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Особливості легеневого дихання та енергетичних процесів у корів 

голштинської та сірої української порід 

 

В.Г. Грибан, В.Г. Єфімов, В.М. Ракитянський, Т.Л. Спіцина 

 

Наводяться результати досліджень газоенергетичного обміну в корів 

голштинської та сірої української порід в умовах степової зони України. 

Встановлено, що голштинська худоба має більш високі показники вентиляції 

легенів, споживання кисню та теплопродукції, що обумовлено більш 

інтенсивним обміном речовин. 

 

Про інтенсивність та характер фізіологічних процесів, які відбуваються в 

організмі тварин, найбільш об’єктивно можна судити по газоенергетичному 

обміну як інтегральному показнику, що відображає утворення продуктів 

окиснення в організмі, розкриваючи рівень та направленість загального обміну 

речовин. З одного боку, кисень, потрапляючи до тканин тіла, бере участь у 

процесах внутрішньоклітинного обміну, на основі якого відбувається 

новоутворення, розпад клітин і виділення необхідної для існування організму 

кінетичної і теплової енергії, а з іншого боку, утворюється вуглекислота. 

Газоенергетичний обмін, включаючи взаємопов’язані процеси забезпечення 

тварин киснем і виведення вуглекислоти, відображає зв'язок організму із 

зовнішнім середовищем, свідчить про інтенсивність використання і 

перетворення поживних речовин і є в такий спосіб основним показником 

метаболічного статусу тварин, який визначає їх продуктивність. 

Велика кількість робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників присвячена 

вивченню газоенергетичного обміну у великої рогатої худоби під впливом 

багатьох факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Багатьма дослідами доведено, що легеневий газообмін, теплопродукція і 

тепловіддача залежать від температури зовнішнього середовища, породи, віку 

тварин, умов годівлі та утримання. Так, у разі підвищення температури повітря 

частота дихання і легенева вентиляція підсилюються, проте теплопродукція 

суттєво не знижується [6]. У постнатальному онтогенезі вищі показники 

газоенергетичного обміну відзначаються в молодняку 20–60-добового віку, 

потім зафіксовано їх зниження у тварин 20-21-місячного віку, з подальшим 

підвищенням на 3–4-й рік життя. Найнижчу інтенсивність перебігу 

енергетичних процесів зафіксовано в корів 10–13-річного віку [2, 7, 8]. На 

газоенергетичний обмін впливають також рівень годівлі [4], продуктивність [7] 

та фізична робота [10]. 

Значного впливу на інтенсивність енергетичних процесів завдають 

породні особливості. За деякими даними, у тварин молочних порід показники 

газоенергетичного обміну в порівнянні з м’ясними вищі [3, 7]. Інші автори 

вказують, що в м’ясних порід на пасовищі енергетичні процеси дещо вищі [5], 

але, на нашу думку, це пов’язано більше з дією фізичних факторів середовища 

та руховою активністю, ніж з породою. 
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Дані щодо газообміну в м’ясної та молочної худоби в зоні Степу України 

вивчені недостатньо, фрагментарно і потребують уточнення. У той самий час 

накопичення, систематизація і порівняльний аналіз даних дослідів з вивчення 

газообміну в окремих порід тварин наближає нас до розуміння фізіологічної 

суті змін, які відбуваються в організмі в процесі його життєдіяльності і які в 

певній мірі можуть бути об’єктивними показниками під час оцінки 

господарсько-корисних якостей окремих порід та їх помісей. 

Метою нашої роботи було вивчення легеневого газообміну та 

теплопродукції у чистопорідних корів голштинської та сірої української порід в 

умовах степової зони України. 

Матеріали та методи досліджень. Роботи проводили в умовах ТОВ 

«Агро-Овен» та ДГ «Поливанівка» Магдалинівського району 

Дніпропетровської області на 20 коровах голштинської та 20 коровах сірої 

української порід 4–5-річного віку, через 3–4 місяці після отелення. 

Дослідженням передував підготовчий період терміном 14 діб, під час якого 

тварин привчали до маски, утримували стійлово та за однакових раціонів.  

Легеневий газообмін досліджували масковим методом. Об’єм 

видихуваного повітря визначали за допомогою сухого газового лічильника 

протягом 5 хв із подальшим перерахунком на 1 хв і переведенням його до 

нормальних умов. Середню пробу повітря відбирали в газоприймач і потім 

досліджували на газоаналізаторі модифікації В.Г. Грибана [1], як поглинаючі 

використовували розчини пірогалолу та їдкого калію. Одержані дані 

статистично обробляли. 

Результати досліджень та їх аналіз. Показники легеневого газообміну в 

корів сірої української і голштинської порід різняться. Нами встановлено, що 

кількість дихальних рухів у сірої української худоби була більшою на 15,4 % 

(Р˂0,001), але показники вентиляції легенів і глибини дихання в голштинських 

корів були вищими, ніж у сірих українських, на 10,9 % (Р˂0,01) та 28,6 % 

(Р˂0,001) відповідно (таблиця). Отже, більш рідке дихання в голштинських 

корів компенсується його поглибленням, у результаті чого зростає рівень 

вентиляції легенів. На нашу думку ,це пояснюється більшою дихальною 

поверхнею легенів у корів голштинської породи. 

Подібна тенденція спостерігається і відносно показників 

газоенергетичного обміну. Так, споживання кисню коровами гоштинської 

породи було вищим на 28,3 % (Р˂0,001). Варто відзначити, що вірогідної 

різниці між величиною дихального коефіцієнта у тварин обох порід нами не 

виявлено. Цей факт вказує на відсутність різниці в розпаді в організмі корів 

голштинської та сірої української породи білків, жирів і вуглеводів. Загальна 

теплопродукція в голштинських корів була на 14,6 % вища (Р˂0,01). 

Виявлені нами закономірності спостерігалися і щодо відносних 

показників легеневого дихання та газоенергетичного обміну. Рівень легеневої 

вентиляції у корів сірої української породи в розрахунку на 1 кг маси тіла був 

меншим на 8,1 % (Р˂0,05). Кількість спожитого кисню реєструвалась більшою 

в голштинської худоби на 14,2 % (Р˂0,01). За умови майже однакового 

дихального коефіцієнта таким же чином різнилася й теплопродукція. 
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Таблиця 

Показники легеневого дихання та газоенергетичного обміну в корів 

голштинської та сірої української порід  

Показник Порода 

голштинська сіра українська 

Частота дихальних рухів за 1 хв 17,81±0,24 20,56±0,29*** 

Вентиляція легень, л/хв 80,59±0,75 72,56±2,61** 

Глибина дихання, л 4,54±0,06 3,53±0,12*** 

Вентиляція легенів, л/хв/кг 0,137±0,001 0,126±0,004* 

Спожито кисню, л/хв 3,89±0,11 3,14±0,09*** 

Виділено вуглекислоти, л/хв 3,24±0,09 2,81±0,10** 

Дихальний коефіцієнт 0,832±0,003 0,827±,003 

Теплопродукція, кДж/хв 78,78±2,16 68,77±2,59** 

Спожито кисню, мл/хв/кг 6,59±0,17 5,77±0,21** 

Виділено СО2, мл/хв/кг 5,48±0,15 4,77±0,17** 

Теплопродукція, кДж/год/кг 8,01±0,21 7,01±0,25** 

*Р˂0,05; **Р˂0,01; ***Р˂0,001 

 

Різниця в отриманих результатах може бути пояснена різним напрямком 

господарського використання корів досліджуваних порід. У голштинської 

худоби, яка є типовою молочною породою, значна кількість енергії 

витрачається на процеси синтезу молока [9]. Потреба в ній забезпечується за 

рахунок вищої інтенсивності обмінних процесів, що обумовлює підвищення 

споживання кисню. Більша глибина дихання та менша його частота в 

голштинських корів забезпечують більш повний обмін газів у легенях між 

повітрям, що вдихається, і кров’ю.  

Висновки. Отримані в результаті наших досліджень дані щодо легеневого 

газообміну та теплопродукції свідчать про те, що голштинські корови 

відрізняються більш високим рівнем вентиляції легенів, споживанню кисню та 

теплопродукції, ніж корови сірої української породи. Менша частота дихальних 

рухів у голштинської худоби компенсується більшою глибиною дихання. 

Різниці в дихальному коефіцієнті не виявлено. Зафіксовані нами відмінності 

пов’язані з різним напрямком продуктивності цих порід. 
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