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Вступ. Енергетичний обмін був, є і буде залишатися основним у функціонуванні 

будь-яких органів. Більшість фізіологічних процесів перебігають з використанням енергії 

макроергічних зв'язків АТФ, які синтезуються в ході біохімічних реакцій гліколізу та 

циклу трикарбонових кислот або за рахунок протонного градієнту між мембранами 

мітохондрій. Враховуючи це, дослідження окислювальних енергетичних процесів у 

тканинах організму є актуальним.  

Аналіз останніх досягнень та публікацій. Вивченню енергетичного обміну у 

жуйних тварин присвячені наукові праці багатьох вітчизняних [1, 2, 3] і зарубіжних [4, 5, 

7] дослідників. Водночас, розуміння біоенергетичних процесів в організмі тварин 

неможливе без їх комплексного вивчення з урахуванням віку тварин та органних 

особливостей тканинного дихання.  

Враховуючи, що вони до цього часу є остаточно не з’ясованими, метою нашої 

роботи було дослідити інтенсивність тканинного дихання у великої рогатої худоби і овець 

в онтогенезі. 

Матеріали і методи досліджень. Вивчення вікових особливостей енергетичних 

тканинних процесів проводили на великій рогатій худобі чорно-рябої породи віком  

20–60 діб, 4,5–6 та 18–20 місяців, а також на коровах 3–4 і 10–13-річного віку. Крім того, 

аналогічні показники визначали у овець породи прекос 20-60-добового, 4,5-6 місячного, а 

також  2–3- і 8–10-річного віку. 

Інтенсивність дихання визначали в печінці, сідничних м’язах, щитоподібній залозі 

та корі головного мозку монометричним методом за допомогою апарату Варбурга. Як 

інкубаційне середовище використовували Кребс-Рінгер-фосфатний буфер з рН 7,35, а 

сама інкубація тканин тривала 2 год. за температури +37°С. 

Зразки тканин печінки і м’язів відбирались методом біопсії (Стояновський С.В. і 

співавт., 1971), а кори головного мозку і щитоподібної залози – відразу після забою 

тварин. 



В.Г. Грибан, В.Г. Єфімов, В.М. Ракитянський Вікові особливості тканинного дихання у 

жуйних тварин // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. – 

2012. - № 37. – С. 23-25. 

 

 

Отримані дані статистично опрацьовували. 

Результати і обговорення. Наші дослідження засвідчили, що інтенсивність 

тканинного дихання у великої рогатої худоби різного віку є найвищою в корі головного 

мозку і, дещо нижче, в м’язах (табл. 1). 

 

Таблиця 1. 

Інтенсивність тканинного дихання у великої рогатої худоби в онтогенезі (n=10-30) 

 

Менш інтенсивно, ніж у корі головного мозку і м’язах, перебігають окислювальні 

процеси в печінці і щитоподібній залозі великої рогатої худоби. Водночас, слід відмітити, 

що у корів під час лактації рівень тканинного дихання в щитоподібній залозі вищий, ніж в 

печінці. Напевне, це відображає більший рівень інтенсивності енергетичного обміну у 

тварин в період інтенсивного лактопоезу, що узгоджується з літературними даними [3]. 

Найвищі показники тканинного дихання у овець усіх вікових груп (табл. 2) 

притаманні корі головного мозку, а потім, в порядку зменшення, – м’язам, печінці та 

щитоподібній залозі. Це може бути пояснено значними енергетичними витратами на 

підтримання трансмембранного потенціалу нервових клітин за рахунок функціонування 

Na
+
-К

+
-АТФ-ази [6]. 

Тканина Показник 
Вікова група 

20-60 діб 4,5-6 міс. 18-20 міс. 3-4 роки 8-10 років 

Печінка 

Споживання О2, мкл/мг 4,60±0,12 3,90±0,07 2,90±0,08 2,50±0,05 2,10±0,07 

Виділення СО2, мкл/мг 3,50±0,11 3,10±0,08 2,00±0,06 1,80±0,06 1,50±0,07 

Дихальний коефіцієнт 0,78±0,01 0,78±0,01 0,70±0,01 0,76±0,01 0,72±0,01 

Скелетні 

м’язи  

Споживання О2, мкл/мг 8,50±0,19 6,40±0,09 5,50±0,16 5,50±0,12 4,40±0,12 

Виділення СО2, мкл/мг 8,10±0,22 6,00±0,12 5,00±0,14 5,20±0,18 3,70±0,15 

Дихальний коефіцієнт 0,95±0,01 0,94±0,01 0,92±0,01 0,94±0,02 0,83±0,02 

Кора 

головного 

мозку 

Споживання О2, мкл/мг 8,08±0,26 7,38±0,38 6,77±0,30 6,58±0,17 6,04±0,15 

Виділення СО2, мкл/мг 6,45±0,11 6,07±0,50 5,68±0,26 5,94±0,11 5,53±0,08 

Дихальний коефіцієнт 0,80±0,02 0,82±0,02 0,81±0,02 0,94±0,03 0,91±0,01 

Щито-

подібна 

залоза 

Споживання О2, мкл/мг 3,33±0,12 2,64±0,17 2,60±0,15 2,62±0,09 2,40±0,09 

Виділення СО2, мкл/мг 2,10±0,11 1,88±0,15 1,78±0,20 1,91±0,06 1,78±0,07 

Дихальний коефіцієнт 0,80±0,01 0,74±0,02 0,74±0,01 0,73±0,02 0,75±0,01 

Примітка: тканинне дихання печінки та м’язів наведено в розрахунку на 1 мг сухої речовини, а кори 

великих півкуль і щитоподібної залози – на 1 мг сирої тканини. 
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Таблиця 2  

 

Інтенсивність тканинного дихання у овець в онтогенезі (n=10-25) 

Примітка: тканинне дихання печінки та м’язів наведено в розрахунку на 1 мг сухої речовини, а кори 

великих півкуль і щитоподібної залози – на 1 мг сирої тканини. 

 

За величиною дихального коефіцієнту досліджених нами тканин великої рогатої 

худоби і овець на першому місці перебувають м’язи, дещо нижчим є його рівень в корі 

головного мозку і найнижчий – в печінці та щитоподібній залозі. 

З віком у великої рогатої худоби і овець характерним є зниження споживання 

кисню та виділення вуглекислого газу печінкою, тоді як на ранніх етапах постнатального 

онтогенезу спостерігається збільшення цих показників. Тканинне дихання печінки у овець 

усіх вікових груп було інтенсивніше порівняно з великої рогатою худобою. 

Нами не встановлено видових особливостей дихального коефіцієнту печінки. 

Напевне, низькі його величини свідчать про те, що основним джерелом енергії в цьому 

органі жуйних є жири. 

В процесі постнатального онтогенезу як у великої рогатої худоби, так і в овець 

інтенсивність тканинного дихання скелетних м’язів знижується. Водночас, міжвидова 

його різниця характеризується вищими показниками в телят порівняно з ягнятами. У корів 

і вівцематок 3-річного віку досліджені показники знаходяться приблизно на однаковому 

Тканина Показник 

Вікова група 

ягнята 

20-60 діб 

ягнята 

4,5-6 міс. 

2-3-річні 

вівці 

вівці старше 8 

років 

Печінка 

Споживання О2, мкл/мг 5,30±0,12 5,40±0,21 3,30±0,07 2,78±0,06 

Виділення СО2, мкл/мг 4,00±0,12 3,90±0,16 2,40±0,06 2,00±0,06 

Дихальний коефіцієнт 0,75±0,01 0,72±0,01 0,73±0,01 0,72±0,01 

М’язи 

Споживання О2, мкл/мг 7,40±0,17 6,50±0,24 4,90±0,20 4,70±0,20 

Виділення СО2, мкл/мг 6,80±0,19 6,20±0,20 4,60±0,19 4,30±0,21 

Дихальний коефіцієнт 0,91±0,01 0,94±0,01 0,95±0,01 0,91±0,01 

Кора 

головного 

мозку 

Споживання О2, мкл/мг 7,80±0,29 6,70±0,28 7,00±0,37 5,92±0,36 

Виділення СО2, мкл/мг 6,10±0,31 5,81±0,23 6,20±0,24 5,27±0,25 

Дихальний коефіцієнт 0,80±0,01 0,85±0,02 0,91±0,02 0,90±0,03 

Щито-

подібна 

залоза 

Споживання О2, мкл/мг 2,01±0,30 1,75±0,05 1,84±0,22 2,10±0,10 

Виділення СО2, мкл/мг 1,59±0,08 1,32±0,04 1,34±0,15 1,60±0,06 

Дихальний коефіцієнт 0,79±0,02 0,75±0,01 0,73±0,02 0,75±0,03 
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рівні, але серед старих тварин споживання кисню і виділення вуглекислого газу 

сідничними м’язами дещо вище у овець порівняно з коровами. 

Дихальний коефіцієнт м’язової тканини у всіх вікових групах є високим. Це 

свідчить про те, що основним енергетичним субстратом для м’язів є вуглеводи. 

Динаміка вікових змін тканинного дихання у корі головного мозку жуйних 

свідчить: після деякого зниження його інтенсивності в ранньому віці, воно стабілізується 

у дорослих тварин і лише в процесі старіння знову знижується. Дихальний коефіцієнт 

кори головного мозку з віком зростає, що свідчить про наростання в онтогенезі ролі 

вуглеводів як джерела енергії для нейронів головного мозку. Водночас, в молодих тварин, 

очевидно, є високим рівень використання глюкогенних амінокислот, що і пояснює 

встановлені зміни. 

Щитоподібна залоза має регулюючий вплив на інтенсивність і спрямованість 

обміну речовин і енергії, а також ріст тварин і функціональну активність центральної 

нервової системи. Найвищою інтенсивність окислювальних процесів в щитоподібній 

залозі є в перші місяці постнатального онтогенезу, після чого з віком поступово 

знижується. Поряд із цим, незалежно від віку, у великої рогатої худоби показники 

тканинного дихання в щитоподібній залозі були вищими, що вказує на її більшу 

функціональну активність. 

Дихальний коефіцієнт щитоподібної залози з віком у овець та великої рогатої 

худоби суттєвих змін не зазнавав і мав достатньо низькі значення, що може свідчити про 

переважаючу роль жирів у забезпеченні біоенергетичних процесів в ній. 

Висновки. На ранніх етапах постнатального онтогенезу у жуйних тварин 

відзначається найвища інтенсивність тканинного дихання кори головного мозку, м’язів, 

печінки і щитоподібної залози, а серед окремих тканин найбільші показники має кора 

головного мозку.  
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В.Г. Грибан, В.Г.  Ефимов, В.Н. Ракитянский  

Возрастные особенности тканевого дыхания у жвачных животных 

В статье показаны возрастные особенности тканевого дыхания у крупного 

рогатого скота и овец в печени, скелетных мышцах, щитовидной железе и коре головного 

мозга. Установлено, что наивысшая интенсивность тканевого дыхания характерна для 

молодняка, а среди исследованных тканей – коре головного мозга.  

Ключевые слова: жвачные, тканевое дыхание, печень, мышцы, кора мозга, 

щитовидная железа. 
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V. Gryban, V. Yefimov, V. Rakytyans’kyy. 

Age features of tissue respiration in ruminants 

The article shows the age characteristics of tissue respiration in cattle and sheep in the 

liver, skeletal muscle, thyroid gland and cerebral cortex. It is established that the highest 

intensity of tissue respiration is characteristic for young animals, and among the tissues 

examined – for the cerebral cortex. 

Key words: ruminants, tissue respiration, liver, muscle, cerebral cortex, thyroid gland. 


