,001).  
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Отже, проведені дослідження вказують на тісні взаємозв’язки між 

вмістом окремих мікроелементів у сироватці , цільній крові та її клітинах які 

змінюються залежно від пори року.  

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах [83,84]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 
 

3.6. Корекція вмісту окремих макроелементів у крові корів із 

урахуванням типологічних особливостей нервової системи та 

вегетативного статусу  

 

Для оцінки ефективності корекції вмісту окремих макроелементів в крові 

корів з різним типом вищої нервової діяльності та вегетативним статусом, за 

застосовування кормової добавки Гермацинк (містить наносполуки Mg, Zn, Ge 

та Ce), відбирали проби крові та проводили визначення вмісту основних 

внутрішньоклітинних та зовнішньоклітинних катіонів (Натрію, Калію, 

Кальцію, Фосфору та Магнію). 

 

3.6.1. Корекція вмісту окремих макроелементів у крові корів із 

урахуванням типологічних особливостей нервової системи  

Проведеними дослідженнями встановлено, що до задавання добавки 

Гермацинк у тварин з різним типами ВНД вміст Натрію в сироватці крові 

достовірно не відрізнявся (табл. 3.95). Слід відмітити, що після задавання 

добавки Гермацинк у корів з різними типами ВНД вміст Натрію протягом 

усього періоду досліджень вірогідно не змінюється. Менший вміст Натрію в 

сироватці крові корів СН типу ВНД на 2,7 % (р<0,05) через 10 діб після початку 

задавання нанопрепарату порівняно до показників корів з СВР типом ВНД на 

цьому етапі досліджень. 

 Таблиця 3.95 

Вміст Натрію в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності за впливу добавки Гермацинк (г/л; M±m, n=4) 

Період 

досліджень 

Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Сироватка крові 

До задавання 3,25±0,03 3,24±0,03 3,18±0,04 3,25±0,01 

Через 10 днів 3,27±0,02 3,24±0,03 3,19±0,03* 3,23±0,02 

Через 30 днів 3,27±0,03 3,25±0,04 3,2±0,03 3,23±0,01 
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Через 45 днів 3,24±0,02 3,23±0,02 3,2±0,03 3,25±0,02 

Клітини крові 

До задавання 0,41±0,02 0,44±0,04 0,48±0,02* 0,49±0,01* 

Через 10 днів 0,43±0,01 0,45±0,03 0,47±0,01* 0,50±0,01** 

Через 30 днів 0,44±0,01 0,46±0,03 0,45±0,01 0,47±0,02 

Через 45 днів 0,44±0,01 0,47±0,02 0,45±0,01 0,48±0,02* 

Примітка. Достовірна різниця з сильним врівноваженим рухливим типом вищої 

нервової діяльності: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

До задавання добавки Гермацинк у тварин з СВР та СВІ типом ВНД вміст 

Натрію в клітинах крові вірогідно не відрізнявся, тоді, як у корів з СН та 

слабким типом ВНД був відповідно на 15,2 % (р<0,05) та 18,2 % (р<0,05) 

більшим від такого у корів СВР типу. У тварин СВР та СН типу ВНД після 

задавання добавки Гермацинк відмічено лише тенденцію щодо підвищення 

вмісту Натрію в клітинах крові, тоді, як у корів СН та слабкого типу ВНД у 

клітинах крові вміст Натрію протягом усього періоду досліджень дещо 

зменшується. Слід відмітити, що уже через 10 діб після початку задавання 

нанопрепарату вміст Натрію в клітинах крові корів СН та слабкого типу ВНД 

стає менше лише на 8,7 % (р<0,05) та 15,1 % (р<0,05) порівняно до показників 

корів з СВР типом ВНД. Уже через 30 діб після початку досліджень вміст 

Натрію в клітинах крові корів СН та слабкого типу ВНД уже вірогідно не 

відрізняється від показників корів СВР типу. Однак, через 45 діб після 

задавання  добавки Гермацинк у клітинах крові корів слабкого типу ВНД вміст 

цього елемента знов стає вірогідно більше на 9,2 % (р<0,05) від показника корів 

СВР типу ВНД. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що до задавання добавки 

Гермацинк у тварин з сильними типами ВНД вміст Калію в сироватці крові 

вірогідно  не відрізнявся (табл. 3.96).  
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Таблиця 3.96 

Вміст Калію в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності за впливу кормової добавки Гермацинк (M±m, n=4) 

Період 

досліджень 

Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Сироватка крові, мг/100 мл 

До задавання 21,93±1,99 21,88±3,13 23,95±2,68 15,28±0,96* 

Через 10 днів 23,48±1,98 21,5±2,87 24,1±3,24 17,73±0,55* 

Через 30 днів 24,75±1,53 23,33±1,6 23,93±3,63 19,18±1,01* 

Через 45 днів 24,23±1,47 24,65±2,58 24,3±3,17 20,48±1,48 

Клітини крові, мг/100 мл 

До задавання 368,61±11,65 370,18±13,85 352,99±9,32 303±10,88** 

Через 10 днів 369,09±12,69 369,33±14,59 353,36±9,92 313,5±8,84** 

Через 30 днів 361,86±14,4 365,98±12,78 354,39±9,96 321,55±9,1 

Через 45 днів 362,16±14,0 366,51±11,61 356,5±8,75 322,18±9,52* 

Трансмембранний потенціал, ум. од. 

До задавання 17,19±1,46 17,95±2,4 15,28±1,65 20,12±1,74 

Через 10 днів 16,04±1,32 17,95±1,94 15,5±2,13 17,71±0,5 

Через 30 днів 14,8±1,12 15,81±0,61 15,96±2,61 16,86±0,65 

Через 45 днів 15,05±0,7 15,25±1,23 15,39±1,87 15,91±0,88 

Примітка. Достовірна різниця з сильним врівноваженим рухливим типом вищої 

нервової діяльності: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

На відміну від цього у корів слабкого типу ВНД вміст цього 

макроелемента в сироватці та клітинах крові був відповідно на 30,3 % (р< 0,05) 

та 17,8 % (р< 0,01) менше від такого у корів СВР типу. Слід відмітити, що після 

задавання добавки Гермацинк у корів з сильними типами ВНД (СВР, СВІ та 

СН) вміст Калію протягом усього періоду досліджень вірогідно не змінюється, 

хоча прослідковується тенденція щодо його підвищення в сироватці крові в 

межах   2–13 %.  

У корів з слабким типом ВНД вміст Калію в сироватці крові протягом 10 

діб після початку задавання нанопрепарату збільшується на 16,0 % (р<0,05) 
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внаслідок чого на 24,5 % (р<0,01) менше порівняно до показників корів з СВР 

типом ВНД на цьому етапі досліджень. Протягом наступних 20 діб вміст цього 

металу в сироватці крові даних тварин зростає ще на 6,8 %. Загалом, протягом 

45 діб після початку досліджень вміст Натрію в сироватці крові корів з слабким 

типом ВНД збільшується на 34,0 %, внаслідок чого перестає вірогідно 

відрізнятись від такого у корів з СВР типом ВНД. 

У тварин слабкого типу ВНД після задавання  добавки Гермацинк 

відмічено лише тенденцію щодо підвищення вмісту Калію в клітинах крові, так 

протягом 45 діб досліджень вміст Калію в клітинах крові цих тварин 

збільшується лише на 6,3 %, тоді, як у корів СВР та СВІ типу ВНД вміст Калію 

протягом цього періоду досліджень дещо зменшується. Слід відмітити, що уже 

через 10 діб після початку задавання нанопрепарату вміст Калію в клітинах 

крові корів слабкого типу ВНД стає менше на 15,1 % (р<0,01) порівняно до 

показників корів з СВР типом ВНД. Через 30 діб після початку досліджень 

вміст Калію в клітинах крові корів слабкого типу ВНД вірогідно не 

відрізняється від показників корів СВР типу. Однак, через 45 діб після 

задавання  добавки Гермацинк у клітинах крові корів слабкого типу ВНД вміст 

цього металу стає вірогідно менше на 11,02 %   (р<0,05) від показника корів 

СВР типу ВНД. 

Показник трансмембранного потенціалу за Калієм у корів з різними 

типами ВНД вірогідно не різниться протягом усього періоду досліджень. Слід 

відмітити, що задавання добавки Гермацинк тваринам з СВР, СВІ та СН типом 

ВНД вірогідно не впливає на показник трансмембранного потенціалу за 

Калієм. Тоді, як значення даного показника у корів з слабким типом ВНД 

протягом 45 діб досліджень зменшується на 20,9 % (р<0,001). 

Проведеними дослідженнями встановлено, що до задавання добавки 

Гермацинк у тварин з сильними типами ВНД відношення вмісту Натрію до 

Калію в крові вірогідно не відрізнявся (табл. 3.97).  
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  Таблиця 3.97 

Відношення вмісту Натрію до Калію в крові корів з різними типами 

вищої нервової діяльності за впливу добавки Гермацинк  

(ум. од.; M±m, n=4) 

Період 

досліджень 

Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 
Сироватка крові 

До задавання 15,25±1,52 16,02±2,85 13,78±1,55 21,50±1,39* 

Через 10 днів 14,27±1,42 15,93±2,22 13,94±1,94 18,26±0,55* 

Через 30 днів 13,39±0,88 14,14±0,96 14,37±2,30 16,99±0,93* 

Через 45 днів 13,55±0,89 13,60±1,60 13,81±1,68 16,10±1,09 
Клітини крові 

До задавання 0,11±0,01 0,12±0,01 0,14±0,01 0,16±0,01*** 

Через 10 днів 0,12±0,01 0,12±0,01 0,13±0,01 0,16±0,01** 

Через 30 днів 0,12±0,01 0,13±0,01 0,13±0,01 0,14±0,01* 

Через 45 днів 0,12±0,01 0,13±0,01 0,13±0,01 0,15±0,01** 

Примітка. Достовірна різниця з сильним врівноваженим рухливим типом вищої 

нервової діяльності: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Тоді, як у корів слабкого типу ВНД відношення вмісту Натрію до Калію 

сироватці та клітинах крові було відповідно на 41,0 % (р< 0,05) та 43,7 % (р< 

0,001) більше від такого у корів СВР типу. Слід відмітити, що після задавання 

кормової добавки Гермацинк у корів з сильними типами ВНД відношення 

вмісту Натрію до Калію протягом усього періоду досліджень вірогідно не 

змінюється. Протягом 45 діб досліджень встановлено лише тенденцію щодо 

підвищення значення цього показника в сироватці крові корів СВР, СВІ та СН 

типу ВНД відповідно на 11,2 %, 15,1 % та 0,2 %.  

У корів з слабким типом ВНД відношення вмісту Натрію до Калію в 

сироватці крові протягом 45 діб після початку задавання нанопрепарату хоча 

зменшується лише на 8,9 %, однак вірогідно перестає відрізнятись від 

показників корів з СВР типом ВНД на цьому етапі досліджень.  

У тварин слабкого типу ВНД після задавання добавки Гермацинк 

відмічено лише тенденцію щодо зменшення показника відношення вмісту 
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Натрію до Калію в клітинах крові. Так, протягом 45 діб досліджень відношення 

вмісту Натрію до Калію в клітинах крові цих тварин зменшується на 8,9 %, як 

у корів СВР та СВІ типу ВНД відношення вмісту Натрію до Калію протягом 

цього періоду досліджень дещо збільшується (на 7,4–8,2 %). Слід відмітити, 

що через 10, 30 та 45 діб, після початку задавання нанопрепарату, відношення 

вмісту Натрію до Калію в клітинах крові корів слабкого типу ВНД менше 

відповідно на 35,3 % (р<0,01), 18,2 % (р<0,05) та 22,0 % (р<0,01) порівняно до 

показників корів з СВР типом ВНД.  

Проведеними дослідженнями встановлено, що до задавання добавки 

Гермацинк у тварин з сильними типами ВНД вміст Кальцію в сироватці крові 

достовірно не відрізнявся (табл. 3.98).  

Таблиця 3.98 

Вміст Кальцію в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності за впливу  добавки Гермацинк (мг/100 мл; M±m, n=4) 

Період 

досліджень 

Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Сироватка крові  

До задавання 8,88±0,32 8,87±0,28 8,83±0,32 8,11±0,29* 

Через 10 днів 9,26±0,28 8,92±0,26 8,91±0,26 8,18±0,23* 

Через 30 днів 9,39±0,33 9,26±0,37 9,18±0,14 8,56±0,14 

Через 45 днів 9,20±0,10 9,34±0,43 9,21±0,19 8,43±0,05*** 

Клітини крові 

До задавання 2,41±0,11 2,54±0,15 2,57±0,08 2,82±0,12* 

Через 10 днів 2,51±0,08 2,64±0,10 2,6±0,11 2,71±0,17 

Через 30 днів 2,34±0,08 2,46±0,10 2,5±0,10 2,67±0,12 

Через 45 днів 2,46±0,23 2,42±0,08 2,45±0,07 2,68±1,29 

Іонізований Кальцій 

До задавання 3,74±0,07 3,58±0,04 3,65±0,06 3,52±0,06** 

Через 10 днів 3,84±0,09 3,69±0,04 3,70±0,05 3,61±0,11* 

Через 30 днів 4,00±0,11 3,86±0,04 3,85±0,10 3,75±0,05 
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Через 45 днів 3,95±0,14 3,86±0,04 3,73±0,05 3,70±0,09 

Примітка. Достовірна різниця з сильним врівноваженим рухливим типом вищої 

нервової діяльності: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

На відміну від цього у корів слабкого типу ВНД вміст цього 

макроелемента в сироватці та клітинах крові був на 8,7 %     (р<0,05) та 17,1 % 

(р<0,01) відповідно менше від такого у корів СВР типу. Після задавання 

добавки у корів з різними типами ВНД вміст Кальцію в сироватці крові 

протягом усього періоду досліджень вірогідно не змінюється, хоча 

прослідковується тенденція щодо його підвищення (в межах 3,6–5,3 %).  

У корів з слабким типом ВНД вміст Кальцію в сироватці крові протягом 

10 діб після початку задавання добавки збільшується на 4,7 % внаслідок чого 

стає на 11,7 % (р<0,01) менше порівняно до показників корів з СВР типом ВНД 

на цьому етапі досліджень. Однак уже до 30-ї доби після початку досліджень 

вміст цього металу в сироватці крові тварин слабкого типу ВНД достовірно не 

відрізняється від такого у корів з СВР типом ВНД. Попри це, з 30-ї до 45-ї доби 

експерименту вміст Кальцію в сироватці крові корів з слабким типом дещо 

зменшується та стає вірогідно менше на 8,4 % (р<0,001) від такого у корів з 

СВР типом ВНД. 

У клітинах крові тварин різних типів ВНД після задавання добавки 

Гермацинк відмічено лише тенденцію щодо підвищення вмісту Кальцію 

протягом 45 діб досліджень (в межах 3,6–5,3 %). Слід лише відмітити, що уже 

через 10 діб після початку задавання нанопрепарату вміст Кальцію в клітинах 

крові корів слабкого типу ВНД вірогідно не відрізняється від показників корів 

СВР типу.  

До задавання добавки у тварин з сильними типами ВНД вміст 

іонізованого Кальцію в сироватці крові вірогідно  не відрізнявся, тоді, як у 

корів слабкого типу ВНД був на 5,9 % (р<0,01) менше від такого у корів СВР 

типу. Задавання добавки Гермацинк вірогідно не впливало на вміст 

іонізованого Кальцію в сироватці крові корів сильних типів ВНД. Слід лише 

відмітити, що через 30 діб після початку задавання нанопрепарату вміст 
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іонізованого Кальцію в сироватці крові корів слабкого типу ВНД вірогідно не 

відрізняється від показників корів СВР типу.  

До задавання  добавки Гермацинк у тварин з СВР, СВІ та СН типом ВНД 

вміст загального Фосфору в сироватці крові вірогідно не відрізнявся (табл. 

3.99).  

Таблиця 3.99 

Вміст Фосфору в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності за впливу  добавки Гермацинк (мг/100 мл; M±m, n=4) 

Період 

досліджень 

Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Загальний Фосфор сироватки 

До задавання 11,81±0,20 12,28±0,10 11,98±0,28 10,83±0,45 

Через 10 днів 12,15±0,13 12,33±0,04 12,62±0,10 11,37±0,18* 

Через 30 днів 12,48±0,08 12,06±0,15 12,70±0,09 11,90±0,25 

Через 45 днів 11,94±0,04 11,90±0,08 11,78±0,09 11,55±0,22 

Неорганічний Фосфор сироватки 

До задавання 4,99±0,19 4,93±0,11 4,58±0,18* 4,30±0,07** 

Через 10 днів 5,10±0,09 5,08±0,12 4,75±0,22 4,45±0,09** 

Через 30 днів 5,29±0,12 5,23±0,11 5,16±0,21 4,76±0,11* 

Через 45 днів 5,10±0,12 5,07±0,11 4,97±0,19 4,63±0,08* 

Клітини крові 

До задавання 51,5±0,72 53,57±1,12 48,58±1,44 46,82±0,79** 

Через 10 днів 52,72±0,7 54,68±1,14 49,72±1,43 47,99±0,81** 

Через 30 днів 53,85±0,72 55,47±0,99 51,01±1,44 49,20±0,86** 

Через 45 днів 52,62±0,62 54,93±1,19 49,74±1,52 47,96±0,75** 

Примітка. Достовірна різниця з сильним врівноваженим рухливим типом вищої 

нервової діяльності: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

  

Після задавання добавки у корів з різними типами ВНД вміст загального 

Фосфору в сироватці крові протягом усього періоду досліджень вірогідно не 

змінюється. Слід лише відмітити вірогідно менший його вміст через 10 діб 

після початку досліджень у тварин слабкого типу ВНД на 6,8 %  (р<0,05) 
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порівняно до показників корів з СВР типом ВНД. Тоді, як уже через 30 та 45 

діб після початку досліджень вміст загального Фосфору в сироватці крові корів 

з слабким типом ВНД вірогідно не відрізнявся від показників тварин з СВР 

типу. 

У корів з СН та слабким типом ВНД вміст неорганічного Фосфору в 

сироватці крові до експерименту був відповідно на 8,3 % (р<0,05) та 14,0 % 

(р<0,01) меншим від такого у корів з СВР типом ВНД, тоді, як у корів з 

сильними типами ВНД  вірогідно не відрізнявся.  

Протягом 10 діб після початку задавання добавки Гермацинк вміст 

неорганічного Фосфору в сироватці крові корів СН та слабкого типу ВНД 

збільшується на 7,0–8,8 % внаслідок чого у корів СН типу ВНД перестає 

відрізнятись від такого у крові корів СВР типу ВНД, а у корів слабкого типу 

ВНД стає на 12,7 % (р<0,01) менше порівняно до показників корів з СВР типом 

ВНД на цьому етапі досліджень. До 30-ї доби після початку досліджень вміст 

неорганічного Фосфору в сироватці крові тварин слабкого типу ВНД дещо 

зростає, однак залишається на 10,0 % (р<0,05) менше порівняно до показників 

корів з СВР типом ВНД. Навіть через 45 діб експерименту вміст неорганічного 

Фосфору в сироватці крові корів з слабким типом ВНД менше на 9,2 % (р<0,05) 

від такого у корів з СВР типом. 

У клітинах крові тварин сильних типів ВНД вміст Фосфору вірогідно не 

відрізняється, тоді, як у тварин слабкого типу – менше на 9,1 % (р<0,01) від 

показників корів СВР типу ВНД. Незалежно від типу ВНД задавання добавки 

Гермацинк супроводжується проявом лише тенденції щодо підвищення вмісту 

Фосфору в клітинах крові корів протягом 45 діб досліджень ( в межах 2,2–2,5 

%). Слід відмітити, що через 10, 30 та 45 дію після початку задавання добавки 

вміст Фосфору в клітинах крові корів слабкого типу ВНД був вірогідно менше 

на 8,6–9,0 % (р<0,01) від показників корів СВР типу.  

До задавання добавки Гермацинк відношення загального кальцію до 

неорганічного фосфору в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності достовірно не відрізняється. Слід відмітити лише тенденцію щодо 
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більшого показника у корів СН та слабкого типу ВНД (на 5,7–8,7 %). Задавання 

добавки тваринам достовірно не впливає на показник відношення загального 

кальцію до неорганічного фосфору в крові корів незалежно від типологічних 

характеристик їх нервової системи (табл. 3.100). 

Таблиця 3.100 

Відношення загального кальцію до неорганічного фосфору в крові 

корів з різними типами вищої нервової діяльності за впливу добавки 

Гермацинк (ум. од.; M±m, n=4) 

Період 

досліджень 

Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

До задавання 1,79±0,10 1,80±0,02 1,94±0,13 1,89±0,05 

Через 10 днів 1,82±0,06 1,76±0,02 1,89±0,13 1,84±0,05 

Через 30 днів 1,78±0,07 1,77±0,04 1,79±0,09 1,80±0,03 

Через 45 днів 1,81±0,03 1,84±0,06 1,86±0,10 1,82±0,02 

 

Проведеними дослідженнями встановлено, що до задавання кормової 

добавки Гермацинк у тварин з СВР та СВІ типом ВНД вміст Магнію в 

сироватці крові вірогідно не відрізнявся (табл. 3.101). На відміну від цього його 

вміст у сироватці крові корів з СН та слабким типом ВНД був менше 

відповідно на 9,2 % (р<0,05) та 13,0 % (р<0,01) від показників корів з СВР 

типом ВНД. 

Таблиця 3.101 

Вміст Магнію в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності за впливу кормової добавки Гермацинк (мг/100 мл; M±m, n=4) 

Період 

досліджень 

Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Сироватка крові 

До задавання 1,97±0,05 1,81±0,07 1,79±0,03* 1,71±0,04** 

Через 10 днів 2,03±0,05 1,93±0,04 1,90±0,02 1,83±0,02** 

Через 30 днів 2,32±0,05 2,13±0,10 2,13±0,03* 2,09±0,03** 
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Через 45 днів 2,11±0,05 2,02±0,04 2,01±0,05 1,97±0,05 

Клітини крові 

До задавання 5,43±0,12 5,19±0,05 4,79±0,21* 4,29±0,19** 

Через 10 днів 5,68±0,18 5,32±0,09 4,98±0,12* 4,39±0,33* 

Через 30 днів 6,05±0,16 5,70±0,16 5,57±0,15 5,20±0,08** 

Через 45 днів 5,58±0,08 5,53±0,11 5,12±0,07** 4,86±0,19** 

Примітка. Достовірна різниця з сильним врівноваженим рухливим типом вищої 

нервової діяльності: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Після задавання  добавки Гермацинк у корів з різними типами ВНД вміст 

загального Магнію в сироватці крові протягом 10 діб збільшується у межах 

тенденції (на 3–7 %), однак з 10-ї до 30-ї доби експерименту даний показник у 

сироватці крові корів СВР, СВІ, СН та слабкого типу ВНД збільшується 

відповідно на 14,2 % (р<0,001), 10,3 % (р<0,05), 12,2 % (р<0,001) та 14,5 % 

(р<0,001). Однак, уже до 45-ї доби після початку досліджень зменшується 

залежно від типу ВНД на 5,8–9,0 %. .Встановлено, що у корів з СН та слабким 

типом ВНД вміст Магнію в клітинах крові до експерименту був відповідно на 

9,2 % (р< 0,05) та 13,0 % (р<0,01) меншим від такого у корів з СВР типом ВНД. 

Після задавання добавки вміст Магнію в клітинах крові корів з 10-ї до 30-ї доби 

експерименту збільшується залежно від типу ВНД на 10,3–14,5 % (р<0,05–

0,001).  

Слід відмітити, що через 10 та 45 діб після початку досліджень у тварин 

СН типу ВНД вміст Магнію в клітинах крові вірогідно менше відповідно на 

12,2 %   (р<0,05) та 8,2 % (р<0,01) від показників корів з СВР типом ВНД, тоді, 

як через 30 діб після задавання  добавки Гермацинк різниця невірогідна тварин 

слабкого типу ВНД вміст Магнію в клітинах крові через 10, 30 та 45 дію після 

початку експерименту достовірно менше відповідно на 22,7 % (р<0,05), 14,17 

%  (р<0,015) та 13,0 % (р<0,01) від показників корів з СВР типом ВНД. 

До задавання добавки Гермацинк у тварин з сильними типами ВНД 

відношення одно- до двовалентних іонів в сироватці крові вірогідно не 

відрізняється (табл. 3.102).  
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Таблиця 3.102 

Співвідношення одно- до двовалентних іонів у крові корів з 

різними типами вищої нервової діяльності за впливу  добавки 

Гермацинк (ум. од.; M±m, n=4) 

Період 

досліджень 

Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Сироватка крові 
До задавання 32,06±0,69 32,41±0,60 32,24±0,80 34,63±0,56* 

Через 10 днів 31,05±0,73 31,83±0,55 31,68±0,69 34,09±0,78* 

Через 30 днів 30,13±0,86 30,63±0,64 30,40±0,48 32,14±0,43 

Через 45 днів 30,84±0,48 30,73±1,19 30,70±0,35 33,22±0,35** 
Клітини крові 

До задавання 52,41±2,09 53,58±1,71 54,52±0,98 49,53±1,06 

Через 10 днів 50,47±2,28 52,05±1,50 52,75±0,43 51,22±1,50 

Через 30 днів 48,33±0,89 50,57±0,98 49,5±1,11 46,79±0,99 

Через 45 днів 50,68±2,70 52,14±2,12 53,05±0,86 56,15±3,98 

Примітка. Достовірна різниця з сильним врівноваженим рухливим типом вищої 

нервової діяльності: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Тоді, як у корів слабкого типу ВНД значення цього показника в сироватці 

було на 8,0 % (р<0,05) більше від такого у корів СВР типу.  

Після задавання добавки Гермацинк у корів з різними типами ВНД 

відношення одно- до двовалентних іонів протягом усього періоду досліджень 

зменшується у межах тенденції на 3,8–5,2 %. Слід відмітити, що попри 

достовірні різниці, уже через 30 діб експерименту у корів з слабким типом ВНД 

відношення одно- до двовалентних іонів в сироватці крові вірогідно перестає 

відрізнятись від показників корів з СВР типом ВНД на цьому етапі досліджень. 

Однак уже через 45 діб знов стає більше на 7,7 % (р<0,01) від такого у корів 

СВР типу. Задавання добавки незалежно від типологічних характеристик 

нервової системи корів вірогідно не впливає на показник відношення одно- до 

двовалентних іонів в клітинах крові корів СВР та СВІ типів ВНД. Слід 

відмітити, зменшення даного показника з 10-ї до 30-ї доби та збільшення 

експерименту у корів з СН типом ВНД на 7,2 % (р<0,05). Тоді, як у тварин 
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слабкого типу ВНД  показник відношення одно- до двовалентних іонів в 

клітинах крові з 10-ї до 30-ї доби збільшується на 20 %   (р<0,001), а з 30-ї до 

45-ї доби експерименту зменшується відповідно на 10,8 %   (р<0,01). Однак, 

достовірних різниць по цьому показнику із таким у корів з СВР типом ВНД 

встановлено не було. 

Таким чином, проведені дослідження вказують, що задавання добавки 

Гермацинк у коровам з різними типами ВНД має коригуючий вплив на вміст 

окремих макроелементів у крові тварин. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах [56,62]. 

 

3.6.2. Корекція вмісту окремих макроелементів у крові корів із 

урахуванням вегетативного статусу  

 

Проведеними дослідженнями встановлено, що до задавання добавки 

Гермацинк у тварин з різним вегетативним статусом вміст Натрію в сироватці 

та клітинах крові дещо відрізнявся (табл. 3.103).  

  Таблиця 3.103 

Вміст Натрію в крові корів з різним тонусом автономної нервової 

системи за впливу кормової добавки Гермацинк (г/л; M±m, n=4) 

Період досліджень 
Тонус автономної нервової системи 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Сироватка крові 

До задавання 3,30±0,03 3,19±0,03* 3,20±0,02* 

Через 10 днів 3,30±0,03 3,21±0,04 3,23±0,02 

Через 30 днів 3,33±0,03 3,22±0,05 3,30±0,04 

Через 45 днів 3,32±0,03 3,24±0,04 3,26±0,02 

Клітини крові 

До задавання 0,43±0,02 0,43±0,01 0,50±0,02** 

Через 10 днів 0,44±0,02 0,43±0,02 0,49±0,01* 

Через 30 днів 0,45±0,03 0,43±0,03 0,49±0,02 
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Через 45 днів 0,46±0,03 0,41±0,03 0,49±0,02* 

Примітка. Достовірна різниця з нормотоніками: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Так, до задавання нанопрепарату вміст цього металу в сироватці крові 

корів-симпатикотоніків вірогідно менше на 2,6 % (р<0,05), а в клітинах крові 

більше на 18,2 % (р < 0,01) від показників корів-нормотоніків. Слід відмітити, 

що у корів-ваготоніків лише вміст Натрію в сироватці крові вірогідно менше 

на 3,6 %  (р<0,05) від показників корів-нормотоніків. 

Після задавання кормової добавки Гермацинк у корів з різним тонусом 

АНС вміст Натрію протягом усього періоду досліджень вірогідно не 

змінюється. Слід лише відмітити тенденцію до збільшення його вмісту в 

клітинах крові корів-нормотоніків та зменшення у крові корів симпатико- та 

ваготоніків. Так, вміст Натрію в сироватці крові корів ваго- та 

симпатикотоніків уже через 10 діб після початку задавання нанопрепарату і до 

кінця досліджень вірогідно  не відрізняється від такого у тварин-нормотоніків. 

Протягом усього періоду досліджень вміст Натрію в клітинах крові 

корів-ваготоніків вірогідно не відрізнявся від такого у корів-нормотоніків. Слід 

лише відмітити, що через 10 діб після задавання кормової добавки у тварин-

симпатикотоніків вміст Натрію в клітинах крові був лише на 10,7 % (р<0,05) 

більшим від такого у корів-нормотоніків. Тоді, як уже через 20 діб після 

початку досліджень вірогідно не відрізнявся від такого у корів з нормальним 

тонусом АНС. Однак, у тварин-симпатикотоніків через 45 діб після задавання 

кормової добавки у клітинах крові вміст цього металу знов стає достовірно 

більше на 8,2 % (р<0,05) від показника корів-нормотоніків. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що до задавання кормової 

добавки Гермацинк у тварин з різним вегетативним статусом вміст Калію в 

сироватці крові не відрізнявся (табл. 3.104). Тоді, як вміст Калію в клітинах 

крові мав свої відмінності залежно від вегетативного статусу корів.  
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Таблиця 3.104 

Вміст Калію в крові корів з різним тонусом автономної нервової 

системи за впливу кормової добавки Гермацинк (M±m, n=4) 

Період досліджень 
Тонус автономної нервової системи 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Сироватка крові, мг/100 мл 

До задавання 22,10±0,94 19,92±2,08 18,53±2,30 

Через 10 днів 23,65±0,64 19,32±1,88 18,86±2,12 

Через 30 днів 23,18±0,95 19,87±1,72 20,41±2,21 

Через 45 днів 24,53±1,64 20,85±2,32 20,38±1,64 

Клітини крові, мг/100 мл 

До задавання 370,3±1,8 355,18±3,1** 333,6±7,7** 

Через 10 днів 368,7±3,1 352,3±0,7** 341,0±7,4* 

Через 30 днів 371,5±2,3 363,8±4,1 350,7±6,7* 

Через 45 днів 372,4±2,6 359,0±5,1 357,3±2,3** 

Трансмембранний потенціал, ум. од. 

До задавання 16,86±0,80 18,36±1,74 18,86±2,35 

Через 10 днів 15,63±0,52 18,78±1,89 18,74±1,98 

Через 30 днів 16,12±0,74 18,65±1,33 17,92±2,29 

Через 45 днів 15,41±1,12 17,85±1,90 17,88±1,45 

Примітка. Достовірна різниця з нормотоніками: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Так, до задавання кормової добавки Гермацинк вміст цього металу в 

клітинах крові корів-симпатикотоніків був вірогідно менше на 9,9 % (р< 0,01), 

а ваготоніків на 4,1 % (р<0,01) від показників корів-нормотоніків.  

Після задавання кормової добавки у корів з різним тонусом АНС вміст 

Калію в крові протягом усього періоду досліджень вірогідно не змінюється. 

Слід лише відмітити тенденцію до збільшення (до 10 %) його вмісту в 

сироватці та клітинах крові корів з різним вегетативним статусом. Коригуючий 

вплив введення нанопрепарату тваринам відзначався тим, що у корів-

ваготоніків уже через 30 діб після початку задавання  нанопрепарату і до кінця 
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досліджень вміст Калію в клітинах крові вірогідно не відрізняється від такого 

у тварин-нормотоніків. Тоді, як вміст Калію в клітинах крові корів-

симпатикотоніків через 10, 30 та 45 діб після початку досліджень був 

відповідно на 7,5 % (р< 0,05), 5,6 % (р< 0,05) та 4,1 %   (р<0,01) меншим від 

такого у корів-нормотоніків.  

Показник трансмембранного потенціалу за Калієм у корів з різним 

тонусом автономної нервової системи достовірно не різниться протягом усього 

періоду досліджень. Слід відмітити, що задавання добавки Гермацинк коровам 

вірогідно не впливає на показник трансмембранного потенціалу за Калієм. 

Слід лише відмітити тенденцію щодо збільшення значення даного показника у 

корів з різним вегетативним статусом, зокрема, у корів-симпатикотоніків 

протягом 45 діб досліджень на 7,1 %. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що до задавання кормової 

добавки Гермацинк у тварин з різним вегетативним статусом відношення 

вмісту Натрію до Калію в сироватці крові не відрізнявся (табл. 3.105).  

Таблиця 3.105 

Відношення вмісту Натрію до Калію в крові корів з різним тонусом 

автономної нервової системи за впливу кормової добавки Гермацинк 

(M±m, n=4) 

Період досліджень 
Тонус автономної нервової системи 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Сироватка крові 

До задавання 15,01±0,55 16,47±1,58 18,26±2,45 

Через 10 днів 13,98±0,26 17,12±1,83 17,83±2,13 

Через 30 днів 14,44±0,54 16,54±1,32 16,74±1,82 

Через 45 днів 13,68±0,81 16,13±1,84 16,31±1,40 

Клітини крові 

До задавання 0,11±0,01 0,12±0,01 0,15±0,01** 

Через 10 днів 0,12±0,01 0,12±0,01 0,14±0,01 

Через 30 днів 0,12±0,01 0,12±0,01 0,14±0,01 
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Через 45 днів 0,12±0,01 0,11±0,01 0,14±0,01 

Примітка. Достовірна різниця з нормотоніками: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Тоді, як відношення вмісту Натрію до Калію в клітинах крові корів-

симпатикотоніків було вірогідно більше на 31,3 % (р<0,01) від показників 

корів-нормотоніків. Після задавання  добавки у корів з різним тонусом АНС 

відношення вмісту Натрію до Калію в сироватці крові протягом усього періоду 

досліджень дещо змінюється. Так, уже через 10 діб після початку досліджень 

значення даного показника у корів-нормотоніків зменшується на 6,8 % 

(р<0,05), тоді, як у корів-ваго- та симпатикотоніків достовірно не змінюється. 

Слід відмітити тенденцію щодо більшого значення відношення вмісту Натрію 

до Калію в сироватці крові через 45 діб після задавання добавки у корів-ваго- 

та симпатикотоніків на 18,0–19,3 % відповідно до показників корів-

нормотоніків. 

Відношення вмісту Натрію до Калію в клітинах крові корів-нормо- та 

ваготоніків протягом усього періоду досліджень вірогідно змінюється. Тоді, як 

відношення вмісту Натрію до Калію в клітинах крові корів-симпатикотоніків 

уже через 10 діб після початку досліджень зменшується на 4,5 % та перестає 

достовірно різнитись з таким у тварин-нормотоніків до кінця дослідного 

періоду.  

До задавання добавки Гермацинк у тварин з різним вегетативним 

статусом вміст Кальцію в сироватці крові не відрізнявся (табл. 3.106).  

Таблиця 3.106 

Вміст Кальцію в крові корів з різним тонусом автономної нервової 

системи за впливу кормової добавки Гермацинк (мг/100 мл; M±m, n=4) 

Період досліджень 
Тонус автономної нервової системи 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Сироватка крові  

До задавання 8,63±0,16 8,45±0,17 8,78±0,19 

Через 10 днів 8,83±0,07 8,65±0,17 8,70±0,15 
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Через 30 днів 9,1±0,18 8,93±0,17 9,16±0,21 

Через 45 днів 8,93±0,11 8,87±0,2 9,04±0,08 

Клітини крові 

До задавання 2,44±0,04 2,43±0,04 2,30±0,04* 

Через 10 днів 2,35±0,08 2,45±0,07 2,41±0,03 

Через 30 днів 2,21±0,03 2,24±0,03 2,31±0,04 

Через 45 днів 2,30±0,03 2,33±0,01 2,35±0,05 

Іонізований Кальцій 

До задавання 3,44±0,04 3,40±0,03 3,61±0,04* 

Через 10 днів 3,53±0,12 3,54±0,05 3,68±0,14 

Через 30 днів 3,97±0,07 3,83±0,09 3,85±0,06 

Через 45 днів 3,88±0,04 3,81±0,07 3,86±0,06 

Примітка. Достовірна різниця з нормотоніками: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 Як вміст Кальцію в клітинах крові корів-симпатикотоніків був вірогідно 

менше на 6,0 % (р<0,05) а вміст іонізованого Кальцію в сироватці крові більше 

на 4,7 % (р<0,05) від показників корів-нормотоніків.  

Після задавання добавки Гермацинк у корів з різним тонусом АНС 

встановлено лише тенденцію до збільшення його вмісту в сироватці крові (на 

3,0–5,0 %), однак, якщо у корів нормо- та ваготоніків в клітинах крові вміст 

даного макроелемента зменшується (на 4,5–5,8 %), то у корів-симпатикотоніків 

дещо зростає. Таким чином, вміст Кальцію в клітинах крові та іонізованого 

Кальцію в сироватці корів-симпатикотоніків уже через 10 діб після початку 

досліджень перестає вірогідно відрізнятись від такого у корів-нормотоніків. 

Надалі до кінця дослідного періоду вміст Кальцію у клітинах крові і 

іонізованого Кальцію в сироватці крові корів-симпатикотоніків вірогідно не 

відрізняється від показників корів-нормотоніків. 

Після задавання  добавки Гермацинк вміст загального Фосфору в крові 

корів з різним тонусом АНС вірогідно змінюється. Тоді, як вміст неорганічного 

Фосфору в сироватці крові дещо збільшується (в межах тенденції на 2–9 % 

залежно від тонусу АНС корів). Відмітимо, що уже через 10 діб після початку 

досліджень вміст неорганічного Фосфору в сироватці корів-симпатикотоніків 
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перестає вірогідно відрізнятись від такого у корів-нормотоніків. Надалі до 

кінця дослідного періоду вміст неорганічного Фосфору в сироватці крові корів-

симпатикотоніків вірогідно не відрізняється від показників корів-

нормотоніків. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що до задавання добавки 

Гермацинк у тварин з різним вегетативним статусом вміст Фосфору в 

сироватці крові не відрізнявся (табл. 3.107). На відміну від цього, як вміст 

Фосфору в клітинах крові та неорганічного Фосфору в сироватці корів-

симпатикотоніків був вірогідно менше відповідно на 7,5 % (р<0,05) та на 7,8 % 

(р<0,01) від показників корів-нормотоніків.  

Таблиця 3.107 

Вміст Фосфору в крові корів з різним тонусом автономної нервової 

системи за впливу кормової добавки Гермацинк (мг/100 мл; M±m, n=4) 

Період досліджень 
Тонус автономної нервової системи 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Загальний Фосфор сироватки 

До задавання 11,98±0,18 11,78±0,08 11,68±0,40 

Через 10 днів 12,37±0,17 12,18±0,08 12,05±0,38 

Через 30 днів 12,70±0,16 12,52±0,07 12,46±0,37 

Через 45 днів 12,33±0,16 12,17±0,07 12,12±0,36 

Неорганічний Фосфор сироватки 

До задавання 5,38±0,08 5,23±0,22 4,96±0,06** 

Через 10 днів 5,50±0,18 5,40±0,21 5,14±0,12 

Через 30 днів 5,67±0,15 5,58±0,22 5,49±0,07 

Через 45 днів 5,48±0,16 5,46±0,22 5,42±0,05 

Клітини крові 

До задавання 49,4±0,7 50,9±2,6 45,7±1,4* 

Через 10 днів 49,9±1,9 50,1±1,9 46,5±1,7 

Через 30 днів 50,3±1,9 50,5±1,9 48,9±1,7 

Через 45 днів 50,1±1,9 50,8±1,7 49,9±0,9 

Примітка. Достовірна різниця з нормотоніками: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 
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Вміст Фосфору в клітинах крові корів з різним тонусом АНС після 

задавання  добавки Гермацинк істотно не змінюється. Однак, через 10 діб після 

початку експерименту його вміст перестає вірогідно відрізнятись від такого у 

корів-нормотоніків. Надалі до кінця дослідного періоду вміст Фосфору в 

клітинах крові корів-симпатикотоніків вірогідно не відрізняється від 

показників тварин-нормотоніків. 

До задавання добавки Гермацинк відношення загального кальцію до 

неорганічного фосфору в крові корів-нормо- та ваготоніків вірогідно 

відрізняється. Тоді, як у корів-симпатикотоніків значення даного показника 

більше на 10,3 % (р<0,05) від такого у корів з нормальним тонусом АНС. 

Задавання добавки тваринам з різними вегетативним статусом вірогідно не 

впливає на динаміку відношення загального кальцію до неорганічного 

фосфору в крові корів (табл. 3.108). Потрібно лише відмітити, що уже через 10 

діб після початку експерименту відношення загального кальцію до 

неорганічного фосфору в крові корів з переважанням тонусу симпатичного 

відділу АНС перестає вірогідно відрізнятись від показника корів-нормотоніків. 

Таблиця 3.108 

Відношення загального кальцію до неорганічного фосфору в крові 

корів з різним тонусом автономної нервової системи за впливу кормової 

добавки Гермацинк (ум. од.; M±m, n=4) 

Період досліджень 
Тонус автономної нервової системи 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

До задавання 1,61±0,05 1,63±0,07 1,77±0,05* 

Через 10 днів 1,62±0,05 1,61±0,06 1,70±0,06 

Через 30 днів 1,61±0,04 1,62±0,07 1,67±0,03 

Через 45 днів 1,63±0,04 1,63±0,05 1,67±0,01 

Примітка. Достовірна різниця з нормотоніками: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Як свідчать отримані результати досліджень як до задавання кормової 

добавки Гермацинк, так і протягом усього експерименту, вміст Магнію в 

сироватці та клітинах крові тварин з переважанням   тонусу парасимпатичного 
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відділу АНС не відрізнявся від такого у корів з нормальним тонусом АНС 

(табл. 3.109).  

На відміну від цього, вміст даного металу в сироватці і клітинах крові 

корів-симпатикотоніків був вірогідно менше відповідно на 16,7 % (р<0,01) та 

11,5 %  (р<0,01) від показників корів-нормотоніків.  

  Таблиця 3.109 

Вміст Магнію в крові корів з різним тонусом автономної нервової 

системи за впливу кормової добавки Гермацинк (мг/100 мл; M±m, n=4) 

Період досліджень 
Тонус автономної нервової системи 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Сироватка крові 

До задавання 1,82±0,07 1,80±0,06 1,51±0,03** 

Через 10 днів 1,92±0,12 1,89±0,05 1,64±0,03 

Через 30 днів 2,26±0,07 2,20±0,05 2,03±0,06* 

Через 45 днів 2,10±0,09 2,01±0,03 1,86±0,03* 

Клітини крові 

До задавання 5,13±0,20 5,25±0,03 4,54±0,11* 

Через 10 днів 5,27±0,13 5,45±0,19 4,78±0,17 

Через 30 днів 5,54±0,18 5,69±0,16 5,36±0,14 

Через 45 днів 5,35±0,13 5,30±0,06 4,99±0,05* 

Примітка. Достовірна різниця з нормотоніками: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Через 10 діб після задавання  добавки вміст Магнію в сироватці крові 

корів-нормо- та ваготоніків збільшується відповідно на 5,3–5,6 %. Надалі до 30 

доби після початку експерименту ще на 16,1–17,9 % (р<0,05–0,001), однак уже 

до 45-ї доби зменшується на 4–11 %. На відміну від цього вміст Магнію в 

сироватці крові корів-симпатикотоніків з 1-ї по 10-ту та з 10-ї по 30-ту добу 

експерименту збільшується відповідно на 8,2 % (р<0,05) та 23,6 % (р<0,001). 

Так, уже через 10 діб після початку досліджень вміст цього металу в сироватці 

крові корів-симпатикотоніків вірогідно не відрізняється від показників корів-

нормотоніків. Однак, уже через 30 та 45 діб ці різниці стають вірогідні. Так, 



280 
 

вміст Магнію в сироватці крові корів-симпатикотоніків стає менше відповідно 

на 10,5 % (р<0,05) та 11,3 % (р<0,05) від показників тварин з нормальним 

тонусом АНС. 

Вміст Магнію в клітинах крові корів з різним тонусом АНС після 

задавання добавки Гермацинк істотно не змінюється. Слід лише відмітити його 

збільшення з 1-ї по 10-ту та з 10-ї по 30-ту добу експерименту в крові корів-

симпатикотоніків відповідно на 5,3 та 12,15 % (р<0,01). Внаслідок чого через 

10 та 30 діб після початку досліджень вміст цього металу в клітинах крові 

корів-симпатикотоніків вірогідно не відрізняється від такого у тварин з 

нормальним тонусом АНС. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що як до та к і після 

задавання добавки Гермацинк у тварин з різним вегетативним статусом 

відношення одно- до двовалентних іонів в сироватці крові не відрізнявся (табл. 

3.110). Слід також відмітити, що задавання нанопрепарату не впливало на 

динаміку даного показника в сироватці крові корів з різним тонусом АНС 

протягом усього періоду досліджень. 

Таблиця 3.110 

Співвідношення одно- до двовалентних іонів у крові корів з різним 

тонусом автономної нервової системи за впливу кормової добавки 

Гермацинк (ум. од.; M±m, n=4) 

Період досліджень 
Тонус автономної нервової системи 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Сироватка крові 

До задавання 33,79±0,97 33,04±0,58 33,10±0,71 

Через 10 днів 32,94±0,52 32,30±0,69 33,07±0,49 

Через 30 днів 31,43±0,85 30,78±0,78 31,36±0,88 

Через 45 днів 32,31±0,39 31,69±0,65 31,75±0,49 

Клітини крові 

До задавання 54,65±1,62 51,67±0,43 56,27±2,31 

Через 10 днів 54,20±0,30 50,06±0,98** 54,34±1,89 
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Через 30 днів 53,82±1,52 51,41±1,54 52,13±1,60 

Через 45 днів 54,66±0,89 52,40±0,80 55,40±0,46 

Примітка. Достовірна різниця з нормотоніками: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Відношення одно- до двовалентних іонів в клітинах крові до задавання 

добавки Гермацинк також не відрізнялось у корів з різним вегетативним 

статусом. Однак, через 10 діб після початку досліджень значення даного 

показника у корів-ваготоніків стає менше на 7,63 % (р < 0,01) від показників 

корів-нормотоніків. Однак у подальшому перестає вірогідно різнитись від 

такого у корів з нормальним тонусом АНС. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать, що задавання кормової 

добавки Гермацинк у коровам з різним вегетативним статусом має коригуючий 

вплив на вміст окремих макроелементів у крові тварин. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах [65, 69, 85,75]. 

 

3.6.3. Корекція вмісту окремих мікроелементів у крові корів із 

урахуванням типологічних особливостей нервової системи та 

вегетативного статусу   

Для оцінки ефективності корекції вмісту окремих мікроелементів в крові 

корів з різними типами вищої нервової діяльності та тонусом автономної 

нервової системи за застосовування кормової добавки Гермацинк. У корів 

дослідних груп до задавання препарату та в окремі період часу після цього 

відбирали кров та визначали вміст Цинку, Купруму, Феруму, Мангану та Літію 

в сироватці і клітинах крові. Результати оцінювали за середніми величинами 

та критеріями регресійного, кореляційного та дисперсійного аналізу. 
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3.6.4   Корекція вмісту окремих мікроелементів у крові корів із 

урахуванням типологічних особливостей нервової системи 

 

Проведеними дослідженнями встановлено, що до задавання кормової 

добавки Гермацинк у тварин з різними типами ВНД вміст Цинку в сироватці 

крові вірогідно відрізняється (табл. 3.111). Так, у сироватці крові корів з СВІ, 

СН та слабким типом ВНД вміст даного металу був менше відповідно на 13,1 

% (р< 0,001) та 16,0 % (р<0,001) та 20,0 % (р<0,001) від показників корів з СВР 

типом ВНД. Після задавання кормової добавки Гермацинк у корів з різними 

типами ВНД вміст Цинку в сироватці крові протягом усього періоду 

досліджень істотно не змінюється.  

Таблиця 3.111 

Вміст Цинку в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності за впливу кормової добавки Гермацинк (M±m, n=4) 

Період 

досліджень 

Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Сироватка крові, мкг/100 мл 

До задавання 130,8±1,2 113,6±2,3*** 109,9±2,4*** 104,6±4,3*** 

Через 10 днів 133,5±1,4 123,9±3,1** 113,6±2,5*** 108,6±4,5*** 

Через 30 днів 133,9±0,5 125,4±2,2*** 117,3±3,0*** 114,4±2,5*** 

Через 45 днів 131,5±0,5 129,6±1,9 113,5±3,1*** 114,0±1,5*** 

Клітини крові, мкг/100 мл 

До задавання 1129,4±24,9 978,4±23,7** 932,4±23,4** 857,5±36,7*** 

Через 10 днів 1206,9±28,1 1058,5±27,3*

* 

1017±25,1*** 952,9±38,8*** 

Через 30 днів 1306,6±28,7 1181,5±34,5*

* 

1181,3±30,2** 1106,8±60,9*** 

Через 45 днів 1264,2±24,5 1135,8±24,3*

* 

1102,9±30,4** 1048,8±49,6*** 

Znклітин/Znсироватки, ум. од. 

До задавання 8,64±0,15 8,61±0,12 8,49±0,15 8,20±0,16* 

Через 10 днів 9,04±0,16 8,56±0,29 8,95±0,20 8,78±0,16 

Через 30 днів 9,75±0,19 9,43±0,34 10,09±0,32 9,66±0,42 
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Через 45 днів 9,61±0,15 8,77±0,24* 9,73±0,3 9,21±0,49 

Примітка. Достовірна різниця з сильним врівноваженим рухливим типом вищої 

нервової діяльності: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Слід лише відмітити, що протягом 45 діб після початку експерименту 

лише у тварин СВІ та слабкого типу ВНД вміст цього металу в сироватці крові 

вірогідно збільшується на 8,9–14,1 % (р<0,001) від показників цих тварин до 

задавання препарату. У корів СВР типу ВНД вміст у Цинку в сироватці крові 

через 10- та 30-ть діб після початку експерименту менше відповідно на 7,2 % 

(р< 0,001) та 6,4 %   (р<0,001) від показників корів з СВР типом ВНД, однак, 

уже через 45 діб після початку досліджень вірогідно не відрізняється від такого 

у корів сильних типів ВНД. На відміну від цього у корів СН та слабкого типу 

ВНД вміст у Цинку в сироватці крові через 10- та 30-ть та 45 діб після початку 

експерименту був менше відповідно на 16,0–20,0 % (р<0,001), 14,9–18,7 % 

(р<0,001) та 13,3–13,7 % (р< 0,001) від показників корів з СВР типом ВНД.  

До задавання кормової добавки Гермацинк у тварин з СВІ, СН та слабким 

типом ВНД вміст Цинку в клітинах крові був менше відповідно на 13,4 % 

(р<0,001) та 17,4 % (р<0,001) та 24,1 % (р<0,001) від показників корів з СВР 

типом ВНД. Після задавання добавки у корів з різними типами ВНД вміст 

Цинку в сироватці крові протягом усього періоду досліджень дещо змінюється, 

зокрема, з 10-ї до 30-ї доби досліджень вміст цього металу в клітинах крові 

корів з СВР СВІ, СН та слабким типом ВНД збільшується відповідно на 8,3 % 

(р<0,05) та 11,6 %   (р<0,05), 16,1 % (р<0,001). Не дивлячись на деяке його 

зниження до 45-ї доби після початку експерименту, в кінці досліду вміст Цинку 

в клітинах крові корів з СВР СВІ, СН та слабким типом ВНД був більше 

відповідно на 11,9 % (р<0,05), 16,1 % (р<0,01), 18,3 % (р<0,001) та 22,3 % 

(р<0,001) порівняно до показників цих тварин до початку досліджень. Не 

дивлячись на такі зміни, у тварин СВІ, СН та слабкого типу ВНД вміст цього 

металу в сироватці крові протягом усього періоду експерименту був 

достовірно меншим відповідно на 9,6–12,3 % (р<0,05–0,01), на 9,6–15,7 % 
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(р<0,05–0,01) та 15,3–21,0 % (р<0,001) порівняно до показників тварин СВР 

типу ВНД. 

Показник трансмембранного потенціалу за Цинком (Znклітин/Znсироватки) у 

корів з сильними типами ВНД протягом усього періоду досліджень вірогідно 

не різниться. На відміну від цього до початку досліджень цей показник у корів 

слабкого типу ВНД був менше на 5,1 % (р<0,05) від показників корів СВР типу 

ВНД. Однак, уже з 10-ї доби після початку задавання нанопрепарату вірогідно 

не відрізняється від значень у корів СВР типу ВНД. Слід відмітити, що 

задавання добавки Гермацинк тваринам з СВР, СВІ та СН типом ВНД 

супроводжується збільшенням показник трансмембранного потенціалу з 10-ї 

до 30-ї доби експерименту на 7,9–12,7 % (р<0,05). Не дивлячись на зниження 

значення даного показника у цих корів до 45-ї доби експерименту (в межах 1,5–

7 %) він залишається на більшому рівні від такого до початку досліджень. 

Встановлено, що до задавання  добавки Гермацинк у тварин з різними 

типами ВНД вміст Купруму в сироватці крові вірогідно відрізняється (табл. 

3.112).  

Таблиця 3.112 

Вміст Купруму в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності за впливу добавки Гермацинк (M±m, n=4) 

Період 

досліджень 

Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Сироватка крові, мкг/100 мл 

До задавання 113,6±1,2 113,2±4,3 105,3±2,7*** 103,5±3,0*** 

Через 10 днів 115,2±2,0 116,5±4,2 109,5±2,5 106,1±3,1*** 

Через 30 днів 119,5±1,0 120,2±4,0 113,0±2,5** 111,3±1,1*** 

Через 45 днів 115,3±1,0 118,2±3,0 113,5±3,4 107,5±1,8*** 

Клітини крові, мкг/100 мл 

До задавання 66,6±2,1 66,0±1,3 59,8±1,5*** 59,3±0,8*** 

Через 10 днів 67,3±2,1 67,1±1,6 60,4±1,6*** 60,1±1,0*** 

Через 30 днів 69,5±2,2 69,7±1,6 66,4±1,4 65,5±0,4* 
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Через 45 днів 67,8±1,8 68,1±1,9 65,5±1,7 63,5±0,7* 

Cuклітин/Cuсироватки, ум. од. 

До задавання 0,59±0,02 0,58±0,02 0,57±0,02 0,57±0,02 

Через 10 днів 0,58±0,02 0,58±0,02 0,55±0,02 0,57±0,02 

Через 30 днів 0,58±0,02 0,58±0,02 0,59±0,02 0,59±0,01 

Через 45 днів 0,59±0,01 0,58±0,02 0,58±0,03 0,59±0,01 

Примітка. Достовірна різниця з сильним врівноваженим рухливим типом вищої 

нервової діяльності: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Так, у сироватці крові корів з СН та слабким типом ВНД вміст даного 

металу був менше відповідно на 7,3 % (р<0,001) та 8,9 % (р<0,001) від 

показників корів з СВР типом ВНД. Після задавання добавки Гермацинк вміст 

Купруму в сироватці крові корів з різними типами ВНД протягом усього 

періоду досліджень істотно не змінюється. Слід лише відмітити, що протягом 

45 діб після початку експерименту у тварин СВР, СВІ, СН та слабкого типу 

ВНД вміст цього металу в сироватці крові збільшується відповідно на 1,5 %, 

4,4 %, 7,8 % (р<0,05)  та 3,9 % від показників цих тварин до задавання 

препарату.  

У корів СН типу ВНД вміст Купруму в сироватці крові уже через 10 діб 

після початку досліджень достовірно не відрізняється від такого у корів СВР 

типу, однак через та 30-ть діб після початку експерименту менше на 6,8 % 

(р<0,01) від показників корів з СВР типом ВНД. Надалі, через 45 діб після 

початку досліджень вірогідних  різниць у вмісті Купруму в сироватці крові між 

показниками корів СВР ти СН типу не встановлено. На відміну від цього у 

корів слабкого типу ВНД вміст у Купруму в сироватці крові через 10- та 30-ть 

та 45 діб після початку експерименту був менше відповідно на 7,9 % (р<0,001), 

6,8 % (р<0,001) та 6,7 %   (р< 0,001) від показників корів з СВР типом.  

До задавання добавки Гермацинк у тварин з СН та слабким типом ВНД 

вміст Купруму в клітинах крові був менше відповідно на 10,2 % (р<0,001) та 

11,0 % (р<0,001) від показників корів з СВР типом ВНД. Після задавання  

добавки у корів з різними типами ВНД вміст Купруму в сироватці крові 
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протягом усього періоду досліджень дещо змінюється, зокрема, з 10-ї до 30-ї 

доби експерименту вміст цього металу в клітинах крові корів з СВР СВІ, СН та 

слабким типом ВНД збільшується відповідно на 3,2 %, 3,8 %, 10,0 % (р<0,01) 

та 9,0 %   (р<0,001). Завдяки цьому, у тварин СН типу ВНД вміст цього металу 

в клітинах крові починаючи з 30-ї доби експерименту перестає вірогідно 

відрізнятись від показників тварин СВР типу ВНД. На відміну від цього у корів 

з слабким типом ВНД вміст у Купруму в сироватці крові через 10- та 30-ть та 

45 діб після початку експерименту був вірогідно менше відповідно на 10,7 % 

(р<0,001), 5,6 % (р<0,05) та 6,3 % (р< 0,05) порівняно до показників корів з СВР 

типом ВНД на відповідних етапах досліджень.  

Показник трансмембранного потенціалу за Купрумом (Cuклітин/Cuсироватки) 

у корів з різними типами ВНД протягом усього періоду досліджень вірогідно 

не різниться. Також, задавання добавки Гермацинк тваринам з різними типами 

ВНД не супроводжується вірогідними змінами показника трансмембранного 

потенціалу в крові тварин. 

До задавання добавки Гермацинк у тварин з різними типами ВНД вміст 

Феруму в сироватці крові вірогідно відрізняється (табл. 3.113).  

Таблиця 3.113 

Вміст Феруму в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності за впливу  добавки Гермацинк (M±m, n=4) 

Період 

досліджень 

Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Сироватка крові, мкг/100 мл 

До задавання 97,33±4,32 103,78±3,26 96,93±4,69 88,60±1,35*** 

Через 10 днів 95,12±4,13 101,44±3,23 95,15±4,17 86,14±1,43** 

Через 30 днів 98,02±4,45 105,11±2,98 97,68±4,18 88,92±1,54** 

Через 45 днів 101,12±4,88 108,27±2,87 101,47±4,58 91,78±1,48** 

Клітини крові, мг/100 мл 

До задавання 86,35±2,38 82,65±3,05 82,50±3,73 76,87±2,12*** 

Через 10 днів 87,39±2,52 83,36±2,87 83,60±3,97 79,34±1,61** 

Через 30 днів 90,61±2,20 88,78±1,75 89,69±3,45 87,55±2,84 
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Через 45 днів 93,86±2,36 91,38±2,27 94,50±4,01 90,17±1,41 

Feклітин/Feсироватки, ум. од. 

До задавання 0,89±0,02 0,80±0,01*** 0,85±0,03 0,87±0,01 

Через 10 днів 0,92±0,02 0,82±0,01*** 0,88±0,04 0,92±0,02 

Через 30 днів 0,93±0,03 0,85±0,02* 0,92±0,04 0,98±0,02 

Через 45 днів 0,93±0,03 0,84±0,02** 0,94±0,07 0,98±0,01* 

Примітка. Достовірна різниця з сильним врівноваженим рухливим типом вищої 

нервової діяльності: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Так, у сироватці крові корів слабким типом ВНД вміст даного елементу 

протягом усього експерименту був на 9,0–9,4 % (р<0,01–0,001) від показників 

корів з СВР типом ВНД. Після задавання  добавки вміст Феруму в сироватці 

крові корів з різними типами ВНД протягом усього періоду досліджень 

вірогідно не змінюється.  

Так, через 45 діб після початку експерименту у тварин СВР, СВІ, СН та 

слабкого типу ВНД вміст цього металу в сироватці крові більше відповідно на  

3,9 %, 4,3 %, 4,7 % та 3,6 % від показників цих тварин до задавання препарату.  

У корів сильних типів ВНД вміст Феруму в клітинах крові вірогідно не 

відрізняється,  тоді, як у корів з слабким типом ВНД менше на 11,0 % (р<0,01) 

відповідно до показника корів з СВР типом ВНД. Протягом перших десяти діб 

експерименту вміст елементу в клітинах крові збільшується в межах тенденції 

на 0,9–3,2 %, однак уже за наступні 20 діб ще на 3,7–7,3 % – у клітинах крові 

корів з сильними типами ВНД та на 10,4 % (р<0,001) – у клітинах корів з 

слабким типом ВНД. Внаслідок цього, з 30-ї доби експерименту вміст Феруму 

в клітинах крові корів з слабким типом ВНД  вірогідно не відрізнявся від такого 

у корів з СВР типом. 

Показник трансмембранного потенціалу за Ферумом (Feклітин/Feсироватки) у 

корів з різними типами ВНД протягом вірогідно відрізняється. Так, у крові 

корів з СВР типом ВНД цей показник, як до задавання добавки Гермацинк, так 

і під час усього експерименту вірогідно менший на 8,8–10,7 % (р<0,05–0,001) 

від такого у корів з СВР типом ВНД. Задавання добавки Гермацинк у тварин з 
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різними типами ВНД вірогідно впливає на показник трансмембранного 

потенціалу лише у крові корів з слабким типом ВНД. Так, даний показник у 

цих тварин протягом 45 діб експерименту збільшується на 13,3 % (р<0,001) та 

стає вірогідно більше на 5,4 % (р< 0,05) від такого у корів з СВР типом ВНД. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що до задавання добавки 

Гермацинк у тварин з сильними типами ВНД вміст Мангану в сироватці крові 

вірогідно не відрізняється (табл. 3.114). Тоді, як у сироватці крові корів 

слабким типом ВНД вміст даного металу до задавання нанопрепарату був на  

11,4 % (р<0,05) менше від показників корів з СВР типом ВНД. Після задавання 

добавки Гермацинк в сироватці крові корів з СВР, СВІ, СН та слабкого типу 

ВНД протягом перших 45 діб експерименту вміст Мангану збільшується 

відповідно на 10,1 % (р<0,001), 11,1 % (р<0,05), 10,3 % (р< 0,01) та 16,2 % (р< 

0,01) від показників цих тварин до задавання препарату. Так, у корів з слабким 

типом ВНД вміст Мангану в сироватці крові уже через 10 діб після початку 

досліджень перестає вірогідно відрізнятись від показників корів з СВР типом 

ВНД. 

Таблиця 3.114 

Вміст Мангану в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності за впливу  добавки Гермацинк (M±m, n=4) 

Період 

досліджень 

Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Сироватка крові, мкг/100 мл 

До задавання 0,081±0,002 0,080±0,003 0,081±0,002 0,071±0,002* 

Через 10 днів 0,086±0,001 0,086±0,003 0,087±0,003 0,080±0,003 

Через 30 днів 0,089±0,001 0,088±0,003 0,090±0,003 0,082±0,003 

Через 45 днів 0,089±0,001 0,089±0,003 0,090±0,003 0,083±0,004 

Клітини крові, мкг/100 мл 

До задавання 0,999±0,026 0,957±0,014 0,969±0,027 0,859±0,004*

* Через 10 днів 1,013±0,027 0,966±0,015 0,984±0,031 0,877±0,004* 

Через 30 днів 1,086±0,03 1,036±0,02 1,037±0,033 0,949±0,007* 

Через 45 днів 1,099±0,028 1,049±0,016 1,058±0,036 0,944±0,008*

** 



289 
 

Mnклітин/Mnсироватки, ум. од. 

До задавання 12,42±0,46 12,08±0,65 11,92±0,19 12,06±0,41 

Через 10 днів 11,77±0,35 11,32±0,59 11,26±0,18 11,08±0,47 

Через 30 днів 12,20±0,40 11,82±0,66 11,50±0,19 11,63±0,35 

Через 45 днів 12,38±0,27 11,90±0,54 11,81±0,31 11,44±0,50 

Примітка. Достовірна різниця з сильним врівноваженим рухливим типом вищої 

нервової діяльності: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

В клітинах крові корів сильних типів ВНД вміст Мангану достовірно не 

відрізняється,  тоді, як у корів з слабким типом ВНД протягом усього періоду 

експерименту його вміст був менше на 12,6–14,1 % (р<0,05) відповідно до 

показника корів з СВР типом ВНД. Протягом 45 діб після задавання добавки 

Гермацинк вміст Мангану в клітинах крові корів з різними типами ВНД 

збільшується на 9,2–9,9 % (р< 0,05–0,001).  

Показник трансмембранного потенціалу за Манганом 

(Mnклітин/Mnсироватки) у корів з різними типами ВНД вірогідно  не відрізняється. 

Задавання кормової добавки Гермацинк у тварин з різними типами ВНД 

достовірно не впливає на показник трансмембранного потенціалу.  

До задавання добавки у тварин з СВР та СВІ типом ВНД вміст Літію в 

сироватці крові вірогідно не відрізняється (табл. 3.115).  

Таблиця 3.115 

Вміст Літію в крові корів з різними типами вищої нервової 

діяльності за впливу добавки Гермацинк (M±m, n=4) 

Період 

досліджень 

Тип нервової системи 

СВР СВІ СН С 

Сироватка крові, мкг/100 мл 

До задавання 0,475±0,006 0,497±0,012 0,428±0,009** 0,407±0,020* 

Через 10 днів 0,466±0,013 0,485±0,012 0,427±0,005* 0,431±0,006 

Через 30 днів 0,478±0,013 0,501±0,012 0,459±0,007 0,452±0,009 

Через 45 днів 0,469±0,013 0,489±0,013 0,452±0,011 0,443±0,008 

Клітини крові, мкг/100 мл 
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До задавання 0,211±0,004 0,221±0,006 0,187±0,003** 0,175±0,008*

* Через 10 днів 0,213±0,004 0,223±0,007 0,19±0,003** 0,187±0,007* 

Через 30 днів 0,215±0,003 0,226±0,006 0,208±0,007 0,19±0,009* 

Через 45 днів 0,211±0,003 0,220±0,007 0,204±0,008 0,193±0,009 

Liклітин/Liсироватки, ум. од. 

До задавання 0,445±0,009 0,446±0,003 0,436±0,015 0,430±0,009 

Через 10 днів 0,458±0,015 0,460±0,011 0,445±0,010 0,434±0,010 

Через 30 днів 0,451±0,014 0,452±0,008 0,453±0,014 0,421±0,019 

Через 45 днів 0,450±0,014 0,450±0,012 0,452±0,026 0,437±0,023 

Примітка. Достовірна різниця з сильним врівноваженим рухливим типом вищої 

нервової діяльності: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

На відміну від цього у сироватці крові корів з СН слабким типом ВНД 

вміст даного металу до задавання нанопрепарату був відповідно на 9,8 % 

(р<0,01) та 14,3 % (р<0,01) менше від показників корів з СВР типом ВНД. Після 

задавання добавки Гермацинк в сироватці крові корів незалежно від типу ВНД 

протягом перших 45 (р<0,05) від показників тварин СВР типу ВНД, а через 30 

діб вірогідно  від таких не відрізняється. Тоді, як вміст Літію в сироватці крові 

корів слабкого типу ВНД уже через 10 діб після початку досліджень перестає 

достовірно відрізнятись від показників корів з СВР типом. 

До початку експерименту в клітинах крові корів СВІ та СВІ типу ВНД 

вміст Літію вірогідно не відрізняється,  тоді, як у корів з СН та слабким типом 

ВНД менше відповідно на 11,7 % (р<0,01) та 17,3 % (р<0,05) відповідно до 

показника корів з СВР типом ВНД. Протягом 45 діб після задавання  добавки 

вміст Літію в клітинах крові цих корів збільшується на 9,2–10,5 %   (р<0,05–

0,01).  

Через 10 діб після початку досліджень вміст Літію в корів з СН та 

слабким типом ВНД менше відповідно на 10,9 % (р<0,01) та 12,1 % (р< 0,05) 

відповідно до показника корів з СВР типом ВНД. Через 30 діб після початку 

досліджень вміст металу в корів з СН типу ВНД вірогідно не відрізняється від 

показників корів з СВР типом ВНД, а у тварин з слабким типом ВНД менше на 



291 
 

11,6 % (р<0,05) від показника корів з СВР типом ВНД. І через 45 діб після 

початку експерименту, вміст Літію в клітинах крові корів слабкого типу ВНД 

достовірно не відрізняється від показників тварин з СВР типом ВНД.  

Показник трансмембранного потенціалу за Літієм (Liклітин/Liсироватки) у 

крові корів з різними типами ВНД вірогідно не відрізняється. Задавання 

кормової добавки у тварин з різними типами ВНД вірогідно не впливає на 

показник трансмембранного потенціалу в їх крові.  

Таким чином, проведені дослідження свідчать, що задавання добавки 

Гермацинк у коровам з різним типом вищої нервової діяльності має 

коригуючий вплив на вміст окремих мікроелементів у крові тварин. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах  [75, 85]. 

 

3.6.3 Корекція вмісту окремих мікроелементів у крові корів із 

урахуванням вегетативного статусу  

Як свідчать отримані результати досліджень як до задавання кормової 

добавки Гермацинк, так і протягом усього експерименту, вміст Цинку в 

сироватці крові тварин з різним тонусом АНС  вірогідно не відрізнявся (табл. 

3.116).  

 Таблиця 3.116 

Вміст Цинку в крові корів з різним тонусом автономної нервової 

системи за впливу кормової добавки Гермацинк (M±m, n=4) 

Період досліджень 
Тонус автономної нервової системи 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Сироватка крові, мкг/100 мл 

До задавання 117,6±5,2 114,3±6,0 113,6±9,0 

Через 10 днів 121,7±5,8 116,5±6,6 116,7±9,0 

Через 30 днів 122,3±7,0 120,2±6,0 120,6±9,5 

Через 45 днів 119,3±6,8 116,8±2,6 119,2±9,5 

Клітини крові, мкг/100 мл 
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До задавання 1022,1±30,4 917,2±40,7* 981,1±54,8 

Через 10 днів 1091,3±42,9 1013,3±70,5 1067,7±59,9 

Через 30 днів 1216,7±33,8 1148,5±56,9 1164,2±64,8 

Через 45 днів 1135,9±39,8 1100,5±79,9 1145,9±66,3 

Znклітин/Znсироватки, ум. од. 

До задавання 8,70±0,08 8,11±0,75 8,83±0,92 

Через 10 днів 8,98±0,11 8,81±0,90 9,34±0,94 

Через 30 днів 10,02±0,49 9,66±0,85 9,86±0,99 

Через 45 днів 9,56±0,23 9,43±0,72 9,83±1,03 

Примітка. Достовірна різниця з нормотоніками: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Задавання кормової добавки вірогідно не впливає на вміст Цинку в 

сироватці крові тварин. Слід лише відмітити збільшення в межах тенденції  

вмісту металу в сироватці крові корів з різним тонусом АНС на 2,2–4,9 %.  

На відміну від вмісту Цинку в сироватці крові корів, вміст елементу в 

клітинах крові залежав від тонусу АНС. Так, у корів-ваготоніків був вірогідно 

менше на 10,3 % (р<0,05) від показників корів-нормотоніків. Тоді, як вміст 

Цинку в клітинах крові корів-симпатикотоніків вірогідно не відрізнявся від 

показників корів-нормотоніків. До 10-ї доби, та з 10-ї до 30-ї доби після 

задавання кормової добавки вміст Цинку в клітинах крові корів з різним 

вегетативним статусом збільшується відповідно на 6,8–10,5 % та 9,0–13,3 %. 

Внаслідок цього починаючи з 10-ї доби після початку досліджень вміст Цинку 

в клітинах крові перестає вірогідно відрізнятися від показників корів-

нормотоніків. Потрібно відмітити, що вміст Цинку в клітинах крові через 45 

дію після початку досліджень у корів з різним тонусом АНС більше від такого 

у корів до початку досліджень на 11,1–20 %. 

Показник трансмембранного потенціалу за Цинком у корів з різним 

тонусом автономної нервової системи вірогідно не різниться протягом усього 

періоду досліджень. Слід відмітити, що задавання кормової добавки 

Гермацинк коровам вірогідно впливає на показник трансмембранного 

потенціалу, зокрема, з 10-ї до 30-ї доби після початку досліджень даний 
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показник у корів-нормо-, ваго- та симпатикотоніків збільшується на 10,0–12,7 

% (р< 0,05). 

Як свідчать отримані результати досліджень як до задавання кормової 

добавки, так і протягом усього експерименту вміст Купруму в сироватці крові 

тварин з різним вегетативним статусом вірогідно не відрізнявся (табл. 3.117).  

Слід лише відмітити тенденцію (в межах 4,6–7,1 %) щодо меншого вісту 

даного металу в сироватці крові корів з переважанням тонусу симпатичного чи 

парасимпатичного відділу автономної нервової системи. Задавання кормової 

добавки вірогідно не впливає на вміст Купруму в сироватці крові тварин. 

Таблиця 3.117 

Вміст Купруму в крові корів з різним тонусом автономної нервової 

системи за впливу кормової добавки Гермацинк (M±m, n=4) 

Період досліджень 
Тонус автономної нервової системи 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Сироватка крові, мкг/100 мл 

До задавання 109,1±6,0 104,0±5,2 101,3±3,0 

Через 10 днів 112,3±6,4 109,3±3,7 106,0±3,2 

Через 30 днів 115,3±6,1 113,0±4,1 111,4±4,9 

Через 45 днів 113,3±6,3 111,2±3,6 110,2±5,1 

Клітини крові, мкг/100 мл 

До задавання 65,3±0,8 61,9±3,0 58,9±1,4*** 

Через 10 днів 66,5±0,8 62,8±3,1 59,3±1,2*** 

Через 30 днів 68,6±0,6 64,9±4,0 66,9±3,6 

Через 45 днів 67,4±1,0 66,7±3,7 66,7±1,0 

Cuклітин/Cuсироватки, ум. од. 

До задавання 0,60±0,03 0,60±0,05 0,58±0,02 

Через 10 днів 0,60±0,03 0,58±0,04 0,56±0,02 

Через 30 днів 0,60±0,03 0,58±0,04 0,60±0,03 

Через 45 днів 0,60±0,03 0,60±0,04 0,61±0,02 

Примітка. Достовірна різниця з нормотоніками: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 
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Однак встановлено тенденцію щодо збільшення в вмісту металу в 

сироватці крові корів з різним тонусом АНС протягом усього періоду 

досліджень на 6,9–8,8 %.  

На відміну від вмісту Купруму в сироватці крові корів, вміст металу в 

клітинах крові корів з різним тонусом АНС дещо відрізнявся. Так, у корів-

симпатикотоніків був вірогідно менше на 9,9 % (р<0,001) від показників корів-

нормотоніків. Тоді, як вміст Купруму в клітинах крові корів-ваготоніків 

достовірно не відрізнявся від показників корів-нормотоніків протягом усього 

експерименту.  

Задавання кормової добавки Гермацинк супроводжується вірогідним 

зростанням з 10-ї до 30-ї доби вміст Купруму в клітинах крові корів-

симпатикотоніків на 12,9 % (р<0,01). Внаслідок цього починаючи з 30-ї доби 

після початку досліджень вміст Купруму в клітинах крові корів з 

переважанням тонусу симпатичного відділу АНС перестає вірогідно 

відрізнятися від показників корів-нормотоніків. Вміст Купруму в клітинах 

крові корів залежно від тонусу АНС, через 45 дію після початку досліджень, 

більше на 3,2–13,3 % від такого у корів до початку досліджень. 

Показник трансмембранного потенціалу за Купрумом (Cuклітин/Cuсироватки) 

у корів з різним тонусом автономної нервової системи вірогідно відрізнявся 

протягом усього періоду досліджень. Задавання кормової добавки коровам 

також достовірно не впливає на показник трансмембранного потенціалу. 

Як до задавання кормової добавки Гермацинк, так і протягом усього 

експерименту вміст Феруму в сироватці крові тварин з різним вегетативним 

статусом вірогідно не відрізнявся (табл. 3.118).  

Потрібно відмітити лише тенденцію (в межах 1,2–4,3 %) щодо меншого 

вісту даного елементу сироватці крові корів з переважанням тонусу 

симпатичного чи парасимпатичного відділу автономної нервової системи. 

Задавання кормової добавки Гермацинк вірогідно не впливає на вміст Феруму 

в сироватці крові корів. Встановлено тенденцію щодо збільшення в вмісту 
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металу в сироватці крові корів з різним тонусом АНС протягом 45 діб 

експерименту на 5,2–6,8 %.  

Вмісту Феруму в клітинах крові корів-симпатикотоніків був вірогідно 

менше на 9,3 % (р<0,001) від показників корів-нормотоніків. Тоді, як вміст 

Феруму в клітинах крові корів-ваготоніків вірогідно не відрізнявся від 

показників корів-нормотоніків.  

Таблиця 3.118 

Вміст Феруму в крові корів з різним тонусом автономної нервової 

системи за впливу кормової добавки Гермацинк (M±m, n=4) 

Період досліджень 
Тонус автономної нервової системи 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Сироватка крові, мкг/100 мл 

До задавання 99,33±3,70 95,03±3,63 97,32±6,20 

Через 10 днів 97,27±3,54 92,74±3,41 95,60±6,24 

Через 30 днів 100,49±3,24 95,83±3,20 99,32±6,42 

Через 45 днів 104,36±3,16 101,52±2,96 102,35±6,91 

Клітини крові, мкг/100 мл 

До задавання 87,65±1,26 85,23±2,28 79,52±1,30*** 

Через 10 днів 88,92±1,27 86,17±2,12 80,17±1,18*** 

Через 30 днів 91,83±1,21 95,46±3,62 90,51±1,36 

Через 45 днів 94,61±1,33 104,91±2,58** 97,68±1,78 

Feклітин/Feсироватки, ум. од. 

До задавання 0,89±0,03 0,90±0,02 0,83±0,04 

Через 10 днів 0,92±0,03 0,93±0,02 0,85±0,04 

Через 30 днів 0,92±0,02 1,00±0,01*** 0,92±0,05 

Через 45 днів 0,91±0,02 1,03±0,03*** 0,97±0,06 

Примітка. Достовірна різниця з нормотоніками: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Задавання кормової добавки Гермацинк супроводжується поступовим 

збільшенням до 45-ї доби експерименту вмісту Феруму в клітинах крові корів 
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нормо-, ваго- та симпатикотоніків відповідно на 6,8 % (р<0,05), 23,1 % (р<0,01) 

та 22,8 % (р<0,001).  

Внаслідок цього уже через 30 діб після початку досліджень вміст Феруму 

в клітинах крові корів-симпатикотоніків перестає вірогідно відрізнятись від 

такого у корів-нормотоніків. А через 45 діб після початку досліджень вміст 

металу в клітинах крові корів-ваготоніків більше на 10,9 % (р<0,001) від такого 

у корів з нормальним тонусом АНС. 

Показник трансмембранного потенціалу за Ферумом (Feклітин/Feсироватки) у 

корів з різним тонусом автономної нервової системи вірогідно до 

експерименту не відрізнявся.  

Задавання кормової добавки коровам супроводжується збільшенням 

показника трансмембранного потенціалу з Ферумом у крові корів нормо-, ваго- 

та симпатикотоніків відповідно на 2,6 %, 15,2 % (р<0,001) та 17,0 % (р<0,01). 

Слід відмітити, що лише у крові корів-ваготоніків даний показник через 30 і 45 

діб після початку експерименту був вірогідно більше на 8,7 % (р<0,001) та 13,9 

% (р<0,001) від показників корів з нормальним тонусом АНС. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що вміст Мангану в 

сироватці крові тварин з різним вегетативним статусом як до задавання 

кормової добавки, так і після цього протягом усього експерименту вірогідно не 

відрізнявся (табл. 3.119).  

Таблиця 3.119 

Вміст Мангану в крові корів з різним тонусом автономної нервової 

системи за впливу кормової добавки Гермацинк (M±m, n=4) 

Період досліджень 
Тонус автономної нервової системи 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Сироватка крові, мкг/100 мл 

До задавання 0,080±0,002 0,075±0,004 0,081±0,003 

Через 10 днів 0,084±0,002 0,081±0,004 0,087±0,003 

Через 30 днів 0,087±0,003 0,083±0,004 0,090±0,002 

Через 45 днів 0,090±0,002 0,083±0,004 0,092±0,002 
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Клітини крові, мкг/100 мл 

До задавання 1,039±0,020 0,846±0,107 0,881±0,039** 

Через 10 днів 1,054±0,016 0,855±0,106 0,905±0,045* 

Через 30 днів 1,092±0,020 0,925±0,133 0,980±0,071 

Через 45 днів 1,104±0,019 0,924±0,129 0,974±0,072 

Mnклітин/Mnсироватки, ум. од. 

До задавання 13,07±0,34 11,21±1,07* 10,93±0,90** 

Через 10 днів 12,62±0,22 10,49±0,88 10,48±0,95* 

Через 30 днів 12,50±0,24 10,99±1,15 11,03±1,13 

Через 45 днів 12,33±0,18 11,00±1,15 10,65±0,99* 

Примітка. Достовірна різниця з нормотоніками: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Слід відмітити лише тенденцію щодо меншого вмісту даного металу в 

сироватці крові корів з переважанням тонусу парасимпатичного відділу 

автономної нервової системи (на 3,3–7,0 %) та більшого вмісту у тварин з 

переважанням тонусу симпатичного відділу автономної нервової системи (на 

23,3–4,3 %) протягом усього періоду досліджень. Задавання кормової добавки 

Гермацинк достовірно супроводжується поступовим збільшенням вміст 

Мангану в сироватці крові корів протягом 45 діб експерименту, зокрема, у 

корів-нормо-, ваго- та симпатикотоніків даний показник збільшується 

відповідно на 12,6 % (р<0,05), 11,3 % та 13,0 % відповідно до показників цих 

тварин до початку досліджень.  

Вміст Мангану в клітинах крові корів-ваго- та симпатикотоніків був 

менше відповідно на 18,6 % та 15,4 % (р<0,01) від показників корів-

нормотоніків. Задавання кормової добавки Гермацинк супроводжується 

поступовим збільшенням до 45-ї доби експерименту вмісту Мангану в клітинах 

крові корів нормо-, ваго- та симпатикотоніків відповідно на 6,3 % (р<0,05), 9,3 

% та 10,6 %. Та уже через 30 діб після початку досліджень вміст Мангану в 

клітинах крові корів-симпатикотоніків перестає достовірно відрізнятись від 

такого у корів-нормотоніків.  
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Показник трансмембранного потенціалу за Манганом 

(Mnклітин/Mnсироватки) у корів-ваготоніків та симпатикотоніків вірогідно  до 

початку експерименту був менше відповідно на 14,2 % (р<0,05) та 16,4 % 

(р<0,01). Задавання кормової добавки Гермацинк коровам супроводжується 

зменшенням показника трансмембранного потенціалу за Ферумом у крові 

корів нормо-, ваго- та симпатикотоніків відповідно на 5,7 % (р<0,05), 2,0 % та 

2,5 %. Слід відмітити, що у крові корів-ваготоніків даний показник уже через 

10 діб перестає  вірогідно відрізнятись від такого у корів-нормотоніків. Тоді, 

як у корів-симпатикотоніків трансмембранного потенціалу за Манганом лише 

через 30 діб після початку досліджень достовірно не відрізнявся від показників 

корів з нормальним тонусом АНС, тоді, як через 10 та 45 діб після початку 

експерименту був відповідно на 11,8 % (р<0,05) та 13,7 % (р<0,05) менше від 

показників корів з нормальним тонусом АНС. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що вміст Літію в сироватці 

крові тварин з різним вегетативним статусом дещо різниться (табл. 3.120). 

Вміст металу в сироватці крові корів-ваготоніків вірогідно не відрізнявся від 

показників корів-нормотоніків, однак у корів-симпатикотоніків він був менше 

на 7,4 % (р<0,05) від такого у корів з нормальним тонусом АНС.  

Таблиця 3.120 

Вміст Літію в крові корів з різним тонусом автономної нервової 

системи за впливу кормової добавки Гермацинк (M±m, n=4) 

Період досліджень 
Тонус автономної нервової системи 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Сироватка крові, мкг/100 мл 

До задавання 0,464±0,008 0,490±0,008 0,425±0,009* 

Через 10 днів 0,472±0,018 0,508±0,017 0,440±0,011 

Через 30 днів 0,476±0,022 0,507±0,007 0,451±0,010 

Через 45 днів 0,463±0,022 0,500±0,007 0,440±0,008 
Клітини крові, мкг/100 мл 

До задавання 0,207±0,007 0,219±0,007 0,176±0,005* 

Через 10 днів 0,209±0,007 0,220±0,008 0,185±0,004* 
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Через 30 днів 0,211±0,007 0,224±0,008 0,200±0,007 

Через 45 днів 0,210±0,005 0,220±0,008 0,197±0,012 

Liклітин/Liсироватки, ум. од. 

До задавання 0,447±0,016 0,446±0,008 0,414±0,013 

Через 10 днів 0,445±0,011 0,434±0,006 0,421±0,010 

Через 30 днів 0,446±0,014 0,441±0,011 0,445±0,026 

Через 45 днів 0,456±0,014 0,440±0,010 0,448±0,027 

Примітка. Достовірна різниця з нормотоніками: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 

Задавання нанопрепарату мікроелементів Mg, Zn, Ge та супроводжується 

збільшенням вмісту літію лише в сироватці крові корів-симпатикотоніків 

протягом 45 діб експерименту на 12,0 %. Внаслідок цього уже через 10 діб 

після початку експерименту вміст цього метала в сироватці крові тварин з 

переважанням тонусу симпатичного відділу автономної нервової системи 

перестає достовірно відрізнятися від показників корів з нормальним тонусом 

АНС.Вмісту Літію в клітинах крові корів-симпатикотоніків до початку 

експерименту був менше на 15,3 % (р<0,05) від показників корів-нормотоніків. 

Задавання кормової добавки Гермацинк супроводжується поступовим 

збільшенням до 45-ї доби експерименту вмісту Літію в клітинах крові корів 

симпатикотоніків на 12,0 % (р<0,05). Так уже через 30 діб після початку 

досліджень вміст Літію в клітинах крові корів-симпатикотоніків перестає 

вірогідно  відрізнятись від показників корів-нормотоніків. Показник 

трансмембранного потенціалу за Літієм (Liклітин/Liсироватки) у тварин з різним 

вегетативним статусом не відрізнявся. Задавання кормової добавки коровам не 

супроводжувалось вірогідними змінами показника трансмембранного 

потенціалу за Літієм. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать, що задавання кормової 

добавки Гермацинк коровам з різним вегетативним статусом має коригуючий 

вплив на вміст окремих мікроелементів у крові тварин. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах [85,86]. 
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 3.7. Продуктивність корів з різними параметрами кортико-

вегетативної регуляції та її корекція за допомогою  добавки Гермацинк 

 

Аналіз продуктивності корів з різними типологічними особливостями 

нервової системи підтверджують наявні данні щодо впливу темпераменту 

тварин на їх продуктивність. Так, молочна продуктивність корів різних типів 

ВНД вірогідно відрізняється і коливається у межах від 13 до 32 кг/добу. 

Найвищу молочну продуктивність відмічено у корів СВР типу ВНД – 28,2±1,2 

кг/добу. Дещо менша продуктивність корів СВІ типу ВНД – 26,4±1,3 кг/добу. 

Тоді, як у корів СН та слабкого типу ВНД молочна продуктивність була 

достовірно меншою відповідно на 18,8 % (р<0,001) та 37,2 % (р<0,001) 

відповідно до показників у тварин СВР типу ВНД (табл. 3.121).  

Таблиця 3.121 

Продуктивність корів різних типів вищої нервової діяльності за 

задавання кормової добавки Гермацинк (n=10) 

Показники 
Тип ВНД 

СВР СВІ СН С 

До задавання добавки 

Надій, кг/добу 28,2±1,2 26,4±1,3 22,9±1,0*** 17,7±1,8*** 

Жирність, % 3,65±0,02 3,64±0,04 3,51±0,03*** 3,49±0,03*** 

Через 30 діб 

Надій, кг/добу 28,7±1,3 26,9±1,7 23,9±1,1*** 20,0±1,6*** 

Жирність, % 3,71±0,03 3,69±0,04 3,57±0,03*** 3,55±0,03*** 

Примітка. Достовірні різниці з СВР типом ВНД: *** р < 0,001 

 

З літературних даних відомо, що жирність молока у корів чорнорябої 

породи в середньому коливається в межах 3,5–4,0 %. У цілому, жирність молока 

у корів в дослідному господарстві не виходила за фізіологічні межі і становила 

від 3,4 до 3,7 %. 
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Слід відмітити, що за основним критерієм якості молока найкраще 

молоко було у корів СВР типу – жирність 3,65±0,02 %, незначно меншою була 

жирність молока у корів СВІ типу – 3,64±0,04 %, тоді, як у корів СН та слабкого 

типу ВНД цей показник був менше на 0,14 % (р<0,001) та 0,16 % (р<0,001) і 

становив відповідно 3,51±0,03 % та 3,49±0,03 %. 

Задавання мінеральної добавки Гермацинк мало коригуючий вплив як на 

молочну продуктивність, так і на жирність молока корів з різними типами 

вищої нервової діяльності. Зокрема, через 30 діб після початку задавання 

добавки середньодобовий удій молока від корів з сильними типами ВНД 

збільшився на 1,8–4,4 % (або на 0,5–1,0 кг/добу), причому його жирність 

збільшилась на 0,05–0,06 %. Поряд з цим у корів слабкого типу ВНД 

середньодобовий удій протягом 30 діб збільшився на 13 % (або на в середньому 

на 2,3 літри), причому вміст жиру в молоці зріс на 0,06 %. 

Молочна продуктивність корів істотно залежить від стану вегетативної 

регуляції фізіологічних функцій організму тварин і у корів з різним тонусом 

АНС істотно різниться. Найбільша молочну продуктивність встановлена у 

корів з нормальним тонусом АНС – 27,4±1,2 кг/добу. У корів з переважанням 

тонусу парасимпатичного відділу АНС продуктивність дещо менша – 25,9±1,7 

кг/добу. У корів з переважанням тонусу симпатичного відділу АНС 

середньодобовий удій становив 20,7±1,9 кг/добу, що достовірно менше на 20,1 

% (р<0,001) та 24,5 %   (р< 0,001) відповідно до показників у тварин нормо- та 

ваготоніків (табл. 3.122).  

Таблиця 3.122 

Продуктивність корів з різним тонусом автономної нервової системи за 

задавання кормової добавки Гермацинк (n=10) 

Показники 
Тонус АНС 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

До задавання добавки 

Надій, кг/добу 27,4±1,2 25,9±1,7 20,7±1,9*** 

Жирність, % 3,62±0,04 3,59±0,05 3,52±0,04** 
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Через 30 діб 

Надій, кг/добу 27,6±1,5 26,9±1,7 23,0±1,4* 

Жирність, % 3,67±0,04 3,64±0,05 3,58±0,04* 

Примітка. Достовірні різниці з показниками корів-нормотоніків:  

* – р < 0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 

 

Жирність молока у корів-нормотоніків, до задавання добавки, у 

середньому становила 3,62±0,04 %. У корів ваго- та симпатикотоніків жирність 

була дещо меншою, відповідно 3,59±0,05 % та 3,52±0,04 %. Задавання 

мінеральної кормової добавки Гермацинк мало позитивний вплив на молочну 

продуктивність корів з різними тонусом АНС. Зокрема, через 30 діб після 

початку задавання добавки середньодобовий удій молока від корів нормо-, 

ваго- та симпатикотоніків збільшився відповідно на 0,7 %, 3,9 % та 11,1 % (або 

відповідно на 0,2 кг/добу, 1,0 кг/добу та 2,3 кг/добу), причому жирність молока 

збільшилась на 0,052–0,053 %. 

Слід відмітити, що найбільш ефективною виявилась добавка за її 

застосування тваринами з переважанням тонусу симпатичного відділу АНС. 

Проведеними дослідженнями встановлено взаємозв’язок основних 

характеристик нервових процесів у корів з продуктивністю корів (табл. 3.123).  

Встановлено, що до задавання кормової добавки сила нервових процесів 

у більшій мірі прямо взаємопов’язана з середньодобовим надоєм (r=0,76; 

р<0,001), чим з жирністю (r=0,60; р<0,01). Тоді, як врівноваженість нервових 

процесів має більш сильні кореляційні зв’язки з вмістом жиру в молоці (r=0,72; 

р<0,01), ніж з надоєм (r=0,66; р<0,01). Відмітимо, що рухливість нервових 

процесів у корі головного мозку прямо пов’язана з жирністю молока (r=0,51; 

р<0,05) і не пов’язана з надоєм корів.  
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 Таблиця 3.123 

Взаємозв’язки продуктивність корів з тонусом автономної нервової 

системи та основними характеристиками нервових процесів за задавання  

добавки Гермацинк (n=12–16) 

Показники 

Період досліджень 

До задавання добавки Через 30 діб 

Надій, 

кг/добу 

Жирність, 

% 

Надій, 

кг/добу 

Жирність, 

% 

Н
ер

в
о

в
і 

п
р

о
ц

ес
и

 

Сила 0,76*** 0,60* 0,63** 0,70** 

Врівноваженість 0,66** 0,72** 0,64** 0,73** 

Рухливість 0,37 0,51* 0,33 0,60* 

Тонус АНС -0,61* -0,10 -0,61* -0,08 

Примітка. Показники достовірні при: * – р< 0,05; ** –р < 0,01; ***  р< 

0,001. 

Встановлено, що до задавання кормової добавки сила нервових процесів 

у більшій мірі прямо взаємопов’язана з середньодобовим надоєм (r=0,76; 

р<0,001), чим з жирністю (r=0,60; р<0,01).  

Тоді, як врівноваженість нервових процесів має більш сильні кореляційні 

зв’язки з вмістом жиру в молоці (r=0,72; р<0,01), ніж з надоєм (r=0,66; р<0,01). 

Відмітимо, що рухливість нервових процесів у корі головного мозку прямо 

пов’язана з жирністю молока (r=0,51; р<0,05) і не пов’язана з надоєм корів. 

Задавання добавки Гермацинк супроводжується посиленням упродовж 

тридцяти діб взаємозв’язків показника врівноваженості і рухливості нервових 

процесів з умістом жиру в молоці –r=0,73 (р<0,01) та r=0,60 (р<0,05) 

відповідно. 

 Тоді, як такі взаємозв’язки сили та врівноваженості з середньодобовим 

надоєм послаблюються (r=0,63–64; р<0,01).Тонус автономної нервової системи 

однаково обернено пов'язаний з середньодобовим надоєм корів як до, так і 

після задавання кормової добавки Гермацинк (r=–0,61; р<0,05), однак не 

взаємопов’язаний з жирністю молока.  
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Отже, за зміни тонусу АНС в бік переважання тонусу симпатичного чи 

парасимпатичного відділу, зменшується продуктивність тварин (р<0,05). 

 

3.8 Зв'язок продуктивності з вмістом окремих макро- і 

мікроелементів в різних фракціях крові корів 

 

Встановлено, що до задавання добавки середньодобовий надій корів 

вірогідно  прямо пов'язаний з вмістом Кальцію (r=0,36; р< 0,05), Фосфору           

(r= 0,57; р<0,001), Магнію (r=0,44; р<0,05), Цинку (r= 0,45; р<0,01) та Літію 

(r=0,53; р< 0,01) в сироватці крові (табл. 3.124).  

Таблиця 3.124 

Зв'язок продуктивності з вмістом окремих макро- і мікроелементів 

у сироватці крові корів за задавання добавки Гермацинк (n=28) 

Показники 

Період досліджень 

До задавання добавки Через 30 діб 

Надій, кг/добу Жирність, % Надій, кг/добу Жирність, % 

Натрій 0,13 0,13 0,18 0,29 

Калій 0,34 0,48** 0,18 0,57*** 

Кальцій 0,36* 0,11 0,40* 0,02 

Фосфор 0,57*** 0,22 0,40* 0,00 

Магній 0,44* 0,36* 0,30 0,55*** 

Цинк 0,45** 0,30 0,31 0,31 

Купрум 0,23 0,30 0,15 0,46** 

Ферум 0,31 -0,02 0,25 0,08 

Манган 0,34 0,07 0,21 0,00 

Літій 0,53** 0,66*** 0,27 0,38* 

Примітка. Показники достовірні при: *– р< 0,05; **– р<0,01; *** 

 – р< 0,001 

Тоді, як жирність молока вірогідно пов’язана лише з вмістом Калію 

(r=0,48; р<0,01), Магнію (r=0,36; р<0,05) та Літію (r=0,66; р<0,001). 
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Через місяць після початку задавання кормової добавки Гермацинк 

відбуваються істотні зміни взаємозв’язків продуктивності з вмістом окремих 

мінеральних речовин в сироватці крові корів.  

Зокрема, істотно послаблюються взаємозв’язки вмісту Фосфору і 

Кальцію в сироватці крові з середньодобовим надоєм (r=0,41; р<0,05) та 

зникають вірогідні зв’язки з вмістом Калію, Магнію і Літію. Тоді, як 

з’являються сильні кореляційні зв’язки вмісту Калію (r=0,57; р<0,001), Магнію 

(r=0,55; р<0,001) і Купруму (r=0,46; р<0,01) в сироватці крові з жирністю 

молока цих тварин.   

Порівняно з попередніми результатами встановлено більш тісні 

взаємозв’язки вмісту окремих макро- і мікроелементів у клітинах крові корів з 

їх продуктивністю (табл. 3.125). Цікаво відмітити достовірні обернені 

взаємозв’язки вмісту Натрію в клітинах крові корів з середньодобовим надоєм 

(r=–0,50; р<0,01) та вмістом жиру в молоці (r=–0,38; р<0,05), які через тридцять 

діб після початку задавання кормової добавки зникають. 

Таблиця 3.125 

Зв'язок продуктивності з вмістом окремих макро- і мікроелементів 

у клітинах крові корів за задавання кормової добавки Гермацинк (n=28) 

Показники 

Період досліджень 

До задавання добавки Через 30 діб 

Надій, кг/добу Жирність, % Надій, кг/добу Жирність, % 

Натрій -0,50** -0,38* -0,04 -0,16 

Калій 0,55*** 0,42* 0,32 0,41* 

Кальцій -0,22 -0,48** -0,48** -0,33 

Фосфор 0,56*** 0,24 0,34 0,18 

Магній 0,69*** 0,38* 0,33 0,52** 

Цинк 0,47** 0,40* 0,39* 0,48** 

Купрум 0,41* 0,35* 0,19 0,38* 

Ферум 0,47** 0,21 0,03 0,04 
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Манган 0,41* 0,27 0,26 0,18 

Літій 0,50** 0,53** 0,31 0,30 

Примітка. Показники достовірні при: * – р<0,05; ** – р<0,01; ***  

– р< 0,001 

 

Середньодобовий надій корів до задавання кормової добавки Гермацинк 

був вірогідно пов'язаний з вмістом в клітинах крові Фосфору (r=0,56; р<0,001), 

Магнію (r=0,69; р<0,001), Цинку (r=0,47; р<0,01), Купруму (r=0,41; р<0,01), 

Феруму (r=0,47; р<0,01), Мангану (r=0,41; р<0,05) та Літію (r=0,50; р<0,01). 

Тоді, як через 30 діб після задавання добавки лише вміст Кальцію (r=–0,48; 

р<0,01) і Цинку (r=0,39; р<0,05) прямо пов'язаний з надоєм корів. 

До задавання кормової добавки жирність молока корів була обернено 

пов’язана з вмістом в клітинах крові Кальцію (r=–0,48; р<0,01) і прямо 

взаємозалежна з вмістом Магнію (r=0,38; р<0,05), Цинку (r=0,40; р<0,05), 

Купруму (r=0,35; р< 0,05) та Літію (r= 0,53; р<0,01).  

Через 30 діб після задавання кормової мікроелементної добавки 

проходять істотні зміни взаємозв’язків якості молока з вмістом окремих 

елементів у клітинах крові корів. Зокрема, посилюються взаємозв’язки вмісту 

Магнію (r=0,52; р< 0,001), Цинку (r=0,48; р< 0,01) і  Купруму (r= 0,38; р<0,05) 

з вмістом жиру в молоці цих тварин. 

Отже, молочна продуктивність корів, як за якісними так і за кількісними 

показниками, значною мірою лімітована станом кортико-вегетативних 

регуляторних механізмів, зокрема, силою, врівноваженістю, рухливістю 

процесів збудження і гальмуванні у нервовій системі та тонусом автономної 

нервової системи. Встановлені вірогідні взаємозв’язки вмісту окремих макро- 

і мікроелементів з якісними і кількісними показниками продуктивності корів 

за задавання кормової добавки Гермацинк. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані у 

роботах [ 70 ]. 
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Висновки до розділу 3 

1. Середній показник основних характеристик нервових процесів у 

корів сильного врівноваженого рухливого, сильного врівноваженого 

інертного, сильного неврівноваженого та слабкого типу становить відповідно 

3,0±0,0 ум. од., 2,08±0,08 ум. од., 1,83±0,10 ум. од. та 1,17±0,10 ум. од. У гурті 

корів особин із сильним врівноваженим рухливим типом вищої нервової 

діяльності 21 %, сильним врівноваженим інертним – 33 %, сильним 

неврівноваженим типом – 30 % та з слабким типом – 16 %. 

2.У корів-симпатикотоніків за результатами тригеміновагального тесту 

зростає частота серцевих скорочень на 13,3±1,3 уд./хв. (p<0,001). У корів-

ваготоніків – знижується на 12,0±1,6 уд./хв. (p<0,001). Тоді, як у тварин 

нормотоніків вірогідно не змінюється (–1,5±1,2 уд./хв.). У гурті корів 

нормотоніків – 57 %, симпатикотоніків – 24 % та ваготоніків – 19 %. 

3.Між типом вищої нервової діяльності та вмістом Натрію в клітинах 

крові встановлено залежність (F=10,1>FU=3,01; р<0,001). Пора року має 

вірогідно вірогідний вплив на вміст Натрію у цільній крові, сироватці та 

клітинах крові корів (F=4,88–277,7>FU=4,26; р<0,05–0,001). Врівноваженість 

нервових процесів у більшій мірі чинила вплив на вміст Натрію у крові корів 

ніж їх сила. Так, влітку вплив врівноваженості нервових процесів на вміст 

даного елементу в цільній крові становив –ղ²ᵪ=0,29 (р<0,05), а у клітинах крові 

відповідно –ղ²ᵪ=0,63 (р<0,001). Сила нервових процесів обернено пов’язана з 

вмістом Натрію у клітинах крові (r=–0,57–0,71; р<0,01). Тоді, як 

врівноваженість влітку – з вмістом металу в цільній крові  (r=–0,56; р<0,05) та 

клітинах крові (r=–0,64; р<0,01), а взимку – з його вмістом у сироватці крові 

корів (r =0,62; р 0,01). 

4.Вміст Натрію в клітинах крові (F=16,3>FU=3,55; р<0,001) та сироватці 

крові (F=5,31>FU=3,55; р<0,05) залежить від вегетативного статусу корів. 

Переважання впливу на роботу серця парасимпатичного відділу автономної 

нервової системи влітку чинить вплив на вміст Натрію у сироватці крові – ղ²ᵪ 

= 0,51 (р<0,05). Переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу 
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автономної нервової системи влітку чинить вплив на вміст Натрію лише у 

клітинах крові корів – ղ²ᵪ =0,58 (р< 0,05), а взимку в сироватці крові та клітинах 

крові – ղ²ᵪ=0,70–0,83       (р<0,01)– ղ²ᵪ =0,70 (р<0,01).  

5.Встановлено достовірну залежність між типом вищої нервової 

діяльності та вмістом Калію у цільній крові, плазмі, сироватці крові та клітинах 

крові корів    (F =6,33–14,8 >FU=3,01; р<0,01–0,001). Сила нервових процесів у 

більшій мірі лімітує вміст Калію у крові взимку (ղ²ᵪ=0,43–0,61; р<0,01–0,001), 

тоді, як врівноваженість – у теплу пору року (ղ²ᵪ=0,49–0,63; р<0,01–0,001). 

Рухливість нервових процесів у корів достовірно не впливає на вміст Калію у 

крові. Встановлені прямі кореляційні зв’язки основних характеристик 

нервових процесів з вмістом Калію у різних фракціях крові корів. Так, якщо 

сила нервових процесів сильніше пов’язана з вмістом Калію у різних фракціях 

крові взимку (r= ,73–0,80;     р<0,01–0,001), то врівноваженість – влітку (r= 0,53–

0,62; р< 0,05–0,01). 

6. .. Тип вищої нервової діяльності пов'язаний з вмістом Фосфору у 

цільній крові, сироватці крові та клітинах крові корів (F=3,98–6,62>FU=3,01; 

р<0,05–0,001), тоді, як з вмістом Кальцію лише у клітинах крові корів (F=6,33 

>FU= 3,01; р<0,05–0,001). Встановлено вірогідну залежність кальцієво-

фосфорного відношення в крові корів від типу вищої нервової діяльності 

(F=6,16 > FU= 3,01;     р<0,01). Сила нервових процесів у більшій мірі лімітує 

кальцієво-фосфорне відношення в сироватці крові корів влітку –ղ²ᵪ=0,30–0,38 

(р<0,05), тоді, як врівноваженість у холодну пору року– ղ²ᵪ=0,48 (р<0,01). 

Рухливість нервових процесів у корів вірогідно  не впливає кальцієво-

фосфорне відношення в сироватці крові корів. 

7. .. Переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу 

автономної нервової системи чинить вплив на вміст Фосфору у цільній крові 

та клітинах крові корів – ղ²ᵪ=0,72–0,92 (р<0,01–0,001). На відміну від цього, на 

вміст Кальцію у клітинах крові корів чинить вплив тонус як симпатичного так 

і парасимпатичного відділу автономної нервової системи –ղ²ᵪ=0,58–0,65 

(р<0,05). Тонус автономної нервової системи у корів влітку вірогідно вірогідно 
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обернено пов’язаний з вмістом Фосфору в цільній крові (r =–0,73; р< 0,05), її 

клітинах (r=–0,87; р<0,001) та прямо корелює з вмістом іонізованого Кальцію 

в сироватці крові (r =0,87; < 0,001).  

8. .. Встановлено вірогідну  залежність між типом вищої нервової 

діяльності та вмістом Магнію у цільній крові, сироватці крові та клітинах крові 

корів    (F=5,35–33,8>FU = 3,01; р< 0,01–0,001). Крім цього вміст Магнію у 

різних фракціях крові корів  залежить від їх вегетативного статусу (F=20,4–

30,0>FU= 3,55; р<0,001). Врівноваженість нервових процесів чинить більший 

вплив на вміст Магнію у крові корів ніж їх сила та рухливість. Зокрема, влітку 

вплив врівноваженості нервових процесів на вміст даного елементу в цільній 

крові становив –ղ²ᵪ=0,55 (р< 0,001), а у клітинах крові –ղ²ᵪ=0,56 (р<0,001). 

Тонус автономної нервової системи у корів обернено пов’язаний з вмістом 

Магнію в цільній крові, сироватці крові та клітинах крові (r=–0,71–0,91; 

р<0,01–0,001). 

9. .. Сила та врівноваженість нервових процесів у більшій мірі лімітує 

вміст Цинку у крові влітку –ղ²ᵪ=0,69–0,78 (р<0,001), тоді, як сила та рухливість 

– у холодну пору року. У корів слабкого типу вищої нервової діяльності вміст 

цього мікроелемента в клітинах крові на 25,0–27,4 % (р<0,001) менший 

відповідно до показників корів сильного врівноваженого рухливого типу. 

Лише влітку в цільній крові корів-ваготоніків вміст Цинку був вірогідно  

менше на 15,3 % (р<0,001) від такого у тварин-нормотоніків. Тоді, як у корів-

симпатикотоніків вміст він був меншим від такого у тварин з нормальним 

тонусом АНС як в теплу, так і в холодну пору року відповідно на 13,9 % 

(р<0,001) та 3,8 % (р<0,001). 

10. Сила нервових процесів у теплу пору року вірогідно лімітує лише 

вміст Купруму в цільній крові –ղ²ᵪ=0,35 (р<0,05) та її сироватці –ղ²ᵪ=0,41 

(р<0,01). Врівноваженість нервових процесів впливає на вміст Купруму в 

цільній крові, сироватці крові  та клітинах крові –ղ²ᵪ=0,44–0,52 (р<0,01). 

Рухливість нервових процесів незалежно від пори року вірогідно впливає на 

вміст Купруму лише в клітинах крові –ղ²ᵪ=0,28–0,38 (р<0,05). Залежно від пори 
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року в корів сильного неврівноваженого та слабкого типу вищої нервової 

діяльності його вміст в клітинах крові на 10,2–11,6 % (р<0,05–0,01) менший 

відповідно до показників корів сильного врівноваженого рухливого типу.  

11. Вміст Купруму в різних фракціях крові корів-ваготоніків незалежно 

від пори року вірогідно не відрізнявся від такого у тварин-нормотоніків. Тоді, 

як, у клітинах крові корів-симпатикотоніків вміст металу в клітинах крові 

менший від такого у тварин з нормальним тонусом АНС на 9,4–12,4 % (р<0,05–

0,001). Тонус автономної нервової системи у корів влітку вірогідно обернено 

пов’язаний з вмістом Купруму в цільній крові (r=–0,62; р<0,05) та клітинах 

крові (r= –0,58; р<0,05).  

12. Встановлено залежність між типом вищої нервової діяльності та 

вмістом Феруму у сироватці крові (F=7,67>FU=3,01; р<0,001), цільній крові 

(F=12,6 >FU= 3,01; р<0,001) та клітинах крові корів (F=5,42 >FU=3,01; р<0,01). 

Влітку в цільній крові відповідно до 49 (р<0,01) і до 30 % (р<0,05) варіацій 

вмісту даного елемента у сироватці крові зумовлені варіабельністю показників 

сили і врівноваженості нервових процесів. Взимку, лише сила нервових 

процесів впливає на вміст Феруму в сироватці крові (р<0,05). 

13. Вегетативний статус корів вірогідно впливає на вміст Феруму в 

клітинах крові –F =6,77>FU=3,55; р<0,01 та цільній крові –F=8,16>FU=3,55; 

р<0,01. Вміст Феруму в різних фракціях крові корів-ваготоніків незалежно від 

пори року не відрізнявся від такого у тварин-нормотоніків. На відміну від 

цього, у клітинах крові корів-симпатикотоніків вміст Феруму в сироватці та 

цільній крові був вірогідно  меншим від такого у тварин з нормальним тонусом 

АНС відповідно на 14,0–14,3 % (р<0,05). 

14. Сила нервових процесів прямо пов’язана з вмістом Мангану у цільній 

крові (r=0,50–0,55; р<0,05) та клітинах крові (r=0,59–0,89; р<0,01–0,001). Так, 

влітку в корів слабкого типу ВНД вміст металу в сироватці крові, цільній крові 

та її клітинах був відповідно на 12,4 % (р<0,01), 13,3 % (р<0,01) та 17,5 % 

(р<0,001) меншим за показники у корів сильного врівноваженого рухливого 

типу типу. Тонус автономної нервової системи у корів вірогідно не пов'язаний 
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з вмістом Мангану в сироватці (r=0,44–0,51), цільній крові (r=0,085–0,33) та у 

клітинах крові (r=0,04–0,27) незалежно від пори року. Влітку в клітинах крові 

корів-ваго- та симпатикотоніків вміст Мангану був вірогідно менше на 18,4 % 

(р<0,01) та 11,1 % (р<0,05) від такого у тварин-нормотоніків. 

15. Встановлено вірогідну залежність від типу вищої нервової діяльності 

корів та вмісту Літію в сироватці крові (F=13,2 >FU=3,01; р<0,001), цільній 

крові (F=14,8> FU=3,01; р<0,001) та клітинах крові корів (F=23,1>FU= 3,01; р< 

0,001). У корів з слабким типом ВНД вміст Літію в сироватці крові та її 

клітинах був меншим відповідно на 12,1 % (р<0,05) та 18,0 % (р<0,05) 

порівняно до показників корів з сильним врівноваженим рухливим типом. 

Переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу автономної 

нервової системи влітку чинить вірогідний вплив лише на вміст Літію в 

клітинах крові –ղ²ᵪ=0,58–0,73 (р<0,05–0,01). В клітинах крові корів- 

симпатикотоніків вміст Літію був вірогідно менше на 15,7 % (р<0,05) та 15,9 

% (р<0,015) від такого у тварин-нормотоніків. 

16. Доведено ефективність корекції вмісту окремих макроелементів в 

крові корів з різним типом вищої нервової діяльності та вегетативним 

статусом, за застосовування кормової добавки Гермацинк. У корів з слабким 

типом вищої нервової діяльності вміст Калію в сироватці крові протягом 10 діб 

після початку задавання нанопрепарату збільшується на 16,0 % (р<0,05), 

Кальцію на 4,7 %. З 10-ї до 30-ї доби експерименту збільшується вміст Магнію 

на 14,5 % (р<0,001) та збільшується відношення одно- до двовалентних іонів в 

клітинах крові на 20 %   (р<0,001).  

17. За впливу добавки Гермацинк в клітинах крові корів-

симпатикотоніків нормалізується відношення вмісту Натрію до Калію, вміст 

Кальцію, Фосфору та Магнію перестає вірогідно відрізнятись від показників 

корів-нормотоніків.  

18. Доведено ефективність застосовування кормової добавки Гермацинк 

для корекції мікроелементного статусу корів. Після задавання добавки у корів 

з слабким типом вищої нервової діяльності вміст Цинку та Мангану в сироватці 
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крові з 10-ї до 30-ї доби досліджень збільшується на 16,1 % (р<0,001) та 16,2 %    

(р<0,01), а вміст Купруму в клітинах крові збільшується на 9,0 % (р< 0,001).  

19. Задавання  добавки Гермацинк коровам з різним вегетативним 

статусом має коригуючий вплив на вміст окремих мікроелементів у крові 

тварин. Зокрема, задавання добавки Гермацинк супроводжується вірогідним 

зростанням з 10-ї до 30-ї доби вміст Купруму, Феруму та Мангану в клітинах 

крові корів-симпатикотоніків на 8,3–12,9 % (р<0,05–0,01).  
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РОЗДІЛ 4 

УЗАГАЛЬНЕННЯ  І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

         Прискорення науково-технічного прогресу ставлять перед біологічною 

наукою нові завдання по розробці наукових основ подальшого розвитку 

тваринництва, підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва. 

Можна з впевненістю стверджувати, що подальші успіхи галузі будуть 

залежати від того наскільки успішно вдасться поєднати найбільш економічні 

способи виробництва продукції та біологічні особливості тварин. В зв‘язку з 

цим необхідно продовжити вивчення умов, які забезпечують максимальну 

реалізацію генотипу сільськогосподарських тварин; розробку найбільш 

раціональних режимів використання кормів на основі глибоких досліджень 

фізіології і біохімії травлення; виявлення біологічно оптимальних умов 

утримання і вирощування та шляхів попередження впливу технологічних 

стрес-факторів.  

      За останні десятиріччя в галузі світової ветеринарії відбулися докорінні 

зміни, які дозволяють стверджувати, що без використання досягнень біохімії, 

фізіології, мікробіології та ін. дисциплін неможливо в повній мірі реалізувати 

продуктивні та племінні якості тварин. Мікробіологічні, біохімічні та 

фізіологічні процеси в організмі тварин визначають увесь хід індивідуального 

розвитку тварин, його існування та утворення продукції. Поведінка 

сільськогосподарських тварин, а особливо великої рогатої худоби є важливою 

господарсько-корисною ознакою, що значно полегшує умови експлуатації та 

виробництва продукції тваринництва [15, 35, 344]. Параметри нервової 

системи великої рогатої худоби визначають її поведінку в різних ситуаціях, 

зокрема в загоні, вигулі, при доїнні тощо [78, 368, 98 ]. Використання у 

технології знань щодо темпераменту тварин, типу їх вищої нервової діяльності 

та стану вегетативної нервової системи які зумовлені як спадковістю, так і 

впливом довкілля, створює передумови для повної реалізації твариною її 

генетичного потенціалу. 
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На даний час існує ряд методів визначення темпераменту у великої рогатої 

худоби, як класичних так і сучасних. Серед класичних методів це тести Fordyce 

[ 456 ], зокрема «Crush test» та «Flight Speed test». Проте, ці тести складні, 

трудомісткі та травмонебезпечні. Burrow H. M. розробив просту електронну 

система, відому як «Flight Distance test», для вимірювання часу, необхідного 

для подолання твариною заздалегідь визначеної відстані після звільнення з 

обмеженого простору [ 480,456 ]. У м’ясному скотарстві для визначення 

темпераменту худоби розроблений «тест на жолоб» [ 121 ]. Однак, основним 

типом безперервного тестування є «docility test», в якому тварина 

відокремлюється від гурту і переміщується в іншу клітку, де її заганяють у кут 

і намагаються утримати протягом певного періоду часу без фізичних засобів    

[476]. Деякі автори також оцінюють відповідь тварин на наближення 

незнайомої людини у стійлі і оцінюють його за певною шкалою                                    

[ 137, 133, 125]. У молочному скотарстві оцінку темпераменту часто поєднують 

з процедурою доїння [ 98,138 ]. Незважаючи на значну кількість розроблених 

тестів та їх модифікацій вони оцінюють подібні, якщо не ідентичні основні 

ознаки поведінки тварин. Так, встановлена пряма кореляція між показниками 

окремих тестів [ 34,137,87]. Крім того їх результат при повторенні через певний 

час мало змінюється, що вказує на сталість основних рис темпераменту. 

Дослідження показують, що тварини, які демонструють спокійний 

темперамент, мають кращу продуктивність і більшу швидкість доїння [ 111 ]. 

Останні дослідження свідчать, що темперамент тварин визначає як фенотип, 

так і генотип. Tulloh і Fordyce вказують на відмінності темпераменту великої 

рогатої худоби різних порід [ 456, 453, 10 ]. Однак тварини з небажаними 

рисами темпераменту представлені однаково серед усіх порід [ 136,134,137, 

456, 111]. Хоча на сьогодні і знайдені окремі локуси або їх комбінації, що 

визначають господарсько-корисні риси темпераменту, однак в основному 

генотип поведінки тварин має полігенний характер і визначається багатьма, 

часто сотнями локусів [102, 179]. Більше того, досить мало генів, які 
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визначають полігенні ознаки, а інші, що визначають індивідуальні ознаки, 

мають невеликий ефект [ 34,342 ]. 

Поряд з інструментальним дослідженням темпераменту існує розроблена 

Павловим система вивчення умовно-рефлекторної діяльності (поведінки) 

тварин  [ 78, 321, 97 ]. Однак, підхід щодо досліджень темпераменту за 

методиками Павлова досить різноманітний. Більшість експериментаторів 

застосовують цю концепцію для оцінки рефлексо-зумовленої поведінки                 

[ 74,34,273 ]. Для цього застосовують стимул, який передбачає подальшу 

доставку афективно значущого результату [ 77, 23, 438  ]. З іншого боку, вчення 

Павлова про вищу нервову діяльність є класичним підходом [238,154  ]. Згідно 

цього, усі нервові процеси, що і визначають поведінку тварин і людини, 

характеризуються трьома параметрами: силою, врівноваженістю та 

рухливістю процесів збудження та гальмування у корі півкуль великого мозку 

[56, 88 ]. Співвідношення цих трьох характеристик визначає темперамент 

людей чи тварин, який частково можна співставити з темпераментами за 

Галеном і Гіппократом [ 100,121 ].     Отже, І. П. Павлов довів, що фізіологічною 

основою темпераменту є вища нервова діяльність. На даний час одним з 

адекватних методів оцінки нервових процесів у великої рогатої худоби є 

методика Г. В. Паршутіна та Т. В. Іполітової [188, 125]. Тест проводиться 

упродовж п’яти днів, що є незручним для широкого застосування. Окрім цього 

він є досить суб’єктивним. 

На першому етапі наших досліджень було розроблено сучасну та 

актуальну методику визначення типологічних особливостей вищої нервової 

діяльності великої рогатої худоби. Цей спосіб дослідження темпераменту 

великої рогатої худоби дозволяє дослідити вищі функції нервової системи і 

робить це випробування доступнішим для застосування як у науковій роботі, 

так і безпосередньо на виробництві, що дозволить формувати 

високопродуктивні стада з урахуванням типів вищої нервової діяльності [ 43 ]. 

Остаточна модель темпераменту за Павловим характеризується різними 



316 
 

проявами сили, врівноваженості та рухливості нервових процесів, що складає 

відповідний тип вищої нервової діяльності [235,56,128]. Згідно з сучасними 

уявленнями під силою нервових процесів розуміють здатність нервових клітин 

розвивати і тривалий час витримувати значні напруження збудження і 

гальмування. Співвідношення останніх визначає врівноваженість, а швидкість 

взаємозаміни – рухливість нервових процесів. Відповідно до цього нервові 

процеси можуть бути сильними чи слабкими. Особини з сильними нервовими 

процесами можуть характеризуватись різними показниками їх рухливості 

(рухливі чи інертні) та врівноваженості (врівноважені чи неврівноважені) 

[89,165]. Рефлекторні реакції, що лежать в основі поведінки кожного 

індивідуума, поділяються на дві групи: безумовні та умовні. Безумовні 

рефлекси є вроджені, відносно постійні та визначають певну, чітко окреслену 

програму поведінки, що забезпечує адаптацію до стабільних, характерних для 

даного виду умов життя. На відміну від цього, умовні рефлекси – це 

індивідуальні, набуті рефлекторні реакції, які виробляються на базі 

безумовних рефлексів за рахунок чого організм пристосовується до мінливих 

умов навколишнього середовища [ 34,274,128]. 

Основними умовами для виникнення умовного рефлексу є: наявність 

індиферентного (умовного) і безумовного подразника; дія умовного 

подразника завжди випереджує дію безумовного (на 1–5 с.); кількаразове 

підкріплення (повтор дії подразників); адекватність сили подразників; 

відсутності сторонніх подразників [  344,76,78, 93,451]. В якості безумовного 

подразника у своїх дослідженнях ми використовували концентрований корм, 

яким годували тварин у даному господарстві, а в якості умовного – сторону 

подачі корму в мисці (справа чи зліва). Використовували дві металеві миски, 

діаметром 40 см, з яких тварині зручно було б поїдати корм. Дослідження 

проводять вранці, за відсутності сторонніх технологічних подразників (робоча 

техніка, обслуговуючий персонал і ін.). Для того, щоб харчовий центр кори 

півкуль великого мозку був у збудженому стані тварин зранку не годували. 
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Згідно сучасних уявлень загальна характеристика нервової системи усіх живих 

організмів зумовлена функціональним станом нервових клітин і їх взаємодією 

[ 76, 87, 269, 93 ]. Проведені випробування сили врівноваженості та рухливості 

нервових процесів свідчать, що у гурті корів налічується 32,2 % особин з 

високими показниками сили процесів збудження і гальмування, тоді, як таких 

тварин (з оцінкою 3 бали) з високими показниками врівноваженості та 

рухливості нервових процесів лише відповідно 21,8 % та 19,5 %. Поряд з цим, 

тварин з середніми показниками сили, врівноваженості та рухливості нервових 

процесів у гурті найбільше, відповідно 49,4 %, 40,2 % та 34,4 %. Особин із 

слабкими нервовими процесами (1 бал) у гурті корів виявилося лише 18,3 %, а 

з неврівноваженими та інертними нервовими процесами – відповідно 37,9 % та 

46,0 %. [ 123,124, 114].  

Розроблений нами метод оцінки умовно-рефлекторної діяльності у 

великої рогатої худоби дозволяє за встановленими показниками сили, 

врівноваженості та рухливості процесів збудження і гальмування у корі 

головного мозку достовірно стверджувати про належність тварини до 

відповідного типу вищої нервової діяльності. На підставі аналізу отриманого 

матеріалу було встановлено приналежність кожної тварини до відповідного 

типу вищої нервової діяльності: сильний врівноважений рухливий; сильний 

врівноважений інертний; сильний неврівноважений; слабкий тип вищої 

нервової діяльності. Сила нервових процесів у корів з сильними процесами 

збудження і гальмування у корі головного мозку вірогідно більша ( p< 0,001) 

від показників корів слабкого типу вищої нервової діяльності. Врівноваженість 

нервових процесів у корів з сильним врівноваженим рухливим та сильним 

врівноваженим інертним типом нервової системи вірогідно  більша (р<0,001) 

за таку у корів з сильним неврівноваженим та слабким типом. А рухливість 

нервових процесів у корів з рухливим типом вищої нервової діяльності на 

більша (р< 0,001) від такої у інертних типів. 
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Встановлені основні характеристики темпераменту у великої рогатої 

худоби, що проявляються у їх поведінці і складають її органічну основу. 

Корови сильного врівноваженого типу вищої нервової діяльності енергійні, 

проявляють цікавість до навколишнього середовища, наполегливі у досягненні 

мети, здатні швидко адаптуватись до змінених умов довкілля [456,344, 24,12  ]. 

Корови сильного врівноваженого інертного типу вищої нервової діяльності 

неквапливі, менше від попередніх цікавляться змінами у навколишньому 

середовищі, стресостійкі, однак адаптуються повільніше. Тварини 

неврівноваженого типу вищої нервової діяльності в нормальних умовах зовні 

мало сим відрізняються своєю поведінкою від попередніх типів, однак за дії 

навіть невеликих за силою подразників реагують бурхливо, часто такі тварини 

агресивні до незнайомих людей. За рахунок неврівноваженості нервових 

процесів прояв стресових реакцій у цих тварин виражений у більшій мірі, 

однак адаптація проходить швидко. Тварини слабкого типу навіть за 

нормальних умов неспокійні, нерішучі у своїх діях, покірливі, навіть низькі за 

силою подразники навколишнього середовища здатні викликати стресову 

реакцію. Адаптація у цих тварин до зміни умов довкілля проходить повільно  

[ 110, 151,145,476, 344 ].  

Цікаво відмітити, що розподіл корів за оцінкою основних характеристик 

нервових процесів у гурті підпорядкований закону нормального розподілу 

Ґауса (розподіл ймовірностей випадкової величини, що характеризується 

густиною ймовірності) [123].  Це визначає певну закономірність співвідношень 

корів зрізними типами вищої нервової діяльності у гурті. Так, як, за певних 

умов у середні величини вибірок, незалежно виведених з незалежних 

розподілів, збігаються в розподілі до норми, тобто вони стають нормально 

розподіленими, коли число спостереження досить великі [ 124 ].  

Відповідно до цього тварин з середньою оцінкою нервових процесів 1–1,4 

ум. од. було 16 голів, 1,5–2,0 ум. од. – 28 голів, 2,1–2,6 ум. 30 голів, а з оцінкою 

2,7–3,0 ум. од. було лише 15 голів. Потрібно відмітити, що у гурті корів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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найбільше особин із сильним врівноваженим інертним та сильним 

неврівноваженим типом вищої нервової діяльності (відповідно 33 % та 30 %). 

Дещо менше корів з сильним врівноваженим рухливим (21 %) та слабким 

(16%) типами. [ 145,84]. 

У сучасних умовах ведення тваринництва стереотип існування тварин 

швидко змінюється і вони змушені до цього адаптуватися. За низького рівня 

адаптогенності (зокрема у слабких тварин) виникають так звані хвороби 

адаптації, що супроводжуються зниженням резистентності, продуктивності і 

погіршення якості продукції. Це завдає господарствам значних  економічних 

збитків [ 356, 32, 56, 48,89 ].  

Отже, врахування індивідуальних особливостей організму великої рогатої 

худоби, пов’язаних з їх темпераментом створює передумови для підвищення їх 

продуктивності, також дає можливість прогнозувати природну резистентність 

тварин [100, 501, 56]. Темперамент великої рогатої худоби впливає на 

фізіологічні функції систем організму, включаючи імунітет, стресостійкість та 

метаболізм, зокрема у спокійних тварин виявлено різний рівень ліпідного 

обміну та відмінності у гуморальній регуляції [ 72,48,253, 333 ]. 

Розроблена методика випробування основних характеристик нервових 

процесів у корів дозволяє достовірно встановити їх приналежність до того чи 

іншого типу вищої нервової діяльності. Середній показник основних 

характеристик нервових процесів у корів сильного врівноваженого рухливого, 

сильного врівноваженого інертного, сильного неврівноваженого та слабкого 

типу становить відповідно 3,0±0,0 ум. од., 2,08±0,08 ум. од., 1,83±0,10 ум. од. 

та 1,17±0,10 ум. од. У гурті клінічно здорових корів української чорно-рябої 

молочної породи 2–3-ї лактації тварин з високими показниками сили, 

врівноваженості та рухливості процесів збудження і гальмування відповідно 

32,2 %, 21,8 % та 19,5 %. З слабкими, неврівноваженими та інертними 

нервовими процесами відповідно 18,3 %, 37,9 % та 46,0 % тварин. У решти 

корів середні показники основних характеристик нервових процесів. У гурті 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/immunity
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корів найбільше було особин з сильним врівноваженим інертним та сильним 

неврівноваженим типом вищої нервової діяльності, відповідно 33 % та 30 %. 

Корів з сильним врівноваженим рухливим типом вищої нервової діяльності 21 

%, а з слабким типом 16%. Врахування індивідуальних особливостей організму 

великої рогатої худоби створює передумови для підвищення їх продуктивності 

та прогнозування природної резистентності. 

Отримані результати досліджень допомогли розробити новий спосіб 

експрес-оцінки сили коркових процесів у великої рогатої худоби, адаптований 

до сучасних інтенсивних технологій [ 123.124  ]. 

Сила коркових процесів є основною властивістю нервової системи, яка 

характеризує працездатність нейронів кори головного мозку та залежать від 

індивідуальних особливостей організації нейронів. Залежно від їх 

функціонального стану нервові процеси можуть бути «сильними» або 

«слабкими». Нервові процеси із високими показниками сили здатні тривалий 

час працювати та витримувати навантаження, вони адекватно реагують на 

подразники великі за силою, тоді, як слабкі – навпаки [1, 78, 215 ].Тварини 

сильних типів вищої нервової діяльності найбільш бажаними для 

тваринництва, оскільки вони характеризуються більш високими показниками 

продуктивності та стресостійкості.  

Доведено, що сила коркових процесів у великої рогатої худоби генетично 

детермінована, що створює передумови для селекційного формування гурту 

тварин із високими показниками сили нервових процесів[40,78,69   ].  

Переваги даного способу виходять з того, що знижується час 

дослідження умовно-рефлекторної діяльності у великої рогатої худоби з п’яти 

діб до 20-30 хв. Отже, даний спосіб добре вписується в технологію утримання 

тварин, спрощує процедуру дослідження вищих функцій нервової системи і 

робить це випробування доступнішим для застосування як у науковій роботі, 

так і безпосередньо на виробництві, що дозволить формувати 

високопродуктивні стада з урахуванням типів вищої нервової діяльності.  
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Поряд із центральною нервовою системою та вищою нервовою 

діяльністю важливу роль у процесах адаптації організму до змін умов 

навколишнього середовища відіграє автономна нервова система. Вона регулює 

всі внутрішні процеси організму, забезпечує гомеостаз та виконує адаптаційно-

трофічну функцію [74, 68, 118  ]. 

Симпатична частина автономної нервової системи мобілізує ресурси 

організму у відповідь на дію стресових факторів тоді, як парасимпатична – 

здійснює поточну регуляцію фізіологічних процесів. Сьогодні відомо цілий 

ряд методів випробування тонусу автономної нервової системи як у тварин так 

і в людей. Найбільшого розповсюдження набули серцеві рефлекси, які 

пов'язані з тонусом блукаючого нерву (дихально-серцевий рефлекс Герінга, 

око-серцевий рефлекс Даньіні-Ашнера та шийно-серцевий рефлекс Чермака ) 

[456, 78,67, 73, 78 ]. Найбільш прийнятним методом визначення тонусу АНС у 

сільськогосподарських тварин є око-серцевий рефлекс, через неможливість, 

або високу складність проведення досліджень іншими методами                                   

[ 48,78,100,123  ].  

Останні дослідження, що були проведені на кафедрі біохімії і фізіології 

тварин ім. акад. М.Ф. Гулого НУБіП України вказує на істотні відмінності 

метаболізму в тварин з різним тонусом автономної нервової системи, що 

свідчать щодо потреби різних підходів для корекції метаболізму в організмі 

цих тварин. Випробування тонусу автономної нервової системи за допомогою 

тригеміновагального тесту дозволяє вірогідно визначити вегетативний статус 

корів. Нами встановлено, що у корів-симпатикотоніків за результатами 

досліджень тригеміновагального рефлексу зростає частота серцевих скорочень 

у середньому на 13 поштовхів (p<0,001), що підтверджує збуджуючу дію цього 

відділу АНС на серцевий м’яз. Тоді, як парасимпатичний відділ вегетативної 

нервової системи діє на серце пригнічуючи (зменшується частота та сила 

серцевих скорочень, провідність, та збудливість). Так, у корів-ваготоніків за 

результатами тригеміновагального тесту частота серцевих скорочень 
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знижується на 12 поштовхів (p<0,001). Таким чином, дослідивши 87 корів 

різного віку було виявлено, що у гурті найбільше (57 %) тварин-нормотоніків, 

у яких збалансований тонус симпатичного і парасимпатичного відділу 

автономної нервової системи. Особин з переважанням тонусу як симпатичного 

та парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи було відповідно 24 

та 19 %  [ 45, 87,98,127].  

Після дослідження стану кортико-вегетативної регуляції у корів 

української чорно-рябої молочної породи ми поставили перед собою завдання 

встановити параметри мінерального гомеостазу організму корів залежно від 

типів вищої нервової діяльності. Мінеральні елементи, які надходять із 

кормами, необхідні для забезпечення цілого ряду фізіологічних функцій як 

клітин, так і тканин та органів у цілому. Вони входять до складу багатьох 

ензимів відіграючи важливу роль у метаболізмі. Причому, із збільшенням 

інтенсивності вирощування тварин і зростає їх потреба у вітамінах та 

мікроелементах, яка забезпечується не у повній мірі [ 3,56,78 ]. 

Основний процес всмоктування макро- і мікроелементів відбувається у 

верхньому відділі тонкої кишки, а саме у дванадцятипалій. Регуляція 

здійснюється за допомогою центральної і вегетативної нервової системи, 

ендокринної системи. Всмоктуваність знижується із збільшенням атомної маси 

елемента і його металічних властивостей. Вважається, що на роль передавачів 

інформації від тканин до епітеліоцитів слизової оболонки ШКТ впливають 

білкипереносники (металотіонеїни) [43, 23, 67 ]. 

           Отже від вмісту цих катіонів залежить функціональний стан нервових 

клітин, що очевидно може мати відображення на прояв їх діяльності у корі 

головного мозку, зокрема вищій нервовій діяльності. Так, слід відмітити, що 

між типом вищої нервової діяльності та вмістом Натрію і Калію у клітинах 

крові встановлено залежність (F=10,1–14,8 >FU=3,01; р< 0,001) [ 67,71  ].  Крім 

цього вміст Калію у плазмі та сироватці крові також залежить від типологічних 

характеристик нервової системи (F=5,60–6,33 >FU = 3,01; р< 0,01)  [  72 ].   
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Таким чином, типологічні характеристики нервової системи корів 

певною мірою визначають трансмембранний потенціал цих макроелементів. 

Цікаво відмітити, що незалежно від пори року найбільший вплив на вміст 

Натрію в крові чинить врівноваженість нервових процесів (влітку –ղ²ᵪ=0,63; 

р<0,001), тоді, як на вміст Калію врівноваженість також чинить вплив влітку, 

однак у холодну пору року уже сила нервових процесів лімітує вміст цього 

елементу у клітинах крові (ղ²ᵪ=0,51; р<0,01).  

Слід відмітити прямі кореляційні зв’язки вмісту Калію в клітинах крові 

з силою нервових процесів влітку (r=80; р<0,001) та з врівноваженістю – 

взимку (r=53; р<0,05). Можна припустити, що натрієво-калієвий насос у 

клітинах крові тварин з різними характеристиками нервової системи працює з 

різною ефективністю. Якщо цю модель клітин крові перекласти на нервові 

клітини, то і їх функціональний стан (мова йде про потенціал) буде 

відрізнятись. У тварин з слабким типом ВНД вірогідно менший рівень Калію в 

клітинах крові (р<0,05) і більший Натрію (р<0,01–0,001), якщо така 

закономірність буде характерна і  для нервових клітин, то опосередковано 

можна говорити про менший рівень напруги мембранного потенціалу спокою 

у цих клітинах [347,453,78, 71  ].  

Вплив основних характеристик нервової системи на вміст Натрію і Калію 

в різних фракціях крові корів досить значний. Врівноваженість нервових 

процесів у більшій мірі чинила вплив на вміст цього металу ніж їх сила.  

Так, влітку вплив врівноваженості нервових процесів на вміст даного 

елементу в цільній крові становив –ղ²ᵪ=0,29 (р<0,05), а у клітинах крові 

відповідно –ղ²ᵪ=0,63 (р< 0,001). Сила нервових процесів обернено пов’язана з 

вмістом Натрію у клітинах крові (r=–0,57–0,71; р<0,01). Тоді, як 

врівноваженість влітку – з вмістом металу в цільній крові (r=–0,56; р<0,05) та 

клітинах крові (r=–0,64; р<0,01), а взимку – з його вмістом у сироватці крові 

корів (r=0,62; р<0,01). Сила нервових процесів у більшій мірі лімітує вміст 
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Калію у крові взимку (ղ²ᵪ=0,43–0,61; р<0,01–0,001), тоді, як врівноваженість – 

у теплу пору року (ղ²ᵪ= 0,49–0,63; р<0,01–0,001) [ 105, 34,78,342 ].  

У корів слабкого типу ВНД показник натрієво-калієвого відношення у 

клітинах крові більше майже у 1,5 раза (р<0,001) від показників корів СВР 

типу. Це може частково пояснювати і меншу силу та рухливість нервових 

процесів. Однак, це припущення потребує перевірки і подальших детальних 

досліджень. 

Поряд із типом ВНД, тонус АНС також вірогідно впливає на вміст Калію 

(F=23,4>FU=3,55; р<0,001) та Натрію (F=16,3>FU=3,55; р<0,001) в клітинах 

крові корів. Причому трансмембранний потенціал за Натрієм був більше у 

корів-симатиооніків на 11,6–25,3 % (р<0,01–0,001) відповідно до такого у корів 

з нормальним тонусом АНС. Тоді, як цей показник за Калієм більше у межах 

тенденції. Вищим показником трансмембранного потенціалу теоретично 

можна пояснити менший поріг збудливості у цих клітинах. Слід відмітити, що 

у клітинах крові вміст Калію обернено корелює (r=–0,73; р<0,05) тонусом 

симпатичного відділу автономної нервової системи. Очевидно, збільшення 

тонусу АНС несе навантаження на нервові клітини цього відділу нервової 

системи, які просто не встигають відновлюватись і поновлювати вміст Калію в 

клітинах до встановленого рівня. Причому схожу закономірність знайшли і з 

вмістом Натрію у сироватці крові (r=-0,94; р<0,001) корів-ваготоніків                      

[ 72,23,10,372 ].  

Встановлено, що як у теплу пору року в різних фракціях крові нормо- та 

ваготоніків вміст Калію вірогідно не різниться. Тоді, як взимку в корів-

ваготоніків лише вміст Калію в клітинах крові був на вірогідно меншому рівні 

(на 16,0 %; р<0,05) від такого у корів-нормотоніків.В тварин-симпатикотоніків 

у теплу пору року вміст Калію в цільній крові менше на 10,7 % (р<0,05), в 

плазмі крові – на 16,0 % (р<0,01), в сироватці крові – на 14,9 % (р<0,05) та у 

клітинах крові – на 8,9 % (р<0,05) від показників корів-нормотоніків. Тоді, як 

у теплу пору року вміст Калію в цільній крові був лише вірогідно менше у 
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цільній крові (на 10,7 %; р< 0,05) та у клітинах крові (на 9,7 %; р<0,001) від 

показників корів-нормотоніків.Показник трансмембранного потенціалу за 

Калієм у різних фракціях крові незалежно від пори року в корів різного 

вегетативного статусу вірогідно не відрізняється. 

Слід відмітити, що пора року чинить вплив на вміст Калію в різних 

фракціях крові корів. У корів-нормо- та ваготоніків у холодну пору року вміст 

Калію в плазмі та сироватці крові більше на 16,13–20,3 % (р<0,05–0,01) від 

показників тварин-нормотоніків. У корів-ваготоніків лише вміст цього металу 

в цільній крові взимку вірогідно менший (на 8,1 %; р<0,05) від такого у цих 

тварин влітку. Тоді, як вміст Калію в клітинах крові цих тварин у теплу і в 

холодну пору року вірогідно не відрізняється. 

Регресійним аналізом встановлено залежність вмісту Фосфору в крові 

корів від основних характеристик нервових процесів. Коефіцієнт детермінації 

сили нервових процесів із вмістом Фосфору вказує на те, що влітку від 31 до 

47 % (p<0,05–0,01) вмісту в різних фракціях крові зумовлені варіабельністю 

показників саме цієї властивості процесів збудження і гальмування в корі  

півкуль великого мозку. На відміну від цього, взимку лише 25–26 % (p<0,05) 

вмісту Фосфору в цільній крові та клітинах крові корів можуть бути 

детерміновані саме силою нервових процесів. [ 75, 77, 123, 124, 67 ].  За зміни 

врівноваженості нервових процесів на одну одиницю, вміст Фосфору взимку в 

клітинах крові та неорганічного фосфору в сироватці змінюється у такому 

самому напрямі на 1,41 мг/100 мл (р<0,05) та 0,25 мг/100 мл (р<0,01), а влітку 

у клітинах крові та неорганічного фосфору в сироватці відповідно на 

2 мг/100 мл (р<0,05) та 0,15 мг/100 мл (р<0,01). Коефіцієнт детермінації 

врівноваженості нервових процесів з вмістом Фосфору вказує на те, що 

незалежно від пори року від 49 до 57 % (р<0,01) варіацій вмісту неорганічного 

фосфору в сироватці крові корів можуть бути зумовлені врівноваженістю 

нервових процесів. [69, 123, 367 ]. Регресійним аналізом вірогідної залежності 

вмісту Фосфору в цільній крові корів від рухливості нервових процесів не 

встановлено. Так, за зміни рухливості нервових процесів на одну одиницю 
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вміст Фосфору в цільній крові влітку змінюється у такому самому напрямі на 

1,06 мг/100 мл (р<0,05) та до 26 % (р<0,05) варіацій його вмісту в цільній крові 

влітку і можуть бути зумовлені врівноваженістю нервових процесів [ 78 ]. 

Отже, за результатами багатофакторного дисперсійного аналізу 

встановлено вірогідну залежність між типом вищої нервової діяльності  

та вмістом Фосфору у цільній крові, її сироватці та клітинах крові корів  

(F=3,98–6,62>FU=3,01; p<0,05–0,001). 

Проведеними дослідженнями встановлені взаємозв’язки кальцієво-

фосфорного співвідношення у крові корів, так, сила і рухливість коркових 

процесів достовірно корелює з співвідношенням Ca/P в крові корів, відповідно 

r = -0,45 (р < 0,05) та r = -0,46 (р < 0,05). При зміні показника сили чи рухливості 

коркових процесів на одну одиницю, кальцієво-фосфорне співвідношення у 

крові змінюється у тому ж напрямку на 0,01 ум. од. (р< 0,05), причому, до 21 % 

варіацій кальцієво-фосфорного співвідношення в крові корів зумовлені 

варіацією сили чи врівноваженості процесів збудження і гальмування [ 63 ].   

Дія постійного електричного струму на живі тканини пояснюється 

іонною теорією збудження, згідно з якою головне значення в процесах 

подразнення мають кількісні співвідношення між одно- та двовалентними 

іонами: особливо між кількістю іонів Натрію і Калію з одного боку та Кальцію' 

та Магнію з іншого [69]. При збільшенні цього співвідношення за рахунок 

зростання кількості перших виникає збудження, а при його зменшенні за 

рахунок підвищення двовалентних іонів' відбувається зниження інтенсивності 

життєдіяльних процесів у тканинах [171]. Внаслідок різної рухливості іонів та 

їх накопичення біля мембран в елементах тканини і клітинах змінюється 

звичайна концентрація іонів. шо викликає збудження або гальмування 

діяльності клітин, зміни кислотно-лужної рівноваги, кількості води та інших 

властивостей тканин. Потрібно відмітити відсутність впливу ВНД на 

співвідношення одно- до двовалентних іонів в крові корів. Очевидно механізми 

його регуляції еволюційно набагато старіші ніж коркова регуляція функцій 
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організму, так ще у 1907 р. Остергаут спостерігав, що між вмістом одно- і 

двовалентних катіонів у рослин існує залежність. 

Результати проведених досліджень Смелишевої Л.Н. (2015) свідчать про те, 

що в залежності від переважання тонусу парасимпатичної або симпатичної 

нервової системи в сироватці крові різний рівень антидіуретичного гормону       

[ 114 ].     

   Так, у ваготоніков концентрація антидіуретичного гормону склала 2,9 ± 

0,07 пмоль / мл, у нормотоников – 2,2 ± 0,1 пмоль / мл, а у симпатотоників – 

2,55 ± 0,009 пмоль / мл. Альдостерон збільшує реабсорбцію іонів Натрію і 

секрецію іонів Калію та Гідрогену в канальцях нефронів нирок і, таким чином, 

підтримує баланс цих йонів, а також, завдяки осмотичному градієнту, розподіл 

води між клітинами й у позаклітинному просторі [33, 89,34,205 ]. Симпатичний 

тонус надає стимулює збільшення вмісту альдостерону в сироватці крові, а 

парасимпатичний впливу гальмує його виділення, що підтверджують 

достовірні міжгрупові відмінності (р≤0,05) [ 437]. Проти цього нашими 

дослідженнями встановлено, що вміст Калію у сироватці тварин-

симпатикотоніків був достовірно меншим за такого у тварин-нормо чи 

ваготоніків (р≤0,05). Потрібно відмітити, що при характеристиці водного і 

електролітного балансу необхідно враховувати сталість внутрішнього 

середовища та функціональну нероздільність обміну всіх речовин [ 71].  

Регуляція осмолярності, об'єму крові і артеріального тиску більше лімітована 

інтенсивністю секреції антидіуретичного гормону, а баланс основних 

електролітів (Натрію і Калію) – мінералокортикоїдами, зокрема з 

альдостероном.  

Отже, щоб побачити повну картину коригуючого впливу тонусу АНС на 

вміст цих елементів у різних фракціях крові корів потрібно проводити 

додаткові дослідження, зокрема визначення регуляторних гормонів. 

Переважання впливу на роботу серця парасимпатичного відділу автономної 

нервової системи влітку чинить вплив на вміст Натрію у сироватці крові –
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ղ²ᵪ=0,51 (р<0,05). Переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу 

автономної нервової системи влітку чинить вплив на вміст Натрію лише у 

клітинах крові корів – ղ²ᵪ=0,58 (р<0,05), а взимку в сироватці крові та клітинах 

крові – ղ²ᵪ=0,70–0,83 (р< 0,01)– ղ²ᵪ=0,70 (р<0,01) [73, 123, 405 ].  

Кальцій і фосфат мають вирішальне значення для фізіології людини та 

тварин (наприклад, нервово-м’язова функція), а також необхідні для 

мінералізації скелета [  25]. Кальцій, Фосфор та Магній транспортуються в кров 

з кісток, нирок, травного тракту і навпаки [ 77 ]. Транспортні механізми можуть 

бути клітинними (міжклітинні) і навколо клітинними (парацелюлярні). 

Клітинний транспорт опосередковується мембранними структурами і 

транспортними білками, а парацелюлярний транспорт, як правило, пасивний і 

опосередковується мінеральними градієнтами [ 305,89,123 ]. Ці механізми 

також передбачають відповідне спільне транспортування та обмін-

транспортування з іншими іонами, та дозволяють здійснювати 

внутрішньоклітинний розподіл елементів між мітохондріями і цитозолом. 

Клітинні та гуморальні механізми розподілу макроелементів у крові тварин і 

людей досить добре вивчені, однак нез’ясована роль нервової системи в цих 

процесах. Нами встановлено достовірну залежність між типом вищої нервової 

діяльності та вмістом Фосфору і Магнію у сироватці крові та клітинах крові 

корів (F=3,98–22,2 > FU=3,01; р<0,05–0,001) та Кальцію лише у клітинах крові 

(F=6,33>FU=3,01;р<0,001). Деталі регуляції клітинних і внутрішньоклітинних 

механізмів транспорту мінеральних речовин не так добре вивчені, як у розрізі 

окремих органів [ 129, 32  ]. Однак отримані результати дають змогу зробити 

попередні висновки, що зміни концентрацій мінералів в навколишньому 

середовищі, у позаклітинних рідинах, відображаються відповідними 

внутрішньоклітинними змінами та перерозподілом, що певною мірою 

залежить від основних характеристик нервової системи корів. Встановлено, що 

сила та врівноваженість нервових процесів вірогідно лімітує вміст у клітинах 

крові корів Магнію та Фосфору –ղ²ᵪ=0,34–0,68 (р<0,01–0,001). Відомо, що 
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концентрація цих мінералів у біологічних рідинах, особливо крові свідчить про 

фізіологічний стан скелета. Метаболічна функція кісткової тканини полягає у 

забезпеченні гомеостатичного резерву мінералів, насамперед для Кальцію, а 

також Магнію та Фосфору [  69,77 ]. Відмітимо, що вміст цих елементів у крові 

тварин з різними типами ВНД був у фізіологічних межах, що вказує на 

відповідний функціональний стан опорно-рухового апарату. Можна 

припустити, що коригуючий вплив ВНД на вміст Кальцію, Магнію та Фосфору 

в крові тварин забезпечений відмінностями у гуморальній регуляції функцій 

організму. У підтверджені цього наявні дані щодо відмінності у вмісті 

кортизолу в крові свиней з різними типами вищої нервової діяльності [ 103 ]. З 

огляду на те, що паратиреоїдний гормон регулює концентрацію кальцію та 

фосфору в сироватці крові через опосередковану рецепторами комбіновану 

дію на кістки, кишечник та нирки [ 100]. Можливо, що рівень секреції 

регуляторних гормонів певною мірою залежний від кори великого мозку, а 

отже і основних характеристик нервових процесів.  

Основним регуляторним сигналом секреції ПТГ є сироватковий Кальцій  

[ 69]. Слід відмітити, що хоча і загальний вміст Кальцію в сироватці крові корів 

з різними типами вищої нервової діяльності вірогідно не відрізняється, вміст 

іонізованого Кальцію у корів з слабким типом вищої нервової діяльності був 

на достовірно меншому рівні (р<0,05–0,01) від такого у корів з сильним 

врівноваженим рухливим типом. Оскільки іонізований Кальцій є найбільш 

біологічно-активним та відіграє регуляторну роль, підтримує гомеостаз, 

регуляція його вмісту відбувається завдяки складним взаємодіям у своїх 

цільових органах первинних гормонів, що регулюють кальцій: гормону 

паращитовидної залози, його метаболітів, стероїди гонад та ін. [ 74  ].  

Отже, вплив вищої нервової діяльності на вміст Кальцію, Фосфору та 

Магнію в крові корів є опосередкований через нервово-гуморальні регуляторні 

механізми. 
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Виявлено залежність кальцієво-фосфорного відношення в крові корів від 

типу вищої нервової діяльності (F=6,16>FU=3,01; р< 0,01). Сила нервових 

процесів у більшій мірі лімітує кальцієво-фосфорне відношення в сироватці 

крові корів влітку –ղ²ᵪ=0,30–0,38 (р<0,05), тоді, як врівноваженість у холодну 

пору року–ղ²ᵪ= 0,48 (р<0,01). Рухливість нервових процесів у корів вірогідно 

не впливає кальцієво-фосфорне відношення в сироватці крові корів  [  63 ]. 

   Всі органи і тканини знаходяться під впливом автономної нервової 

системи, зокрема регулюються як симпатичною, так і парасимпатичною її 

частиною. У фізіологічних умовах симпатичні і парасимпатичні центри 

нервової системи знаходяться в стані постійного «збудження», що має назву 

«тонус» [ 456 ].  

Нашими дослідженнями встановлено, що тонус автономної нервової 

системи достовірно пов'язаний з вмістом Кальцію у клітинах крові та 

іонізованого Кальцію в сироватці крові корів (F=6,19–11,27>FU=3,55; р< 0,01–

0,001), Магнію у клітинах та сироватці крові (F=5,35–22,33>FU=3,01; р<0,01–

0,001) та Фосфору лише у клітинах крові (F= 27,5>FU=3,55; р< 0,001) [   ].Вплив 

вегетативного статусу корів (ղ²ᵪ) на вміст Кальцію в крові  досить істотний (у 

клітинах крові корів та іонізованого Кальцію в сироватці крові –ղ²ᵪ= 0,58–0,70 

(р<0,05–0,001). Причому дещо більший вплив симпатичної нервової системи. 

З літературних даних відомо, що симпатична стимуляція призводить до 

підвищення рівнів цАМФ та активації РКА, що фосфорилює субодиниці α 1 

LTCC. Це збільшує ймовірність відкриття ЛТКС та вхідного струму Са 2+, і тим 

самим посилює силу скорочення серця. Крім того, PKA фосфорилює 

фосфоламбан, тим самим полегшуючи його інгібування SERCA, що, в свою 

чергу, полегшує поглинання Ca 2+ SR і збільшує кількість Ca 2+ ( тобто , вміст 

SR Ca 2+ ), доступний для вивільнення потенціалом дії . Крім того, активація β 

1 -адренорецепторів також збільшує Са 2+ чутливість скорочувальної 

апаратури, опосередкована фосфорилюванням тропоніну С. У сукупності 

результатом симпатичної стимуляції є підвищення серцевої функції та 
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посилення скорочення та розслаблення  [ 63, 78,  123, 124, 77 ]. На противагу 

симпатичній стимуляції парасимпатична стимуляція знижує активність Са 2+, 

що обробляє білки в кардіоміоцитах. Очевидно це і є одним із механізмів 

регуляції роботи серцевого м’яза що відбувається за допомогою Кальцію. 

Зв'язування між міозиновими та актиновими нитками залежить від 

концентрації іонів кальцію (Са 2+) у цитозолі кардіоміоциту. Стимуляція 

симпатичної нервової системи викликає підвищення внутрішньоклітинного 

вмісту Кальцію і, таким чином, збільшення скорочення як передсердь, так і 

шлуночків [125,77,128  ].  

Таким чином, більший вміст Кальцію в клітинах корів-симпатикотоніків 

може частково пояснити дещо вищу частоту серцевих скорочень у цих тварин 

в стані спокою 86,5±5,6 поштовхів на хвилину, проти 69,5±4,9 та 66,3±6,2 

поштовхів на хвилину в корів нормо- та ваготоніків. 

Переважання впливу на роботу серця симпатичного відділу автономної 

нервової системи чинить вплив на вміст Фосфору у цільній крові та клітинах 

крові корів –ղ²ᵪ=0,72–0,92 (р< 0,01–0,001). На відміну від цього, на вміст 

Кальцію у клітинах крові корів чинить вплив тонус як симпатичного так і 

парасимпатичного відділу автономної нервової системи –ղ²ᵪ=0,58–0,65 

(р<0,05). Тонус автономної нервової системи у корів влітку достовірно 

обернено пов’язаний з вмістом Фосфору в цільній крові (r=–0,73; р<0,05), її 

клітинах (r=–0,87; р<0,001) та прямо корелює з вмістом іонізованого Кальцію 

в сироватці крові (r =0,87; р<0,001) [ 77 ]. У дійних корів дві третини магнію 

міститься в кістках, а інша частина ‒ в м’яких тканинах. Магній виконує низку 

функцій в організмі: формування ферментів, є активатором, необхідним для 

синтезу білків[ 43,171  ]. Магній насамперед засвоюється в передшлунках і на 

це впливають різні чинники: вік, склад корму, надмірний уміст К і Са. 

Необхідну кількість магнію корови отримують із грубими кормами та 

комбікормами. Магній знижує збудливість нервової системи, є 

протизапальним і протиалергічним чинником, допомагає захищати організм 
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від інфекцій, грає роль у процесах згортання крові, регуляції роботи 

внутрішніх органів. Без Магнію не засвоюються Кальцій і вітаміни групи В. 

Встановлено вірогідну залежність між типом вищої нервової діяльності та 

вмістом Магнію в крові корів, так врівноваженість нервових процесів чинить 

більший вплив на вміст Магнію у крові корів ніж їх сила та рухливість. 

Зокрема, влітку вплив врівноваженості нервових процесів на вміст даного 

елементу в цільній крові становив –ղ²ᵪ=0,55 (р<0,001), а у клітинах крові –ղ²ᵪ = 

0,56 (р<0,001). Відомо, що солі Магнію відносяться до регуляторів роботи 

нервової системи, підвищують стійкість до стресів і заспокоюють нервову 

систему. [ 81 ].  

Скрипкіню В.М. встановлено обернені кореляційні зв’язки тонусу 

автономної нервової системи за вмістом Магнію (r=–0,86; р<0,01) в крові               

[ 227,228  ]. Вміст Магнію у крові свиноматок-ваготоніків на 17,6 % (р<0,05) 

більше від показника тварин-нормотоніків, звідки авторка припускає, що 

одним із складових ланок ваготонічного тонусу тварин є вміст Магнію у крові 

(кореляція вмісту Магнію у крові свиноматок-ваготоніків з показником око-

серцевого рефлексу –r=–0,82; р<0,05) [  228 ].  

Однак, нашими дослідженнями не встановлено вірогідних різниць у 

вмісті Магнію в різних фракціях крові корів-ваготоніків з різним тонусом 

автономної нервової системи, хоча тенденція до більшого вмісту цього металу 

в крові корів-ваготоніків присутня. На відміну від цього у корів-

симпатикотоніків нами, зафіксовано вірогідно більший вміст Магнію у всіх 

фракціях крові (р<0,05–0,001), причому, кореляція його вмісту у крові з 

показником око-серцевого рефлексу –r=0,50–0,84; р<0,05–0,001), очевидно 

зростання фізіологічних концентрацій Магнію у крові тварин сприяє 

підвищенню загального тонусу АНС, що підтверджує існуючі дані щодо 

впливу даного металу на нервову систему. Симпатичний відділ АНС здійснює 

свій вплив на системи організму не тільки безпосередньо через симпатичні 

волокна, але й через ендокринну систему. Кілька гормонів та регуляторних 



333 
 

факторів, таких як ендокринна система вітаміну D, паратиреоїдний гормон і 

фосфатоніни  [ 81,77, 504, 444, 321  ].  

Однак, даних, які пов’язують рівень Фосфору у різних фракціях крові з 

тонусом автономної нервової системи в доступній літературі відсутні. Завдяки 

регресійному аналізу встановлено залежність вмісту Фосфору у крові від 

тонусу автономної нервової системи корів, зокрема, до від 48 до 53 % (р<0,05–

0,01) варіацій його вмісту в крові зумовлені тонусом автономної нервової 

системи цих тварин [   63 ,69 ].   

У роботі Кравченко-Довогої Ю.В. не встановлено впливу ВНД на 

співвідношення одно- до двовалентних іонів в крові корів [145]. Хоча, 

механізми регуляції цього показника еволюційно старіші ніж коркова 

регуляція функцій організму, нашими дослідженнями встановлено вірогідну 

залежність між типом вищої нервової діяльності та співвідношенням одно- до 

двовалентних іонів у цільній крові корів (F=3,12 >FU=3,01; р<0,05) та 

вегетативним статусом корів та показником співвідношення одно- до 

двовалентних іонів в клітинах крові (F=6,97 >FU=3,55; р<0,01).  

Отже, в процесі еволюції з’являються нервово-гуморальні шляхи 

регуляції співвідношення одно- до двовалентних іонів, які пов’язані як 

основними характеристиками нервової системи так і з тонусом автономної 

нервової системи тварин механізми яких на сьогодні ще не вивчені. 

Дію постійного струму на живі тканини можна пояснити іонною теорією 

збудження, відповідно до якої головну роль відіграє співвідношення одно до 

двовалентних іонів (Натрію і Калію з одного боку, до Кальцію і Магнію з 

іншого). Збільшення співвідношення за рахунок Натрію і Калію викликає 

збудження, а при збільшенні вмісту іонів Кальцію і Магнію знижується 

інтенсивність процесів життєдіяльності  у тканинах [ 60,62, 65  ].  

Таким чином, менший рівень метаболізму в організмі, а отже і нижчу 

продуктивність, корів з слабким типом вищої нервової діяльності частково 
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можна пояснити вірогідно меншим показником відношення співвідношення 

одно- до двовалентних іонів (р<0,05) у інтактному стані відповідно показників 

корів з сильними нервовими процесами. 

Встановлені особливості обміну макроелементів у крові корів залежно 

від типу вищої нервової діяльності і тонусу автономної нервової системи 

розширюють існуючі уявлення щодо регуляції обміну макроелементів. 

Наступним етапом наших досліджень було встановлення коркових та 

вегетативних механізмів регуляції обміну мікроелементів у крові корів. 

Останні досягнення в аналітичні технології, такі як розвиток атомно-

абсорбційної спектрометрії, дозволили точно виміряти вміст окремих 

мікроелементів, дослідити їх функції та характеристики.  

В даний час часто трапляються випадки дефіциту мікроелементів 

внаслідок неповноцінної годівлі та вродженого чи набутого порушення їх 

метаболізму [ 27, 28 ]. Дефіцит окремих мікроелементів викликає зниженим 

антиоксидантного потенціалу, прискорене старіння, затримка розвитку у дітей 

та збільшення частоти аномальних вагітностей, імунологічних відхилень               

[ 67,456,89 ].Проведеними дослідженнями доведено вірогідну залежність між 

типом вищої нервової діяльності та вмістом Феруму, Цинку, Купруму, 

Мангану та Літію у сироватці крові, цільній крові та клітинах крові корів 

(F=3,38–114,7>FU= 3,01;   р<0,05–0,001). Вегетативний статус корів вірогідну 

впливає на вміст Купруму лише у клітинах крові (F=8,59>FU=4,41; р<0,01), 

Цинку – у цільній крові (F=17,8 > FU=3,55; р<0,001), Мангану та Феруму і у 

цільній крові і у клітинах крові корів  (F=6,77–8,16>FU=3,55; р<0,01), а Літію 

у всіх досліджених фракціях крові   (F=6,98–13,1>FU=3,55; р<0,01–0,001). 

За сучасними уявленнями близько 30 мікроелементів є життєво-

необхідними. Більшість з них – метали, однак, роль основних характеристик 

коркових процесів у регуляції обміну мікроелементів у тварин на сьогодні 

залишається нерозкритою. Наявні лише дані щодо вплив вищої нервової 

діяльності на вміст Натрію, Калію, Фосфору, Феруму, Цинку, Мангану та 
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Купруму та Магнію в цільній крові корів та доведено наявність взаємозв’язків 

їх вмісту з силою, врівноваженістю та рухливістю процесів збудження і 

гальмування у корі головного мозку [ 76, 78, 56 ]. Скрипкіною В.М. 

встановлено, що тонус автономної нервової системи пов’язаний з вмістом 

Цинку (r=–0,82; р<0,05), Феруму (r=–0,84; р<0,01) та Мангану (r=–0,86; р<0,01) 

у крові свиней. Уміст Купруму, Цинку, Феруму та Мангану у крові тварин-

ваготоніків був вищим, а у тварин-симпатикотоніків нижчим від показників 

свиней-нормотоніків на 8,7–20,4 % (р<0,05) [ 228 ]. 

 Однак, дослідження вмісту цих металів були проведені лише у цільній 

крові, що не може дати повну картину особливості обміну цих елементів між 

міжклітинною речовиною та клітинами. Так, нами вперше встановлено вплив 

вищої нервової діяльності та вегетативного статусу корів на показник 

трансмембранного потенціалу за Цинком, Ферумом, Манганом, Літієм 

(F=4,85–23,1>FU= 3,01; р<0,05–0,001)  [59,60,62].  Центральна нервова система 

особливо чутливою до порушення концентрації мікроелементів через високу 

швидкість метаболізму та низьку здатність до регенерації  [ 488, 362, 244, 37 ]. 

Такі елементи, як Купрум і Цинк, є важливі для життя, повинні бути 

присутніми в живих системах і їх вміст гомеостатично регульований  [ 73, 

129.267, 348, 86 ]. 

Ферум в значній кількості надходить у організм із кормом та питною 

водою, однак всмоктується лише до 10 %. Значний вплив на засвоєння Fe має 

наявність Купруму та ціанокобаламіну [  82,86, 115, 352 ]. Всмоктуються лише 

двовалентна форма металу   [ 103.129, 82 ] і з кров'яного русла поглинається 

клітинами ретикулоендотеліальної системи, причому, з однієї частини 

синтезується гем для гемоглобіну, а інша відкладається у формі феритину або 

гемосидерину в печінці, селезінці й інших органах [ 39,41,141, 175 ]. До 20 % 

Fe депоновано в печінці, селезінці і кістковому мозку у вигляді феритину і 

гемосидерину. 10–15 % Fe входить до складу міоглобіну, оксидаз, 

цитохромних ферментів і в незначній кількості в плазмі крові (негемовий Fe) – 
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не більше 0,1 %   [86, 225,226 ]. Іони Fe приймають участь у неспецифічній 

детоксикації бактерійних токсинів і продуктів розпаду тканин                                 

[22, 59 ].Дефіцит Fe призводить до зниження активності каталази, пероксидази, 

цитохрому С, цитохромоксидази що спричинює розлади окисно-відновних 

процесів. Нами встановлено прямий взаємозв’язок основних характеристик 

нервових процесів у корів з вмістом Феруму у крові. Причому найбільший 

коефіцієнт кореляції з вмістом металу в крові корів мала сила нервових 

процесів (r=0,78; р<0,001) та менший врівноваженість (r=0,51; р<0,05). Крім 

цього, до 58 % (р<0,01) варіацій вмісту Феруму в сироватці крові корів 

зумовлений тонусом автономної нервової системи [ 59, 336,254, 145 ].  

Відомий взаємозв’язок між активністю автономної нервової системи та 

рівнем Феруму в крові [82,134, 102, 179 ]. було частково підтверджено у наших 

дослідженнях. Так, вміст Феруму в клітинах крові корів-симпатикотоніків був 

достовірно меншим від такого у тварин з нормальним тонусом АНС відповідно 

на 14,0–14,3 % (р<0,05). За наявних даних, що додаткова добавка Феруму 

ефективна для поліпшення регуляції рефлексів вегетативної нервової системи 

[ 226, 121, 117]. Можна припустити, додаткове задавання Феруму коровам-

симпатикотонікам певною мірою зможе нормалізувати стан вегетативної 

регуляції в їх організмі. Це припущення підтверджується встановленими 

кореляційними зв’язками показника тонус автономної нервової системи у 

корів з вмістом Феруму в сироватці крові (r= –0,76; р<0,01).  

Отже, у тварин-симпатикотоніків збільшення вмісту Феруму в крові буде 

супроводжуватись зменшенням показника тригеміновагального тесту в бік 

показників корів-нормотоніків. 

Цинк знаходиться на другому місці за поширенням в організмі ссавців 

після заліза (середній вміст цинку у дорослої людини становить 2-3 г), та 

близько 99 % цього металу є внутрішньоклітинним, а решта у плазмі                          

[73, 86, 38]. Він необхідний для генної експресії і метаболізму нуклеїнових 

кислот, є структурним компонентом біологічних мембран, клітинних 
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рецепторів, протеїнів, входить до складу понад 200 ензимів (переважно 

гідролаз) [ 90,  124, 125 ]. Цинк впливає на шкірний захисний бар’єр, регулює 

функцію лімфоцитів та негативно впливає на синтез прозапальних цитокінів, 

які виробляють активні форми Оксигену [ 73, 115, 64, 305, 218  ]. Цинк регулює 

апоптоз, так надмірний вміст металу викликає загибель клітин шляхом 

апоптозу або некрозу [21, 19, 24, 37], а у фізіологічних концентрацій – є 

супресором апоптозу [141].За дефіциту Цинку знижується відтворювальна 

функція тварин, зокрема, пригнічується розвиток сім’яників, їх придатків, 

передміхурової залози та гіпофізу [147]. Цинк відіграє важливу роль у 

центральній нервовій системі протягом усього життя [29, 134].  Основною 

функцією вільного цинку в синаптичних везикулах є модуляція різних 

постсинаптичних рецепторів. При збудженні нейронів цинк вивільняється в 

синаптичну щілину, де він зв'язується з цинк-специфічними аллостеричними 

ділянками цих рецепторів [478, 63]. Крім того, цинк потенціює гліцинові 

опосередковані струми [56 ] і регулює канали кальцію з напругою [ 89, 55 ], а 

також натрієві, калієві та хлоридні канали [ 357].  

Отже, можна припустити, що рівень Цинку в організмі може впливати і 

на основні прояви вищих нервових функцій організму – вищу нервову 

діяльність. На користь цієї гіпотези свідчать встановлені достовірні 

кореляційні зв’язки вмісту цього металу в крові корів з показниками сили і 

врівноваженості коркових процесів в корі головного мозку корів (r=0,71–0,78; 

р<0,01–0,001). За аналізом коефіцієнту детермінації виявлено, що сила і 

врівноваженість нервових процесів лімітує варіабельність вмісту цього металу 

в крові корів від 27 до 48 %   (р<0,05–0,01).  

Слід відмітити, що вміст Цинку в цільній крові корів з слабким типом 

ВНД був меншим відповідно на 25–27 % (р<0,001) відповідно до показників 

корів з СВР типом ВНД. Сила та врівноваженість нервових процесів у більшій 

мірі лімітує вміст Цинку у крові влітку –ղ²ᵪ=0,69–0,78 (р<0,001), тоді, як сила 

та рухливість – у холодну пору року. Якщо проаналізувати наявну інформацію 
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щодо впливу низького вмісту цинку на нервову систему (зниження 

сироваткового цинку спричиняє тривожну поведінку щурів, а введення цинку 

мало анксіолітичну дію можна зробити попередній висновок, що поведінка 

корів з слабким типом вищої нервової діяльності може у певній мірі бути 

спричиненою і рівнем цього металу в організмі.Хоча вміст Цинку у цільній 

крові корів ваго- та симпатикотоніків і вірогідно на меншому рівні ніж у корів-

нормотоніків, однак вірогідних кореляційних зв’язків вмісту Цинку в різних 

фракціях крові корів з тонусом АНС не встановлено. На відміну від цього В.М. 

Скрипкіною встановлено прямий функціональний зв'язок тонусу автономної 

нервової системи із вмістом Цинку (r=0,71; р<0,05) у свиней-нормотоніків [ 

227, 228 ].  

На сьогодні зустрічаються повідомлення щодо ролі Купруму на функції 

центральної нервової системи, зокрема в роботі мозку і поведінці людей і 

тварин  [76]. Так, надлишок цього металу в кормі мав анксіолітичну дію та 

знижує показник сенсомоторних реакцій лабораторних мишей [29] тоді, як 

дефіцит Купруму в раціоні (протягом 9–10 тижнів) у мишей має анксіогенну 

дію на підвищеному нульовому лабіринті [ 201,11,27  ].Вміст Купруму в різних 

клітинах крові корів- симпатикотоніків був менший від такого у тварин з 

нормальним тонусом АНС на 9,4–12,4 % (р<0,05–0,001).  

Отримані результати свідчать про вірогідний взаємозвʼязок показника 

тонусу АНС з вмістом цього елементу в крові корів. Так, тонус автономної 

нервової системи у корів влітку вірогідний обернено пов’язаний з вмістом 

Купруму в цільній крові (r =–0,62; р<0,05) та клітинах крові (r=–0,58; р< 0,05) 

[ 75  ]. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що сила і врівноваженість 

нервових процесів влітку прямо пов’язана з вмістом Купруму в клітинах крові 

(r=0,52–0,68; р<0,05–0,01). Причому, взаємозв’язок вмісту цього елементу в 

сироватці крові з основними характеристиками нервових процесів слабший. За 

даними літератури рівень Купруму в мозку перевищує його рівень більш ніж у 
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сто разів, він зберігається в секреторному шляху, вивільняється залежно від Ca 

2+ і може швидко досягати концентрації понад 100 мкМ у синапсах [ 378, 456, 

226].  

Отже, найбільше значення для нервової системи має саме 

внутрішньоклітинний Купрум, вміст якого пов'язаний з основними 

характеристиками нервової системи і тонусом автономної нервової регуляції. 

Потрібно відмітити, що при зміні показника сили чи врівноваженості нервових 

процесів на одну одиницю, вміст в Купруму в клітинах крові корів змінюється 

у такому самому напрямку на 2,5–3,3 мкг/100 мл (р<0,05–0,01).  

Коефіцієнт детермінації сили і врівноваженості нервових процесів з 

вмістом Купруму в клітинах крові свідчить, що від 27 до 46 % (р<0,05–0,01) 

вмісту даного елемента зумовлені варіабельністю показників сили і 

врівноваженості нервових процесів. З огляду на наявні донні про те, що 

дефіцит Купруму погіршує пам’ять у мишей та їх просторове навчання [ 223, 

229, 155] складність вироблення умовних рефлексів у корів з слабким типом 

ВНД частково може бути пояснена дефіцитом Купруму у їх організмі (у корів 

слабкого типу ВНД його вміст в клітинах крові був відповідно 11,1–11,6 %; 

р<0,05–0,01 меншим відповідно до показників корів СВР типу ВНД)    Хоча в 

науковій літературі існують дані, що Цинк конкурує з Купрумом за поглинання 

в кишечнику [ 213 ], вірогідних взаємозв’язків вмісту цих мікроелементів у 

різних фракціях крові не встановлено, що очевидно вказує на збалансованість 

раціону тварин за цими речовинами. 

Манган – важливий метал для харчування людини та тварин, оскільки 

він необхідний для правильної імунної функції, регуляції цукру в крові та 

клітинної енергії, розмноження, травлення, росту кісток, згортання крові, 

гемостазу, і захисту від реактивних видів кисню [ 66 ]. На сьогодні механізми 

та деталі внутрішньоклітинного транспорту та депонування Мангану 

знаходяться в активному дослідженні [39,234]. Більшість відомих 

транспортерів які беруть участь у транспортуванні цього металу у мозку 
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(включаючи нейрони та глію) неселективні, та транспортують інші метали. 

Відомі транспортери Мангану не можуть пояснити внутрішньоклітинний пул 

цього елементу. Встановлений взаємозв’язок сили нервових процесів влітку з 

вмістом Мангану у клітинах крові корів (r =0,59–0,89; р<0,01–0,001), тоді, як 

його вміст у сироватці крові вірогідно не залежить від основних характеристик 

нервових процесів.  

Отже, можна припустити, що вміст Мангану в сироватці крові корів 

лімітований їх раціоном, який у всіх дослідних тварин був ідентичний, тоді, як 

вміст елемента в клітинах крові корів залежить від транспортних механізмів на 

який опосередковано має вплив сила нервових процесів (ղ²ᵪ=0,34–0,62; р<0,05–

0,001). При зміні сили нервових процесів на одну одиницю, вміст Мангану в 

клітинах крові змінюється у такому самому напрямку на 0,07 мг/100 мл (р< 

0,001). В клітинах крові корів до 79 % (р<0,001) варіацій вмісту даного 

елемента зумовлені варіабельністю показників сили нервових процесів. 

Очевидно тому у корів слабкого типу ВНД вміст металу в сироватці крові, 

цільній крові та її клітинах був відповідно на 12,4 % (р<0,01), 13,3 % (р<0,01) 

та 17,5 % (р<0,001) меншим за показники у корів СВР типу.  

Високий рівень Мангану в тканинах мозку дозволяють припустити, що 

цей метал відіграє особливо важливу роль у фізіології та функції мозку [ 347, 

81  ], а менший його вміст у сироватці та клітинах крові корів з слабким типом 

вищої нервової діяльності вказує на недосконалу транспортну систему в 

клітинах крові та травного тракту[  139 ].Дослідники вказують на підвищення 

реактивності вегетативної нервової системи під Мангану що характеризується 

симпатико-адренергічними проявами [  234 ].Манган впливає на активність 

нейронів у центральній нервовій системі. У цьому контексті парасимпатичні та 

симпатичні центри головного мозку, які отримують проекції аксона з коркової 

та діенцефальної областей, можуть відображати вплив Mn на головні відділи 

нервової системи [ 145  ]. Нами встановлено, що тонус автономної нервової 

системи у корів вірогідно не пов'язаний з вмістом Мангану в сироватці      

(r=0,44–0,51), цільній крові (r=0,085–0,33) та у клітинах крові (r=0,04–0,27) 
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незалежно від пори року. Влітку в клітинах крові корів-ваго- та 

симпатикотоніків вміст Мангану був вірогідно менше на 18,4 % (р<0,01) та    

11,1 % (р<0,05) від такого у тварин-нормотоніків [  81 ]. 

Вже давно відомо про вплив Літію на центральну нервову систему людини 

та тварин. Він допомагає зміцнювати зв’язки нервових клітин у відділах мозку, 

які беруть участь у регулюванні настрою, мислення та поведінки [ 83,84  ].  

Незважаючи на довгу історію використання Літію в медицині, механізм 

його терапевтичної дії досі до кінця не вивчений [ 84  ]. Залишається невідоме 

значенні Літію для вищої нервової діяльності та у реалізації вегетативної 

регуляції функцій організму як тварин так і людей. Основні гіпотези 

включають: іонну (головним чином натрієву) транспортну модуляцію та 

нейромедіатори, особливо моноаміни, сигнальну модуляцію (регуляція 

дофамінергічної та норадренергічної нейротрансмісії та стимуляція секреції 

серотоніну) [241, 66,  159 ]. Втручання в системи вторинних месенджерів; інші 

внутрішньоклітинні месенджери (такі як G білки, протеїнкіназа С або іон 

Кальцію); можлива дія іона Літію як антиоксидантного фактора; тривале 

лікування солями літію регулює експресію генів у нейронах [  39,165 ]. Наші 

дослідження доповнюють наявні у явлення про регуляцію вмісту Літію в 

організмі ссавців та підтверджують наявність центральних регуляторних 

механізмів обміну цього металу. Зокрема встановлено, що сила нервових 

процесів прямо пов’язана з вмістом Літію лише у клітинах крові (r=0,63–0,65; 

р<0,01), а врівноваженість нервових процесів прямо пов’язана з вмістом Літію 

у сироватці крові –r=0,66–0,68 (р<0,05) та клітинах крові –r=0,69–0,71(р<0,01), 

однак рухливість достовірно не пов’язана з вмістом Літію у різних фракціях 

крові корів (r=0,15–0,22).  

  Таким чином, завдяки наявному регуляторному впливу основних 

властивостей нервових процесів на вміст Літію у організмі тварин, у корів з 

слабким типом ВНД вміст Літію в сироватці крові та її клітинах був меншим 
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відповідно на 12,1 % (р<0,05) та 18,0 % (р<0,05) порівняно до показників корів 

з сильним врівноваженим рухливим типом [ 81  ]. 

     Встановлено взаємозв’язок тонусу автономної нервової системи у корів 

з вмістом Літію в крові, так за допомогою регресійного аналізу встановлено 

при зміні різниці частоти серцевих скорочень за результатами 

тригеміновагального тесту в корів на одну одиницю, вміст Літію в цільній 

крові і клітинах крові змінюється у протилежному напрямку на 0,002 мг/100 

мл (р<0,01) при чому, до 57 % (р<0,01) варіацій вмісту цього елемента у 

сироватці крові і до 71 % (р<0,001) в клітинах крові можуть бути зумовлені 

тонусом автономної нервової системи тварин. Переважання впливу на роботу 

серця симпатичного відділу автономної нервової системи влітку чинить 

достовірний вплив лише на вміст Літію в клітинах крові –ղ²ᵪ=0,58–0,73 (р< 

0,05–0,01). В клітинах крові корів-симпатикотоніків вміст Літію був 

достовірно менше на 15,7 % (р<0,05) та 15,9 % (р<0,015) від такого у тварин-

нормотоніків . Існують дані, що Літій сприяє гомеостазу Кальцію. Інгібуючи 

N-метил-D-аспартат, опосередкований надходженням Кальцію, наприклад, він 

пригнічує залежність від Кальцію активації проапоптоптичних сигнальних 

шляхів [  67 ]. Нами виявлені достовірні обернені взаємозв’язки вмісту Кальцію 

і Літію в клітинах крові корів (r=–0,41–0,44; р<0,05).  

Так, як за хімічною поведінкою солі Літію схожі зі з'єднання Магнію та 

кальцію Кальцію, встановлена обернена кореляція дозволяє припустити, що ці 

метали є у певній мірі антагоністами. Крім цього вміст Літію в клітинах крові 

прямо пов'язаний з вмістом Купруму та Феруму (< 0,05–0,01) . 

        Попередніми нашими дослідженнями встановлено, що наночастинки 

біогенних металів, зокрема Mg, Zn, Ge та Ce, володіють більшою 

ефективністю, ніж їхні молекулярні форми. Так, через 10 діб після початку 

задавання нанопрепарату активність супероксиддисмутази у еритроцитах 

крові свиней збільшується на 12,7–19,2 % (р<0,05).  
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             Отже, задавання нанопрепарату біогенних металів сприяє збільшення 

активності ферментативної системи антиоксидантного захисту [ 223, 67 ]. 

Результати наших досліджень узгоджуються з результатами інших 

вчених які вказують на сезонність змін метаболізму у людей та тварин, які 

очевидно у більшій мірі залежать від генотипу[  274, 141 ]. Згідно з теорією, 

реалізація адаптивного генотипу виражається у сезонному набиранні ваги (літо 

багатому на їжу) в якому відбувається відкладення жиру через механізм 

інсулінорезистентності та підготовки до подальшого сезоу відносної нестачі 

їжі [ 41,56  ]. Центральним біологічним годинником що відіграє провідну роль 

у сезонному коливання обміну речовини є супракіазматичне ядро (SCN)                 

[  229,127 ], встановлено, що варіанти генів, які відповідають за сезонні зміни 

метаболізму, асоціюються з гіпертонією та глюкозорезистентністю. Причому 

синхронізацію активності та забезпечення циркадних і річних циклів 

забезпечує вегетативна нервова система, однак для активації цих механізмів 

потрібні умовні подразники, такі, як світло, сон, рухова активність та поживні 

речовини [ 113, 100, 139  ].  

   Щодо впливу пори року на міст окремих макро- та мікроелементів у 

різних фракціях крові корів, то він досить істотний і характеризується 

достовірним зменшенням вмісту ключових мікроелементів у холодну пору 

року. Причому це зменшення виражено в більшій мірі у тварин з низькими 

показниками сили, врівноваженості та рухливості коркових процесів. Пора року 

має достовірний вплив як на вміст Натрію, Калію, Фосфору, Магнію, Купруму, 

Феруму та Мангану в окремих фракціях крові корів (F=7,6–25,2>FU= 4,26; 

р<0,001). Взимку: в сироватці та клітинах крові корів слабкого типу ВНД вміст 

Цинку, Купруму менший на 12,0–14,3 % (р<0,05–0,001) від таких показників у 

теплу пору року; в сироватці крові корів СВР типу ВНД вміст Феруму менше на 

11,4 % (р<0,001); вміст Мангану в сироватці крові корів СВР типу ВНД більше 

на 8,3–8,8 % (р<0,05) від таких показників у теплу пору року [67, 68, 169, 71, 62, 

72  ]. 
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Таким чином, можна зробити попередній висновок, що пора року має     

вірогідний вплив на обмін речовин, зокрема на обмін макро- і мікроелементів, 

який вона реалізує шляхом кортико-вегетативних регуляторних механізмів, що 

підпорядковані сезонним змінам. 

Наночастинки застосовуються з діагностичною та терапевтичною метою 

в медицини відносно давно, однак їх почали застосовувати у ветеринарії та 

тваринництві досить недавно. З огляду на цілий ряд причин нанопрепарати все 

більше почали розглядати як альтернату антибіотикам та стимуляторам                  

[ 476, 234, 296, 37 ]. Наночастки використовують для доставки поживних 

речовин, біоцидних засобів та інструментів у ветеринарії та тваринництві. 

Випробування ефективності корекції вмісту окремих макро- та мікроелементів 

у організмі корів, із урахуванням їх індивідуальних особливостей, ми 

проводили за допомогою кормової добавки «Гермацинк» [  119 ].  Ця добавка 

мікроелементів призначена для корекції раціонів, підвищення продуктивності 

і резистентності великої рогатої худоби, свиней та птиці. За своїми 

характеристиками, це прозора гомогенна рідина жовтувато-зеленуватого 

кольору з легкою опалесценцією з слабким характерним запахом та 

специфічним кислувато-металевим присмаком. Мікроелементна добавка 

«Гермацинк» містить у своєму складі містить: Магній – 5000 мг/л, Цинк – 500 

мг/л, Германій – 1 мг/л та Церій – 1 мг/л. 

Застосування наночастинок біогенних металів в умовах сьогодення є 

досить перспективним з огляду на те, що вони володіють більшою біологічною 

активністю ніж їх відомі мінеральні форми. Мінеральні форми металів часто є 

досить токсичними і здатні накопичуватись в організмі, тоді, як органічні 

форми металів є природними, мало- або нетоксичні. Крім цього окремі 

наносполуки металів легко засвоюються [39,119], і не потребують 

транспортних систем. Серед усього різноманіття існуючих сполук металів 

особливої уваги заслуговують органічні форми Цинку, Магнію, Германю та 

Церію.  
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Доведено ефективність корекції вмісту окремих макроелементів в крові 

корів з різним типом вищої нервової діяльності та вегетативним статусом, за 

застосовування добавки Гермацинк. У корів з слабким типом вищої нервової 

діяльності вміст Калію в сироватці крові протягом 10 діб після початку 

задавання нанопрепарату збільшується на 16,0 % (р<0,05), Кальцію на 4,7 %. З 

10-ї до 30-ї доби експерименту збільшується вміст Магнію на 14,5 % (р<0,001) 

та збільшується відношення одно- до двовалентних іонів в клітинах крові на  

20 %   (р<0,001)  [  69, 70, 81 ]. Також за впливу добавки Гермацинк в клітинах 

крові корів-симпатикотоніків нормалізується відношення вмісту Натрію до 

Калію, вміст Кальцію, Фосфору та Магнію перестає достовірно відрізнятись 

від показників корів-нормотоніків [ 69  ]. 

Існує велика кількість робіт, присвячених дослідження впливу біогенних 

елементів на біологічні об’єкти [  43, 39, 240  ]. Крім біологічного значення 

Цинку та Магнію (яке розглянуто вище) у комплексній кормовій добавці 

ключове значення мають також Германій та Церій. Так, Гермкній в організмі 

володіє широким спектром біологічної активності. Метал забезпечує 

перенесення Оксигену на тканинному рівні, стимулює імунітет, проявляє 

протигрибкову, противірусну та антибактеріальну дію, стимулює 

продукування інтерферону та є сильним антиоксидантом [  75, 139 ]. Існують 

данні щодо його здатності активувати специфічні імунні клітини [56, 157 ]. 

Задавання мишам водорозчинного органічного з'єднання германію (Ge-132) 

покращує імунні реакції і має виражену антиоксидантну дію   [  50, 223, 224 ]. 

Добавка до раціону щурів Германію цитрату у кількості 200 і 300 мкг/L води 

характеризується активацією гемопоезу, збільшенню резистентності і 

реактивності [ 223, 64, 432  ].Механізм дії церію на організм не зовсім 

зрозумілий. Відмічено, що біологічна активність солей церію в деяких 

випадках може бути обумовлена подібність іонних радіусів Ce3 + і Ca2 +; тому 

іони церію можуть частково заміщати іони кальцію в ряді біомолекул. Це, 

зокрема, може пояснювати антикоагуляційну дію металу та інших сполук 
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лантаноїду. Крім того, солі Церію добре відомі як антиемічні, бактеріостатичні, 

бактерицидні, імуномодулюючі та протипухлинні засоби [218, 211, 89]. 

Доведено ефективність застосовування добавки Гермацинк для корекції 

мікроелементного статусу корів. Після задавання добавки у корів з слабким 

типом вищої нервової діяльності вміст Цинку та Мангану в сироватці крові з 

10-ї до 30-ї доби досліджень збільшується на 16,1 % (р<0,001) та 16,2 %  

(р<0,01), а вміст Купруму в клітинах крові збільшується на 9,0 % (р<0,001). 

Задавання  добавки Гермацинк коровам з різним вегетативним статусом має 

коригуючий вплив на вміст окремих мікроелементів у крові тварин. Зокрема, 

задавання  добавки Гермацинк супроводжується достовірним зростанням з 10-

ї до 30-ї доби вміст Купруму, Феруму та Мангану в клітинах крові корів-

симпатикотоніків на 8,3–12,9 % (р<0,05–0,01) [  69,85, 86 ]. 

Ефективність застосування добавки Гермацинк  отримана за рахунок 

високої біологічної активності її складових, зокрема наночасток біогенних 

металів Цинку, Магнію, Германю та Церію. Отримавши високу ефективність 

фізіологічної корекції вмісту окремих макро- і мікроелементів у різних 

фракціях крові корів, нами було поставлено задачу дослідити вплив згаданої 

добавки на молочну продуктивність худоби залежно від типу вищої нервової 

діяльності та тонусу автономної нервової системи. 

Заключним етапом наших досліджень було визначали продуктивність 

корів з різними параметрами кортико-вегетативної регуляції та її корекція за 

допомогою добавки Гермацинк. Продуктивність оцінювали за показниками 

середньодобового надою та жирністю молока. Крім цього визначали зв'язок 

продуктивності з вмістом окремих макро- і мікроелементів у сироватці та 

клітинах крові корів.На сьогодні уже існує значна кількість даних щодо 

продуктивності різних видів сільськогосподарських тварин з різними типами 

вищої нервової діяльності та різним тонусом АНС. Так, Кравченко-Довга Ю. 

В. встановила, що молочна продуктивність корів СВР типу ВНД становила 

28,6±0,6 кг/добу, що більше на 17,5 % (р<0,01) та 36,4,0 % (р<0,001) від 



347 
 

показників тварин СН та слабкого типу. Причому, найістотніший вплив на 

молочність корів має сила процесів збудження і гальмування у корі великого 

мозку –ղ²ᵪ=0,56; р<0,001, хоча вплив врівноваженості і рухливості коркових 

процесів також достовірний, відповідно ղ² =0,53 (р<0,001) та ղ²ᵪ=0,27 (р<0,05) 

[145, 146 ]. Наші дослідження узгоджуються із цими даними, так, молочна 

продуктивність корів в дослідному господарстві коливається у межах від 13 до 

32 кг/добу. Найвищу молочну продуктивність встановлено у корів СВР типу 

ВНД – 28,2 кг/добу, меншу в тварин СВІ та СН типу – 22,9–26,4 кг/добу і 

найменшу в тварин слабкого типу ВНД – 17,7 кг/добу. Так, слабкого типу ВНД 

молочна продуктивність була достовірно меншою відповідно на 37,2 % 

(р<0,001) відповідно до показників у тварин СВР типу [  70, 85, 64  ].   

Поряд з наявними даними впливу вищої нервової діяльності на 

продуктивність корів, інформація щодо основної якісної характеристики 

молока – його жирності, у розрізі кортико-вегетативних регуляторних 

факторів, відсутня. Жирність молока у корів різних порід залежить від цілого 

ряду факторів: фізіологічного стану, періоду лактації, годівлі, віку і т.д.                  

[ 143,69, 200,  ].Жирність молока у корів в даному господарстві не виходила за 

середні показники вцілому для цієї породи і становила від 3,4 до 3,7 %. 

Найбільша жирність була у молока корів СВР типу (3,65±0,02 %), дещо менша 

у корів СВІ типу (3,64±0,04 %). Слід окремо відмітити достовірно менший 

відсоток жиру в молоці корів СН (3,51±0,03 %) та слабкого (3,49±0,03 %) типу 

ВНД відповідно на 0,14 % (р<0,001) та 0,16 % (р<0,001) порівняно до 

показників корів СВР типу ВНД [ 69  ]. Наші дослідження узгоджуються з 

наявними літературними даними щодо участі автономної нервової системи у 

молоковіддачі [ 145, 200,221 ].  

Так, встановлено, що молочна продуктивність корів з нормальним 

тонусом АНС становила 27,4±1,2 кг/добу, у корів-симпатикотоніків – 25,9±1,7 

кг/добу, а корів-симпатикотоніків середньодобовий удій становив 20,7±1,9 

кг/добу, що вірогідно менше на 20,1 % (р<0,001) та 24,5 % (р<0,001) відповідно 
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до показників у тварин нормо- та ваготоніків. Жирність молока у корів-

нормотоніків становила 3,62±0,04 %, у корів ваго- та симпатикотоніків 

відповідно 3,59±0,05 % та 3,52±0,04 %. 

Слід відмітити, що аналіз вмісту мінерального складу кормів не дає 

повної інформації про його повноцінність за цими речовинами. Так, окремі 

мінеральні сполуки (переважно солі металів) досить погано засвоюються, або 

є навіть токсичними. Нестача біогенних мінеральних елементів у раціонах 

годівлі, або недотримання оптимального їхнього співвідношення призводить 

до порушення обміну речовин, зниження ефективності використання кормів, 

а, отже, продуктивності тварин Тобто розробка нових нетоксичних форм 

металів, які здатні легко засвоюватись, володіють високою біологічною 

активністю є актуальним завданням сучасної науки. Кормова добавки 

Гермацинк являється ефективним засобом підвищення продуктивності 

молочних корів. Так, через 30 діб після початку задавання добавки 

середньодобовий удій молока від корів з сильними типами ВНД збільшився на 

1,8–4,4 % (або на 0,5–1,0 кг/добу), причому його жирність збільшилась на 0,05–

0,06 %. Цікаво відмітити, що у найменш продуктивних тварин кормова добавка 

мала найбільшу ефективність. Зокрема, у корів слабкого типу ВНД 

середньодобовий удій протягом 30 діб збільшився на 13 % (або на 2,3 літри), 

причому вміст жиру в молоці зріс на 0,06 %. Крім цього середньодобовий удій 

молока від корів нормо-, ваго- та симпатикотоніків збільшився відповідно на 

0,7 %, 3,9 % та 11,1 % (або відповідно на 0,2 кг/добу, 1,0 кг/добу та 2,3 кг/добу), 

а жирність молока збільшилась на 0,052–0,053 %.  

За результатами отриманих даних було розроблено і запатентовано 

корисну модель на Спосіб підвищення молочної продуктивності корів, при 

якому коровам в період лактації протягом 30 діб випоюють нанопрепарат 

мікроелементів Mg, Zn, Ge та Се, у дозі 10 мл на добу з вмістом: Mg - 50 мг, Zn 

- 5 мг, Ge та Се - по 0,01 м [ 119  ]. Достатнє надходження мінеральних речовин 

до організму корів забезпечує високий рівень їх резистентності, адаптогенності 
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та є підґрунтям майбутньої високої молочної продуктивності [64]. 

Дослідження Кравченко-Довгої Ю. В. свідчать про наявність вірогідних  

кореляційних зв’язків молочної продуктивності корів з вмістом Феруму, 

Магнію, Купруму, Цинку, Фосфору та Каляю у їх крові –r=0,53–0,67 (р<0,05–

0,01). Аналіз результатів наших досліджень підтверджують і доповнюють 

наявні дані. Так, середньодобовий надій корів прямо пов'язаний з вмістом 

Кальцію (r=0,36; р<0,05), Фосфору (r=0,57; р<0,001), Магнію (r=0,44;    р<0,05), 

Цинку (r=0,45; р<0,01) та Літію (r=0,53; р<0,01) в сироватці крові. Тоді, як 

жирність молока вірогідно пов’язана лише з вмістом Калію (r=0,48; р<0,01), 

Магнію (r=0,36; р< 0,05) та Літію (r= 0,66; р<0,001). [ 156, 64, 149,150 ]. 

Отже, мінеральний гомеостаз у організмі корів, їх молочна 

продуктивність за кількісними та якісними показниками значною мірою 

лімітовані станом кортико-вегетативних регуляторних механізмів – силою, 

врівноваженістю, рухливістю процесів збудження та гальмування в корі 

півкуль великого мозку, а також тонусом автономної нервової системи. Ці 

взаємозв’язки та взаємовпливи можуть змінюватися, як за величиною, так і за 

напрямом внаслідок дії факторів довкілля, зокрема пори року та застосування 

мікроелементної добавки «Гермацинк». Остання може бути використана для 

корекції мінерального обміну в організмі корів, а також для підвищення їх 

продуктивності. Це стосується, насамперед, корів із слабкими корковими 

процесами та неврівноваженим тонусом автономної нервової системи. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішується важлива науково-практична проблема щодо 

встановлення взаємозв’язку та взаємовпливу кортико-вегетативних механізмів 

регуляції мінерального обміну в організмі корів залежно від пори року. За 

результатами дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу 

встановлено взаємозв’язки та взаємовпливи нервових процесів у корі півкуль 

великого мозку й автономній нервовій системі з мінеральним гомеостазом 

корів. Науково обґрунтовано використання мікроелементної добавки 

«Гермацинк» для корекції мінерального гомеостазу та підвищення молочної 

продуктивності корів із різними особливостями вищої нервової діяльності та 

тонусом автономної нервової системи. Розроблено експрес-методику, що 

дозволяє за 20–30 хв експерименту стверджувати про належність тварини до 

відповідного типу вищої нервової діяльності. 

1. Середній показник основних характеристик нервових процесів у корів 

сильного врівноваженого рухливого, сильного врівноваженого інертного, 

сильного неврівноваженого та слабкого типу становить відповідно 3±0 ум. од., 

2,08±0,08, 1,83±0,10 та 1,17±0,10 ум. од. У гурті корів із сильним 

врівноваженим рухливим – 21 %, сильним врівноваженим інертним – 33 %, 

сильним неврівноваженим – 30 % та зі слабким типом вищої нервової 

діяльності – 16 %. Серед цих тварин 57 % нормотоніків, 24 % – 

симпатикотоніків та 19 % – ваготоніків. 

2. Встановлено залежність між типом вищої нервової діяльності та 

вмістом Натрію в клітинах крові (F=10,1>FU=3,01; p<0,001). Вплив 

врівноваженості нервових процесів на вміст Натрію в цільній крові становить 

ղ²х=0,29(p<0,05), а в клітинах крові – ղ²х=0,63 (p<0,001). Сила нервових 

процесів обернено пов’язана з вмістом Натрію в клітинах крові (r=−0,57–0,71; 

p<0,01), а врівноваженість – з його вмістом у цільній крові (r=−0,56; p<0,05) й 

клітинах крові (r=−0,64; p<0,01). Вміст Натрію в клітинах та сироватці крові 

також залежить від вегетативного статусу корів (F=5,31–16,3>FU=3,55; 

p<0,001), причому вплив симпатичного відділу автономної нервової системи 
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суттєвіший порівняно з парасимпатичним. 

3. Вміст Калію у цільній крові, плазмі, сироватці й клітинах крові 

залежить від типу вищої нервової діяльності корів (F=6,33–14,8>FU=3,01; 

p<0,01–0,001). Сила нервових процесів більшою мірою лімітує вміст Калію у 

крові взимку (ղ²х=0,43–0,61; p<0,01–0,001), тоді як врівноваженість – влітку 

(ղ²х=0,49–0,63; p<0,01–0,001). Тонус автономної нервової системи впливає на 

вміст Калію в клітинах крові корів (F=23,4>FU=3,55; p<0,001). Тип вищої 

нервової діяльності корів впливає на вміст Фосфору у цільній крові, її 

сироватці й клітинах крові (F=3,98–6,62>FU=3,01; p<0,05–0,001), а стосовно 

Кальцію – лише в клітинах крові (F=6,33>FU=3,01; p<0,05–0,001). Тонус 

автономної нервової системи у корів влітку вірогідно обернено 

взаємопов’язаний з вмістом Фосфору в цільній крові (r=−0,73; p<0,05), її 

клітинах (r=−0,87;p<0,001) та прямо корелює з вмістом іонізованого Кальцію в 

сироватці крові (r=0,87; p<0,001). 

4. Встановлено вірогідну кореляцію між типом вищої нервової 

діяльності та вмістом Магнію у цільній крові, її сироватці й клітинах крові 

корів (F=5,35–33,8>FU=3,01; p<0,01–0,001). Вміст Магнію у різних фракціях 

крові корів залежить від вегетативного статусу тварин (F=20,4–30,0>FU=3,55; 

р<0,001). Врівноваженість нервових процесів більше впливає на вміст Магнію 

у крові корів, ніж їх сила та рухливість. Зокрема, влітку вплив врівноваженості 

нервових процесів на його вміст в цільній крові становить ղ²х=0,55(p<0,001), а 

в клітинах крові – ղ²х=0,56 (p<0,001). Тонус автономної нервової системи у 

корів обернено пов’язаний із вмістом Магнію в цільній крові, сироватці й 

клітинах крові (r=−0,71–0,91; p<0,01–0,001). 

5. Сила та врівноваженість нервових процесів сильніше впливає на вміст 

Цинку у крові влітку (ղ²х=0,69–0,78; р<0,001), тоді як сила та рухливість – 

взимку. Вміст Цинку в клітинах крові (25,0–27,4 %; p<0,001) нижчий, 

порівнюючи з показниками корів сильного врівноваженого рухливого типу, 

вказує на слабкість коркових процесів. Вегетативний статус корів вірогідно 

впливає на вміст Цинку у цільній крові (F=17,8>FU=3,55; p<0,001). Влітку в 
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цільній крові ваго- та симпатикотоніків його вміст нижчий на 13,9–15,3 % 

(p<0,001) від такого у нормотоніків. 

6. Сила нервових процесів влітку вірогідно лімітує вміст Купруму  

в цільній крові та її сироватці (ղ²х=0,35–0,41; p<0,05–0,01), врівноваженість – в 

цільній крові, сироватці й клітинах крові (ղ²х=0,44–0,52; p<0,01), а рухливість 

– лише в клітинах крові (ղ²х=0,28–0,38; p<0,05). У корів сильного 

неврівноваженого та слабкого типу вищої нервової діяльності вміст Купруму 

в клітинах крові нижчий на 10,2–11,6 % (p<0,05–0,01) від таких показників 

сильного врівноваженого рухливого типу. Тонус автономної нервової системи 

у корів влітку обернено пов’язаний із вмістом Купруму в цільній крові й 

клітинах крові (r=−0,58–0,62; p<0,05). У клітинах крові корів-симпатикотоніків 

вміст Купруму нижчий на 9,4–12,4 % (p<0,05–0,001) від такого у нормотоніків. 

7. Встановлено вплив типу вищої нервової діяльності у корів на вміст 

Феруму у сироватці (F=7,67>FU=3,01; p<0,001), цільній крові 

(F=12,6>FU=3,01; p<0,001) й клітинах крові (F=5,42>FU=3,01; p<0,01). Із 

вмістом Феруму в крові корів корелює сила нервових процесів (r=0,78; 

p<0,001) та їх врівноваженість (r=0,51; p<0,05). Вегетативний статус корів 

вірогідно впливає на вміст Феруму в клітинах крові (F=6,77>FU=3,55; p<0,01) 

та цільній крові (F=8,16>FU=3,55; p<0,01). 

8. Сила нервових процесів впливає на вміст Мангану у цільній крові  

та клітинах крові (r=0,50–0,89; p<0,05–0,001). Влітку у корів слабкого типу  

вищої нервової діяльності вміст Мангану в цільній крові, її сироватці  

та клітинах крові на 12,4–17,5 % (p<0,01–0,001) нижчий за такі показники  

у сильного врівноваженого рухливого типу, а в клітинах крові ваго-  

та симпатикотоніків вміст Мангану нижчий відповідно на 18,4 (p<0,01) та 

11,1 % (p<0,05) від такого у нормотоніків. 

9. Встановлено вірогідну залежність від типу вищої нервової діяльності 

корів вмісту Літію в цільній крові (F=14,8>FU=3,01; p<0,001), її сироватці 

(F=13,2>FU=3,01; p<0,001) й клітинах крові (F=23,1>FU=3,01; p<0,001). У 

корів із слабким типом вищої нервової діяльності вміст Літію в сироватці крові 
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та клітинах крові нижчий відповідно на 12,1 (p<0,05) та 18 % (p<0,05) 

порівняно з такими показниками у сильного врівноваженого рухливого типу. 

Автономна нервова система влітку вірогідно впливає на вміст Літію лише в 

клітинах крові (ղ²х=0,58–0,73; p<0,05–0,01). В клітинах крові корів-

симпатикотоніків вміст Літію вірогідно нижчий на 15,7 % (p<0,05) від такого у 

нормотоніків. 

10. Підтверджено, що найвища молочна продуктивність притаманна 

коровам сильного врівноваженого рухливого типу вищої нервової діяльності 

(28,2 кг/добу), дещо нижча сильного врівноваженого інертного та сильного 

неврівноваженого типу (22,9–26,4 кг/добу). Слабкі коркові процеси 

зумовлюють найнижчу молочну продуктивність (17,7 кг/добу). Серед цих же 

тварин середньодобові надої корів-нормотоніків досягають 27,4±1,2 кг; 

ваготоніків – 25,9±1,7; а симпатикотоніків – 20,7±1,9 кг. Жирність молока 

корів сильних типів вищої нервової діяльності становить 3,51–3,65±0,02 %; 

слабкого – 3,49±0,03 %. Жирність молока у корів нормотоніків становить 

3,62±0,04 %, у ваго- та симпатикотоніків – відповідно 3,59±0,05 та 3,52±0,04 %. 

11. Встановлена ефективність задавання мікроелементної добавки 

«Гермацинк» для корекції мінерального статусу корів, особливо зі слабким 

типом вищої нервової діяльності. Упродовж 10 діб після початку задавання 

добавки у корів цього типу вміст Калію в сироватці крові підвищується на 16 % 

(p<0,05), Кальцію – на 4,7 %; а з 10 до 30 доби експерименту – вміст Магнію 

на 14,5 % (p<0,001), Цинку та Мангану – на 16,1–16,2 % (p<0,01), Купруму в 

клітинах крові – на 9 % (p<0,001). Крім цього, у корів-симпатикотоніків 

встановлено збільшення вмісту Купруму, Феруму та Мангану в клітинах крові 

на 8,3–12,9 % (p<0,05–0,01). 

12. Задавання мікроелементної добавки «Гермацинк» сприяє 

підвищенню продуктивності корів, причому ефективність корекції має 

індивідуальний характер і залежить від параметрів кортико-вегетативної 

регуляції. Найбільший позитивний ефект використання мікроелементної 

добавки мають корови слабкого типу вищої нервової діяльності та із 
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відхиленнями від нормотонії, особливо за підвищеного тонусу симпатичного 

відділу автономної нервової системи. Так, середньодобовий надій і жирність 

молока у корів сильних типів вищої нервової діяльності упродовж 30 діб після 

задавання добавки підвищується відповідно на 1,8–4,4 та 0,05–0,06 %. У корів 

слабкого типу ці показники молочної продуктивності за аналогічний період 

зросли відповідно на 13,0 і 0,06 %. Середньодобовий надій у корів нормо-, 

ваго- та симпатикотоніків збільшився відповідно на 0,7 %, 3,9 та 11,1 %, з 

одночасним підвищенням жирності молока на 0,052–0,053 %. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Для дослідження умовно-рефлекторної діяльності корів у виробничих 

умовах рекомендується експрес-методика, що дозволяє встановити тип 

нервової системи за 20–30 хв експерименту. Розроблений метод спрощує 

процес дослідження вищої нервової діяльності, є доступним для застосування 

як у науковій роботі, так і на виробництві (патент України на корисну модель 

«Спосіб вивчення умовно-рефлекторної діяльності у великої рогатої худоби»). 

2. Для оцінки сили коркових процесів, що найбільшою мірою 

зумовлюють інтенсивність процесів обміну речовин та продуктивність корів, 

пропонується метод, який заснований на тісному взаємозв’язку цього 

показника вищої нервової діяльності та вмісту Калію в цільній крові тварини 

(патентУкраїни на корисну модель «Спосіб оцінки сили нервових процесів у 

великої рогатої худоби»). 

3. З метою покращення фізіологічного стану організму, підвищення 

життєдіяльності та молочної продуктивності корів у період лактації, 

пропонується упродовж 30 діб задавати мікроелементну добавку «Гермацинк», 

яка виготовлена з використанням нанотехнологій (Технічні умови, патент 

України на корисну модель «Спосіб підвищення молочної продуктивності 

корів»). Найбільший позитивний ефект використання дослідженої добавки 

спостерігається у корів слабкого типу вищої нервової діяльності. 

4. Одержані результати пропонуються до використання у навчальному 

процесі при вивченні дисциплін «Фізіологія тварин», «Фізіологія сільсько-

господарських тварин» розділ «Фізіологія вищої нервової діяльності», 

«Біохімія тварин», «Біохімія у тваринництві», «Внутрішні хвороби», 

«Патофізіологія тварин» при підготовці студентів з напрямів «Ветеринарна 

медицина», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та 

при вивченні розділу «Мікроелементне живлення» у закладах вищої освіти 

України. 
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Додаток А 
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добавки Гермацинк у різних фракціях крові тварин). 

7. Журенко О. В. Вплив нервових процесів на кальцієво-фосфорне 

відношення в крові корів у різні пори року. Ветеринарія, технології 

тваринництва та природокористування. 2019. № 4. С. 69–74. 

8. Журенко О. В., Карповський В. І., Криворучко Д. І., Данчук О. В. 

Вегетативні механізми регуляції вмісту Літію в крові корів залежно від  

пори року. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного 

контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок  

і Інституту біології тварин. 2019. Вип. 20. № 2. С. 17–23. (Здобувачем 

визначено тонус автономної нервової системи, досліджено вміст Натрію і 

Калію у крові корів залежно від пори року, узагальнено результати та 

сформульовано висновки). 

9. Журенко О. В. Зв’язок продуктивності тварин з вмістом окремих 

макро- і мікроелементів в різних фракціях крові корів за задавання кормової 

добавки Гермацинк. Науково-технічний бюлетень Державного науково-

дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових 

добавок і Інституту біології тварин. 2020. Вип. 21. № 1. С. 73–79. 

Статті у наукових фахових виданнях України,  

включених до міжнародних наукометричних баз даних 

10. Марченко С. В., Журенко О. В. Кортико-вегетативні механізми 

регуляції вмісту Калію та Натрію у крові корів. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. 2017. 

Вип. 273. С. 241–247. (Здобувачем досліджено типи вищої нервової діяльності 

та тонус автономної нервової системи у корів, проведено аналіз 
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літературних джерел, визначено вміст Калію і Натрію методом атомно-

адсорбційної спектрофотометрії  в полум’яному режимі). 

11. Журенко О. В., Карповський В. І., Данчук О. В. Вегетативні 

механізми регуляції вмісту Натрію і Калію у крові корів залежно від пори  

року. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природо-

користування України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека 

продукції тваринництва. 2018. Вип. 285. С. 301–309. (Здобувачем визначено 

тонус автономної нервової системи, досліджено вміст Натрію і Калію у крові 

корів залежно від пори року, узагальнено результати та сформульовано 

висновки). 

12. Журенко О. В., Кравченко-Довга Ю. В. Вплив основних 

характеристик коркових процесів на вміст Кальцію і Фосфору в крові корів 

залежно від пори року. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія: Ветеринарна медицина, 

якість і безпека продукції тваринництва. 2018. Вип. 293. С. 66–73. (Здобувачем 

визначено типи вищої нервової діяльності, досліджено вміст Кальцію і 

Фосфору в крові корів залежно від пори року, узагальнено результати та 

сформульовано висновки). 

13. Журенко О. В., Карповський В. І., Данчук О. В., Криворучко Д. І. 

Кортикальні механізми регуляції вмісту Феруму в крові корів залежно від пори 

року. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2018. Т. 20. № 83. С. 330–

333. (Здобувачем досліджено типи вищої нервової діяльності у тварин, 

визначено вміст Феруму в різних фракціях крові корів залежно від пори року). 

14. Журенко О. В., Карповський В. І., Данчук О. В., Кравченко-

Довга Ю. В. Вміст Кальцію і Фосфору в крові корів з різним тонусом 

автономної нервової системи. Науковий вісник Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 

2018.Т. 20. № 92. С. 8–12. (Здобувачем досліджено тонус автономної нервової 

системи у корів, проведено аналіз літературних джерел, визначено вміст 
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Кальцію і Фосфору методом атомно-адсорбційної спектрофотометрії в 

полум’яному режимі). 

15. Журенко О. В., Карповський В. І., Данчук О. В. Вплив основних 

характеристик нервових процесів на натрієво-калієве відношення у крові корів. 

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2019. Т. 21. № 95. С. 127–

132. (Здобувачем досліджено показники сили, врівноваженості та рухливості 

коркових процесів у корів, проведено відбір проб крові, здійснено порівняльний 

аналіз отриманих результатів, зроблено висновки). 

16. Журенко О. В., Карповський В. І., Данчук О. В., Гудзь Н. В. 

Взаємозв’язок вмісту Купруму в крові корів з різним тонусом автономної 

нервової системи. Ветеринарна біотехнологія. 2019. № 35. С. 53–62. 

(Здобувачем досліджено тонус автономної нервової системи у корів, 

проведено аналіз літературних джерел, визначено вміст Купруму методом 

атомно-адсорбційної спектрофотометрії в полумʼяному режим, зроблено 

висновки). 

17. Журенко О. В., Карповський В. І., Данчук О. В., Трокоз В. О., 

Криворучко Д. І. Залежність вмісту Магнію в крові корів від пори року  

та тонусу автономної нервової системи. Український часопис ветеринарних 

наук. 2019. № 10 (1). С. 38–44. (Здобувачем визначено тонус автономної 

нервової системи у корів, визначено вміст Магнію, проведено аналіз 

літературних джерел). 

18. Журенко О. В. Корекція вмісту Натрію та Калію у крові корів  

за допомогою кормової добавки Гермацинк із урахуванням типологічних 

особливостей нервової системи. Науковий вісник ветеринарної медицини. 

2020. Вип. 1. С. 96–102. 

19. Журенко О. В., Карповський В. І., Трокоз В. О., Данчук О. В. 

Особливості впливу кормової добавки Гермацинк на мікроелементи  

та вегетативний статус організму продуктивних корів. Наукові горизонти. 

2020. № 01 (86). С. 96–104. (Здобувачем визначено тонус автономної нервової 
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системи у корів, проведено аналіз літературних джерел). 

20. Журенко О. В., Карповський В. І. Особливості вегетативної 

нервової регуляції Кальцію, Фосфору, Магнію в організмі корів за 

застосування кормової добавки Гермацинк. Біоресурси і 

природокористування. 2020. Т. 12. № 1–2. С. 62–70. (Здобувачем визначено 

тонус автономної нервової системи у корів, досліджено вміст Кальцію, 

Фосфору, Магнію у різних фракціях крові тварин за застосування 

мікроелементної добавки Гермацинк, сформульовано висновки). 

21. Журенко О. В., Карповський В. І., Трокоз В. О., Криворучко Д. І. 

Мінеральний гомеостаз у тварин із урахуванням типологічних особливостей 

нервової системи за застосування кормової добавки. Наукові доповіді 

Національного університету біоресурсів і природокористування України.  

2020. № 1 (83). URL: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.01.011. 

(Здобувачем визначено типи вищої нервової діяльності, досліджено 

мінеральний гомеостаз у тварин, зроблено висновки). 

22. Журенко О. В. Кортико-вегетативні механізми регуляції обміну 

Мангану в крові корів. Український часопис ветеринарних наук. 2020. 

№ 11 (1). С. 88–97. 

23. Журенко О. В., Карповський В. І. Продуктивність корів з різними 

параметрами кортико-вегетативної регуляції та її корекція за допомогою 

кормової добавки Гермацинк. Наукові горизонти. 2020. № 4 (89). С. 101–107. 

(Здобувачем досліджено типи вищої нервової діяльності та тонус автономної 

нервової системи у корів, визначено продуктивність тварин, зроблено 

висновки). 

Стаття у науковому виданні іншої держави,  

включеному до міжнародних наукометричних баз даних 

24. Danchuk O. V., Karposvkii V. I., Tomchuk V. A., Zhurenko O. V., 

Bobryts’ka O. M., Trokoz V. O. Temperament in cattle a method of evaluation  

and main characteristics. Neurophysiology. 2020. № 52. Р. 73–79. (Здобувачем 
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проведено аналіз літературних джерел, експериментальні дослідження  

і опрацьовано їх результати). 

Патенти України на винахід та корисну модель 

25. Карповський В. І., Трокоз В. О., Данчук О. В, Криворучко Д. І., 

Журенко О. В. Патент на корисну модель № 133502 Україна. A01K 67/00. 

Спосіб вивчення умовно-рефлекторної діяльності у великої рогатої худоби. 

Заявник і патентовласник Національний університет біоресурсів і природо-

користування України. № u2018 10867; заявлено 02.11.2018; опубліковано 

10.04.2018. Бюл. № 7. (Здобувачем проведено та досліджено типологічні 

особливості вищої нервової діяльності у великої рогатої худоби, опрацьовано  

їх результати). 

26. Карповський В. І., Трокоз В. О., Журенко О. В., Данчук О. В, 

Криворучко Д. І., Кравченко-Довга Ю. В., Сисюк Ю. О. Патент на корисну 

модель № 133522 Україна. A01K 67/00, G01N 33/49. Спосіб оцінки сили 

нервових процесів у великої рогатої худоби. Заявник і патентовласник 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

№ u2018 11068; заявлено 09.11.2018; опубліковано 10.04.2018. Бюл. № 7. 

(Здобувачем проведено експериментальні дослідження з визначення 

типологічних особливостей вищої нервової діяльності у великої рогатої 

худоби). 

27. Карповський В. І., Каплуненко В. Г., Данчук О. В, Трокоз В. О., 

Журенко О. В., Криворучко Д. І. Патент на корисну модель № 134836 

Україна. A23K 20/20, А23К 50/10. Спосіб підвищення молочної 

продуктивності корів. Заявник і патентовласник Національний університет 

біоресурсів і природо-користування України. № u2018 12325; заявлено 

11.12.2018;опубліковано 10.06.2019. Бюл. № 11. (Здобувачем визначено 

показникипродуктивності у корів, оформлено заявку на патент). 

28. Карповський В. І., Трокоз В. О., Журенко О. В., Данчук О. В., 

Криворучко Д. І., Кравченко-Довга Ю. В., Сисюк Ю. О. Патент № 122019 

Україна. Спосіб оцінки сили нервових процесів у великої рогатої худоби. 
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Заявник і патентовласник Національний університет біоресурсів і природо-

користування України. № u2018 11066; заявлено 09.11.2018; опубліковано 

25.08.2020. Бюл. № 16. (Здобувачем проведено оцінку та зроблено висновки  

щодо сили нервових процесів у великої рогатої худоби, підготовлено матеріал  

для патентування). 

 Авторське свідоцтво на науковий твір 

29. Журенко О. В., Карповський В. І., Данчук О. В., Криворучко Д. І. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85830 Україна. 

Кортикальні механізми регуляції вмісту Феруму в крові корів залежно від пори 

року. Заявник та патентовласник Національний університет біоресурсів  

і природокористування України. № 86159; заявлено 17.12.2018 р. (Здобувачем 

досліджено типи вищої нервової діяльності у тварин, визначено вміст Феруму 

в крові корів залежно від пори року). 

Технічні умови 

30. Карповський В. І., Каплуненко В. Г., Трокоз В. О., Данчук О. В., 

Криворучко Д. І., Журенко О. В., Тесарівська У. І. Добавка мікроелементна 

кормова «Гермацинк». 18 с. (Здобувачем проведено дослідження з визначення 

впливу мікроелементної добавки «Гермацинк» на організм тварин). 

Науково-практичні рекомендації  

31. Карповський В. І., Мазуркевич А. Й., Трокоз В. О., Криворучко Д. І., 

Кладницька Л. В., Журенко О. В., Голопура С. І., Костенко В. М., 

Кобиш А. І., Постой Р. В., Шапошник В. М., Білоконь О. В. Механізми нейро-

ендокринної регуляції функцій організму тварин та фізіологічні методи їх 

корекції: методичні рекомендації. К., 2011. 30 с. (Затверджено та 

рекомендовано до друку Науково-технічною радою Державного Комітету 

ветеринарної медицини Кабінету Міністрів України, протокол № 1 від 23 

грудня 2010 року. Здобувачем досліджено типологічні особливості вищої 

нервової діяльності у тварин, узагальнено результати та підготовлено 

матеріали до друку). 

32. Карповський В. І., Мазуркевич А. Й., Трокоз В. О., Криворучко Д. І., 
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Постой Р. В., Шапошник В. М., Кладницька Л. В., Журенко О. В., 

Білоконь О. В. Трокоз А. В., Шестеринська В. В., Василів А. П. Обмінні 

процеси в організмі тварин різних типів вищої нервової діяльності та їх 

регуляція: методичні рекомендації. К., 2013. 30 с. (Затверджено та 

рекомендовано до друку Науково-методичною радою Державної ветеринарної 

та фітосанітарної служби України, протокол № 1 від 21 грудня 2012 року. 

Здобувачем досліджено типологічні особливості вищої нервової діяльності у 

тварин, узагальнено результати та підготовлено матеріали до друку). 

   Навчальний посібник 

33. Мазуркевич А. Й., Карповський В. І., Камбур М. Д., Трокоз В. О., 

Степченко Л. М., Бублик В. М., Головач П. І., Грибан В. Г., Дерев’янко І. Д., 

Журенко О. В., Замазій А. А., Кладницька Л. В., Криворучко Д. І., 

Ніщеменко М. П. Фізіологія тварин: навчальний посібник. К., 2012. 420 с. 

(Здобувачем узагальнено і оформлено матеріали розділу 14 «Вища нервова 

діяльність»). 

34. Мазуркевич А. Й., Трокоз В. О., Карповський В. І., Степченко Л. М., 

Камбур М. Д., Федорук Р. С., Ніщеменко М. П., Замазій А. А., 

Стояновський В. Г., Данчук В. В., Кладницька Л. В., Журенко О. В., 

Криворучко Д. І. Фізіологія сільськогосподарських тварин: навчальний 

посібник. К., 2014. 455 с. (Здобувачем узагальнено та оформлено матеріали 

розділу 13 «Вища нервова діяльність» та розділ 18 «Фізіологія продуктивності 

сільськогосподарських тварин»). 

Тези наукових доповідей 

35. Сисюк Ю. А., Кравченко-Довга Ю. В., Журенко О. В. Кортико-

вегетативні механізми регуляції вмісту Цинку в організмі корів. Біологія 

тварин. 2016. Т. 18. № 4. С. 185. (Здобувачем здійснено дослідження типів 

вищої нервової діяльності корів, визначено вміст Цинку у крові, підготовлено 

матеріали до друку). 

36. Карповський В. І., Журенко О. В., Трокоз В. О., Постой Р. В., 

Сисюк Ю. О., Кравченко-Довга Ю. В., Ландаренко Л. С. Взаємозв’язок 
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кортико-вегетативних механізмів регуляції в організмі корів. Проблеми 

ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва: XV 

Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу та аспірантів, м. Київ, 19–20 травня 2016 року: тези доповіді. К., 2016. 

С. 48–49. (Здобувачем здійснено дослідження типів вищої нервової діяльності 

та тонусу автономної нервової системи у корів, проведено статистичний 

аналіз). 

37. Карповський В. І., Журенко О. В., Сисюк Ю. О., Кравченко-

Довга Ю. В., Ландаренко Л. С. Показники умовно-рефлекторної діяльності  

у корів з різним тонусом автономної нервової системи. Актуальні проблеми 

фізіології тварин: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса,  

23–25 травня 2016 року: тези доповіді. К., 2018. С. 19. (Здобувачем визначено 

умовно-рефлекторну діяльність та тонус автономної нервової системи у 

корів, підготовлено матеріали до друку). 

38. Марченко С. О., Журенко О. В. Вміст калію та натрію у плазмі крові 

корів різних типів вищої нервової діяльності. Молоді вчені у вирішенні 

актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини:  

ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, м. Львів, 

8–9 грудня 2017 року: тези доповіді. 2017. Т. 19. № 4. С. 128. (Здобувачем 

здійснено дослідження типів вищої нервової діяльності, зроблено відбір проб 

крові, підготовлено матеріали до друку). 

39. Журенко О. В., Карповський В. І., Марченко С. В. Вегетативні 

механізми регуляції вмісту Феруму в крові корів. Актуальні проблеми 

фізіології тварин: Міжнародна науково-практична конференція, м. Чернігів, 3–

5 травня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 35. (Здобувачем визначено тонус 

автономної нервової системи у корів, проведено аналіз літературних джерел). 

40. Журенко О. Вміст Магнію в крові корів різних типів вищої нервової 

діяльності залежно від пори року. Молоді учені у вирішенні актуальних 

проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини: ХVІI 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Львів, 6–
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7 грудня 2018 року: тези доповіді. Львів, 2018. Т. 20. № 4. С. 101. 

41. Здовбель І., Журенко О. Співвідношення одно- та двовалентних 

іонів у крові корів з різними типами вищої нервової діяльності. Молоді вчені  

у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної 

медицини: ХVIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

учених, м. Львів, 5–6 грудня 2019 року: тези доповіді. Львів, 2019. Т. 21. № 3. 

С. 117 (Здобувачем досліджено типи вищої нервової діяльності у тварин, 

визначено співвідношення одно- та двовалентних іонів у крові, підготовлено 

матеріал до друку). 

42. Журенко О. В., Карповський В. І. Вплив основних характеристик 

нервових процесів на натрієво-калієве відношення у крові корів. Актуальні 

проблеми фізіології та біохімії тварин: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 28 травня 2019 року: тези доповіді. К., 2019. С. 23. 

(Здобувачем опрацьовано літературні джерела, визначено вплив нервових 

процесів на натрієво-калієве відношення). 

43. Журенко О. В., Карповський В. І. Вміст Кальцію у крові корів  

з різним вегетативним статусом. Сучасні тенденції ветеринарної освіти  

та науки: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 9 жовтня  

2019 року: тези доповіді. К., 2019. С. 73. (Здобувачем визначено тонус тварин, 

вміст Кальцію у крові, проведено кореляційний і двофакторний дисперсійний 

аналіз та сформульовано висновки). 

44. Марченко С. В., Журенко О. В. Вміст Феруму в крові корів різних 

типів вищої нервової діяльності. Цілі сталого розвитку третього  тисячоліття: 

виклики для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 23–25 травня 2019 року: тези доповіді. К., 2019. Т. 3. 

С. 239. (Здобувачем досліджено типи вищої нервової діяльності, визначено 

вміст Феруму в крові корів, проведено огляд літературних джерел, 

підготовлено матеріали до друку). 

45. Журенко О. В., Карповський В. І., Трокоз В. О. Содержание Лития  

в крови коров с различными типами высшей  нервной деятельности. 
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Международная научно-практическая конференция, посвящена 70-летию РУП 

«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь, 19–20 декабря 2019 года: 

тезисы доклада. Жодино, 2019. С. 449–454. (Здобувачем виконано дослідження 

типів вищої нервової діяльності, визначено вміст Літію у крові, 

сформульовано висновки). 
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Акти про впровадження результатів дисертаційної  

роботи у навчальний процес на кафедрах: 
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