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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АлАТ        – аланінамiнотрансфераза 

АсАТ        – аспартатамiнотрансфераза 

КК         – креатинкіназа 

ГГТ         – γ – глютамілтранспептидаза 

АТФ         – аденозинтрифосфорна кислота 

АДФ         – аденозиндифосфорна кислота 

СТГ          – соматотропний гормон 

ІФР           – інсуліноподібний фактор росту 

ГГ             – гідрогумат 

МЕ            – мікроелементи 

ОР             – основний раціон 

СРР          – суха речовина раціону 

CuSO4      – мідь сірчанокисла 

CoCl2        – кобальт хлористий 

KJ             – калій йодистий  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Забезпечення населення достатньою кількістю 

продуктів харчування є невід’ємною складовою частиною комплексу заходів, 

які визначають продовольчу безпеку України. Продовольча безпека 

неможлива без стабільного розвитку тваринництва, зокрема, молочного 

скотарства – галузі, що є традиційною для тваринницьких господарств 

України. Останнім часом вона вдосконалюється за рахунок розведення порід 

із спадково високим потенціалом молочної продуктивності, в основному – 

голштинської породи великої рогатої худоби [5, 34]. 

Важливо відмітити, що степова зона України характеризується своїми 

еколого-господарськими особливостями в порівнянні з регіонами світу, де 

була виведена та широко розводиться голштинська порода [34, 95, 96]. Це 

певним чином впливає на перебіг процесів обміну речовин в організмі тварин 

цієї породи в процесі адаптації й обумовлює необхідність вивчення 

метаболічного статусу високопродуктивних корів та пошуку засобів його 

корекції.  

Газоенергетичний обмін як інтегральний показник метаболізму є 

інформативним щодо адаптивних можливостей тварин, їх резистентності та 

здатності до збереження індивідуального існування [27, 132, 189, 313]. Між 

обміном енергії і метаболізмом білків в організмі тварин існує тісний 

взаємозв’язок, який обумовлений цілою низкою процесів. Зокрема, ці види 

обміну нерозривно переплітаються і сукупно обумовлюють прояв життя і 

реалізацію продуктивних можливостей тварин. Енергетичний обмін тісно 

пов’язаний з мінеральним, особливо з мікроелементами, від яких залежить 

інтенсивність окиснювальних процесів у тканинах тварин [7, 14, 17, 18, 70]. 

З огляду на це, однією з головних причин, які лімітують 

продуктивність тварин та впливають на їх фізіолого-біохімічний статус, є 

мікроелементна недостатність [70-76]. Виникнення останньої обумовлюється 

низьким вмістом окремих факторів мінерального живлення в ґрунтах, воді та 
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в кормах або ж їх надлишком, що стосовно окремих мікронутрієнтів є 

надзвичайно актуальним і в зоні Степу України [117, 135]. Ліквідація 

дефіциту мікроелементів за цих умов стає засобом підвищення 

резистентності та продуктивності тварин [4, 70, 101, 116, 135, 161]. З іншого 

боку, з цією ж метою у тваринництві використовуються біостимулятори. 

Зокрема, численними дослідженнями [33, 93, 129, 147, 153 та ін.] доведено 

позитивний вплив на перебіг процесів обміну речовин у тварин препаратів 

гумусової природи. Слід зазначити, що вони швидко піддаються метаболізму 

і не проявляють негативної дії на організм і якість продукції. За рахунок 

функціональних груп гумінових речовин вказані препарати здатні до хелато- 

і комплексоутворення [33, 35, 39, 54, 127, 129, 354]. 

Враховуючи властивості препаратів гумусової природи, нами 

використано їх разом із життєво важливими мікроелементами, що 

стимулюють енергетичні тканинні процеси та дефіцит яких виявлений у 

раціонах худоби у степовій зоні України, для корекції процесів метаболізму 

та підвищення молочної продуктивності корів і приростів маси тіла телят.  

Отже, реалізація генетичного потенціалу голштинської худоби в 

еколого-господарських умовах Степу України в період її тривалої адаптації 

потребує пошуку ефективних засобів корекції метаболізму. До того ж, 

з’ясування особливостей функціонування організму худоби в цих умовах є 

актуальним. Бажано, щоб біологічно активні речовини не лише володіли 

заданим профілем біологічної дії, але й одночасно нормалізували мінеральне 

живлення, проявляли адаптогенну дію, були екологічно чистими. Проведення 

досліджень саме в такому плані також є необхідним для подальшого 

з’ясування впливу окремих біотичних елементів, препаратів гумусової 

природи та ефективності їх використання на тлі дефіциту окремих 

мінеральних речовин з метою максимального прояву значного генетичного 

потенціалу голштинської худоби.  

Необхідність вирішення вказаних вище питань і стала підґрунтям для 

виконання даної дисертаційної роботи. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є розділом комплексної теми кафедри фізіології та 

біохімії сільськогосподарських тварин Дніпропетровського державного 

аграрного університету “Адаптація тварин до умов центральної степової зони 

України за впливу різних умов утримання та біологічно активних речовин”, 

номер державної реєстрації 0101U004234, згідно комплексної програми 

фундаментальних і прикладних досліджень щодо наукового забезпечення 

розвитку галузей агропромислового комплексу України “Розробка 

біологічних основ підвищення резистентності та адаптаційної здатності 

тварин”, шифр 14.02. 

Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи було науково 

обґрунтувати функціонування організму худоби голштинської породи на 

основі газоенергетичного, білково-мінерального обмінів після застосування 

гідрогумату сукупно з мікроелементами для корекції метаболічного профілю 

корів під час лактації і отриманих від них телят в умовах їх тривалої 

адаптації до еколого-господарських особливостей зони Степу України. 

Для досягнення мети перед нами поставлено такі завдання: 

– визначити окремі показники газоенергетичного обміну та 

морфобіохімічного складу крові корів під час лактації в умовах дефіциту 

міді, кобальту і йоду та при його корекції відповідними елементами; 

– дослідити інтенсивність енергетичних процесів та морфобіохімічний 

склад крові у телят в умовах недостатності міді, кобальту і йоду, при її 

частковій та повній ліквідації; 

– вивчити вплив гідрогумату на газоенергетичний та білково-

мінеральний обмін у корів під час лактації в умовах недостатнього за міддю, 

кобальтом та йодом рівню мінерального живлення та при задоволенні потреб 

у них; 

– встановити дію гідрогумату на легеневе дихання, перебіг 

енергетичних процесів та показники білково-мінерального обміну в телят за 
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умови часткової та повної забезпеченості їх раціонів міддю, кобальтом і 

йодом;  

– дослідити зміни складу молока за сумісного впливу гідрогумату та 

солей дефіцитних мікроелементів; 

– запропонувати схему використання гідрогумату в поєднанні з 

мікроелементами для стимуляції резистентності, молочної продуктивності 

корів та росту і розвитку молодняку. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

встановлена залежність між показниками газоенергетичного, білкового та 

мінерального обмінів у корів голштинської корови під час лактації і 

народжених від них телят від ступеня забезпеченості їх міддю, кобальтом і 

йодом в умовах центральної степової зони України.  

Проведеними комплексними дослідженнями фізіологічних і 

біохімічних показників за впливу мікроелементів та гідрогумату доведено, 

що в комплексі вони посилюють інтенсивність енергетичних тканинних 

процесів, кровотворення, нормалізують білковий і мінеральний обміни, 

підвищують молочну продуктивність корів, ріст і розвиток телят. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

вказують на високу ефективність сумісного використання в раціонах корів і 

телят гідрогумату і мінеральних сполук міді, кобальту та йоду, що 

проявляється нормалізацією процесів метаболізму і підвищенням 

продуктивності тварин. Отримані дані дозволяють раціонально 

застосовувати гідрогумат на тлі збагачення раціонів худоби 

мікроелементами. Результати досліджень можуть бути використанні при 

прогнозуванні наслідків або для виявлення порушень фізіологічних процесів 

за недостатнього рівня забезпеченості міддю, кобальтом і йодом. На підставі 

експериментальних даних щодо дії гідрогумату і мікроелементів розроблено 

рекомендації для їх сумісного застосування в раціонах корів під час лактації і 

телят в умовах степової зони України. 
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Результати експериментальних досліджень впроваджено в ТОВ “Агро-

Овен” Магдалинівського району Дніпропетровської області. 

Основні положення дисертаційної роботи використовуються в 

навчальному процесі Дніпропетровського державного аграрного 

університету, Луганського національного аграрного університету, Одеського 

державного аграрного університету, Харківської державної зооветеринарної 

академії, Подільського державного аграрно-технічного університету. 

Особистий внесок здобувача. Опрацювання літературних джерел, 

експериментальні та лабораторні дослідження щодо вивчення показників 

обміну білків, сполук азоту і мінеральних речовин, а також статистичну 

обробку одержаних результатів та їх інтерпретацію здійснено автором 

самостійно за методичної та консультативної допомоги наукового керівника. 

Організація дослідів та визначення показників газоенергетичного обміну 

проведено в співпраці з аспірантом Ракитянським В.М. 

Апробація результатів наукових досліджень. Основні положення 

дисертації доповідались, обговорювались і схвалені на щорічних науково-

практичних конференціях професорсько-викладацького складу 

Дніпропетровського державного аграрного університету (2003-2005 рр.), ІХ 

(ХХІІ) Всеукраїнській науково-практичній конференції “Новітні технології в 

тваринництві” (Дніпропетровськ, 2004), Міжнародній науково-практичній 

конференції “Біологічні основи продуктивності та здоров’я тварин” (Львів, 

2004), Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні наукові 

проблеми фізіології тварин” (Київ, 2004), Міжнародній науковій конференції 

“Актуальні проблеми та інновації в тваринництві, ветеринарній медицині і 

харчових технологіях (Львів, 2004), Міжнародній науково-практичній 

конференції “Актуальные проблемы ветеринарной медицины и зоотехнии” 

(Витебск, 2004), Міжнародній науково-практичній конференції “Ветеринарна 

медицина – 2005: Сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення 

ветеринарного благополуччя тваринництва” (Ялта, 2005), 2
nd

 Symposium Peat 

and Humus Substance preparations in Medicine and Body Care (Bad Langensalza, 



 10 

Germany, May 25-27, 2005), Міжнародній науково-практичній конференції 

“Сучасні проблеми біохімії, фізіології та функціональної морфології 

продуктивних тварин” (Дніпропетровськ, 2005). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 наукових праць, з яких 

5 статей у виданнях, затверджених ВАК України, з них 2 одноосібні, 2 тези 

доповідей і 1 рекомендації.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Особливості енергетичних процесів у жуйних 

 

Розщеплення та подальший метаболізм продуктів розпаду органічних 

речовин корму в організмі тварин веде до утворення енергетичних 

субстратів, які є джерелом вільної енергії, що в подальшому 

трансформується в енергію макроергічних зв’язків АТФ [132, 165]. Гідроліз 

останніх забезпечує всі процеси, які лежать в основі життєдіяльності та 

продуктивності тварин: структурну організацію та синтез біополімерів, 

транспорт метаболітів та іонів, підтримання сталої температури тіла, 

дезінтоксикацію шкідливих продуктів розпаду тощо. Виходячи з цього, 

можна стверджувати, що будь-який прояв життя невід’ємно слід пов’язувати 

з обміном енергії. Саме тому вивченню енергетичного обміну у тварин 

надається виключно велике значення, а його розуміння дозволяє вирішувати 

численні завдання фізіології, які, зокрема, стосуються реалізації 

продуктивних якостей сільськогосподарських тварин та покращення стану їх 

здоров’я. На сьогоднішній день це не видається можливим без урахування не 

лише пластичної, але й енергетичної сторони метаболізму. 

Установлено, що з віком характер та інтенсивність процесів обміну 

речовин зазнають суттєвих змін [32, 33, 53, 87, 100, 146, 237, 345 та ін.]. У 

постнатальному онтогенезі найвищі відносні показники газоенергетичного 

обміну у великої рогатої худоби виявлені у 20-60 денних телят, що 

пояснюється високою метаболічною активністю тканин. Надалі до 20-21 міс. 

віку інтенсивність обміну енергії знижується [32, 33, 53, 87, 197 та ін.]. У 

подальшому концепція зниження теплопродукції на одиницю маси тіла з 

віком [132, 188, 237] неодноразово підтверджувалася [100, 108, 144, 146]. За 

даними N.M. Graham et al. [237], енергія, яка використовується на 
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підтримання метаболічної активності вівцями протягом життя, щорічно 

зменшується на 8%. На дещо менше зниження (3% на рік) інтенсивності 

процесів обміну речовин у жуйних вказують J.L. Corbett et al. [203]. Разом із 

тим, відзначене підвищення показників газоенергетичного обміну в корів 3–4 

[33] і 5–6- річного віку [108], бичків 18-місячного віку [144] і в м’ясних 

телиць при збільшенні маси їх тіла від 275 до 475 кг [345] пояснюється 

зростанням інтенсивності енергетичних процесів за впливу лактації та 

статевих гормонів.  

Отже, вікові особливості газоенергетичного обміну характеризуються 

поступовим зниженням його рівня протягом життя, що відображає поступове 

пригнічення фізіологічних функцій внаслідок переважання катаболічних 

процесів у загальному обміні речовин.  

Цілеспрямована селекційна робота призвела до створення нових порід 

тварин, які значно відрізняються своїми морфофункціональними 

характеристиками, і як наслідок, мають значні особливості обміну речовин та 

енергії, а в кінцевому результаті, – різний рівень та напрямок 

продуктивності.  

Odai M. et al. [303] у своїх дослідженнях на голштинських сухостійних 

коровах в Таїланді встановили, що витрати енергії на підтримання у цих 

тварин складають 409 кДж/кг
0,75

 на добу. У той же час, за вказаних 

кліматичних умов у брахманської худоби, болотяного буйвола і аборигенної 

тайської худоби цей показник був значно нижчим і складав 337, 334 та 245 

кДж/кг
0,75

 відповідно [259-261].  

K.L. Blaxter та F.W. Wainman [189] відзначили, що в айрширських волів 

теплопродукція була вищою на 20% та 6%, ніж відповідно в ангуських та їх 

помісей. W.N. Garrett [229] після використання методу порівняльного забою 

встановив, що голштинською худобою на підтримання використовується на 

23% енергії більше, ніж герефордською. Точно так же було визначено, що 

для приросту маси тіла симентальськими бичками та телицями в середньому 

витрачалося 126 ккал/кг
0,75 

 на добу, а їх ровесниками герефордської породи – 
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106 [222, 257]. J.C. Laurenz et al. [215] повідомили, що симентальські корови 

потребували на 21% більше обмінної енергії, ніж ангуські. Навпаки, різниці 

між енергією підтримання у худоби породи шаролє та герефордів 

дослідниками не зафіксовано [170, 304].  

Породні особливості газоенергетичного обміну певним чином залежать 

від віку тварин. Зокрема, в 3-місячному віці у чистопородних 

симентальських теличок теплопродукція була нижчою, ніж у їх симентал-

айрширських ровесниць, а в 6- і 12-місячному віці вищі показники 

газоенергетичного обміну, навпаки, відзначалися у чистокровних телиць 

[151], що можна пов’язувати з різним рівнем енергії росту м’ясної та 

молочної худоби в онтогенезі. 

У літературі є значна кількість повідомлень про вищий рівень обміну 

енергії у помісних тварин [53, 109, 221, 223, 224, 269 та ін.]. Зокрема, у 

помісей червоної степової породи з шортгорнами та зебу рівень 

енергетичного обміну був дещо вищим, ніж у чистопородних тварин [53]. 

Досліди C.L. Jenkins and T.G. Ferrell [221, 223, 224] показали, що витрати 

енергії на підтримання у зрілих, нелактуючих ялових корів швіцької, 

симентальської та шаролезької порід складали 112, 123 та 99% від цього 

показника у помісних ангус-герефордських корів (130 ккал/кг
0,75

 на добу). 

Подібні результати отримані і на тільних симентал-герефордських коровах, 

витрати енергії у яких були приблизно на 25% вищими, ніж у герефордських 

[269]. За даними Г.І. Рагімова та В.Ф. Петрова [109], теплопродукція у 

помісних симентал-герефордських бугайців становила 10,0 МДж/год/кг, у 

той час як в симентальських тварин цей показник мав значення 9,2 

МДж/кг/год. На вищі показники інтенсивності енергетичних процесів у 

помісних тварин вказують й інші дослідники [227, 348]. 

Очевидно, підвищення рівня процесів обміну речовин у помісей тварин 

слід розглядати як наслідок ефекту гетерозису, який обумовлює 

інтенсивніший метаболізм у нащадків першого покоління і супроводжується 

підвищенням продуктивності.  
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Значну роль в інтенсивності перебігу енергетичних процесів відіграє 

генотип. В. Літун [88] встановив, що телиці червоно-рябої молочної породи 

прикарпатського типу, які були ½ кровними за голштинською породою, мали 

вищий рівень теплопродукції, ніж їх ¾- та ⅝ – кровні ровесниці (відповідно 

12,34; 9,9 і 9,62 кДж/год/кг). 

Узагальнюючи вищевказане, можна відзначити, що молодняк порід 

худоби Bos indicus (наприклад, африкандер, брахманської, барзонської) 

потребує приблизно на 10% меншої кількості енергії на підтримання, ніж 

м’ясні породи Bos taurus (ангуська, герефордська, шортгорнська, лімузин, 

шаролє), маючи проміжне значення в їх помісей. Навпаки, телята молочних 

або комбінованих порід (айрширської, фризької, голштинської, 

симентальської) потребують на 20% більше енергії, ніж м’ясних [293, 338]. 

Дані стосовно дорослих тварин менш виражені, проте є подібними до 

показників у молодих тварин [331]. Це доводить пряму залежність між 

енерговитратами та генетичним потенціалом продуктивності (наприклад, 

рівнем приростів або молочної продуктивності).   

Отже, різними авторами встановлено значні породні особливості 

інтенсивності метаболізму, причиною яких є різна, генетично детермінована, 

метаболічна активність тканин, що обумовлює різну швидкість перебігу 

процесів обміну речовин і, як наслідок, різний рівень газоенергетичного 

обміну.  

На рівень газоенергетичного обміну також впливає стать тварини. 

Зокрема, згідно даних C.L. Ferrell et al. [222], теплопродукція у 

симентальських телиць у порівнянні з биками такого ж віку менша на 8,3% 

(відповідно 74,1 та 80,8 ккал/кг
0,75

/добу), а енергія підтримання – на 16,5%. 

На вищі показники обміну енергії у бичків вказують й інші дослідники [232, 

355].  

Отже, можна констатувати, що бикам в порівнянні з нелактуючими 

яловими коровами і телицями властивий інтенсивніший метаболізм. Це 

пов’язано з впливом на тканини їх організму чоловічих статевих гормонів, 
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зокрема тестостерону, який, діючи на ядерний апарат клітин, стимулює 

процеси біосинтезу білка, проявляє анаболічний ефект і в такий спосіб 

підсилює енерговитрати. Це підтверджується тим фактом, що кастрація 

призводить у подальшому до зниження показників основного обміну у волів 

приблизно на 20% [247, 356], а дані W.N. Garrett [230, 231] вказують на 

незначну різницю в потребі енергії у волів та телиць.  

Вагітність характеризується значним напруженням функціональних 

систем організму, що, за даними ряду авторів [119, 192, 225], 

супроводжується приростами теплопродукції. Однак, методом порівняльного 

забою цей факт не підтвердився [218]. С.В. Стояновський [132] вказує, що 

інтенсивність газоенергетичного обміну підвищується на 14-19% в першу 

половину вагітності та на 20-40% – у другу. За даними A.W. Bell [179], 

близько 13% обмінної енергії використовується тільними коровами для росту 

і розвитку плода. В той же час установлено, що в матці та плідних оболонках 

кумулюється лише 15% від загальної кількості утриманої енергії [55]. Даний 

факт пояснюється “анаболізмом вагітності”, який забезпечує депонування 

жиру і білків для їх використання після отелення у енергетичних процесах і 

синтезі компонентів молока [165]. До того ж, наприкінці сухостійного 

періоду до 3 МДж обмінної енергії використовується на маммогенез [349]. 

Найвища напруга фізіологічних функцій, що супроводжується 

максимальними показниками обміну енергії, спостерігається у тварин під час 

родів [150]. 

Продуктивність тварин обумовлює активізацію функціональних систем 

організму і вимагає додаткових енерговитрат. Теоретичні розрахунки потреб 

енергії з урахуванням перебігу ферментативних реакцій для виробництва 

окремих компонентів молока були проведені R.L. Baldwin [174] та R.G. Dado 

et al. [205]. Подальші дослідження показали, що ефективність використання 

енергії для синтезу молочного жиру, білка та лактози складали відповідно 81, 

89 та 77% [287], що значно більше, ніж практично отримані 64% загальної 

обмінної енергії [291]. Зважаючи на це, ефективнішою є оцінка енергетичних 
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процесів під час лактації з урахуванням теплопродукції, а не кількісного та 

якісного виміру надою або ж енергетичної цінності отриманого молока. 

Відзначені різними дослідниками розбіжності можуть бути пояснені 

значними затратами енергії на транспорт і синтез de novo метаболітів у 

молочній залозі [321]. Як свідчать результати досліджень, рівень 

енергетичного обміну у корів під час лактації в порівнянні з нелактуючими 

вищий у голштинської породи на 22% [292], а у герефордської – на              

30% [297]. 

Дослідниками виявлено, що рівень енергетичних процесів та їх 

спрямованість у корів залежать від стадії лактації та рівня молочної 

продуктивності. Зокрема, в перші місяці лактації у високопродуктивних 

тварин відзначається негативний баланс енергії, що компенсується за 

рахунок внутрішніх резервів, які формуються протягом періоду сухостою 

[55, 126, 152, 165]. Важливу роль в регуляції перерозподілу енергії протягом 

лактації відіграє дорсомедіальний гіпоталамус [285] та ферменти, які 

регулюють процеси спряження гліколізу та окиснювального 

фосфорилювання [254, 362]. 

Найвищі енергетичні затрати відзначаються на 3–5-му місяцях лактації 

незалежно від продуктивності корів, оскільки саме в цей період 

спостерігається максимальний надій і вже відбувається формування плода 

[145], причому, корови з вищими добовими надоями мають вищі показники 

газоенергетичного обміну [105, 119, 145]. Серед вікових груп максимальний 

рівень енергетичних процесів встановлений у корів із третьою лактацією 

[108, 145]. В той же час, C.K. Reynolds і H.F. Tyrrell [316] вказують, що 

продуктивна енергія лактації у корів м’ясних та молочних порід під час 

лактації суттєво не відрізняється.  

Отже, лактогенез завдає значного впливу на перебіг енергетичних 

процесів. Формування лактаційної домінанти призводить до перебудови 

обміну речовин з метою забезпечення потреб молочної залози як в 

пластичному матеріалі, так і в енергетичних субстратах і кисні, що 
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супроводжується зростанням показників газоенергетичного обміну, які 

знаходяться в прямій корелятивній залежності з рівнем добових надоїв. 

За даними M.A. Mc Niven [283], отриманими на вівцях, вгодованість не 

впливає на рівень голодного обміну, що пояснюється високою метаболічною 

активністю білої жирової тканини. Результати ж досліджень J.W. Birnie [186] 

на коровах свідчать, що менш вгодовані тварини характеризуються вищою 

теплопродукцією. Загалом, дане питання залишається недостатньо вивченим 

і вимагає додаткового уточнення. 

У процесі життєдіяльності на організм тварин діють численні чинники 

навколишнього середовища, зміна яких веде до адекватних адаптаційних 

реакцій. Це закономірно відображається на інтенсивності та характері обміну 

речовин і енергії, тобто “організм завжди перебуває в нерозривній єдності з 

оточуючим навколишнім середовищем” (І.М. Сєченов). 

Одним з найважливіших чинників навколишнього середовища, який 

впливає на біоенергетику організму, є годівля [121, 122, 216, 217, 245, 263, 

280]. Під час годівлі і після неї зростає споживання кисню організмом. За 

різними даними, на акт прийому корму великою рогатої худобою 

витрачається від 25 до 32 Дж/хв/кг маси тіла [216, 217, 245], а на жуйку – 9,3 

Дж/хв/кг [263]. За цих умов загальне споживання кисню органами травного 

каналу за добу при одноразовій годівлі складає 20% [251], максимум якого 

фіксується на 3-ій год після годівлі [280]. А.А. Скворцова та И.И. Хренов 

[121, 122] вказують, що найвищий рівень газоенергетичного обміну 

фіксується через 1 год після годівлі. Встановлено, що споживання кисню 

органами черевної порожнини в період функціональної активності 

знаходиться, залежно від характеру раціону, в межах 36-54% від загальної 

потреби в кисні [314]. 

Організм використовує для задоволення своїх енергетичних і 

пластичних потреб поживні речовини кормів, а їх склад природно обумовлює 

характер показників газоенергетичного обміну. За даними В.Р. Сельського 

[118], при додаванні соняшникової олії до раціону телят рівень 
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теплопродукції зростає на 6–7,2%. Введення до збалансованих раціонів 

бичків і корів сечовини вірогідно не змінює теплопродукцію, проте 

обумовлює зміну дихального коефіцієнта [61]. Аналогічні дані отримані 

після використання рослинної жиропротеїнової добавки, соєвого борошна 

[60, 303]. В дослідженнях Є.М. Колтуна [67, 68] встановлено, що при 

введенні до раціонів бичків амідоконцентратної добавки та мінерального 

преміксу суттєво зростає споживання кисню і теплопродукція. Зростання 

вмісту клітковини підвищує затрати енергії на забезпечення травних процесів 

[217, 363], а вологий корм обумовлює вищий рівень теплопродукції 

порівняно з сухим [360]. Однак, склад раціону та метод технологічної 

підготовки кормів значного впливають на газоенергетичний обмін лише в 

стані обміну відносного спокою, тоді як за умов тривалого голодування дія 

цих чинників нівелюється [168, 199].  

Обмін енергії забезпечує ізотермію гомойотермних тварин і 

закономірно залежить від температури навколишнього середовища. За умови 

“кліматичного комфорту” теплопродукція тварин співпадає з тепловіддачею, 

що не вимагає додаткових механізмів регуляції теплового балансу [124]. Зона 

термонейтральності для великої рогатої худоби європейських порід складає 

від –1°С до +15,5°С, тоді як у худоби зебу ці величини складають від +10°С 

до +26,7°С [282]. При підвищенні температури повітря понад ці межі 

починає зростати частота дихання, що в індійських порід худоби 

супроводжується незначним підвищенням рівня легеневої вентиляції, тоді як 

у європейських порід даний показник зростає на 80-120% і супроводжується 

різким наростанням теплопродукції [112], яке підтверджується й іншими 

дослідниками [119, 323]. Водночас пригнічується функціональна активність 

щитоподібної залози [246].  

Адаптивна реакція на дію низьких температур навколишнього 

середовища проявляється як зменшенням тепловіддачі, так і підвищенням 

теплопродукції [62, 124, 357]. Зокрема, за даними Ю.О. Раушенбаха [111], у 

чорно-рябих корів при –20°С рівень теплопродукції підвищується на 40% в 
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порівнянні з рівнем при +10°С, а у джерсейських – майже вдвічі. За цих же 

умов теплопродукція у корів якутської породи знизилася майже на 10%, що 

автор пояснює значним зменшенням тепловіддачі.  

У новонароджених телят становлення механізмів терморегуляції 

відбувається протягом першого місяця після народження. Зокрема, нижня 

межа оптимальних температур для 3-денних телят складає +14°С, для 20-

денних – +8°С і старше місяця – +1,6°С [299]. Подібні результати отримали й 

W. Jentsch et al. [334]. Проте, вирощування телят “холодним методом” 

призводить у них до підвищеної теплопродукції лише в перші 20 діб життя, 

після чого відбувається її вирівнювання [156]. Це, напевне, пояснюється 

переважанням у такому віці механізмів хімічної терморегуляції. За даними 

G.E.Carstens [196], в перші 2-3 тижні теплопродукція у телят забезпечується 

переважно розрізненням окиснювального фосфорилювання та 

мітохондріального дихання в бурій жировій тканині, що є досить 

неефективним з енергетичної точки зору шляхом.   

Зміни температури навколишнього середовища найчастіше пов’язані зі 

зміною сезонів року. Зокрема, Christopherson et al. [200], A.J.F. Webster et al. 

[355], відзначали низьку інтенсивність енергетичного обміну в худоби 

восени, а найвищу – влітку. За даними C.P. Birkelo et al. [185], в порівнянні з 

літнім рівнем, теплопродукція складала: 90,7% восени, 95,6% взимку і 96,2%  

навесні. Ці ж автори в подальших дослідженнях встановили, що сезон року 

не впливає на теплопродукцію за термонейтральних температур [184]. Однак, 

в дослідженнях А.Т. Семенюти та И.К. Колесникова [119] найвищі показники 

енергетичного обміну у телят виявлені в осінній період (2,18 ккал/год), а 

найнижчі – навесні (1,755 ккал/год), що, напевне, пов’язано з особливостями 

терморегуляторних процесів у них. S. Bedo and E. Nikodemusz [178] 

встановили, що рівень теплопродукції знаходиться в прямій залежності від 

вологості повітря та в зворотній – від його температури та тривалості 

світлового дня. Сезонні зміни газоенергетичного обміну є наслідком дії 
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комплексу чинників навколишнього і внутрішнього середовища, які 

призводять до зміни інтенсивності процесів обміну речовин.  

Значну роль в перебігу окиснювально-відновних реакцій відіграє 

рухова активність тварин. Зокрема, у корів, яким щодоби надавався активний 

моціон протягом 2 год на відстань 4 км, споживання кисню було вищим на 

4,8%, а відносна теплопродукція – на 5,3% [136]. За даними J.B. Coulon et al. 

[211], теплопродукція у корів зростає на 0,45 ккал/кг маси тіла на 1 км, 

пройдений в горизонтальній площині, а на подолання 1 км по вертикалі 

витрачається 0,03 Мкал/кг маси тіла [341]. Варто відзначити, що рівень 

енергетичного обміну на пасовищі в значній мірі залежить від ботанічного 

складу та густоти рослин, що ускладнює оцінку енергетичних витрат худоби.  

На перебіг метаболізму значно впливають процеси акліматизації. 

Важливу роль тут відіграють як конституціональний тип тварин [5], так і їхня 

внутрішньопородна адаптаційна здатність. Зокрема, за даними                       

Р.В. Милостивого [96] телята, одержані від корів датського походження, 

мали нижчі показники споживання кисню і теплопродукції у відношенні до 

їх ровесників німецького та угорського походження, що автор пояснює 

раціональнішим і фізіологічно доцільним перебігом процесів обміну речовин 

у них. 

Отже, з наведеного огляду літератури стає очевидним, що показники 

енергетичного обміну характеризуються значною варіабельністю, 

обумовленою як ендогенними, так і екзогенними чинниками. Однак, дані 

щодо інтенсивності метаболізму в голштинської худоби за еколого-

господарських умов Степу України є нечисленними, хоча в цей регіон 

імпортовано значну кількість таких тварин. Внаслідок адаптації в їх організмі 

відбуваються зміни процесів обміну речовин, а тому є необхідною корекція 

метаболізму для підвищення продуктивності і покращення стану здоров’я 

тварин, які акліматизувалися. Для цього в скотарстві застосовуються різні 

адаптогени і мінеральні добавки. Вивчення за умови їх застосування 

газоенергетичного обміну як інтегрального показника обміну речовин 
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набуває великого значення для розуміння фізіологічних механізмів дії 

вказаних речовин на організм тварин. 

 

1.2. Метаболізм сполук азоту у жуйних 

 

Енергетичний обмін між організмом та навколишнім середовищем є 

невід’ємною складовою життєдіяльності кожної живої істоти, а сама енергія– 

головною рушійною силою обміну речовин. Однак, в основі останнього 

лежить каталітична активність ферментів, які за своєю хімічною структурою 

є білками, що нерозривно поєднує перебіг енергетичних процесів і 

метаболізм білків. Проте, лише каталітичними функціями роль білків в 

організмі не обмежується, оскільки не можливо назвати жодного 

фізіологічного процесу, де б білок не відігравав виключно важливого 

значення. Саме таким чином, стан білково-азотового обміну дозволяє 

об’єктивно судити про метаболічну активність тканин організму та ступінь 

напруження різних фізіологічних функцій залежно від дії різноманітних 

чинників. 

Синтез і розпад білків тіла в організмі тварин відбувається постійно, 

проте співвідношення цих процесів у різних органах і тканинах має певні 

особливості. За даними D. Attaix et al. [171, 202], швидкість оновлення білків 

у ягнят тижневого віку складає 23,9% на добу, а найбільший внесок в 

загальний білковий синтез виконує м’язова тканина (29% від білків усього 

тіла) і лише 11,5% білків утворюється в органах травного каналу, з яких 76% 

припадає на тонку кишку. В організмі ж 120–130-денних плодів від овець 

фракційний синтез білків цими системами однаковий і складає 20,5% [318], 

тоді як у фізіологічно зрілих овець [207] та великої рогатої худоби [210, 276] 

від 18 до 45,9% його утворюється у травному каналі, 10-20% - у шкірі, 15-

20% - у м’язах і 4-8% - в печінці, хоча найбільший пул білків тіла 

встановлено у м’язовій тканині. Він складає, за різними даними, від 31 до 

50% [298, 311]. S.M. Liu [340] зазначає, що у шкірі мериносів в порівнянні з 
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м’язами утворюється значно більше білків, з яких 18,5% витрачається на ріст 

вовни. Виявлені відмінності можна пояснити не лише різним рівнем синтезу 

білків, але й швидкістю їх розкладання в згаданих вище тканинах, а також 

зростанням відносної маси передшлунків жуйних до загальної маси тіла в 

онтогенезі.  

Основним джерелом синтезу білків для тварин є кормовий протеїн. 

Однак, після надходження з кормом протеїну в передшлунках жуйних 

відбувається значна його трансформація. Основне розщеплення білків 

проходить у рубці з утворенням пептидів, амінокислот і аміаку. Останній 

займає центральне положення в обміні азоту в рубці, інтенсивно 

використовуючись як на синтез амінокислот стінкою рубця [155], так і 

симбіонтними мікроорганізмами. За цих умов, 50-80% азоту, який 

включається до бактеріального білка, має амонійне походження, а решта – 

пептидне, оскільки більшість бактерій позбавлена транспортних систем для 

амінокислот [332]. Власне, у дуоденальному вмісті корів під час лактації від 

35 до 66% [201], а у овець – від 60 до 90% [327] протеїну має мікробне 

походження. За даними окремих авторів [194, 326], мікробний протеїн є 

біологічно повноцінним. Проте, дослідження останніх років показують, що 

м’ясна і молочна продуктивність худоби лімітується недостатнім вмістом у 

мікробного білка метіоніну та лізину [167, 239, 264], а в деяких випадках – 

гістидину [248] та інших амінокислот. У той же час, вміст вільних 

амінокислот в рідині рубця є незначним, що пояснюється дезамінуючою 

активністю симбіонтної мікрофлори [300]. Саме тому за високої поживної 

цінності протеїну раціону найбільш оптимальним є використання 

важкоперетравного протеїну, що досягається різними технологічними 

методами підготовки кормів, зокрема екструзією [149], формальдегідною 

[56] або високотермічною їх обробкою [63].  

Отже, в сичуг і кишечник надходить або важкоперетравний протеїн 

кормів, що не зазнав метаболічних перетворень в рубці, або мікробний білок. 

У подальшому відбувається їх розщеплення до амінокислот і пептидів, які 
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всмоктуються. Останні в стінці тонкої кишки гідролізуються, в результаті 

чого до крові за допомогою механізмів активного транспорту потрапляють 

лише вільні амінокислоти [279]. 

Варто зазначити, що абсорбовані з порожнини тонкого кишечнику 

амінокислоти можуть зазнавати значних метаболічних перетворень. 

Результати досліджень свідчать, що на відміну від незамінних амінокислот в 

органах травного каналу глутамат-глютамін і аспартат-аспарагін у значній 

мірі піддаються катаболізму [183, 278]. Це підтверджується даними 

Е.К.Okine et al. [252], якими в дослідах in vitro встановлено, що енергетичні 

потреби ентероцитів при їх інкубації з глюкозою і глютаміном 

забезпечуються відповідно на 69 і 31%, причому клітини, отримані від корів 

початкового періоду лактації, окиснювали більшу кількість субстратів, ніж 

на пізніших її етапах. Використання в інкубаційних сумішах різних летких 

жирних кислот показує, що масляна і пропіонова кислоти зменшують 

окиснення глутамату і глютаміну, тоді як оцтова кислота не завдає ніякого 

впливу [302]. Проте, в дослідах in vivo під час вливання розчинів глютаміну, 

лейцину і крохмалю дана закономірність не підтверджується [213].  

Значна частина азоту амінокислот використовується епітелієм кишки 

для синтезу з пірувату аланіну [204], який є основною амінокислотою, що 

надходить до портальної вени [312, 361], а з неї – до печінки. 

Печінка відіграє ключову роль у взаємодії різних метаболічних шляхів 

і саме від її функціональної активності багато в чому залежить перебіг всіх 

видів обміну, в т.ч. й білків. Складаючи у корів під час лактації масу близько 

2% від загальної маси тіла, вона споживає до 40% хвилинного об’єму крові й 

обумовлює 20-25% енергетичних витрат організму [314], з яких, за даними 

B.W. Mc Bride and R.J. Early [281], 15,5% пов’язано із білоксинтетичними 

процесами. Із загального синтезу після годівлі близько 17% синтезованих 

білків становлять альбуміни та 8% їх утворюється печінкою в стані 

відносного голодування [242]. Решта є структурними та функціональними 

білками, які забезпечують перебіг численних субстратних циклів.  
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Отже, сироватковий альбумін синтезується в печінці, а його 

концентрація в крові певною мірою характеризує білоксинтезуючу функцію 

органа. За даними Ю.В. Дуди та ін. [1], вміст альбумінів у сироватці крові 

залежить від фізіологічного стану корів. Зокрема, дослідниками виявлено 

нижчий рівень цього показника під час сухостою в порівнянні з 5-6 тижнем 

лактації, що автори пояснюють посиленням синтезу альбумінів в печінці. З 

віком рівень альбумінів у крові знижується [1, 52, 87], що є або наслідком 

зниження інтенсивності синтезу білків у печінці, або ж результатом 

посиленого їх використання периферичними тканинами. За цих умов у корів 

вищий рівень альбумінів відзначається в період випасання тварин [52], що є 

наслідком загального стимулюючого впливу комплексу чинників 

навколишнього середовища, а також рухової активності, яка підсилює 

швидкість метаболізму в печінці. 

Для окремих амінокислот, які надходять від органів травного каналу, 

використання печінкою може складати від 0 до 100% [272, 275]. Проте, 

фактична їх затримка з урахуванням притоку артеріальної крові, коливається 

в межах від 1 до 20% [312]. Вона забезпечує не лише білоксинтезуючі 

процеси, але й інші, зокрема глюконеогенез. У печінці корів під час лактації 

10-30% синтезу глюкози здійснюється з амінокислот [320], з яких від 40 до 

60% глюкогенного потенціалу забезпечують глютамін і аланін [182]. Ступінь 

їх використання в значній мірі залежить від рівня абсорбції з кишечнику 

[206], а також значно підвищується в перші дні після отелення за рахунок 

ендогенних амінокислот [181]. 

Печінка займає центральне місце в обміні азоту і як орган, в якому 

відбуваються процеси трансамінування [165]. Це забезпечує організм 

додатковою кількістю замінних амінокислот. Найбільш вивченими 

ферментами переамінування є аланін- і аспартатамінотрансферази. Їх 

активність у сироватці крові у тварин із віком поступово знижується, проте 

встановлено її зростання у корів 3-4 річного [87] та 8-річного віку [52]. 

Напевно, в даному випадку відбивається вплив процесів лактації, який 
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обумовлює інтенсифікацію обміну білків, що підтверджується іншими 

дослідниками [1, 145], причому найвища активність цих ферментів 

відзначається у високомолочних корів на піку лактації [145]. 

В подальшому амінокислоти, що переміщуються з плином крові від 

печінки, звільнені в процесі оновлення білків, та амінокислоти, утворені 

шляхом амінування кетокислот, використовуються як структурні компоненти 

для побудови білка різними тканинами або піддаються катаболізму [165]. 

Денис Г.Г. і В.Г. Янович [43] встановили, що найвища інтенсивність 

синтезу білків у скелетних м’язах бичків різних порід відзначається в 3-

місячному віці, що супроводжується високою інтенсивністю розпадання 

міофібрилярних білків [295]. З віком білоксинтезуюча функція м’язів 

поступово зменшується на 24-40% і найнижчого рівня досягає у 18-

місячному віці [43]. Подібні дані на бичках чорно-рябої породи отримали й 

інші дослідники [16, 295]. За цих умов синтез білків інтенсивніше 

відбувається в скелетних м’язах бичків м’ясних порід і їх помісей порівняно з 

молочною і м’ясо-молочною худобою [42-44]. G.E. Lobley et al. [277] 

вказують, що у кастрованих бичків абердино-ангуської породи рівень 

синтезу білків м’язової тканини був вищим, ніж у шаролезьких, за однакової 

швидкості їх розпадання. 

За даними О.С. Покотила [106], радіоактивність білків, синтезованих 

гомогенатами скелетних м’язів телиць при інкубації з D,L-3-феніл [1-
14

С]-

аланіном на 70, 43 і 31% більше порівняно до радіоактивності білків, 

синтезованих гомогенатами скелетних м’язів корів в кінці 1 і 7 міс. лактації і 

в сухостійний період. Виявлені розбіжності дослідник пояснює впливом 

фізіологічного стану з одного боку і віку тварин з іншого. 

У синтезі білків скелетних м’язів бичків в умовах in vitro 

використовується 73,4-88,8% лізину і 11,2-26,6% його піддається 

катаболізму, ступінь якого наростає з віком тварин, а вуглецевий скелет цієї 

амінокислоти більшою мірою окиснюється в циклі трикарбонових кислот, 

ніж слугує попередником ліпідів [43].  
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При дослідженні метаболізму [2-
14

С] лізину у скелетних м’язах 3-

місячних телят установлено, що в енергетичних процесах і синтезі ліпідів в 

умовах in vitro використовується відповідно 3,5 і 7,6% цієї амінокислоти, 

порівняно до використання її в синтезі білків [19]. Це свідчить про відносно 

незначний внесок амінокислот в субстратне забезпечення енергетичних 

процесів у скелетних м’язах. Даний факт підтверджується дослідженнями 

О.С. Покотила [106] на коровах і телицях. Найвища інтенсивність розпадання 

D,L-3-феніл [1-
14

С]-аланіну виявлена дослідником у телиць порівняно з 

коровами різного фізіологічного стану. Це пояснюється швидшим 

оновленням білків в їх скелетних м’язах, чому сприяє вища активність 

протеаз. Однак, з віком катаболізм амінокислот і їх використання для 

енергетичних потреб у м’язовій тканині жуйних посилюються [16, 43]. 

D.B.Lindsay [271] відзначає, що аланін, аспарагін і глютамін у м’язовій 

тканині жуйних можуть у значній мірі піддаватися катаболізму.  

Певний внесок у збільшення загального пулу амінокислот у м’язовій 

тканині здійснюють процеси їх синтезу de novo. Зокрема, в скелетних м’язах 

телят використовується вуглецевий скелет коротколанцюгових жирних 

кислот (оцтової і пропіонової) та глюкози. Ступінь використання [1-
14

С] 

пропіонової кислоти у цьому процесі приблизно в 2 рази нижчий, ніж [1-
14

С] 

оцтової кислоти і [6-
14

С] глюкози, проте їх частка в синтезі м’язового білка в 

50-70 разів менша, ніж амінокислот, і з віком зменшується [42]. Подібні 

результати одержані в дослідженнях на коровах і телицях [106].  

Значна інтенсивність обміну білків встановлена в тканинах, які 

забезпечують функцію відтворення тварин. За деякими даними [176], 

наприкінці суягності маткою з крові поглинається 16,2 ммоль/год α-

амінокислот, які забезпечують не лише синтез білків плоду, але й чверть його 

обмінної енергії [294]. Потреби корів у перетравному протеїні наприкінці 

тільності можуть досягати 1000 г/добу [181] і таким чином забезпечують не 

лише ріст плоду і його оболонок, але й маммогенез, в якому 

використовується протягом останніх трьох тижнів до 460 г білка на добу 
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[195]. Приблизно за 10 діб до отелення значно зростає білоксинтезуюча 

активність печінки [180], яку дослідник пояснює перебудовою метаболізму 

білків для забезпечення лактації і, на нашу думку, лактопоезом, який вже 

розпочався. 

Однак, потреби в компонентах білків є значно вищими в період 

функціональної активності молочної залози. Зокрема, в перші дні після 

отелення потреба в протеїні корови з надоєм 30 кг на добу досягає 2300 г 

[181]. За цих умов у дослідах на козах у перші 8 діб лактації з використанням 

L-[
3
Н]-фенілаланіну встановлено, що його витрати є в 1,5 рази вищими, ніж у 

кітних тварин [175]. M.C. Thivierge et al. [342], дослідивши метаболізм L-[1-

13
C]-лейцину у корів із добовим надоєм 36,1 кг, прийшли до висновку, що 

фракційний синтез білків в їх молочній залозі складає 43% від загального. 

Такі високі потреби в протеїні не задовольняються в повній мірі за рахунок 

кормів, що призводить до інтенсивного розпаду білків скелетних м’язів [198, 

236]. Цьому сприяє вища активність у них нейтральних протеаз, яка 

поступово знижується протягом лактації і досягає мінімальних значень у 

сухостійних корів [106]. Це разом із ліполізом призводить до того, що корови 

протягом перших 12 тижнів лактації втрачають до 90 кг маси тіла [315].  

Особливого напруження обмін азоту набуває у корів під час лактації за 

умови їх адаптації. У таких тварин в сироватці крові встановлені вищі 

показники продуктів метаболізму білків [34], що може свідчити про 

неефективну біотрансформацію поживних речовин кормів через недостатнє 

енергетичне забезпечення білоксинтезуючих процесів. 

Синтез білків молока забезпечується поглинанням з плину крові не 

лише амінокислот, але й пептидів [173]. Окрім того, К.Д. Югай і 

О.М.Бобрицька [8, 9, 158] методом артеріо-венозної різниці встановили, що 

молочною залозою утилізуються альбумінова і β-глобулінова білкові фракції 

сироватки крові, які можуть, на думку дослідників, використовуватися не 

лише в синтезі складових частин молока, але й структурних компонентів 

самої залози. 
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Для білоксинтезуючих процесів існує потреба в значних витратах 

енергії. Зокрема, на утворення одного пептидного зв’язку витрачається 4 

ммоль АТФ/ммоль амінокислоти [234, 280], до того ж, 1 ммоль АТФ може 

використовуватися на транспорт 1 ммоль амінокислоти до клітини [234]. 

Залежно від цього енергетична вартість синтезу білків оцінюється в межах 

14-21,2% загальних енерговитрат організму [233]. Певні витрати потрібні і в 

процесі деградації білка в тканинах, який може відбуватися як за допомогою 

лізосомальних механізмів, так і з використанням енергозалежної 

убіквітинової системи [226, 280], функціонування якої обумовлює від 0 до 

6,8% всіх потреб організму в енергії [233].  

Кінцевим продуктом розпаду білків корму є аміак, який всмоктується в 

кров слизовою оболонкою всіх відділів травного каналу жуйних [250]. За цих 

умов цей процес переважно відбувається за рахунок простої дифузії 

молекулярного аміаку через апікальні мембрани епітеліоцитів. Проте, за 

даними D.S. Parker et al. [288], можливе його проникнення у вигляді 

амонійних солей бікарбонатів і летких жирних кислот. Цими ж авторами 

встановлено, що абсорбція аміаку з тонкої кишки у великої рогатої худоби 

складає 27-51% азоту аміаку портальної вени. На думку C.K. Reynolds [313], 

подібний перерозподіл дозволяє забезпечувати ефективне виведення аміаку з 

травного каналу до печінки, створюючи концентраційний градієнт між 

тканинами і кров’ю.  

Із травного каналу аміак проникає до печінки, де відбувається його 

знешкодження шляхом утворення нетоксичних речовин – сечовини і 

глютаміну. Процеси відбуваються відповідно в мітохондріях та цитоплазмі 

перипортальних і перивенозних гепатоцитів [241, 258, 284], що попереджує 

потрапляння аміаку до загального кровообігу.  

Однак, на відміну від моногастричних тварин, у жуйних азот сечовини 

використовується мікрофлорою рубця для синтезу білка власного тіла. Для 

забезпечення цього із крові через слинні залози та стінку рубця до 

передшлунків у вигляді сечовини повертається від 10 до 40% азоту, 
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спожитого з кормом [250]. На шлях гепаторуменальної циркуляції азоту, 

залежно від забезпеченості раціонів протеїном, стає 25-53% сечовини [193, 

249]. За цих умов надходження сечовини з слиною приблизно в 3 рази 

перевищує безпосереднє її проникнення з крові через епітелій рубця [214, 

249].  

Рівень уреагенезу залежить від концентрації аміаку в рубці [134] і, 

відповідно, у портальній вені. При інфузії до неї позначеного аміаку 

(
15

NH4Cl) в різних концентраціях рівень сечовиноутворення знаходився в 

прямій залежності від кількості аміаку [274]. Це підтверджується в 

дослідженнях з додаванням до раціонів різних рівнів сечовини і кормового 

протеїну [212, 346]. Окрім того, іншим можливим чинником, що впливає на 

утворення сечовини, є рівень окиснення амінокислот, при дезамінуванні яких 

в печінці посилюється орнітиновий цикл [165, 273]. За цих умов зростає 

споживання печінкою кисню [273], оскільки на утворення 1 молю сечовини 

витрачається 4 молі АТФ [335], а загальний внесок сечовиноутворення в 

утилізацію АТФ складає близько 12% [280]. 

Отже, з наведеного літературного огляду щодо особливостей білково-

азотового обміну в жуйних випливає, що він нерозривно пов’язаний з 

обміном енергії, рівень якого забезпечує нормальний перебіг як синтетичних, 

так і катаболічних процесів. Максимальне напруження обміну білків 

виявлене у молодняку в ранньому постнатальному онтогенезі та у 

високопродуктивних корів у першій половині лактації. Саме в цей період 

встановлені найінтенсивніші білоксинтезуючі процеси в м’язовій тканині та 

молочній залозі відповідно. За умов адаптації голштинської худоби до зони 

Степу України виникає надмірне напруження білково-азотового обміну. 

Воно характеризується значним ступенем катаболізму білків в їх організмі. 

Наведені дані вказують на необхідність корегування метаболізму білків у цієї 

худоби з урахуванням найбільш критичних із точки зору напруження 

періодів. Даний факт і спонукав нас до вивчення показників обміну білків та 

небілкових сполук азоту за впливу гідрогумату і мікроелементів. 
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1.3. Регуляція процесів обміну речовин у жуйних  

 

Основою життєдіяльності будь-якого організму та ознак прояву життя 

є обмін енергії та сполук азоту. Проте, залежно від дії численних внутрішніх 

та зовнішніх чинників вони можуть зазнавати суттєвих змін, обумовлених 

середовищем існування, фізіологічним станом, метаболічною активністю 

тканин тощо). Це відображає функціональний рівень систем організму при 

забезпеченні оптимального перебігу процесів обміну речовин за конкретних 

умов. Таке пристосування на сьогодні не видається можливим без участі 

різноманітних механізмів регуляції, які обумовлюють відповідно 

скоординовані зміни метаболізму.  

Провідне місце в регуляції тканинного обміну речовин і енергії до 

певних чинників займають гуморальні механізми, які забезпечують 

метаболічні та фізіологічні зміни в межах організму, інтермедіанний 

перерозподіл основних нутрієнтів, у відповідності до концепції гомеорезу, 

сформованої D.E. Bauman і W. B. Curie [177]: “Гомеорез – це скоординовані 

зміни обміну речовин в тканинах тіла, необхідні для підтримки 

фізіологічного стану”.  

Відповідно, внутрішні чинники обумовлюють виникнення адаптивних 

змін в тканинах і органах. Зокрема, в онтогенезі у баранчиків за умов сталої 

фотоперіодичності зростає концентрація пролактину та тестостерону, 

знижується рівень лютеїнізуючого та соматотропного гормонів [305]. На 

зменшення вмісту протягом раннього постнатального періоду вмісту СТГ 

вказують P.L. Greenwood et al. [238]. Автори одночасно відзначали 

наростання концентрації інсуліноподібного фактору росту 1 (ІФР-1). За цих 

умов прирости маси тіла зростали. На подібні зміни рівнів СТГ і ІФР – 1 та їх 

важливу роль в регуляції метаболізму вказують й дослідження інших авторів 

[190, 336]. Очевидно, така динаміка концентрації розглянутих гормонів та 

швидкості росту молодняку залежить від кількості СТГ-чутливих рецепторів 

у тканинах. І хоча в повідомленні S.H. Min et al. [290] вказується, що вони 
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починають повноцінно функціонувати в печінці ягнят лише з 63-денного 

віку, напевно, їх кількість з віком поступово зростає.  

СТГ володіє як соматогенною, так і метаболічною дією [220]. Перша 

реалізується посередньо, за участю ІФР–1, синтез якого відбувається в 

печінці та призводить до посилення білоксинтезуючих процесів у клітинах 

організму, а інша обумовлює зміни метаболізму в інших органах і тканинах 

(посилення ліполізу та пригнічення ліпогенезу, підвищення всмоктування і 

використання мінеральних речовин тощо).  

Рівень ІФР–1 знаходиться в прямій залежності від рівня годівлі тварин 

[330]. Під час голодування підвищення рівня соматотропіну у худоби 

супроводжується зниженням концентрації в крові ІФР–1 [191]. Пізніше, в 

дослідах in vitro було встановлено, що синтез гепатоцитами овець ІФР– 1 

залежить не лише від концентрації в середовищі СТГ, але й амінокислот 

[359]. Тобто, рівень живлення тварин завдає регулюючого впливу на 

синтетичні процеси в організмі шляхом регуляції синтезу гормонів [12]. 

У корів під час лактації енергетичний баланс, напевно, є основним 

регулятором реактивності ІФР–1 на концентрацію СТГ [172, 324]. Результати 

досліджень вказують [255], що енергетичні метаболіти стимулюють 

транскрипцію мРНК ІФР. Саме так енергетичний обмін завдає значного 

впливу на синтез соматомединів, підвищує його лише за умов нульового або 

позитивного балансу енергії, скеровує в такий спосіб взаємозв’язок між 

синтетичними процесами і їх енергетичним забезпеченням. 

Гормональним регулятором синтезу білків м’язової тканини є 

міостатин, який пригнічує проліферацію міобластів через пригнічення 

фосфорилювання ензимів у фазі G 1 клітинного циклу [296, 343]. Утворення 

міостатину з неактивного пропептиду in vivo залежить від протеолітичної 

активності цитоплазми клітин та її фізико-хімічних характеристик [235]. In 

vitro встановлено активацію фактора при підвищенні температури та 

закисленні поживного середовища [267, 308]. Очевидно, розвиток міоцитів 
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залежить від наявності в клітинах достатньої кількості як пластичних 

матеріалів, так і енергетичних субстратів і кисню. 

Значну роль у регуляції процесів обміну речовин у жуйних відіграє 

інсулін. Гормон регулює використання глюкози периферичними тканинами і, 

відповідно, контролює рівень їх забезпечення енергетичними субстратами. В 

дослідах на молодих тваринах доведено [256], що гормон стимулює синтез 

білка в скелетних м’язах. За таких умов цей процес за своєю інтенсивністю 

зворотно корелює з віком тварин, що, проте, не впливає на білоксинтезуючу 

функцію печінки [208].  

Галясом В.Л. [22] установлено, що за впливу інсуліну інтенсивність 

використання скелетними м’язами [2-
14

С] лізину збільшується на 19,4-25,4%, 

як у корів на різних стадіях лактації, так і в нетелів.  

Припускається, що синтез білків у скелетних м’язах знаходиться в 

прямій залежності від концентрації інсуліну в крові жуйних [106]. Це 

дозволяє пояснити, наприклад, той факт, що у ягнят з пропіоновокислим 

типом ферментації відзначається вищий рівень синтезу білків м’язової 

тканини [166], незважаючи на незначне її використання в синтезі 

амінокислот de novo. Однак, в дослідах на ягнятах за дії глюкози як 

стимулятора ендогенного синтезу інсуліну та амінокислот з розгалуженим 

вуглецевим ланцюгом посилення білкового синтезу не виявлено [358].  

У дослідженнях на людях встановлено, що інсулін посилює анаболічні 

процеси [228]. Проте, дослідники відзначили не посилення синтезу білків за 

його впливу, а інгібування деградації білків скелетних м’язів. M.M. Rechler і 

S.P. Nissley [310] виявили, що інсулін стимулює швидке засвоєння різними 

тканинами ІФР–2. Автори пов’язують це із зростанням кількості відповідних 

рецепторів за принципом субстратної забезпеченості. Отримані результати, 

на наш погляд, не суперечать, а доповнюють одне одного, і розширюють 

уявлення про механізми дії інсуліну. 

Гормональний статус організму тварин, природно, залежить від їх 

фізіологічного стану. Протягом передродового періоду у жуйних 
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зменшується периферичне використання глюкози, активується ліполіз і 

знижується чутливість жирової тканини і м’язів до інсуліну [180]. Після 

родів його концентрація в плазмі крові знижується [22, 351]. За цих умов 

кількість інсулінових рецепторів у тканинах організму зменшується [286, 

350], за винятком молочної залози, де їх кількість, навпаки, зростає [309]. 

Одночасно змінюється прогестерон-естрогенове співвідношення в бік 

останніх, що стимулює синтез в медіа-базальному гіпоталамусі пролактину, 

який підсилює лактопоез [219]. Зростаюча концентрація СТГ та 

глюкокортикоїдів після родів підсилює ліполітичні процеси в жировій 

тканині [180, 266] і глюконеогенез, а також, як свідчать дослідження 

В.Г.Яновича та ін. [164] – протеоліз у тканинах. Такі зміни характеризують 

адаптацію організму до лактації шляхом забезпечення молочної залози 

необхідною кількістю неетерифікованих жирних кислот і глюкози як 

джерела енергії та попередника лактози.  

Значна роль в регуляції обмінних і, особливо, енергетичних процесів в 

організмі тварин належить гормонам щитоподібної залози [76]. Т3 і Т4 

виконують провідну роль у термічній адаптації, особливо новонароджених 

тварин [209], оскільки за їх дії посилюється термогенез не лише шляхом 

підвищення активності Na
+
-K

+
 - АТФази [281], але й за рахунок зміни 

активності окиснювального фосфорилювання в дихальному ланцюзі [268].  

Отже, гормональна регуляція функцій організму є складним 

механізмом, який обумовлює перерозподіл нутрієнтів в організмі, 

спрямованість біохімічних реакцій в тканинах і забезпечує реалізацію 

фізіологічних процесів через зміни концентрації гормонів, їх співвідношення, 

структурних і часових характеристик рецепторного апарату клітин тощо. 

Однак, у високорозвинених тварин взаємодія різноманітних систем не 

може забезпечуватися лише за рахунок ендокринних механізмів. Внаслідок 

еволюції в регуляції процесів метаболізму домінуюче положення займає 

нервова система, яка обумовлює тонке пристосування організму до швидких 

змін умов навколишнього середовища і внутрішніх чинників. 
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Аналітико-синтетична функція кори великих півкуль головного мозку 

та адекватна еферентна імпульсація лежать в основі механізмів 

пристосування, спрямованих на швидке і тривале підвищення інтенсивності 

енергетичного обміну, на що вказують роботи Р.П. Ольнянської [99]. 

Доведено, що існують умовно-рефлекторні зміни в обміні сполук азоту між 

кров’ю і травною системою овець, при цьому подразнення тварин виглядом і 

запахом корму викликає посилене поглинання з крові сечовини, альбуміну та 

β – глобулінів [159].  

Центри регуляції обміну речовин та енергії знаходяться на різних 

рівнях нервової системи. Зокрема, встановлено регулюючий вплив 

паравентрикулярного ядра та n. аrcuate гіпоталамусу на енергетичний баланс 

через нейропептид Y [253], який, на думку M.S. Smith [325], відіграє 

особливу роль за умов негативного балансу енергії під час лактації. 

Виключення структур ретикулярної формації стовбура мозку аміназином 

призводить до змін обміну сполук азоту між кров’ю та травною системою 

жуйних, що вказує на її участь в регуляції процесів обміну речовин [157]. 

Очевидно, в даних нервових структурах зосереджені вегетативні центри, які 

координують процеси метаболізму як через нейропептиди (галанін, 

нейропептид Y тощо), так і через вегетативну нервову систему. Роль 

останньої в процесах регуляції підтверджується численними дослідженнями 

як з фармакологічним виключенням її впливу [8, 160], так і з використанням 

природних медіаторів та їх синтетичних аналогів, що активують 

холінреактивні і адренергічні структури [8, 289, 301]. 

Отже, енергетичний обмін, засвоєння і метаболізм основних нутрієнтів 

в організмі знаходяться під безпосереднім контролем різноманітних структур 

центральної нервової системи, дія яких реалізується як за рахунок 

трофічного впливу на тканини, так і через гіпоталамо-гіпофізарну систему, 

яка інтегрує нервові та гуморальні регуляторні механізми. Крім того, 

важливе значення відіграють фізіологічно активні речовини, що 

утворюються в органах і тканинах за принципом субстратної забезпеченості. 
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Однак, варто зазначити, що відповідь органів та тканин на регулюючий 

вплив вищезазначених чинників зводиться до перебудови 

внутрішньоклітинного метаболізму шляхом зміни активності відповідних 

ферментних систем, має зворотний зв’язок і вкладається в рамки 

“функціональної системи” П.К. Анохіна [3]. 

 

1.4. Вплив мікроелементів та гумінових речовин на організм 

тварин 

 

Активність ферментних систем лежить в основі прояву функцій, 

властивих тій чи іншій тканині та завдає значного впливу на загальний обмін 

речовин в організмі людини і тварин. Доведено, що активність ензимів 

багато в чому залежить від мінеральних речовин, які, входячи до складу 

простетичних груп, є обов’язковими компонентами життєво необхідних 

ферментів. Крім того, значна кількість біохімічних реакцій перебігає лише за 

наявності певного біоелемента [4, 70, 101, 116, 135, 161 та ін.]. 

Як відомо, основним джерелом мікроелементів для тварин і людини є 

кормові або харчові засоби. Дніпропетровська область входить до складу 

південної геохімічної зони України [135]. Установлено, що в кормах Півдня 

України відзначається дефіцит міді та кобальту, тоді як в деяких місцевостях 

є надлишок марганцю [117], а у солончаках і солонцях – бору [14]. 

Марганець як антагоніст йоду зумовлює у тварин відносну йодну 

недостатність, а надлишок бору поглиблює дефіцит міді та кобальту [14].  

Мідь, володіючи змінною валентністю (Cu
2+

 і Cu
+
), входить до складу 

багатьох окиснювальних ферментів, що деякі автори називають основною її 

функцією [270]. Зокрема, цитохромоксидаза відіграє ключову роль в 

транспорті електронів у дихальному ланцюзі в мітохондріях; 

супероксиддисмутаза бере участь у знешкодженні вільних перекисних 

радикалів; дофамін β-монооксигеназа – в метаболізмі катехоламінів; 

тирозиназа необхідна для утворення пігменту шкіри та шерсті меланіну. Крім 
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того, мідь є компонентом багатьох інших ферментів – аскорбінази, уреази, 

церулоплазміну, урикази, ксантиноксидази та ін. [244]. До того ж, вона 

впливає на включення заліза в структуру гема, і таким чином сприяє 

дозріванню еритроцитів на ранніх стадіях їх розвитку [18]. Здійснюючи 

вплив на синтез порфіринових сполук, мідь може з’єднуватись із деякими з 

них і утворювати Fe-Cu-нуклеопротеїдні комплекси, які є попередниками 

гемоглобіну [17]. Церулоплазмін, проявляючи властивості ферроксидази, 

переводить Fe
2+

 до Fe
3+

, що є необхідним для транспортування цього 

мікроелементу [240, 270].  

Існують дані, що мідь підтримує в крові активність малостійких 

гіпофізарних гормонів [65], а один із мідьвмісних білків, α-амідуючий 

фермент, модифікує С-термінальні закінчення гіпоталамічних пептидних 

гормонів [125]. За її впливу посилюється дія інсуліну у хворих на діабет, що 

реалізується через посилене використання вуглеводів [98]. Виявлено певний 

взаємозв’язок між обміном міді та функцією щитоподібної залози. Зокрема, 

тироксин підвищує вміст міді в плазмі крові та еритроцитах [97].  

Отже, мідь завдає суттєвого впливу на загальний метаболізм, бере 

участь в реакціях клітинного дихання, підсилює аеробний шлях окиснення і в 

такий спосіб підвищує ефективність дихання. З іншого боку, вона позитивно 

впливає на кисневу ємність крові, покращує перенос кисню до периферійних 

тканин. Все це обумовлює її значення в енергетичному обміні та визначає 

біологічну роль в організмі. 

Кобальт також є біологічно активним елементом. Його фізіологічна дія 

в першу чергу пов’язується з вітаміном В12, до складу якого він входить. У 

жуйних ціанкобаламін синтезується мікрофлорою рубця і забезпечує потреби 

як організму тварини, так і мікрофлори рубця. Однак, ефективність 

використання кобальту раціонів для синтезу В12 незначна і складає від 3 до 

13% [329]. Крім ціанкобаламіну, в рубці синтезуються і його біологічно 

неактивні аналоги, причому їх кількість зростає зі вмістом у раціоні 

концентратів [337]. У тканинах ссавців виявлено два вітамін В12-залежних 
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ферменти: метилмалоніл-СоА мутаза і метіонін синтетаза [165]. Перший 

каталізує перетворення метилмалоніл-СоА до сукциніл-СоА, а другий – 

перенесення метильних груп разом з фолієвою кислотою, в результаті чого з 

гомоцистеїну утворюється метіонін [165, 328].  

Доведено участь кобальту в процесах еритропоезу. Згаданий елемент 

стимулює утворення та прискорює дозрівання еритроцитів. Можливим 

механізмом такої дії є те, що блокуючи SH-групи оксиредуктаз, кобальт 

призводить до кисневого голодування клітин кісткового мозку, спонукаючи 

їх до посиленої діяльності [123]. 

Утворений в рубці вітамін В12 використовується деякими видами 

бактерій для своєї життєдіяльності. Зокрема, додавання ціанкобаламіну до 

середовища при вирощуванні Prevotella ruminicola призводило до посилення 

конверсії сукцинату до пропіонату [333]. Цю ферментативну особливість 

пов’язують з активністю метилмалоніл-СоА мутази, що доводить особливо 

визначальну роль кобальту в регуляції метаболічних перетворень летких 

жирних кислот. Це характеризує роль цього мінерального елементу в обміні 

енергії та пояснює підвищену потребу його для жуйних тварин. 

Йод не входить до складу ферментів. Однак, цей мікроелемент відіграє 

в організмі важливу роль, оскільки є складовою частиною гормонів 

щитоподібної залози – тироксину і трийодтироніну, які беруть участь у 

процесах терморегуляції і проміжного обміну [165]. Всмоктування йоду з 

кормів відбувається швидше у формі йодидів, ніж у складі йодованих 

амінокислот [123]. Близько 30% засвоєного йоду використовується 

щитоподібною залозою, решта виділяється із сечею, а у лактуючих тварин – з 

молоком [165]. Вміст йоду в коров’ячому молоці, за різними даними, складає 

від 72 до 352 мкг/л [123, 306]. Вважаємо, що такі розбіжності, очевидно, 

пов’язані із наявністю цього елемента у ґрунтах відповідних регіонів. 

Отже, мінеральному живленню тварин слід приділяти належне 

значення, оскільки мікроелементи беруть, як зазначено вище, активну участь 

в обміні речовин та енергії і впливають на конверсію поживних речовин 
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кормів у тваринницьку продукцію. В той же час, ефективність використання 

різних джерел мікроелементів залежить від їх хімічної форми. Вважають 

[13], що біогенні метали всмоктуються у травному каналі у вигляді 

протеїнатів-хелатів двовалентних металів з гідролізатами білків та 

амінокислотами, які легко проникають через стінку кишечнику. 

Відзначається [69], що біологічна активність металів залежить саме від їх 

хелатизуючої здатності.  

Цілим рядом досліджень [71, 120, 262, 322] доведено кращу асиміляцію 

мікроелементів з їх хелатних сполук, ніж з неорганічних форм. За цих умов 

встановлено, що дія хелатних комплексів в організмі визначається, 

насамперед, природою лігандів, які входять до їх складу, а також розмірами і 

силою зв’язку з іонами металів [58].  

Зважаючи на вищезгадане, вважаємо, що хелатні комплекси 

дозволяють значно поліпшити засвоюваність мікроелементів за проведення 

корекції дефіцитних раціонів. Крім того, правильний підбір лігандів у них 

дасть змогу завдавати цілеспрямованого корегуючого впливу на перебіг 

процесів метаболізму в організмі тварин. Враховуючи це, перед нами було 

поставлено задачу вивчити ефективність застосування неорганічних форм 

дефіцитних для центральної степової зони мінеральних елементів – міді, 

кобальту і йоду при комплексному їх застосуванні з гідрогуматом – 

препаратом гумусової природи. 

Препарати гумусової природи останнім часом знаходять широке 

використання у тваринництві та ветеринарній медицині, оскільки проявляють 

високу біологічну активність, є екологічно чистими, сприяють підвищенню 

продуктивності тварин і птиці та поліпшенню якості продукції [35, 74, 153]. 

Гумінові речовини – досить розповсюджені форми вуглецю у 

навколишньому середовищі. Ці органічні компоненти широко поширені на 

земній поверхні, утворюються внаслідок розпаду відмерлих організмів [102]. 

Надходячи до організму тварин, вони включаються до загального 

метаболізму, не володіють токсичними і тератогенними властивостями [90]. 



 39 

Зважаючи на характер та умови формування гумінових речовин, 

необхідно зазначити нестехіометричність їх складу, нерегулярність будови, 

гетерогенність структурних елементів та полідисперсність. Вони 

класифікуються, виходячи з процедури їх фракціонування. До них відносять 

гумін (нерозчинний в усьому діапазоні рН середовища), гумінові кислоти 

(нерозчинні при рН середовища <2) і фульвокислоти (розчинні в усьому 

діапазоні рН середовища) [102]. Крім того, до складу молекул гумінових 

речовин входять фракції ароматичної природи, переважно фенол-хінонового 

характеру [47], дезокси- і аміноцукри [102], які є похідними деградації 

лігнінів [317], а серед функціональних груп розрізняють карбоксильні, іміно-, 

аміногрупи та ін. 

На теперішній час найпоширенішим джерелом для виробництва 

препаратів гумусової природи є торф. На сьогодні розроблено технології і з 

нього успішно виготовляється цілий ряд препаратів. Варто відзначити, що 

активність гумінових речовин залежить від їх розчинності. За даними         

С.С. Драгунова [45], для їх розчинення необхідна нейтралізація не менше 

39% карбоксильних груп гумінових кислот. Певний вплив завдають і катіони, 

з якими вони утворюють солі. В цьому плані найефективнішими для 

екстракції є водні розчини гідроксидів натрію та калію [82]. Отримані 

препарати володіють широким спектром біологічної активності. 

Використання гумату натрію бичкам на відгодівлі покращує 

перетравність кормів, причому найвищий економічний ефект отриманий при 

його згодовуванні в дозі 300 мг/кг [154]. А. Полномочнов та ін. [107] 

вказують, що пероральне застосування препарату в кількості 10 мг/кг живої 

маси призводить до підвищення приростів молодняку великої рогатої худоби 

на 17%. За даними М.П. Високоса [15], гумінат в дозі 15 мг/кг при 

згодовуванні його сухостійним коровам поліпшує біологічну цінність 

молозива.  

Ще один препарат із торфу, оксигумат, підвищує прирости маси тіла за 

рахунок стимуляції процесів обміну речовин у молодняку свиней при його 
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згодовуванні в дозі 150 мг/кг [24]. Його позитивний вплив на перебіг 

обмінних процесів встановлено на гусях [138].  

Гумат натрію може використовуватися при лікуванні хірургічних 

хвороб у тварин шляхом парентерального введення 0,1-0,2%-них розчинів у 

дозі 0,1-0,2 мл/кг маси тіла [162]. Його дія за цих умов пов’язується із 

стимуляцією механізмів неспецифічного захисту та сильним мітогенним 

впливом. Препарати гумусової природи успішно використовується в 

травматології для прискорення загоєння переломів [162, 319]. 

Дія гумінових речовин характеризується посиленням процесів 

імунного захисту та зростанням загальної резистентності організму тварин і 

птиці. Зокрема, про це свідчать дослідження Л. Юрченка та О. Юрченка 

[162], Л.М. Степченко [130], Л.І. Юрченка і А.Л. Верецун [163]. Ефективним 

є одночасне застосування їх з іншими імуностимуляторами як для 

імунокорекції [36, 46], так і для лікування тварин від різних захворювань 

[91].  

В.Г. Грибан та ін. [39] відзначають, що гідрогумат при згодовуванні 

глибокотільним коровам у дозі 100 мг/кг маси тіла протягом 3 тижнів 

обумовлює зростання в сироватці крові альбумінів, що автори пов’язують з 

посиленням білоксинтезуючої функції печінки. В таких же дозах і за такої ж 

тривалості використання на 8-му місяці тільності гідрогумат підсилює 

енергетичні процеси як у корів, так і в народжених від них телят, зменшує 

кількість післяродових ускладнень та прискорює інволюцію статевих органів 

після отелення [47]. За даними Л.М. Степченко [128], гідрогумат проявляє 

адаптогенну дію на організм тварин, яка, на думку автора, пов’язана із 

зміною гормональних механізмів регуляції стрес-реалізуючої системи. 

Препарат має також антитоксичні властивості [54, 89]. 

Отже, речовини гумусової природи проявляють виражений 

стимулюючий ефект на різні ланки обміну речовин, посилюють енергетичні 

процеси і прояв тваринами продуктивних якостей, активізують механізми 
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імунного захисту, що дозволяє широко використовувати їх у тваринництві та 

ветеринарній медицині. 

Механізм дії гумінових речовин, на думку S.A. Visser [353], пов’язаний 

з їх впливом на проникність клітинної оболонки: вони сповільнюють 

абсорбцію органічних сполук, проте посилюють транспорт неорганічних 

катіонів. У печінці, яка є органом, в якому проходить первинний метаболізм 

гумінових речовин, зростає рівень ц АМФ [131], а оскільки в клітині він 

виконує роль вторинного месенжеру, в такий спосіб препарати гумусової 

природи здатні впливати на ядерний апарат клітин і, таким чином, 

проявляюти гормоноподібну дію [127]. Наявність хіноїдних та 

поліфенольних груп активує окиснювально-відновні процеси шляхом 

посилення переносу водню і кисню в тканинах [243]. Внаслідок цього 

посилюється утворення макроергічних сполук на кшталт АТФ [352], що 

призводить до посилення енергетичних процесів в організмі [128].  

Гумінові і фульвокислоти речовин гумусової природи впливають на 

обмін іонів, активно вступають до реакцій хелатоутворення [102], що, за 

даними S.A. Visser [354], призводить до посиленого транспорту мінеральних 

речовин через мембрану ентероцитів щурів. Хелатизуючі властивості 

гумінових речовин виявлені й іншими авторами [47, 127, 364 та ін.], і на 

сьогоднішній день сумнівів не викликають. Очевидно, що проникність 

мінеральних речовин через біологічні мембрани може змінюватися за 

наявності відповідних катіонів металів та гумінових і фульвокислот.  

Отже, від ступеня забезпеченості худоби біологічно активними 

речовинами, зокрема мікроелементами, залежить рівень ферментативних 

процесів в її організмі, що впливає на реалізацію регуляторних механізмів, 

які обумовлюють відповідний продуктивності обмін речовин та енергії. Їх 

дефіцит стає, таким чином, лімітуючим чинником, який знижує інтенсивність 

метаболізму та стримує реалізацію генетичного потенціалу тварин. Одним із 

шляхів вирішення цієї проблеми є використання добавок, які здатні 

підвищувати енергетичний потенціал тварин, забезпечити адекватний 
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продуктивним якостям обмін речовин, що особливо актуально по 

відношенню до імпортованої в зону Степу України голштинської худоби. 

Перспективним у цьому відношенні є застосування речовин гумусової 

природи, з огляду на їх високу біологічну активність, корегуючий вплив на 

метаболічні процеси, а також хелатоутворюючі властивості.  

Крім того, з даних літератури стало відомо, що зміни процесів обміну 

речовин у худоби за комплексної дії гідрогумату та мікроелементів 

залишаються не вивченими. Нечисленними є дані щодо показників 

газоенергетичного та білково-мінерального обмінів у голштинської худоби в 

умовах Степу України. На сьогоднішній день остаточно не з’ясованим 

залишається вплив окремих мінеральних речовин за умови їх дефіциту в 

раціонах на функціонування організму худоби у центральній степовій зоні 

України. Мало повідомлень щодо змін мікроелементного складу молока за 

умови використання мінеральних добавок.  

Глибоке розкриття газоенергетичного та білково-мінерального обміну 

у голштинської худоби в умовах Степу України за дії мікроелементів і 

гідрогумату дасть можливість підвищити резистентність тварин, адаптаційні 

їх властивості, покращити продуктивність та тривалість їх використання і 

життя. Все вищезгадане і обумовило вибір напрямку, теми та завдань 

дисертаційних досліджень. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Експериментальна частина досліджень виконувалася в період 2002-

2005 рр. на племінній фермі голштинської худоби в ТОВ “Агро-Овен” 

Магдалинівського району Дніпропетровської області та на кафедрі фізіології 

та біохімії сільськогосподарських тварин Дніпропетровського державного 

аграрного університету. 

Дослідження проводилися на коровах після 2 – 3-го отелення в першій 

половині лактації з надоєм за попередню лактацію 6000-6500 кг та масою 

тіла 580-620 кг, які утримувалися прив’язно в типових корівниках на 100 

тварин і отриманих від них телятах 40–60-денного віку масою 60-80 кг, що 

утримувалися груповим методом в станках по 10 тварин у кожному. Групи 

піддослідних тварин формувались за принципом аналогів з урахуванням віку, 

фізіологічного стану, терміну отелення та маси тіла, а телят – з урахуванням 

їх статі, причому бички та телички рівномірно розподілялися у різні групи. 

Матеріалом для дослідження були відібрані до вранішньої годівлі 

видихуване повітря, кров та її сироватка, а також молоко. Відбір проводили 

до початку та по закінченню застосування біологічно активних речовин, що 

досліджувались.  

Усі тварини, відібрані для дослідів, були клінічно здоровими. Це 

підтверджувалося результатами клінічних, гематологічних і 

гельмінтологічних досліджень. 

Під час проведення досліджень тварин утримували в однакових 

умовах. Параметри мікроклімату відповідали зоогігієнічним вимогам. Згідно 

даних поживності кормів [115], раціон корів та телят був дефіцитним за 

йодом, міддю і кобальтом та мав надлишок заліза і марганцю (дод. А, Б).  

Встановивши наявний дефіцит одних і надлишок інших мікроелементів 

у кормах ми проводили корекцію раціонів корів сульфатом міді, хлоридом 
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кобальту та йодистим калієм із розрахунку (на 1 кг маси тіла): 0,4 мг 

сульфату міді; 0,05 мг хлориду кобальту і 0,01 мг йодиду калію. До раціонів 

телят вводили ті ж мінеральні речовини з того ж розрахунку. Дози всіх 

мінеральних добавок задовольняли нестачу корів і телят у міді, йоді та 

кобальті та відповідали існуючим нормам. Зокрема, в розрахунку на 1 кг 

сухої речовини раціону загальний вміст мінеральних речовин кормів та 

добавок складав у корів і телят відповідно: міді – 7,3 і 7,1 мг; кобальту – 0,69 

і 0,65 мг; йоду – 0,56 і 0,5 мг. Мікроелементи згодовували у формі водного 

розчину, який готували безпосередньо перед використанням. 

Нами також було досліджено вміст окремих мікроелементів, що 

входять до складу гідрогумату. Одержані результати свідчать, що в 

гідрогуматі міститься (мг/г): заліза – 1,1; цинку – 0,051; міді – 0,027; 

марганцю – 0,022; кобальту – 0,008. Враховуючи низький вміст кобальту та 

міді і значну кількість заліза в гідрогуматі, при їх сумісному застосуванні 

дози мінеральних речовин не змінювалися.  

Тривалість згодовування всіх добавок складала 30 діб. 

Для вивчення впливу окремих мікроелементів за умов ліквідації їх 

дефіциту на показники газоенергетичного і білкового обміну, ми провели 1-

шу серію дослідів (табл. 2.1). Для цього сформували 4 групи корів під час 

лактації, по 15 тварин у кожній. Тварини 3-ох із них отримували окремо 

добавку міді, кобальту і йоду, а 4-ої – були контрольними.  

Аналогічний дослід було проведено і на телятах 40-60-денного віку, 

при цьому до кожної з 4 груп входило по 15 телят. Дослідження проводилися 

в березні-травні 2003 року. 

Подальші дослідження спрямовували на встановлення дії гідрогумату в 

дозі 50 мг/кг маси тіла, суміші мінеральних добавок у тих же дозах, а також 

впливу гідрогумату за умови ліквідації дефіциту основних лімітованих 

мікроелементів на перебіг енергетичних процесів та білково-азотового 

метаболізму.  
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Таблиця 2.1. 

 

Схема досліджень 

 

Серія 

дослідів 

Вікова група, 

кількість тварин в 

групі 

Групи тварин, добавка мікроелементів  

І гідрогумату на 1 кг маси тіла 

1 

Корови 2 – 3 

лактації,  

15 тварин 

1-а дослідна, ОР + CuSO4 (0,4 мг) 

2-а дослідна, ОР + CoCl2 (0,05 мг) 

3-я дослідна, ОР + KJ (0,01 мг) 

4-а – контрольна, ОР 

Телята 40 – 60 днів, 

15 тварин 

1-а дослідна, ОР + CuSO4 (0,4 мг) 

2-а дослідна, ОР + CoCl2 (0,05 мг) 

3-я дослідна, ОР + KJ (0,01 мг) 

4-а – контрольна, ОР 

2 

Корови 2 – 3 

лактації,  

20 тварин 

1-а дослідна, ОР + гідрогумат – 50 мг 

2-а дослідна, ОР + суміш МЕ 

(CuSO4+CoCl2+KJ) у тих же дозах 

3-я дослідна, ОР + гідрогумат + суміш МЕ 

4-а – контрольна, ОР 

Телята 40 – 60 днів, 

20 тварин 

1-а дослідна, ОР + гідрогумат – 50 

2-а дослідна, ОР + суміш МЕ (CuSO4+CoCl2+KJ)  

у тих же дозах 

3-я дослідна, ОР + гідрогумат + суміш МЕ 

4-а – контрольна, ОР 

3 

Корови 2 – 3 

лактації,  

20 тварин 

Дослідна, ОР + гідрогумат + суміш МЕ 

(CuSO4+CoCl2+KJ) у тих же дозах 

Контрольна, ОР 

Телята 40 – 60 днів, 

20 тварин 

Дослідна, ОР + гідрогумат + суміш МЕ 

(CuSO4+CoCl2+KJ) у тих же дозах 

Контрольна, ОР 

Господарський експеримент 

4 

Корови 2 – 3 

лактації,  

50 тварин 

Дослідна, ОР + гідрогумат + суміш МЕ 

(CuSO4+CoCl2+KJ) у тих же дозах 

Контрольна, ОР 

Телята 40 – 60 днів, 

50 тварин 

Дослідна, ОР + гідрогумат + суміш МЕ 

(CuSO4+CoCl2+KJ) у тих же дозах 

Контрольна, ОР 

 Добавки згодовували щоденно, протягом 30 діб, під час вранішньої 

годівлі разом з концентратами до повного поїдання 
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Для цього було сформовано 4 групи корів по 20 тварин у кожній, три з 

яких були дослідними, а одна – контрольною.  

Нами вивчався вплив гідрогумату, багатокомпонентної мінеральної 

суміші та гумінового препарату сумісно з комплексом мікроелементів на 

газоенергетичний та білковий обмін отриманих від них телят. Для цього 

також було сформовано 4 групи тварин 40-60-денного віку по 20 тварин у 

кожній. Тварини 1-ої отримували гідрогумат, 2-ої – полімінеральну добавку, 

а 3-ої – їх суміш у застосованих раніше дозах. 4 група телят була 

контрольною. 2-га серія дослідів виконувалася в лютому-квітні 2004 року. 

У результаті проведених досліджень було виявлено, що найбільший 

стимулюючий ефект на показники газоенергетичного та білкового обміну в 

корів під час лактації та телят має сумісне використання гідрогумату та 

мікроелементів, що досліджувались. 

Враховуючи, що фактори середовища і рухова активність можуть 

істотно впливати на перебіг процесів обміну речовин у корів під час лактації, 

а якість кормів у процесі їх зберігання змінюється, нами для вивчення 

особливостей метаболізму залежно від тривалості стійлового періоду та з 

метою поглиблення відомостей щодо дії гідрогумату на тлі мінеральної 

підгодівлі, було проведено повторний дослід у жовтні-листопаді 2004 року. 

Для цього сформували 2 групи корів – дослідну і контрольну, по 20 тварин в 

кожній.  

Умови утримання та раціон корів були такими ж, як і в попередніх 

серіях досліджень. У тварин, крім показників, що вивчалися в попередніх 

експериментах, досліджували білковий спектр сироватки крові, 

концентрацію загального фосфору та неорганічного фосфору в ній, її 

мікроелементний профіль, а також активність креатинкінази (КК) і γ – 

глютамілтранспептидази (ГГТ). Від корів цих же груп для визначення дії 

гідрогумату разом з мінеральними речовинами на хімічний склад молока 

відбирали його проби, по 6 з кожної.  

По аналогії з попереднім дослідом сформували 2 групи телят від цих 



 47 

корів, по 20 тварин у кожній. У них вивчали вплив гідрогумату на фоні 

згодовування мінеральних добавок на білковий спектр та мінеральний 

профіль сироватки їх крові, а також активність КК і ГГТ. 

У піддослідних тварин досліджували газоенергетичний обмін, 

показники білкового та мінерального обміну і якість продукції наступними 

методами: газоенергетичний обмін – масковою методикою, описаною         

А.А. Кудрявцевим [79] у модифікації  В.Г. Грибана [31]. В якості 

поглинаючих розчинів використовували: для кисню – 25%-ний розчин 

пірогалолу А, для вуглекислого газу – 10%-ний розчин КOH. Підрахунок 

кількості еритроцитів проводили за допомогою лічильної камери Горяєва 

[83], вміст гемоглобіну – гемоглобінцианідним методом [59]; концентрацію 

загального білка – за Кінгслеєм-Вейксельбаумом [59]; вміст альбумінів – 

колориметричним методом з бромкрезоловим зеленим [59]; фракції білків 

сироватки крові – нефелометрично [40]; рівень залишкового азоту – за 

Боданським [59]; концентрацію сечовини – за кольоровою реакцією з 

диацетилмонооксимом [59]; вміст азоту вільних амінокислот – за                  

Г.А. Узбековим в модифікації З.С. Чулкової [40]; рівень креатиніну – за 

методом Поппера [59]; активність АлАТ (КФ 2.6.1.1) і АсАТ (КФ 2.6.1.2) – за 

методикою Райтмана-Френкеля [59]; активність ГГТ – (КФ 2.3.2.2) – за Szasz 

[59]; активність КК (КФ 2.7.3.2) – за реакцією з 

фосфорнованадіємолібденовою кислотою [59]; концентрацію загального 

кальцію – комплексонометричним методом [59]; неорганічний фосфор – за 

Фіске-Субарроу в модифікації Івановського [59]; вміст заліза, цинку, міді, 

кобальту і марганцю – на атомно-абсорбційному спектрофотометрі S 115 М1 

[148].  

В молоці визначали: густину молока – за допомогою ареометра [28], 

вміст загального білка, казеїну і білків сироватки молока – методом 

формольного титрування [28, 77]; вміст жиру в молоці – кислотним методом 

[28]; сухий знежирений молочний залишок – розрахунковим методом [28, 

77], концентрацію аскорбінової кислоти – за реакцією з натрієвою сіллю 2,6-
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дихлорфеноліндофенолу [28]; вміст лактози – рефрактометрично [28]; 

концентрацію макро- і мікроелементів – тими ж методами, що і в сироватці 

крові. 

З метою перевірки одержаних в експерименті результатів був 

проведений господарський експеримент в умовах ТОВ “Агро-Овен” 

Магдалинівського району Дніпропетровської області, який тривав 60 діб. За 

період досліду враховували рівень добових надоїв корів за щодекадними 

контрольними надоями та прирости маси тіла телят шляхом їх 

індивідуального зважування наприкінці згодовування гідрогумату та 

мікроелементів (через 30 діб) та відразу після закінчення дослідного періоду. 

Усі дані, отримані під час експериментальних досліджень, статистично 

оброблялися з використанням пакету прикладних програм MS Excel’ 98 [84, 

86]. 

 



 49 

РОЗДІЛ 3 

 

ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

3.1. Вплив міді, кобальту і йоду на енергетичні процеси та метаболічний 

профіль крові корів під час лактації. Легеневе дихання є початковим 

етапом газоенергетичного обміну і від його стану багато в чому залежить 

газообмін між внутрішнім та зовнішнім середовищем, а значить, і швидкість 

окиснювальних процесів в організмі тварин. Отримані нами дані свідчать, що 

застосовані в якості кормової добавки мінеральні сполуки міді, кобальту та 

йоду на тлі їх дефіциту в раціоні мають свої відмінності відносно впливу на 

показники легеневого дихання (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1. 

Показники зовнішнього дихання у корів у першій половині лактації за 

впливу сполук міді, кобальту і йоду (M±m, n = 6) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

(ОР + CuSO4) 

2-а дослідна 

(ОР + CoCl2) 

3-я дослідна 

(ОР + KJ) 

Частота дихання, 

дих. рухів за хв. 
18,47±0,50 18,5±0,53 17,57±0,56 19,2±0,65 

Легенева 

вентиляція, л/хв. 84,83±0,94 86,42±1,66 87,72±1,37 86,85±1,16 

Глибина дихання, л 4,44±0,14 4,57±0,18 4,52±0,16 4,52±0,09 

Легенева 

вентиляція, л/хв/кг 0,141±0,001 0,144±0,002 0,145±0,002 0,144±0,001
 

 

Встановлено, що за умови забезпеченості за одним із лімітованих 

мікроелементів протягом короткого часу у тварин проявляється тенденція до 

зростання показників зовнішнього дихання, зокрема легеневої вентиляції як в 

абсолютних, так і відносних показниках та глибини дихання. Проте, 

вірогідних змін щодо частоти дихання, його глибини та легеневої вентиляції 
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у тварин дослідних груп при згодовуванні їм окремо сірчанокислої міді, 

хлористого кобальту і йодиду калію нами не виявлено. Найбільш суттєвими 

вони були в третій дослідній групі корів, яким згодовували йодистий калій, 

оскільки препарати йоду стимулюють функцію щитоподібної залози, що і 

веде до посилення газообміну для забезпечення інтенсивнішого метаболізму. 

Інформативнішим показником ефективності дихання є обмін газів між 

атмосферним повітрям та кров’ю, який відбувається в легеневих альвеолах. 

Добавка до раціонів хлориду кобальту завдає вірогідного впливу на 

газообмін, у той час дія сульфату міді і йодиду калію є менш вираженою 

(табл. 3.2).  

Таблиця 3.2. 

Вплив сульфату міді, хлориду кобальту і йодиду калію на газообмін корів під 

час лактації (M±m, n = 6) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

(ОР + CuSO4) 

2-а дослідна 

(ОР + CoCl2) 

3-я дослідна 

(ОР + KJ) 

Споживання 

кисню, л/хв. 
3,70±0,05 3,89±0,07

 
3,94±0,06

** 
3,82±0,08

 

Виділення вугле-

кислоти, л/хв. 3,11±0,04 3,27±0,07
 

3,33±0,04
** 

3,20±0,07 

Дихальний 

коефіцієнт 0,840±0,005 0,841±0,003 0,845±0,004 0,838±0,006 

Споживання 

кисню, мл/хв/кг 6,17±0,12 6,48±0,11
 

6,52±0,05
* 

6,35±0,13 

Виділення вугле-

кислоти, мл/хв/кг 5,19±0,11 5,45±0,10 5,51±0,05
* 

5,32±0,11 

Примітки: 
*
Р<0.05; 

**
Р<0.01 у відношенні до контролю 

 

При додаванні до раціонів хлориду кобальту загальне споживання 

кисню та виділення вуглекислоти зростають відповідно на 6,5% (Р<0,01) і 

7,1% (Р<0,01). Це обумовлює вищі відносні показники споживання кисню в 

корів 2-ої дослідної групи у відношенні до контролю на 5,7% (Р<0,05) та 
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виділення вуглекислого газу на 6,2% (Р<0,05). Такі зміни, очевидно, 

пов’язані із безпосередньою залежністю кисневої ємності крові від 

забезпеченості кобальтом, який стимулює еритропоетичні процеси. У корів 

інших дослідних груп встановлена тенденція до посилення легеневого 

газообміну, при цьому вираженіший ефект має сірчанокисла мідь, ліквідація 

дефіциту якої призводить до підвищення загального виділення вуглекислоти 

та відносного споживання кисню. Необхідно відзначити, що адекватне 

зростання зазначених показників не веде до зміни дихального коефіцієнту, 

який у корів всіх піддослідних груп складає в середньому 0,838-0,845, 

коливаючись в межах 0,82-0,85. 

Інтенсивність енергетичних процесів у корів за впливу сполук міді, 

кобальту та йоду, що виражається через рівень теплопродукції, який 

відображає рівень окиснення речовин в організмі, наведено нижче на рис. 

3.1. 

 

За цих умов необхідно відзначити, що вірогідне зростання 

теплопродукції спостерігається лише у тварин 2-ої дослідної групи (на 5,7%; 

Р<0,05). У той же час у корів, яким згодовували сірчанокислу мідь та 

йодистий калій, встановлено лише тенденцію до її збільшення.  
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Отже, при ліквідації дефіциту кобальту у корів в першій половині 

лактації в розрахунку на 1 кг маси тіла зростає споживання кисню на 5,7% та 

виділення вуглекислого газу на 6,2%, що супроводжується посиленням 

теплопродукції на 5,7%. Вірогідних змін при задоволенні потреби в міді та 

йоді нами не виявлено, але за цих умов спостерігається тенденція до 

зростання показників легеневого газообміну.  

Проміжним етапом дихання, як відомо, є перенесення газів кров’ю, 

причому визначальну роль у цьому складному процесі відіграють 

еритроцити, від кількості та ступеню насиченості яких гемоглобіном багато в 

чому залежить ефективність оксигенації крові. В табл. 3.3. наводяться зміни 

вмісту еритроцитів та гемоглобіну в корів дослідних груп, а також величина 

кольорового показника. 

 

Таблиця 3.3. 

Кількість еритроцитів та рівень гемоглобіну і кольорового показника в крові 

корів під час лактації за впливу сульфату міді, хлориду кобальту і йодиду 

калію (M±m, n=6) 

 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

(ОР + CuSO4) 

2-а дослідна 

(ОР + CoCl2) 

3-я дослідна 

(ОР + KJ) 

Еритроцити, Т/л 5,41±0,21 5,91±0,14
 

5,96±0,10
* 

5,65±0,17 

Гемоглобін, г/л 94,28±2,99 106,77±3,31
* 

107,35±3,28
* 

103,45±3,51
 

Кольоровий показник 0,87±0,03 0,90±0,03 0,90±0,03 0,92±0,03 

Примітка: 
*
Р<0.05 у відношенні до контролю 

 

Результати досліджень свідчать про неоднаково виражену залежність 

процесів еритроцитопоезу від забезпеченості окремим мікроелементом. 

Зокрема, найбільший ефект мало згодовування хлориду кобальту, за впливу 

якого вміст червоних кров’яних клітин зріс на 10,2% (Р<0,05). Сульфат міді 
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та йодид калію обумовили тенденцію до наростання кількості еритроцитів. 

Одночасно нами встановлено вірогідне збільшення вмісту гемоглобіну в 

крові дослідних корів 1-ої та 2-ої груп відносно контролю на 13,2% (Р<0,05) і 

13,9% (Р<0,05), а за впливу йодистого калію спостерігалася лише тенденція 

до зростання цього показника.  

Отже, за впливу хлориду кобальту зросла кількість еритроцитів на 

10,2% та гемоглобіну на 13,9%, а застосування сірчанокислої міді вірогідно 

підвищило лише вміст гемоглобіну (на 13,2%). Зазначені зміни призвели до 

зростання кисневої ємності крові та, відповідно, покращили функціональні 

можливості дихальної та кровоносної систем організму щодо постачання 

кисню до тканин для забезпечення інтенсивнішого обміну речовин. 

Забезпеченість організму достатнім рівнем енергії накладає відбиток на 

швидкість та характер процесів обміну речовин, зокрема, на інтенсивність 

метаболізму білків. Про це свідчать наведені в табл. 3.4. результати 

досліджень вмісту загального білка, альбумінових та глобулінових фракцій 

сироватки крові, а також величину білкового коефіцієнту в корів 

піддослідних груп після згодовування мікроелементних добавок. 

 

Таблиця 3.4. 

Обмін білків у лактуючих корів за дії міді, кобальту та йоду (M±m, n=6) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

(ОР + CuSO4) 

2-а дослідна 

(ОР + CoCl2) 

3-я дослідна 

(ОР + KJ) 

Білок загальний, г/л 71,56±1,18 77,56±1,04
** 

71,89±1,35 72,03±1,08 

Альбуміни, г/л 35,46±0,65 34,59±0,51 37,4±0,41
* 

37,01±0,9 

Глобуліни, г/л 36,1±1,08 42,98±1,43
** 

34,49±1,21 35,02±0,94 

Білковий 

коефіцієнт 0,99±0,04 0,81±0,04
* 

1,09±0,04
 

1,06±0,04 

Примітки: 
*
Р<0.05; 

**
Р<0,01 у відношенні до контролю 
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Аналіз даних наведеної вище таблиці наводить нас на думку щодо 

різноспрямованої дії застосованих мікроелементів на обмін білків. Зокрема, 

рівень загального білка зріс в сироватці крові лише у корів, яким було 

задоволено потребу в міді (на 8,4%; Р<0,01), тоді як у тварин двох інших груп 

вірогідних змін цього показника не відзначено, але мав місце перерозподіл 

між альбуміновими та глобуліновими білковими фракціями. Рівень 

альбумінів за впливу кобальту і йоду зріс відповідно на 5,5% (Р<0,05) і 4,4%. 

За дії міді, навпаки, збільшилась кількість глобулінів на 19,1% (Р<0,01), вміст 

же альбумінів сироватки змін не зазнав. Очевидно, білоксинтезуюча функція 

печінки залежить від забезпеченості корів кобальтом і йодом, у той час як 

синтез глобулінових білкових молекул, які переважно утворюються в 

периферичних органах імунного захисту, забезпечується достатнім рівнем 

міді в раціоні. 

Відзначені нами особливості фракційного складу білків сироватки 

накладають свій відбиток і на величину білкового коефіцієнту: якщо у корів 

контрольної групи його величина складає 0,99, то за впливу сполук кобальту 

і йоду він зростає на 10,1% та 7,1% відповідно, а згодовування сірчанокислої 

міді знижує його на 18,2% (Р<0,05).  

Показники активності трансаміназ (рис. 3.2.) в сироватці крові до 

28,75 27,27 27,15 27,65

80,48 79,43 75,93
73,75

0

20

40

60

80

100

Од/л

АлАТ АсАТ

Рис. 3.2. Активність трансаміназ сироватки крові корів під час 

лактації за впливу мікроелементів (n=6)

1-а дослідна

2-а дослідна

3-я дослідна

контрольна
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певної міри дозволяють охарактеризувати напруженість обміну білків 

та дати оцінку функціональному стану печінки. Отримані нами дані свідчать, 

що згодовування мінеральних добавок стимулює зростання активності АсАТ. 

У корів 1-ої дослідної групи, що отримували сульфат міді, вона була вищою 

на 9,1%. В інших дослідних групах підвищення активності АсАТ було менш 

значним. Варто зазначити, що вірогідних змін активності іншої 

трансамінази– АлАТ, за дії сполук міді, кобальту і йоду нами не виявлено. 

Напевно, за дефіциту мінеральних речовин знижується інтенсивність обміну 

білків та пригнічуються процеси трансамінування в печінці, що може бути 

обумовлене як ослабленням синтетичних процесів в ній, так і зменшеним 

використанням амінокислот у загальній енергетиці організму. 

Оцінити стан білково-азотового обміну не видається можливим без 

урахування його катаболічної сторони. Про характер та спрямованість 

процесів дисиміляції білкових речовин дають змогу судити інші показники 

білково-азотового обміну, наведені в табл. 3.5. 

 

Таблиця 3.5. 

Динаміка змін залишкового азоту та його компонентів у корів під час 

лактації за впливу сполук міді, кобальту і йоду (M±m, n = 6) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

(ОР + CuSO4) 

2-а дослідна 

(ОР + CoCl2) 

3-я дослідна 

(ОР + KJ) 

Азот залишковий, 

мМ/л 
9,88±0,30 13,91±0,34

*** 
11,60±0,49

* 
10,44±0,18 

Сечовина, мМ/л 2,38±0,05 3,34±0,08
*** 

2,77±0,12
* 

2,48±0,04 

Urea ratio, % 48,26±0,63 48,0±0,39 47,8±0,52 47,63±0,62 

Азот амінокислот, 

мМ/л 3,93±0,32 4,68±0,09
* 

4,27±0,17 4,11±0,25 

Креатинін, мкМ/л 120,38±5,75 124,43±6,13 118,33±4,36 119,83±4,71 

Примітки: 
*
Р<0.05; 

***
Р<0.001 по відношенню до контролю 
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Вони свідчать про зростання вмісту в сироватці крові тварин дослідних 

груп залишкового азоту, яке найбільш виражене у корів 1-ої (на 40,7%; 

Р<0,001) та 2-ої (на 17,4%; Р<0,05) дослідних груп. Одночасно пропорційно 

зростає і рівень сечовини (на 40,3% і 16,4% відповідно). Це не призвело до 

змін Urea ratio, який знаходиться у корів усіх піддослідних груп в межах 47-

48%. Встановлене зростання основного кінцевого продукту обміну білків – 

сечовини, напевно, обумовлене зростанням інтенсивності орнітинового 

циклу в печінці та гепаторуменальної циркуляції азоту. Отже, застосування 

мікроелементів призводить до інтенсифікації обміну азоту.  

Згодовування мінеральних добавок одночасно обумовлює підвищення 

в сироватці крові іншого компонента небілкового азоту – азоту амінокислот. 

Найбільш виражене зростання цього показника у тварин, які отримували 

сульфат міді (на 19,1% при Р<0,05). Подібні зміни, напевно, пов’язані з 

посиленим всмоктуванням амінокислот із кишечнику. Крім того, джерелом 

збільшення амінокислотного пулу може бути розпад в організмі тварин 

білків, обумовлений інтенсивнішим оновленням білкових молекул та 

ініційований нейро-гуморальними механізмами, які забезпечують лактаційну 

домінанту. Проте, рівень креатиніну в сироватці крові піддослідних корів 

вірогідних змін не зазнає. Очевидно, застосування мінеральних добавок не 

впливає на перебіг м’язових енергетичних процесів та не завдає негативної 

дії на функціонально-структурні характеристики м’язової та видільної систем 

організму. 

Узагальнюючи результати розділу 3.1. робимо наступні висновки: 

– за умови усунення дефіциту міді, кобальту або йоду у голштинських 

корів під час лактації зростали показники газоенергетичного обміну;  

– покращився транспорт газів кров’ю за рахунок збільшення кисневої 

ємності; 

– посилилися білоксинтезуючі процеси в організмі з одночасно 

інтенсивнішим катаболізмом речовин білкової природи; 
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– найбільш вираженим впливом на досліджені фізіолого-біохімічні 

показники у застосованих нами дозах володіють сірчанокисла мідь та 

хлористий кобальт, і в меншій мірі – йодистий калій.  

 

3.2. Перебіг процесів обміну речовин у телят при згодовуванні їм 

неорганічних сполук міді, кобальту та йоду. Дія мінеральних речовин 

характеризується змінами показників легеневого дихання та 

газоенергетичного обміну (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6. 

Показники зовнішнього дихання у телят за впливу сполук міді, кобальту і 

йоду (M±m, n = 6) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

(ОР + CuSO4) 

2-а дослідна 

(ОР + CoCl2) 

3-я дослідна 

(ОР + KJ) 

Вік телят на початок 

дослідного періоду, діб 
52,2±1,8 52,3±1,9 51,8±1,6 52,5±1,9 

Частота 

дихання, дих. 

рухів за хв. 

початок 29,77±0,77 29,67±0,81 29,77±0,81 30,0±0,72
 

кінець 29,83±0,83
 

27,1±0,77
* 

25,57±1,12
* 

29,5±0,70 

Легенева 

вентиляція, 

л/хв. 

початок 15,03±0,82 14,32±1,20 14,84±0,77 15,1±0,81 

кінець 20,32±0,72
■■■ 

21,9±0,61 22,27±0,76
 

21,49±0,82 

Глибина 

дихання, л 

початок 0,50±0,03 0,49±0,05 0,50±0,03 0,51±0,03
 

кінець 0,68±0,04
■■

 0,81±0,04
*
 0,88±0,06

*
 0,73±0,04 

Легенева 

вентиляція, 

л/хв/кг 

початок 0,209±0,009 0,206±0,01 0,209±0,006 0,215±0,005 

кінець 0,210±0,008 0,218±0,004 0,218±0,005 0,215±0,004 

Примітка: 
■■

 Р<0,01; 
■■■

 Р<0,001 – вірогідно у відношенні до початку досліду; 
*
Р<0,05 – вірогідно відносно контролю 

 

Аналізуючи дані, наведені в табл. 3.6, необхідно зазначити, що в телят 

за період досліду встановлені зміни, що обумовлені онтогенетичними 

процесами. Зокрема, з 1,5-2 до 2,5-3 місячного віку на 35,2% (Р<0,01) зростає 

загальна легенева вентиляція і на 36% (Р<0,01) збільшується глибина 
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дихання, тоді як частота дихальних рухів за дослідний період не змінюється. 

Задоволення потреби телят в міді та кобальті обумовлює сповільнення 

дихання на 9,2% і 14,3% (Р<0,05). Одночасно за їх дії відзначається тенденція 

до зростання як загальної, так і редукованої вентиляції легенів. На тлі цього у 

піддослідних тварин вірогідно зростає глибина дихання (на 19,1% при Р<0,05 

в 1-ій та на 29,4%; Р<0,05 в 2-ій дослідних групах).  

З віком (табл. 3.7) підвищується рівень абсолютного споживання кисню 

та виділення вуглекислого газу (на 30,9% і 38,5% відповідно).  

 

Таблиця 3.7. 

Показники легеневого газообміну в телят до і через 30 діб після згодовування 

сполук міді, кобальту і йоду (M±m, n = 6) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

(ОР + CuSO4) 

2-а дослідна 

(ОР + CoCl2) 

3-я дослідна 

(ОР + KJ) 

Вік телят на початок 

дослідного періоду, діб 
52,2±1,8 52,3±1,9 51,8±1,6 52,5±1,9 

Споживання 

кисню, л/хв. 

початок 0,68±0,04 0,66±0,07 0,65±0,03 0,66±0,03 

Кінець 0,89±0,04■■ 
0,99±0,03

 
1,00±0,04

 
0,94±0,04 

Виділення 

вуглекислого 

газу, л/хв. 

початок 0,52±0,03 0,50±0,05 0,50±0,02 0,50±0,02 

кінець 0,72±0,03■■ 
0,79±0,02 0,83±0,04

 
0,75±0,04 

Дихальний 

коефіцієнт 

початок 0,762± 0,004 0,76±0,011 0,763±0,006 0,756±0,011 

кінець 0,806±0,006
■■■

 0,802±0,008 0,823±0,004
*
 0,799±0,007 

Споживання 

кисню, 

мл/хв/кг  

початок 9,47±0,43 9,47±0,71 9,25±0,37 9,49±0,25 

кінець 9,20±0,26 9,85±0,23 9,81±0,18 9,44±0,30 

Виділення 

вуглекислого 

газу, мл/хв/кг 

початок 7,22±0,35 7,18±0,46 7,06±0,31 7,17±0,14
 

кінець 7,42±0,23 7,90±0,14 8,08±0,17
*
 7,55±0,27 

Примітка: 
■■

 Р<0,01; 
■■■

 Р<0,001 – вірогідно у відношенні до початку досліду; 
*
Р<0,05 – вірогідно відносно контролю 
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Упродовж досліду з 0,76 до 0,81 (Р<0,001) змінюється дихальний 

коефіцієнт, що, напевне, пов’язується зі зміною основних енергетичних 

субстратів на тлі функціональної перебудови травної системи. В той же час, 

відносні показники вентиляції легенів, утилізації кисню та виділення 

вуглекислоти вірогідних змін у тварин протягом дослідного періоду не 

зазнають, оскільки, на нашу думку, метаболічна активність тканин організму 

протягом експерименту не змінюється.  

Ліквідація недостатності міді, кобальту або йоду у телят призводить до 

покращення ефективності зовнішнього дихання, яке стає раціональнішим, за 

цих умов покращується оксигенація крові, що виражається посиленою 

утилізацією кисню: її величина в розрахунку на 1 кг маси тіла за впливу 

сірчанокислої міді та хлористого кобальту підвищується на 7,1% і 6,6% 

(Р<0,1) відповідно. Дія вказаних добавок характеризується посиленим 

виділенням вуглекислого газу, що вказує на інтенсивніший перебіг 

окиснювальних тканинних процесів. Відзначається зростання цього 

показника на 8,9% (Р<0,05) після згодовуванні кобальтвмісної добавки, 

вплив же сульфату міді на нього є менш вираженим.  

Забезпеченість міддю не впливає на величину дихального коефіцієнта, 

тоді як при задоволенні потреб в кобальті виявлено зростання цього 

показника до 0,823 порівняно з 0,806 у контролі (Р<0,05), що свідчить про 

ефективніше використання вуглеводів як джерела енергії, що, напевно, 

опосередковується посиленням процесів глюконеогенезу. 

Застосування йодиду калію телятам, в цілому, обумовлює подібні зміни 

зовнішнього дихання і легеневого газообміну, що і згодовування добавок міді 

та кобальту за виключенням тенденції до зниження дихального коефіцієнта. 

Загалом, йодистий калій у застосованій нами дозі виявляє незначний вплив 

на газообмін телят.  

При ліквідації дефіциту окремих мікроелементів змінюється й інший 

показник газоенергетичного обміну – теплопродукція, яка об’єктивно 

характеризує інтенсивність окиснювально-відновних процесів в організмі. Її 
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абсолютне значення у телят контрольної групи з 1,5-2 місячного віку за 

місяць дослідного періоду зростає (рис. 3.3.) на 32,3% (Р<0,01), однак, 

відносна величина теплопродукції за цих умов суттєво не змінюється, що 

вказує на високу інтенсивність використання енергії для росту і розвитку 

тварин.  

Серед телят, яким згодовували мікроелементи, найбільші зміни 

теплопродукції у відношенні до контролю встановлені нами у тварин 1-ої і 2-

ої дослідної групи, у яких її абсолютне значення зросло на 10,9% та 13,1% 

відповідно, а підвищення відносного рівню цього показника було 

вираженішим за ліквідації дефіциту кобальту (на 7,1%). Менш суттєвим 

відносно контрольної групи було посилення теплопродукції за впливу 

йодистого калію. 

 

Отже, найбільших змін показники газоенергетичного обміну при 

згодовуванні мікроелементних добавок телятам віком від 1,5-2 до 2,5-3 

місяців зазнають за дії хлористого кобальту, менш вираженим є ефект від 

застосування сірчанокислої міді. Добавка йоду суттєвої різниці у відношенні 

до контрольних телят у наших дослідженнях не обумовлювала. За цих умов 

направленість змін при задоволенні потреби у всіх використаних елементах 
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живлення зводилася до посилення енергетичних тканинних процесів, що 

підтверджується вищим рівнем теплопродукції у телят дослідних груп. Це 

супроводжувалося зростанням показників легеневої вентиляції з одночасним 

зменшенням частоти дихання та його поглибленням. Такі функціональні 

особливості дихальної системи дозволяють ефективніше забезпечувати 

організм ростучих тварин енергетичними субстратами. 

Тканинне та клітинне дихання, з якими в першу чергу пов’язується 

інтенсивність метаболізму, залежать від наявності кисню в крові та 

міжклітинній рідині. Саме тому оцінка деяких гематологічних показників 

дозволяє розширити уявлення про механізм дії застосованих мікроелементів 

та науково доповнити дані, отримані під час вивчення газоенергетичного 

обміну за дії сполук міді, кобальту і йоду.  

Нами встановлено зниження протягом дослідного періоду кількості 

еритроцитів і рівня гемоглобіну в телят контрольної групи (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8. 

Кількість еритроцитів і рівень гемоглобіну в крові телят 40-60 денного віку 

за впливу сульфату міді, хлориду кобальту і йодиду калію на початку та 

наприкінці досліду (M±m, n=6) 

 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

(ОР + CuSO4) 

2-а дослідна 

(ОР + CoCl2) 

3-я дослідна 

(ОР + KJ) 

Вік телят на початок 

дослідного періоду, діб 
52,2±1,8 52,3±1,9 51,8±1,6 52,5±1,9 

Еритроцити, 

Т/л 

початок 6,16±0,14 6,13±0,1 6,28±0,19 6,10±0,18 

кінець 5,80±0,13
 

6,12±0,09
 

6,28±0,13
* 

6,00±0,14 

Гемоглобін, 

г/л 

початок 119,83±3,85 118,48±3,56 121,48±4,59 118,82±4,91 

кінець 110,18±3,38
 

115,52±3,62 119,35±3,28
 

115,73±3,48 

Кольоровий 

показник 

початок 0,97±0,02 0,97±0,02 0,97±0,01 0,97±0,02 

кінець 0,95±0,02 0,94±0,02 0,95±0,02 0,96±0,01 

Примітки: 
*
Р<0,05 у відношенні до контролю 
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Напевно, це пов’язано з віковою фізіологічною перебудовою організму 

і становленням співвідношення між об’ємом крові та масою тіла, хоча ми не 

виключаємо певний вплив кормового фактору.  

Як видно з наведених в табл. 3.8. даних, застосування мінеральних 

речовин призводить до певних змін морфологічного складу крові: при 

подоланні дефіциту міді кількість еритроцитів відносно контролю зросла на 

5,5%, ще вираженішим на цей показник є вплив хлористого кобальту. У телят 

3-ої дослідної групи встановлено лише схильність до підвищення кількості 

еритроцитів. Задоволення потреб в кобальті посилює гемоглобіноутворення 

на 8,3% (Р<0,1). В той же час, ступінь насиченості еритроцитів гемоглобіном 

у тварин усіх груп суттєвих змін не зазнає. 

Отже, кількість еритроцитів та рівень гемоглобіну в крові залежить від 

забезпеченості телят міддю, кобальтом та йодом, при чому вираженіший 

вплив на їх вміст проявляє хлористий кобальт. 

Інтенсивність еритропоезу завдає значного впливу на процеси 

забезпечення тканин організму киснем і в такий спосіб потенціює 

інтенсивність метаболізму, що є основою для інших процесів обміну речовин 

і, зокрема, обміну білків, адже ферментативна активність білків та процеси їх 

синтезу обумовлюють значну кількість енерговитрат організму. 

З ростом і розвитком піддослідних телят простежуються зміни обміну 

білків, що проявляється зростанням концентрації загального білка сироватки 

крові на 9,8% (Р<0,001) (табл. 3.9), яке відбувається за рахунок більшого 

вмісту глобулінових його молекул на 28,1% (Р<0,001), тоді як вміст 

альбумінів у телят за період наших досліджень залишився на початковому 

рівні, що призвело до зниження білкового коефіцієнта на 24,2% (Р<0,05). 

Вказані зміни, напевно, пов’язані із становленням у тварин механізмів 

імунного захисту, оскільки саме в цей віковий період остаточно руйнуються 

колостральні імуноглобуліни, що циркулювали в крові, та починає 

функціонувати їх власна імунна система.  
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Таблиця 3.9 

Динаміка вмісту білків сироватки крові за дії добавок міді, кобальту і йоду в 

телят (M±m, n = 6) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

(ОР + CuSO4) 

2-а дослідна 

(ОР + CoCl2) 

3-я дослідна 

(ОР + KJ) 

Вік телят на початок 

дослідного періоду, діб 
52,2±1,8 52,3±1,9 51,8±1,6 52,5±1,9 

Білок 

загальний, г/л 

початок 55,6±0,54 55,71±1,03 55,83±1,07 56,86±1,2 

кінець 61,06±0,95
■■■ 

61,36±1,29 62,05±1,01 61,79±1,41 

Альбуміни, 

г/л 

початок 34,1±1,15 34,28±0,69 34,48±1,2 34,98±1,17 

кінець 33,51±0,83 33,14±0,62 35,69±0,42
* 

34,08±1,55 

Глобуліни, 

г/л 

початок 21,5±0,94 21,43±0,76 21,35±1,12 21,87±0,73 

кінець 27,54±0,89
■■■

 28,22±0,96 26,36±0,95 27,71±0,57 

Білковий 

коефіцієнт 

початок 1,61±0,12 1,61±0,07 1,64±0,12 1,61±0,08 

кінець 1,22±0,06
■ 

1,18±0,04 1,36±0,05 1,23±0,07 

Примітка: 
■
Р<0,05; 

■■■
р<0,001 у відношенні до початку досліду;  

*
Р<0,05 у відношенні до контролю 

 

Подолання дефіциту міді та йоду не мало вираженої дії на стан білків 

сироватки, а за умови повного забезпечення телят кобальтом відзначалося 

підвищення концентрації альбумінів у відношенні до контролю (на 6,5%; 

Р<0,05), в той же час вміст глобулінів суттєво не відрізнявся. Це викликало 

зростання альбумін-глобулінового співвідношення, яке в телят 2-ої дослідної 

групи становило 1,36±0,05 проти 1,22±0,06 у контрольних тварин. Очевидно, 

кобальт стимулює синтез білків в печінці, що й веде до виявлених нами змін. 

Рівень залишкового азоту та окремих його компонентів дозволяє 

глибше зрозуміти загальну спрямованість білково-азотистого обміну та 

оцінити рівень використання його продуктів як в енергетичному обміні, так і 

в анаболічних процесах. Отримані нами дані (табл. 3.10) свідчать, що з віком 
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у телят настає зростання вмісту залишкового азоту (за дослідний період у 

контрольних тварин його величина зросла на 9,5% (Р<0,1).  

 

Таблиця 3.10 

Вміст залишкового азоту та окремих його компонентів в сироватці крові  

телят до та через 30 діб після згодовування мікроелементів (M±m, n = 6) 

Показник 

Група 

контрольна 1-а дослідна 

(ОР + CuSO4) 

2-а дослідна 

(ОР + CoCl2) 

3-я дослідна 

(ОР + KJ) 

Вік телят на початок 

дослідного періоду, діб 
52,2±1,8 52,3±1,9 51,8±1,6 52,5±1,9 

Азот 

залишковий, 

ммоль/л 

початок 19,33±0,74 19,83±0,68 27,23±0,96 27,64±1,04 

кінець 21,17±0,42 18,79±0,46
** 

14,74±0,44
*** 

18,13±0,48
*** 

Сечовина, 

ммоль/л 

початок 5,23±0,13 5,31±0,12 5,25±0,19 5,36±0,20 

кінець 5,41±0,08 4,84±0,09
*** 

3,63±0,13
*** 

4,73±0,16
** 

Urea ratio, % 
початок 54,36±1,47 53,67±1,00 54,03±0,51 54,34±0,49 

кінець 51,20±0,81
 

51,62±0,84 49,31±0,69 52,20±0,89 

Азот амінний, 

ммоль/л 

початок 2,56±0,20 2,62±0,13 2,49±0,18 2,58±0,17 

кінець 2,94±0,14 3,13±0,08 2,96±0,16 3,15±0,14 

Креатинін, 

мкмоль/л 

початок 78,7±6,9 80,9±7,5 84,0±6,9 85,8±5,5 

кінець 124,5±6,5
■■■ 

115,9±5,2 113,8±4,9 117,3±5,3 

Примітки: 
■■■

-Р<0,001 у відношенні до початку досліду;  

**
-Р<0,01; 

***
р<0,001 у відношенні до контролю 

 

Проте, як свідчать результати наших досліджень, згодовування 

мінеральних сполук міді, кобальту та йоду на тлі недостатнього забезпечення 

ними телят веде до вірогідного зниження даного показника у піддослідних 

тварин щодо контролю відповідно на 11,3% (Р<0,01), 30,3% (Р<0,001) та 

14,4% (Р<0,001). Аналогічну дію застосовані мікроелементи проявляють і 

щодо концентрації сечовини, яка знизилася за впливу сірчанокислої міді, 
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хлористого кобальту та йодистого калію на 10,5% (Р<0,001); 32,9% (Р<0,001) 

і 12,6% (Р<0,01) відповідно. Варто відзначити, що за цих умов 

співвідношення азоту сечовини до загального рівня небілкового азоту 

сироватки крові суттєво не відрізняється від такого у телят, які не 

отримували мікроелементної підкормки. Аналізуючи величину Urea ratio, 

необхідно відзначити, що за впливу кобальту виявлена схильність до його 

зниження (49,3% порівняно з 51,2% в контролі), тоді як мідь та йод такої дії 

на завдають. У той же час, Urea ratio за 30-денний дослідний період у 

контрольних телят знизився на 5,8% (Р<0,1). Напевно, встановлені нами 

зміни рівня сечовини та залишкового азоту сироватки крові у телят 

піддослідних груп пов’язані з посиленням гепаторуменальної циркуляції 

азоту з віком на тлі ліквідації недостатності мікроелементів.  

Наведені в табл. 3.10. дані свідчать, що з віком концентрація азоту 

амінокислот в сироватці крові молодняку великої рогатої худоби поступово 

наростає, що, очевидно, пояснюється більшим його надходженням із 

травного каналу. Зокрема, в 40 – 60- денному віці у телят усіх піддослідних 

груп вона становила в середньому 2,49-2,62 ммоль/л, тоді як у 2,5 – 3- міс. 

тварин контрольної групи – 2,94±0,14 ммоль/л. Згодовування добавок йоду та 

міді обумовлює схильність до збільшення вмісту вільних амінокислот в 

крові, в той час як кобальт не проявляв суттєвої дії у телят 2-ої дослідної 

групи. 

Рівень креатиніну протягом досліду у телят контрольної групи зріс на 

58,2% (Р<0,001), а за впливу мікроелементних добавок суттєвих вірогідних 

відмінностей порівняно з контролем не встановлено, хоча виявляється 

схильність до незначного його зниження. Зазначений факт може вказувати на 

зростаюче значення креатинфосфатних сполук для забезпечення 

енергетичних процесів у м’язовій тканині в онтогенезі. 

Амінотрансферази каталізують перетворення одних амінокислот в інші 

шляхом зворотної реакції між аміно- і α-оксикислотою, в результаті чого 

кетогрупа замінюється аміногрупою. Це дозволяє оновлювати 
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амінокислотний пул та є проміжним ланцюгом між амінокислотним обміном 

та циклом трикарбонових кислот. Нашими дослідженнями встановлено, що з 

віком у телят активність АлАТ і АсАТ зростає (рис. 3.4.).  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Од/л

АлАТ, початок АлАТ, кінець АсАТ, початок АсАТ, кінець

Рис. 3.4. Активність трансаміназ сироватки крові телят 1,5-

2 місячному віку до і через 30 діб  згодовування мінералів 

(n=6)

1-а дослідна 2-а дослідна

3-я дослідна контрольна

 

У контрольних тварин вона в 2,5-3 місячному віці порівняно з 

початком досліду зросла відповідно на 58,3% (Р<0,01) і 23,7% (Р<0,01), що 

пояснюється, напевно, інтенсифікацією обміну амінокислот, яка пов’язана з 

переходом на новий тип годівлі та функціонуванням передшлунків. 

Мінеральні добавки завдають значного впливу на активність 

амінотрансфераз. Найбільш вираженою є дія хлориду кобальту, згодовування 

якого призвело до зниження активності АлАТ на 50,8% при Р<0,001 і АсАТ 

на 26,5% (Р<0,001) у відношенні до контролю. Сірчанокисла мідь проявила 

подібний, але менш виражений вплив на їх активність: вона знизилася проти 

контрольних значень у АлАТ на 29,6% (Р<0,01), а в АсАТ – на 13,3% 
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(Р<0,01). Згодовування йодистого калію не мало дії на аланінову 

амінотрансферазу, однак, обумовило меншу на 12,3% (Р<0,05) активність 

АсАТ. Причиною таких змін процесів трансамінування при ліквідації 

дефіциту окремих мінеральних речовин може бути їх позитивна дія на 

перебіг ферментативних процесів у рубці та інтенсивніший синтез в ньому 

мікробного білка, через що знижується рівень аміаку в рубці, а значить, і 

концентрація глютамінової амінокислоти в крові портальної вени. Це також 

пояснює зростання активності трансаміназ в період становлення рубцевого 

травлення.  

Узагальнюючи результати розділу 3.2. робимо наступні висновки: 

– в період з 1,5 до 3-місячного віку у молодняку голштинської 

худоби показники зовнішнього дихання та інтенсивності процесів обміну 

речовин суттєвих змін не зазнають, а кількість еритроцитів та рівень 

гемоглобіну в крові поступово знижуються; 

– у телят в процесі онтогенезу зростає інтенсивність обміну білків, 

що характеризується вищим вмістом загального білка сироватки крові за 

рахунок переважно глобулінових його фракцій та зростанням концентрації 

залишкового азоту за рахунок азоту сечовини, амінокислот та креатиніну; 

– з початком функціонування травлення в рубці посилюється 

активність АсАТ і, особливо, АлАТ в сироватці крові; 

– на тлі низької забезпеченості телят міддю, кобальтом і йодом при 

ліквідації дефіциту міді та кобальту в незначній мірі зростають показники 

зовнішнього дихання та газоенергетичного обміну; 

– за умови усунення дефіциту одного з лімітованих елементів 

концентрація загального білка сироватки крові не змінюється, проте, 

поповнення вмісту кобальту в раціоні стимулює зростання в сироватці крові 

телят вмісту альбумінів; 

– за ліквідації недостатності окремих мікроелементів рівень 

залишкового азоту зменшується, в першу чергу, за рахунок азоту сечовини; 
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– забезпечення телят міддю, кобальтом і йодом сприяє зниженню 

активності АсАТ і АлАТ у сироватці крові; 

– найбільша залежність розглянутих показників спостерігається від 

наявності у раціонах телят кобальту.  

 

 

3.3. Вплив гідрогумату, мікроелементів та їх поєднання на 

інтенсивність обміну речовин та показники крові корів під час лактації 

 

3.3.1. Показники легеневого дихання та газоенергетичного обміну у 

корів за дії гідрогумату і мінеральних речовин. Загальновідомим є те, що в 

організмі корів під час лактації лімітується не один, а відразу кілька 

біоелементів, що відзначається і в наших дослідженнях. Саме тому 

доцільнішим способом корекції метаболічних процесів є згодовування 

суміші мікроелементів, що є ефективнішим за умови застосування 

органічних їх форм. Зважаючи на той факт, що препарати гумусової природи, 

зокрема, гідрогумат, володіють хелатезуючими властивостями, проявляють 

виражений стимулюючий ефект на перебіг процесів обміну речовин, перед 

нами було поставлено за мету дослідити дію гідрогумату, суміші 

застосованих раніше окремо мікроелементів та гідрогумату за умови 

усунення недостатності міді, кобальту і йоду на показники газоенергетичного 

обміну як інтегрального показника обміну речовин у корів під час лактації. 

Одержані результати свідчать, що застосування добавок впливає на 

процеси зовнішнього дихання у корів під час лактації (табл. 3.11.). 

Найбільш виражені зміни встановлені за комплексного використання 

мікроелементів та гідрогумату, згодовування яких призводить до зниження 

кількості дихальних рухів на 9,2% (Р<0,05), тоді як у корів інших дослідних 

груп виявлено лише схильність до рідшого дихання.  
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Таблиця 3.11. 

Показники зовнішнього дихання у корів в першій половині лактації за впливу 

гідрогумату, суміші мікроелементів та їх поєднання (M±m, n = 8-10) 

Показник 

Група  

Контрольна 
1-а дослідна 

ОР+ГГ 

2-а дослідна  

ОР+МЕ 

3-я дослідна  

ОР+(МЕ+ГГ) 

Частота дихання, 

дих. рухів за хв. 
29,7±0,98 27,8±0,89 28,05±0,68 26,96±0,68

* 

Легенева 

вентиляція, л/хв. 
79,94±1,97 86,52±2,46

 
85,65±2,17 89,57±2,80

* 

 Глибина дихання, л 2,71±0,1 3,13±0,13
* 

3,07±0,12
* 

3,35±0,16
* 

Легенева 

вентиляція, л/хв/кг 
0,133±0,003 0,144±0,003

* 
0,143±0,003

* 
0,149±0,004

** 

Примітка: 
*
 - Р<0,05; 

**
 Р<0,01 у відношенні до контролю 

 

Однак, за цих умов загальна легенева вентиляція з різним ступенем 

вірогідності зростає у корів як за впливу гідрогумату (на 8,2%; Р<0,1), так і 

мікроелементів (на 7,1%; Р<0,1) та їх поєднання (на 12% при Р<0,05). 

Відносні показники вентиляції легенів також зростають: на 8,3% (Р<0,05), 

7,5% (Р<0,05) і 12% (Р<0,01) відповідно. Це пояснюється вірогідним 

поглибленням дихання у тварин усіх дослідних груп, яке є вираженішим при 

одночасному згодовуванні гідрогумату і мікроелементів (23,6%; Р<0,05).  

Отже, дія гідрогумату, мікроелементів та гумінового препарату на тлі 

усунення мікроелементної недостатності однаково спрямовується на 

посилення вентиляції легенів за рахунок більш рідких, проте глибших 

дихальних рухів, що зменшує енерговитрати та дозволяє забезпечити 

організм більшою кількістю кисню. Величину споживання останнього та 

виділення вуглекислого газу як кінцевого продукту окиснення енергетичних 

субстратів наведено в табл. 3.12.  

Аналізуючи зазначені в таблиці дані, можна констатувати посилене у 

порівнянні з контролем споживання кисню тваринами всіх дослідних груп як 

в абсолютних, так і у відносних величинах.  
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Таблиця 3.12. 

Легеневий газообмін у корів під час лактації за дії гідрогумату, суміші 

мікроелементів та їх поєднання (M±m, n = 8-10) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

ОР+ГГ 

2-а дослідна 

ОР+МЕ 

3-я дослідна  

ОР+(МЕ+ГГ) 

Споживання кисню, 

л/хв. 
3,56±0,06 3,87±0,10

* 
3,82±0,12

 
3,95±0,11

** 

Виділення 

вуглекислоти, л/хв. 3,00±0,06 3,26±0,09
* 

3,21±0,10
 

3,32±0,09
** 

Дихальний коефіцієнт 0,841±0,007 0,843±0,008 0,840±0,007 0,841±0,005 

Споживання кисню, 

мл/хв/кг 5,91±0,09 6,45±0,13
** 

6,38±0,18
* 

6,58±0,15
** 

Виділення вугле-

кислоти, мл/хв/кг 4,97±0,09 5,43±0,12
** 

5,36±0,15
* 

5,53±0,13
** 

Примітки: 
*
Р<0.05; 

**
Р<0.01 у відношенні до контролю 

 

Зокрема, за впливу гідрогумату за умови одночасної ліквідації 

недостатності міді, кобальту і йоду абсолютна утилізація кисню 

перевищувала контрольне значення на 11% (Р<0,01) і на 11,3% (Р<0,01) в 

розрахунку на 1 кг маси тіла. Дещо меншим виявилося споживання кисню 

тваринами за дії одного лише гідрогумату: на 8,7% і 9,1% (Р<0,05) 

відповідно, а ліквідація дефіциту мікроелементів викликала найменше 

зростання цих показників (7,3% і 8% при Р<0,05).  

Одночасно з цим посилилося виділення вуглекислого газу, що було 

найбільш вираженим у корів, які отримували гідрогумат та його поєднання з 

мікроелементами. В останньому випадку тварини виділяли найбільше 

вуглекислоти, що перевищували абсолютні показники корів контрольної 

групи на 10,7% (Р<0,01), а відносні – на 11,3% (Р<0,01). Дещо меншим 

зростанням характеризувалася динаміка змін цих показників у тварин за дії 

гідрогумату та ліквідації недостатності кобальту, йоду та міді.  

Необхідно зазначити, що рівень утилізації кисню та виділення 

вуглекислого газу зростали пропорційно, що в кінцевому результаті не 
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вплинуло на величину дихального коефіцієнта, який у тварин усіх 

піддослідних груп вірогідно не відрізнявся, в середньому складаючи 

0,84±0,01. 

Отже, гідрогумат як на тлі дефіциту міді, кобальту та йоду, так і при 

його усуненні стимулює перебіг окиснювальних процесів в організмі корів 

під час лактації, що веде до посиленого споживання кисню та більшого 

виділення вуглекислого газу. Подібні зміни відзначаються і за ліквідації 

недостатності енергостимулюючих мінеральних елементів. Природно, що за 

умов підвищеної інтенсивності метаболізму має посилюватися і 

теплопродукція. Її значення наведено нижче на рис. 3.5, з якого випливає, що 

найбільше зростання теплопродукції відносно контролю встановлено за 

комплексного впливу гідрогумату та мікроелементів (на 11,1%; Р<0,01) 

меншим він був за дії одного гідрогумату (9,0%; Р<0,01) та самих лише 

мінеральних добавок (7,8%; Р<0,05). 

 

Отже, застосування гідрогумату, суміші мікроелементів та їх 

поєднання стимулює інтенсивність тканинних енергетичних процесів в 

організмі корів під час лактації, що посилює споживання кисню та виділення 

вуглекислоти. Власне, такі зміни газообміну пов’язуються з поглибленим 

диханням та зниженням його частоти. За цих умов, найбільший ефект 

відзначається після застосування біостимулятора – гідрогумату на тлі 
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нормалізації мікроелементного живлення. Зазначений вплив, напевно, 

пов’язаний зі стимулюванням дихання як мінеральними сполуками, так і 

речовинами гумусової природи, які здатні прямо і опосередковано впливати 

на швидкість окиснювально-відновних процесів на тканинному та 

клітинному рівні. 

Проведені дослідження довели вищу ефективність застосування 

мінеральних добавок сумісно з гідрогуматом. У зв’язку з цим нами було 

проведено дослід щодо вивчення комплексної дії гумінового препарату та 

мікроелементів на перебіг енергетичних процесів на початку стійлового 

періоду. Отримані дані подано в табл. 3.13.  

Необхідно відзначити, що нами встановлено певні зміни показників 

зовнішнього дихання залежно від тривалості стійлового періоду.  

 

Таблиця 3.13. 

Показники легеневого дихання та газоенергетичного обміну в корів у за 

сумісного впливу гідрогумату та мікроелементів (M±m, n = 10) 

Показник 
Група 

Контрольна Дослідна (ОР+ГГ+МЕ) 

Частота дихання, дих. рухів за хв. 25,96±0,38 23,66±0,58
** 

Легенева вентиляція, л/хв. 84,46±0,85 92,43±1,60
*** 

Глибина дихання, л 3,26±0,06 3,92±0,06
*** 

Легенева вентиляція, л/хв/кг 0,142±0,001 0,156±0,003
*** 

Споживання кисню, л/хв 3,89±0,08 4,41±0,19
* 

Виділення вуглекислоти, л/хв 3,21±0,07 3,65±0,16
* 

Споживання кисню, мл/хв/кг 6,51±0,10 7,43±0,31
* 

Виділення вуглекислоти, мл/хв/кг 5,40±0,11 6,14±0,26
* 

Дихальний коефіцієнт 0,826±0,004 0,827±0,002 

Теплопродукція, кДж/год/кг 7,835±0,147 9,015±0,374
* 

Примітка: 
*
 - Р<0,05; 

**
 Р<0,01; 

***
 Р<0,001 відносно контролю 
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Проведені дослідження показали, що комплекс факторів зовнішнього 

середовища обумовлює вищі показники легеневого дихання у корів восени, 

відразу після постановки тварин до корівників, порівняно з їх тривалим 

утриманням у приміщеннях (навесні, до вигону в літній табір). Зокрема, 

загальна вентиляція легенів у корів, що не отримували добавок, наприкінці 

дослідного періоду восени складала 84,46±0,85 порівняно із 79,94±1,97 л/хв 

навесні (Р<0,05), вищим був цей показник і у відносних величинах (на 7,1% 

при Р<0,01). Дихання у корів на початку стійлового періоду було рідшим: 

25,96±0,38 проти 29,7±0,98 дихальних акти за 1 хв порівняно з весняним 

періодом (Р<0,01). Таке співвідношення легеневої вентиляції та частоти 

дихання призвело до зростання дихального об’єму (на 20,3%; Р<0,001) і 

підвищення ефективності газообміну. Очевидно, відзначені нами особливості 

зовнішнього дихання залежно від терміну їх перебування в стійлах 

пояснюються впливом різноманітних факторів, таких, як активний моціон 

під час періоду випасання, який передував постановці тварин у корівники 

тощо, що стимулювало енергетичні тканинні процеси, та адаптаційними 

механізмами до нових умов середовища, виробленими у процесі еволюції. За 

цих умов споживання кисню в розрахунку на 1 кг маси тіла в наших 

дослідженнях восени складало 6,51±0,10 проти 5,91±0,09 мл/хв (Р<0,001) 

навесні. Також вищим був і рівень відносного виділення через легені 

кінцевого продукту розпаду енергетичних субстратів – двоокису вуглецю – 

на 8,7% (Р<0,01). Дихальний коефіцієнт у корів був дещо вищим навесні 

(0,841±0,007 проти 0,826±0,004 при Р<0,1), що, очевидно, пояснюється 

більшою часткою жирів в біоенергетиці їх організму. Відносна 

теплопродукція, що характеризує метаболічну активність тканин, також мала 

вищі значення (на 8,7% при Р<0,001) на початку стійлового періоду. 

Дія гідрогумату на тлі одночасної ліквідації дефіциту міді, кобальту і 

йоду на процеси дихання та інтенсивність енергетичних процесів у корів у 

різні періоди року мала подібну спрямованість (рис. 3.6.).  
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1 - частота дихання, 2 - глибина дихання, 3 - вентиляція легень, 

4 - споживання кисню, 5 - виділення вуглекислоти, 6 - енерговитрати; 

в розрахунку на 1 кг маси тіла 
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Рис. 3.6. Зміни легеневого дихання та енергетичних процесів у корів за 

комплексного впливу гідрогумату і мікроелементів (у % до контролю) залежно від 

тривалості стійлового утримання 

 

Дія використаної добавки навесні характеризувалася значнішим 

впливом на показники зовнішнього дихання, в той час як восени її вплив 

більшою мірою стосувався інтенсифікації енергетичних тканинних процесів і 

газообміну в тканинах та легенях. Напевно, подібні особливості зміни 

показників, що досліджувалися, пояснюються більшим напруженням 

процесів обміну речовин у корів наприкінці стійлового періоду, коли 

відчувається недостатність у тварин активного моціону, низький рівень 

інсоляції, а також недостатнє субстратне забезпечення енергетичного обміну, 

пов’язане з неефективним використанням наявних в організмі джерел енергії. 

 

3.3.2. Гематологічні показники у корів за дії мінеральних сполук, 

гідрогумату та їх поєднання. Вплив добавок, що вивчались, 

супроводжувався зростанням кисневої ємності крові та кількості 

еритроцитів, що полегшувало забезпечення тканин організму киснем і в 

такий спосіб посилювало загальний обмін речовин. Кількість еритроцитів та 

рівень гемоглобіну в крові корів піддослідних груп за дії гідрогумату, суміші 

мікроелементів та їх поєднання наведено в табл. 3.14.  
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Таблиця 3.14. 

Концентрація еритроцитів і гемоглобіну в крові корів під час лактації та 

кольоровий показник за впливу гідрогумату, суміші МЕ та їх поєднання 

(M±m, n=8-10) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

ОР+ГГ 

2-а дослідна 

ОР+МЕ 

3-я дослідна  

ОР+(МЕ+ГГ) 

Еритроцити, Т/л 5,0±0,18 5,47±0,19
 

5,83±0,17
* 

5,85±0,16
* 

Гемоглобін, г/л 
103,3± 

5,02 

113,54± 

4,52
 

119,64± 

3,29
** 

120,72± 

3,89
** 

Кольоровий показник 1,03±0,02 1,04±0,02 1,03±0,02 1,03±0,01 

Примітки: 
*
Р<0.05; 

**
Р<0.01 у відношенні до контролю 

 

З даних вищенаведеної таблиці видно, що усунення дефіциту кобальту, 

міді та йоду і застосування гідрогумату на тлі цього мають майже однакову 

дію як на кількість еритроцитів, яка зросла відносно контролю на 16,6% і 

17% (Р<0,05) відповідно, так і на вміст гемоглобіну, значення якого 

перевищують контроль на 15,8% (Р<0,01) за умови згодовуванні 

мікроелементів і на 16,9%  (Р<0,01) при  їх сумісному  застосуванні  з  

гідрогуматом. У той же час, використання лише гідрогумату обумовило 

маловірогідне підвищення кількості еритроцитів на 9,4% (Р<0,1) та 

схильність до вищого рівню гемоглобіну. За цих умов величина кольорового 

показника у тварин дослідних та контрольної груп не відрізнялася, що 

свідчить про рівномірну насиченість їх еритроцитів гемоглобіном. 

Отже, можна відзначити майже однаково виражені зміни процесів 

гемопоезу за умови повного забезпечення корів мікроелементами та за дії 

гідрогумату на тлі цього, при незначному впливі на них самого гідрогумату. 

Очевидно, провідна роль у цьому належить міді та кобальту, які стимулюють 

утворення та дозрівання еритроцитів, у той час як складові біостимулятора 

гумусової природи в застосованій нами дозі мають менший вплив на 

кровотворення. За цих умов посилюється енергетичне забезпечення 
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синтетичних процесів, оскільки утворення гемоглобіну та гемоцитопоез 

мають потребу в значних витратах енергії.  

Умови навколишнього середовища завдають певного впливу на 

життєдіяльність організму, а тому дія різноманітних біологічно активних 

речовин залежно від умов існування тварин може мати деякі особливості. Як 

показали наші дослідження, застосування гідрогумату з одночасною 

оптимізацією мінерального живлення на початку стійлового періоду має ту ж 

саму спрямованість, що і наприкінці: кількість еритроцитів в крові за їх 

впливу підвищується порівняно з контролем на 7,4% (Р<0,05), концентрація 

гемоглобіну також зростає (на 10,7%; Р<0,05), але кольоровий показник за 

цих умов суттєво не змінюється, складаючи в обох групах 1,0.  

Варто зазначити, що на початку стійлового періоду в корів під час 

лактації нами відзначено дещо вищий вміст у їх крові кількості еритроцитів: 

5,40±0,12 проти 5,00±0,18 Т/л навесні (Р<0,1), тоді як концентрація 

гемоглобіну та кольоровий показник суттєво не змінювалися, маючи 

значення 104,9±2,6 г/л і 1,00±0,02 відповідно восени та 103,3±5,0 г/л і 

1,03±0,02 навесні. На рис. 3.7. порівняно ступінь впливу гумінових речовин 

та мікроелементів на еритропоетичні процеси у корів під час лактації 

залежно від тривалості стійлового періоду. 

Рис. 3.7. Зміни кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну за 

комплексної дії гідрогумату і мінералів
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Отже, дія гідрогумату на тлі застосування мінеральних речовин на 

вміст гемоглобіну виявилася однаковою як на початку, так і наприкінці 
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стійлового періоду, тоді як кількість еритроцитів в більшій мірі зростала 

навесні.  

 

3.3.3. Обмін білків і сполук азоту у корів під час лактації за впливу 

суміші сполук міді, кобальту і йоду, гідрогумату та їх поєднання. Нашими 

дослідженнями встановлено, що застосування добавок вносить певні зміни в 

обмін білків (табл. 3.15).  

Таблиця 3.15. 

Обмін білків у корів під час лактації за дії гідрогумату, суміші 

мікроелементів та їх поєднання (M±m, n=8-10) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

ОР+ГГ 

2-а дослідна 

ОР+МЕ 

3-я дослідна  

ОР+(МЕ+ГГ) 

Білок загальний, г/л 71,20±1,18 77,07±1,18
** 

79,44±1,35
*** 

78,49±1,47
** 

Альбуміни, г/л 35,28±0,62 33,50±1,20 33,11±0,96
 

31,73±0,95
** 

Глобуліни, г/л 35,92±1,12 43,57±1,45
*** 

46,34±1,11
*** 

46,76±0,85
*** 

Білковий 

коефіцієнт 0,99±0,04 0,78±0,05
** 

0,72±0,03
*** 

0,68±0,02
*** 

Примітки: 
**

Р<0.01; 
***

Р<0,001 у відношенні до контролю 

 

Зокрема, у сироватці крові корів зростає рівень загального білка, що є 

найбільш вираженим при ліквідації мінеральної недостатності (на 11,6%; 

Р<0,001) та при згодовуванні на тлі цього гідрогумату (на 10,2%; Р<0,01). 

Аналіз табл. 3.15. вказує на той факт, що збільшення вмісту білків в крові за 

дії всіх досліджуваних добавок обумовлений більшим вмістом глобулінів, 

кількість яких порівняно з контролем є вищою на 21,3% (Р<0,001); 29% 

(Р<0,001) і 30,1% (Р<0,001) за впливу гідрогумату, мінеральних сполук та їх 

поєднання відповідно. Варто зауважити, що концентрація альбумінів за цих 

умов знижується і досягає мінімального значення (31,73±0,95 г/л) за сумісної 

дії гідрогумату і мікроелементів, що на 10,1% (Р<0,01) менше, ніж в 

контрольних тварин, у яких вміст альбумінів склав 35,28±0,62 г/л. Подібна 
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тенденція встановлена і за дії гумінового препарату та усуненні дефіциту 

мінеральних речовин, за дії яких цей показник становив відповідно 33,5±1,2 і 

33,11±0,96 г/л. Такий перерозподіл альбумінової та глобулінової фракцій 

загального білка призводить до вірогідного зниження величини білкового 

коефіцієнта, який у контрольних тварин складає 0,99±0,04 порівняно з 

0,78±0,05 за впливу гідрогумату, 0,72±0,03 при згодовуванні мікроелементів 

та 0,68±0,02 за умови комплексного застосування мінеральних сполук та 

гідрогумату. 

З метою уточнення механізмів спільної дії гумінових речовин та 

мінеральних добавок було вивчено їх вплив на фракційний склад білків 

сироватки крові. Як показали отримані результати (табл. 3.16), застосування 

препарату гумусової природи разом із лімітуючими мікроелементами 

обумовило, як і в попередньому досліді, зростання вмісту загального білка на 

9,2% (Р<0,01) за рахунок глобулінових його фракцій.  

 

Таблиця 3.16. 

Вміст загального білка та його фракцій у сироватці крові корів під час 

лактації після застосування гідрогумату та мікроелементів (M±m, n = 6) 

Показник Контрольна група Дослідна група 

Білок загальний, г/л 75,23 ± 1,09 82,13 ± 1,35
** 

Альбуміни, г/л 35,55 ± 1,46 32,45 ± 0,82 

Глобуліни, г/л; в т.ч.: 39,67 ± 0,99 49,68 ± 0,78
*** 

α – глобуліни, г/л 8,80 ± 0,84 8,51 ± 0,61 

β – глобуліни, г/л 10,76 ± 1,20 15,00 ± 0,89
* 

γ – глобуліни, г/л 20,11 ± 0,66 26,16 ± 1,04
*** 

Білковий коефіцієнт 0,89 ± 0,05 0,65 ± 0,02
** 

Примітки: 
*
 – Р<0,05; 

**
 – Р<0,01; 

***
 – Р<0,001 у відношенні до контролю 

 

За цих умов серед глобулінових молекул встановлено вірогідне 

збільшення концентрації γ –  і β – глобулінів відповідно на 30,1 і 39,4%, в той 
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час як рівень α – глобулінів у контрольних та дослідних корів суттєвої 

різниці не мав.  

Очевидно, гумінові речовини разом із мікроелементами підвищують 

рівень неспецифічної резистентності корів, що відображається вищим рівнем 

γ – глобулінів. Зростання ж β – глобулінової фракції, до складу якої в 

основному входять транспортні білки, напевне, пов’язується із посиленим 

всмоктуванням заліза в травному тракті, а також з мобілізацією ліпідів із 

органів-депо. Крім того, збільшення їх кількості можна розцінювати як 

посилення антитоксичних властивостей крові.  

Поряд із цим, нами відзначено тенденцію до зниження концентрації 

альбумінів у сироватці крові корів під час лактації, кількість яких за сумісної 

дії гідрогумату та мікроелементів становила 32,45±0,82 проти 35,55±1,46 г/л 

у контролі (Р<0,1). Можливо, це пов’язане з їх інтенсивнішим використанням 

для забезпечення молочної продуктивності та необхідного рівню оновлення 

білків у тканинах організму. За таких змін складу білків сироватки крові у 

тварин дослідної групи на 27% знизився білковий коефіцієнт (Р<0,01), а 

також змінилося співвідношення між окремими їх фракціями (рис. 3.8.).  

 

Рис. 3.8. Співвідношення білкових фракцій сироватки крові корів після 

застосування гідрогумату і мікроелементів, у % (M±m, n = 6) 
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Отже, композит гумінових речовин та мінеральних сполук міді, 

кобальту і йоду обумовлює зміни фракційного складу білків сироватки крові: 

підвищення вмісту β – і γ – глобулінів і зниження концентрації альбумінів, 

що, напевне, пов’язано із посиленням транспортної функції крові, індукцією 

механізмів неспецифічної резистентності організму корів та інтенсивнішими 

синтетичними процесами у них. 

Вивчення інших показників обміну азоту дає можливість розширити 

уявлення про характер та зміни обміну білків та оцінити рівень метаболічних 

перетворень кормового протеїну та тканинних білків в організмі тварин. 

Вміст небілкового азоту та окремих його складових в сироватці крові подано 

в табл. 3.17. 

 

Таблиця 3.17. 

Вміст небілкового азоту та його компонентів в сироватці крові корів під час 

лактації за дії гідрогумату, мікроелементів і їх поєднання (M±m, n=8-10) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

ОР+ГГ 

2-а дослідна 

ОР+МЕ 

3-я дослідна  

ОР+(МЕ+ГГ) 

Азот залишковий, 

ммоль/л  
11,10±0,21 12,17±0,36

* 
14,72±0,41

*** 
14,81±0,34

*** 

Сечовина, ммоль/л 2,42±0,06 2,88±0,14
** 

3,48±0,07
*** 

3,69±0,09
*** 

Urea ratio, % 43,68±1,13 47,29±1,1
* 

47,43±0,51
** 

49,87±0,53
*** 

Азот амінокислот, 

ммоль/л 
4,18±0,12 3,92±0,10

• 
4,05±0,15 3,89±0,10

• 

Креатинін, 

мкмоль/л 
120,06±5,11 114,04±3,81 124,93±5,94 118,94±3,72 

Примітки: 
*
Р<0.05; 

**
Р<0,01; 

***
Р<0,001 у відношенні до контролю 

 

Наведені дані свідчать, що за впливу всіх застосованих біологічно 

активних речовин вірогідно зростає рівень залишкового азоту на 9,6% 

(Р<0,05), 32,5% (Р<0,001) і 33,4% (Р<0,001) у корів 1-ої, 2-ої та 3-ої дослідних 

груп відповідно. Збільшення цього показника в першу чергу пов’язане із 

вищою концентрацією сечовини, кількість якої зросла за дії гідрогумату на 
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19%(Р<0,01), його застосуванні на тлі нормалізації мінерального живлення за 

міддю, кобальтом і йодом – на 52,5% (Р<0,001), а при згодовуванні суміші 

мінеральних сполук – на 43,8% (Р<0,001).  

Природно, що такий перерозподіл призвів до вищої частки азоту 

сечовини від загального вмісту залишкового азоту: якщо у контрольних корів 

Urea ratio становив 43,68±1,13%, то у дослідних тварин він підвищився до 

47,29±1,1-49,87±0,53%.  

Отже, згодовування стимулятора гумусової природи гідрогумату, 

суміші мінеральних сполук міді, кобальту і йоду та їх поєднання коровам під 

час лактації обумовлює вищий вміст залишкового азоту, який пояснюється 

зростанням концентрації сечовини як в абсолютній величині, так і відносно 

інших компонентів небілкового азоту сироватки крові. Напевно, такі зміни 

пов’язані із посиленим сечовиноутворенням в печінці, як за рахунок вищого 

рівня утворення аміаку в рубці та тканинах організму, так і кращим 

забезпеченням циклу сечовини необхідним рівнем енергії. 

Рівень креатиніну, як кінцевого продукту розпаду макроергічної 

сполуки, що забезпечує значну частку біоенергетики м’язової тканини – 

креатинфосфату, встановлений нами на майже однаковому рівні у корів всіх 

піддослідних груп та коливався в межах 101,8 – 142,4 мкмоль/л. 

Одночасно, концентрація амінного азоту сироватки крові значних змін 

не зазнає, однак, спостерігається тенденція до нижчого його рівню відносно 

контролю, вираженіша за дії окремо гідрогумату (на 6,2%; Р<0,1) та на тлі 

мінеральної підгодівлі (на 6,9%; Р<0,1), що, очевидно, пояснюється кращим 

використанням амінокислот тканинами організму.  

Кліматичний фактор завдає значного впливу на умови утримання 

тварин, що обумовлює певні особливості в тваринницьких технологіях, 

зокрема, необхідність стійлового періоду. Проте, тривале перебування корів 

у приміщеннях, що супроводжується гіподинамією, недостатня тривалість 

світлового дня, зниження поживної якості кормів при їх зберіганні та інші 

чинники можуть спричиняти зміни процесів обміну речовин у них.  
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Як показують наші дослідження, вміст білків сироватки крові у корів 

під час лактації залежно від тривалості їх перебування в корівниках суттєво 

не відрізнявся, складаючи 71,2±1,18 і 72,41±0,75 г/л відповідно. За цих умов 

незмінним залишилося й співвідношення альбумінових та глобулінових його 

фракцій (0,96±0,02 восени та 0,99±0,04 навесні). В кількісному вимірі їх 

концентрації в різні пори року за умов стійлового утримання також не 

відрізнялися, однак, була відзначена схильність до зниження вмісту 

глобулінів весною (35,92±1,12 проти 37,05±0,71 г/л в осінній період).  

Показники обміну азоту, однак, мали деякі особливості: якщо 

концентрація вільних амінокислот в сироватці крові залежно від тривалості 

стійлового утримання коливань не зазнала, то рівень інших компонентів 

небілкового азоту характеризувався, залежно від показника, певною 

динамікою змін. Зокрема, загальний вміст залишкового азоту був вірогідно 

вищим восени (19,75±0,98 відносно 11,10±0,21 ммоль/л навесні), що 

пов’язано із значно вищим рівнем сечовини, кількість якої складала 4,59±0,21 

і 2,42±0,06 ммоль/л (Р<0,001) відповідно. За таких умов показник Urea ratio 

був також вищим у корів на початку стійлового періоду, і становив 

46,6±0,8%, тоді як навесні – 43,7±1,1% (Р<0,05). Напевно, низька 

концентрація залишкового азоту та його основного компоненту – сечовини 

навесні пов’язана із нижчим рівнем уреагенезу в печінці через недостатнє 

його енергетичне забезпечення та посилення альтернативних шляхів 

знешкодження аміаку. Про нижчу ефективність енергетичних тканинних 

процесів навесні свідчить, на нашу думку, і вищий вміст у цей період 

креатиніну в сироватці крові, концентрація якого порівняно з осінніми 

показниками була вищою на 16,6% (Р<0,05).  

Комплексна дія гідрогумату та мікроелементів у різні періоди року 

мала свої особливості, які відображені на рис. 3.9.  
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Рис. 3.9. Комплексний вплив мікроелементів та гідрогумату на вміст компонентів 

білково-азотового обміну в сироватці крові корів залежно від тривалості стійлового 

періоду 

 

В обох дослідах було встановлено зростання вмісту загального білка, 

яке супроводжувалося зниженням альбумін-глобулінового співвідношення. 

Поясненням цьому є підвищення концентрації в сироватці крові 

глобулінових фракцій. У той же час, рівень альбумінів за впливу гідрогумату 

з одночасним застосуванням мінеральних речовин восени зростав, тоді як 

навесні, навпаки, знижувався. Очевидно, такі зміни обміну білків пов’язані з 

підвищенням неспецифічної резистентності організму корів за дії добавки, 

що було вираженішим весною.  

Отже, нами встановлено підвищення вмісту сечовини в крові за 

сумісної дії гідрогумату та мікроелементів навесні та його зменшення 

восени. Це може свідчити про нормалізуючий їх вплив на обмін небілкових 

сполук азоту в організмі корів під час лактації, оскільки у дослідних тварин 

як рівень сечовини, так і показник Urea ratio знаходилися в межах 

фізіологічної норми. Зниження кількості креатиніну було вираженим на 
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початку стійлового утримання, тоді як наприкінці його показник суттєвих 

змін не зазнав. 

 

3.3.4. Вплив гідрогумату, мінеральних сполук та їх сумісна дія на 

активність ферментів у сироватці крові корів. Для встановлення 

інтенсивності білково-азотистого обміну нами було також досліджено 

активність ензимів переамінування (рис. 3.10).  
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Рис. 3.10. Активність трансаміназ сироватки крові  корів під час 

лактації за впливу гідрогумату, мікроелементів та їх сумісному 
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Амінотрансферази каталізують реакції перетворення амінокислот і в 

такий спосіб здатні певним чином корегувати як обмін амінокислот, так і їх 

використання в енергетичних процесах. Нами встановлено, що за впливу 

гумінового препарату та мікроелементів, а також за їх комплексної дії 

ферментативна активність аланінової амінотрансферази в сироватці крові 

вірогідних змін не зазнає, і в середньому по групам корів складає 23,4 – 28,7 

Од/л. Однак, активність іншого ферменту – АсАТ, за дії гідрогумату в наших 

дослідах має схильність до зниження і складає 66,85±4,11 Од/л порівняно із 

73,77±1,49 Од/л у контрольних корів. Поряд з цим, усунення дефіциту міді, 

кобальту і йоду, навпаки, призводить до вірогідного зростання цього 
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показника на 20,4% (Р<0,01). Напевне, застосовані речовини стимулюють 

обмін білкових речовин, а зміни активності АсАТ, відзначені нами, можуть 

пов’язуватися як із зниженням частки амінокислот в біоенергетиці та 

використанням їх в синтетичних процесах у тканинах, так і навпаки, 

стимуляцією енергетичного обміну через глюконеогенез, зважаючи на 

анаплеротичний характер реакцій, які каталізуються амінотрансферазами. 

Отже, усунення мінеральної недостатності, гідрогумат як самостійно, 

так і на тлі цього стимулюють енергетичний та білковий обмін, що 

призводить до зростання рівня загального білка та сечовини сироватки крові 

та зниження рівню амінного азоту та альбумінів. За цих умов проявляється 

різнобічний характер дії окремо та сумісно застосованих речовин, що 

пояснюється різними механізмами їх впливу на метаболічні та енергетичні 

процеси в живому організмі.  

Для повнішого вивчення сумісної дії гідрогумату та мікроелементів в 

сироватці крові корів нами було досліджено активність ГГТ та КК. Перша 

каталізує перенесення глютамінового залишку та гаммаглютамілпептиду на 

акцепторний пептид чи на α – амінокислоту і локалізується переважно у 

нирках, печінці та підшлунковій залозі, а друга бере участь у реакцях 

зворотного фосфорилювання креатину, і, таким чином, забезпечує 

енергетичним субстратом м’язову тканину.  

Отримані нами дані щодо активності КК та ГГТ у корів за сумісного 

згодовування мінеральних елементів та гідрогумату подано на рис. 3.11.  

Встановлено, що гідрогумат на тлі мікроелементної добавки не викликає 

зміну активності ГГТ у тварин дослідної групи відносно контролю. 

Порівняно з початковими значеннями, цей показник знизився, що 

пов’язується нами з дією кормового фактору. В той же час, динаміка змін 

активності КК характеризується вірогідно меншим на 23,4% її значенням у 

дослідних тварин. Очевидно, причиною цього є стимулювання синтезу АТФ 

у м’язовій тканині шляхом посилення окиснювального фосфорилювання в 
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дихальному ланцюгу, а також нижчим рівнем деградації міофібрилярних 

білків за дії мінеральних і гумінових речовин. 
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Рис. 3.11. Активність креатинкінази та гамма-глутамілтранспептидази за 

комплексної дії гідрогумату та мікроелементів (n=6) 

 

Отже, застосування гідрогумату за умови усунення дефіциту 

мікроелементів знижує напруженість енергетичних процесів у м’язовій 

тканині та зменшує рівень деградації резервних білків в організмі корів під 

час лактації і в такий спосіб сприяє нормальному функціонуванню таких 

життєво важливих органів, як печінка, нирки та підшлункова залоза. 

 

 

3.3.5. Обмін мінеральних речовин у корів під час лактації за 

сумісної дії мікроелементів та гідрогумату.  

 

На початку досліджень вміст мікроелементів (міді, заліза, цинку, 

марганцю та кобальту) в сироватці крові корів обох груп вірогідної різниці не 

мав (табл. 3.18).  
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Таблиця 3.18. 

Концентрація мікроелементів в сироватці крові корів за впливу гідрогумату в 

поєднанні з мікроелементами (M±m, n=6) 

Показник 
Контрольна група Дослідна група (ГГ+МЕ) 

початок кінець початок кінець 

Мідь, мкмоль/л 39,26±1,62 31,8±0,9
●● 

38,95±1,85 37,94±1,31
** 

Залізо, мкмоль/л 45,45±2,59 46,99±1,34 45,95±1,81 
62,24±2,96

*** 

Цинк, мкмоль/л 35,91±2,09 42,06±1,3
● 

36,13±1,89 
35,02±0,84

** 

Марганець, мкмоль/л 0,90±0,12 0,50±0,07
●
 0,88±0,10 

0,67±0,06
 

Кобальт, мкмоль/л 0,38±0,04 0,55±0,06
● 

0,37±0,04 
0,64±0,04 

Примітки: 
*
Р<0,05; 

**
Р<0,01; 

***
Р<0,001 – вірогідно між контрольною та 

дослідною групою наприкінці досліду; 
●
Р<0,05; 

●●
Р<0,01 – вірогідно 

у відношенні до початку досліду 

 

Упродовж досліду рівень міді в сироватці крові контрольних тварин 

знизився на 19% (Р<0,01), а в дослідній суттєво не змінився. Водночас, 

сумісна дія гідрогумату та мінеральних добавок призвела до збільшення 

вмісту заліза у корів дослідної групи на 32,5% (Р<0,001) відносно 

контрольних тварин. Це сприяло зростанню інтенсивності енергетичних 

тканинних процесів та дихальної активності крові. За цих умов вміст цинку в 

сироватці крові корів дослідної групи був меншим на 31,7% (Р<0,01) у 

порівнянні з контролем, що є, напевне, ознакою інтенсивного синтезу 

карбоангідрази еритроцитів для прискорення утилізації вуглекислого газу з 

організму.  

Упродовж досліду в сироватці крові контрольних тварин на 44,8% 

(Р<0,05) знизився вміст марганцю, тоді як концентрація кобальту зросла на 

45,8% (Р<0,05). Марганець, як і мідь, має пряме відношення до 

окиснювально-відновних процесів, і тому зрозуміло, що більш нижча їх 

активність призводить за зворотними зв’язками і до зменшення вмісту 

елементів, якими ці процеси стимулюються, а зростання рівня кобальту є 

ознакою високої потреби в ньому для синтезу гемоглобіну.  
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Згодовування комплексу мікроелементів та гідрогумату обумовило 

вищу концентрацію марганцю в дослідних корів на 34,8% (Р<0,1) та 

тенденцію до зростання вмісту кобальту. 

Згідно з отриманими нами даними, на початку досліджень відзначався 

сильний негативний корелятивний зв’язок між концентрацією в сироватці 

крові корів обох груп міді та цинку (r = – 0,81; Р<0,05), тоді як за сумісного 

згодовування мінеральних речовин та гідрогумату вірогідного взаємозв’язку 

між вмістом цих мікроелементів виявлено не було (r = – 0,27; Р>0,1). У той 

же час у тварин контрольної групи антагонізм між ними зберігався (r = –0,75; 

0,1>Р>0,05). Очевидно, мідь, яку згодовували разом з гуміновими 

речовинами, під час всмоктування не мала антагоністичних взаємовідносин з 

цинком, що є характерним при надходженні цих біометалів в організм у 

складі хелатних сполук. Корелятивний зв’язок між кобальтом і цинком в 

контрольній групі мав високий негативний рівень (r = –  0,96 при Р<0,01), але 

включення до раціону корів дослідної групи сполук кобальту сприяло 

значному зниженню негативного рівня коефіцієнта кореляції (r = – 0,20; 

Р>0,5). Цим, очевидно, обумовлене і зникнення прямої залежності між 

рівнями міді та кобальту, яка у контрольних тварин складала r = + 0,80 

(Р<0,1) проти r = + 0,22 (Р>0,5) у корів, що отримували мінеральну суміш з 

гідрогуматом. 

Відзначені нами зміни в обміні мікроелементів, очевидно, пов’язані зі 

змінами механізмів їх всмоктування, враховуючи здатність гумінових 

речовин до утворення хелатних сполук з металами. Іншим поясненням може 

бути зміна процесів метаболізму, в яких беруть участь розглянуті мінеральні 

речовини. 

В організмі тварин важлива роль належить не лише мікро-, але й 

макроелементам. Серед них особливе місце займають кальцій та фосфор, 

обмін яких забезпечує переважну більшість життєво важливих процесів в 

організмі. Зокрема, кальцій є обов’язковим компонентом під час м’язового 

скорочення і проведення нервового збудження, бере участь в активації 
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внутрішньоклітинних протеїнкіназ і гормональній відповіді тощо. Фосфор же 

є складовою нуклеїнових кислот, частиною макроергічних сполук, які 

забезпечують організм енергетичним ресурсом життєдіяльності та є 

фактором її депонування. Обидва біолементи обумовлюють мінералізацію 

кісток і в такий спосіб виконують опорну функцію, стимулюють 

резистентність, ріст і розвиток тварин. 

Вплив застосованої нами добавки на вміст загального кальцію та 

неорганічного фосфору сироватки крові наведено на рис. 3.12.  
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Рис. 3.12. Вміст загального кальцію та неорганічного фосфору 

сироватки крові корів під час лактації за впливу гідрогумату і 

мікроелементів (n=10)
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Варто відзначити, що протягом досліду їх рівень у корів контрольної 

групи вірогідно не змінювався. За дії гідрогумату з одночасним усуненням 

дефіциту міді, кобальту і йоду відзначалося зниження вмісту як кальцію, так і 

неорганічного фосфору відносно контролю, вираженіше стосовно рівню 

кальцію (на 7,3%; р<0,001).  

Цей факт, на нашу думку, пояснюється інтенсивнішим використанням 

кальцію і фосфору організмом тварин за впливу енергостимулюючої 

домішки для забезпечення високої інтенсивності енергетичного обміну та 

синтезу молока, надої якого були вищими у корів дослідної групи.  
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Отже, обмін мінеральних сполук в організмі корів протягом лактації 

під час стійлового утримання зазнає певних змін, характер яких пояснюються 

посиленим їх надходженням або ж виведенням із організму. При цьому за 

комплексного впливу гідрогумату та мікроелементів в сироватці крові 

відносно контролю зростає вміст міді, заліза, марганцю і кобальту, що 

супроводжується зниженням концентрацій цинку, загального кальцію та 

неорганічного фосфору. 

Узагальнюючи результати, наведені в розділі 3.3, робимо такі 

висновки:  

      – застосування гідрогумату, суміші мікроелементів та їх поєднання 

стимулює інтенсивність тканинних енергетичних процесів в організмі корів 

під час лактації, що посилює споживання кисню та виділення вуглекислоти; 

– зміни процесів гемопоезу за умови повного забезпечення корів 

мікроелементами та за дії гідрогумату на тлі цього є майже однаковими, при 

незначному впливі на них самого гідрогумату; 

– дія гідрогумату, суміші мікроелементів та їх поєднання призводить до 

зменшення в сироватці крові концентрації альбумінів і зростання – 

глобулінів, що в останньому випадку відбувається за рахунок β- і γ-

глобулінів; 

– усунення мінеральної недостатності, гідрогумат як самостійно, так і на 

тлі цього стимулюють обмін сполук азоту, що призводить до нормалізації 

рівня сечовини в сироватці крові, зниження рівню амінного азоту; 

– за дії гідрогумату активність трансаміназ знижується, тоді як лише 

мінеральна підгодівля посилює їх активність, а їх комбінація не впливає на 

активність АлАТ і АсАТ у сироватці крові та знижує активність КК; 

– за комплексного впливу гідрогумату і мікроелементів у сироватці крові 

корів під час лактації зростає концентрація міді, заліза, марганцю і кобальту, 

що супроводжується зниженням вмісту в ній цинку і загального кальцію. 

Результати досліджень опубліковані у наукових працях [20, 37, 49-51]. 
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3.4. Вплив гідрогумату, комплексу мікроелементів та їх поєднання 

на інтенсивність енергетичного і білково-мінерального обміну у телят 

 

3.4.1. Енергетичні процеси, легеневе дихання та стан гемопоезу в 

телят за дії гідрогумату, мінеральних речовин та їх комплексного 

впливу. Розвиток організму тварин в постнатальному онтогенезі 

характеризується неоднозначними за своєю інтенсивністю періодами, які 

мають особливості як характеру, так і швидкості процесів обміну речовин. 

Найнапруженішими з точки зору навантаження на функціональні системи 

для худоби є перші місяці життя тварини, коли відзначається найвища 

інтенсивність росту телят на тлі становлення характерної для жуйних 

системи травлення та подолання 2-го періоду імунодефіциту. Саме в цей час 

енергетичний аспект життєдіяльності організму набуває особливого значення 

не лише для забезпечення нормальної швидкості росту тварин, але й 

подальшої резистентності та продуктивності. 

Необхідно відзначити, що під час проведення 2-ої серії дослідів на 

телятах нами встановлена певна мінливість показників газоенергетичного 

обміну з віком, яка співпадає з детально описаними в розділі 3.2. змінами, 

тому в даному розділі онтогенетичні особливості біоенергетичних процесів у 

телят нами не розглядаються. 

За впливу як гідрогумату і мікроелементів окремо, так і при їх 

поєднанні частота дихальних рухів у телят дослідних груп порівняно з 

контрольними вірогідної різниці не виявлено (табл. 3.19).  

Однак, за цих умов загальна вентиляція легень за дії біологічно 

активних речовин зростає і таким чином досягає максимальних величин у 

тварин, які отримували гідрогумат з мінеральними речовинами (22,97±1,01 

проти 19,38±0,51 л/хв у контролі; Р<0,01). Найвищим у них є і відносної 

вентиляції, яка на 11,6% (Р<0,05) інтенсивніша, ніж у телят контрольної 

групи.  
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Таблиця 3.19. 

Показники зовнішнього дихання у телят 2,5-3 місячного віку за впливу 

гідрогумату, суміші мікроелементів та їх поєднання (M±m, n = 7-10) 

Показник 

Група  

Контрольна 
1-а дослідна 

ОР+ГГ 

2-а дослідна  

ОР+МЕ 

3-я дослідна  

ОР+(МЕ+ГГ) 

Частота дихання, 

дих. рухів за хв. 
29,4±0,73 29,6±0,81 29,94±0,92 28,92±1,18 

Легенева 

вентиляція, л/хв. 
19,38±0,51 21,01±0,96 22,17±1,36

 
22,97±1,01

** 

 Глибина дихання, л 0,66±0,02 0,71±0,03 0,74±0,04 0,80±0,04
** 

Легенева 

вентиляція, л/хв/кг 
0,207±0,007 0,224±0,014 0,227±0,009 0,231±0,007

* 

Примітка: 
*
 - Р<0,05; 

**
 Р<0,01 у відношенні до контролю 

 

Аналогічні зміни, однак, менш виражені, відзначаються і при усуненні 

дефіциту енергостимулюючих мікроелементів та згодовуванні гідрогумату 

на тлі їх недостатності.  

Збільшення хвилинної вентиляції легенів за тієї ж частоти дихальних 

рухів можливе лише при зростанні дихального об’єму, що встановлено в усіх 

дослідних групах, проте, найбільшого підвищення показник досягає за 

комплексної дії гідрогумату і мікроелементів (на 21,2% при Р<0,01). 

Зовнішнє дихання повинне забезпечувати організм достатньою 

кількістю кисню для нормального перебігу окиснювальних процесів та в 

повній мірі видаляти вуглекислий газ із крові. Одержані нами дані свідчать, 

що згодовування гідрогумату обумовлює схильність до підвищеної утилізації 

кисню як в абсолютних, так і у відносних величинах (табл. 3.20).  

У той же час, мінеральна підгодівля і використання за цих умов 

препарату гумусової природи характеризуються вірогідним зростанням 

абсолютного споживання кисню відповідно на 17,3% (Р<0,05) та 21% 

(Р<0,01). В розрахунку на 1 кг маси тіла засвоєння кисню тваринами при 

застосуванні в якості добавки суміші мікроелементів збільшується лише на 

12,1% (Р<0,1), тоді як їх поєднання з гідрогуматом призводить до вірогідно 

вищої порівняно з контролем величини цього показнику на 13,8% (Р<0,05).  
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Таблиця 3.20. 

Легеневий газообмін у телят за дії гідрогумату, суміші мікроелементів  

та їх поєднання (M±m, n = 7-10) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

ОР+ГГ 

2-а дослідна 

ОР+МЕ 

3-я дослідна  

ОР+(МЕ+ГГ) 

Споживання кисню, 

л/хв. 
0,81±0,02 0,87±0,03 0,95±0,06

* 
0,98±0,05

** 

Виділення 

вуглекислоти, л/хв. 0,65±0,02 0,71±0,03
 

0,78±0,05
* 

0,81±0,04
** 

Дихальний коефіцієнт 0,808±0,003 0,815±0,006 0,822±0,002
** 

0,820±0,005
* 

Споживання кисню, 

мл/хв/кг 8,65±0,33 9,23±0,47
 

9,70±0,44
 

9,84±0,41
* 

Виділення вугле-

кислоти, мл/хв/кг 6,99±0,28 7,53±0,39 7,98±0,37
* 

7,97±0,30
* 

Примітки: 
*
Р<0,05; 

**
Р<0,01 у відношенні до контролю 

 

Одночасно зростає виділення телятами вуглекислоти: якщо в 

контрольній групі з видихуваним повітрям за 1 хв видаляється 0,65±0,02 л 

двоокису вуглецю, то за дії гідрогумату цей показник зростає до 0,71±0,03 л 

(Р<0,1), мінеральної суміші – до 0,78±0,05 л (Р<0,05), а при їх комплексному 

застосуванні – до 0,81±0,04 л (Р<0,01). Відносні показники виділення 

вуглекислого газу також зростають. Зокрема, при згодовуванні гумінового 

препарату цей показник перевищує контрольні значення на 7,7%, корекція 

дефіциту мінеральних речовин вірогідно підвищує його рівень на 14,2% 

(Р<0,05), в той час як їх поєднання збільшує виділення вуглекислоти в 

розрахунку на 1 кг маси тіла на 14% (Р<0,05).  

Наведені зміни легеневого газообміну накладають свій відбиток на 

величину дихального коефіцієнта. У тварин усіх дослідних груп згаданий 

вище показник з різним ступенем вірогідності перевищує величину, 

встановлену у контрольних телят. Якщо в останніх дихальний коефіцієнт має 

значення 0,808±0,003, то в 1-ій дослідній групі, де згодовували гідрогумат – 

0,815±0,006. У тварин, що отримували комплекс мінеральних сполук та його 
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поєднання з препаратом гумусової природи дихальний коефіцієнт склав 

відповідно 0,822±0,002 (Р<0,01) та 0,82±0,005 (Р<0,05). 

Отже, згодовування телятам гідрогумату, мікроелементів та гумінового 

препарату на тлі ліквідації недостатності міді, кобальту і йоду посилює 

споживання ними кисню та виділення вуглекислоти. Ці зміни найбільш 

виражені при згодовуванні гідрогумату та лімітуючих мінеральних речовин, 

що супроводжується підвищенням дихального коефіцієнта. Мікроелементи в 

більшій мірі стимулюють окиснювально-відновні процеси, ніж гідрогумат, 

напевно, діючи на всі ланки дихання. За цих умов, очевидно, певним чином 

змінюється субстратне забезпечення енергетичних процесів у тканинах, 

оскільки дихальний коефіцієнт при усуненні недостатності міді, кобальту і 

йоду, так і при застосуванні на тлі цього гідрогумату наближається до 

величини, характерної для дорослої худоби, можливо, за рахунок швидшого 

розвитку передшлунків та більшу участь в енергетиці вуглеводів. 

Крім того, виявлено збільшення у телят дослідних груп 

теплопродукції, як інтегрального показника інтенсивності обмінних процесів 

(рис. 3.13).  

 Найвищий рівень теплопродукції встановлено у тварин, які отримували 

гідрогумат разом із мінеральними добавками – на 14,2% (Р<0,05) більше 

порівняно з контролем. За впливу самих лише мікроелементів та гідрогумату 
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теплопродукція мала лише тенденцію до зростання, перевищуючи 

контрольні значення на 6,8% та 12,4% (Р<0,1) відповідно.  

Отже, гідрогумат у застосованій дозі є менш ефективним щодо дії на 

показники газоенергетичного обміну в телят порівняно з усуненням дефіциту 

енергостимулюючих мікроелементів. Проте, за останньої умови препарат 

гумусової природи має добре виражений позитивний вплив на інтенсивність 

метаболізму. Це пов’язано не лише з посиленням клітинного дихання, що є 

характерним для препаратів гумусової природи, сполук міді та йоду, але й 

покращенням транспорту кисню кров’ю, що поліпшує забезпечення ним 

тканин. Про це свідчать результати досліджених нами гематологічних 

показників (табл. 3.21): як окремо гідрогумат та суміш мінеральних добавок, 

так і їх поєднання підвищують кисневу ємність крові і в такий спосіб 

поліпшують окиснювальні процеси в тканинах.  

 

Таблиця 3.21. 

Кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну в крові телят 2,5-3 місячного віку 

та кольоровий показник за впливу гідрогумату, суміші мікроелементів та їх 

поєднання (M±m, n=7-10) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

ОР+ГГ 

2-а дослідна 

ОР+МЕ 

3-я дослідна  

ОР+(МЕ+ГГ) 

Еритроцити, Т/л 5,12±0,16 5,61±0,19
 

5,66±0,14
* 

5,76±0,16
* 

Гемоглобін, г/л 
97,14± 

2,92 

110,88± 

3,82
* 

113,15± 

3,69
** 

118,54± 

3,37
*** 

Кольоровий показник 0,95±0,01 0,99±0,01
* 

1,00±0,01
** 

1,03±0,01
*** 

Примітки: 
*
Р<0.05; 

**
Р<0.01; 

***
Р<0.001 у відношенні до контролю 

 

Кількість еритроцитів у телят, що отримували гуміновий препарат в 

умовах недостатньої забезпеченості міддю, кобальтом і йодом, був вищим 

відносно контролю на 9,6% (Р<0,1), тоді як при усуненні їх дефіциту – на 

10,5% (Р<0,05), а при використанні на тлі цього гідрогумату – на 12,5% 
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(Р<0,05). За цих умов у тварин усіх дослідних груп нами відзначено вірогідно 

вищий рівень гемоглобіну.  

Найбільш високою його концентрація була за комплексного 

застосування гідрогумату і мікроелементів (на 22,5% при Р<0,001), а дія 

окремо гідрогумату та мінеральних елементів виявилася менш вираженою, 

призвівши до вищого на 14,1% (Р<0,05) та 16,5% (Р<0,01) відповідно вмісту 

гемоглобіну порівняно з контрольною групою.  

Саме таким чином, відносне зростання рівня гемоглобіну було вищим, 

ніж кількості еритроцитів. Це обумовило вірогідно вищі значення 

кольорового показника у тварин дослідних груп, серед яких найвищим він 

був при комплексному застосуванні гідрогумату та дефіцитних 

мікроелементів – 1,03±0,01 порівняно з 0,95±0,01 в контролі (Р<0,001). В той 

же час за дії окремо гумінових речовин та мінеральних сполук його величина 

складала 0,99±0,01 (Р<0,05) та 1,00±0,01 (Р<0,01) відповідно. 

Отже, суміш мікроелементів та її поєднання з гідрогуматом 

викликають стимуляцію еритропоетичних процесів та гемоглобіноутворення, 

в той час як один лиш гуміновий препарат за недостатньої забезпеченості 

телят міддю, кобальтом і йодом має такої ж спрямованості дію, проте, менш 

виражену. Беззаперечно, відзначені нами особливості морфологічного складу 

крові телят дозволяють підсилити перебіг енергетичних тканинних процесів 

і, очевидно, пов’язуються із стимулюванням синтезу еритроцитів та 

гемоглобіну в червоному кістковому мозку як під впливом окремих 

біоелементів, так і речовин гумусової природи. 

 

3.4.2. Обмін білків та небілкових сполук азоту в телят за впливу 

мінеральних речовин, гідрогумату та їх поєднання 

 

Застосовані добавки проявляють свою дію на показники обміну білків 

(табл. 3.22).  
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Таблиця 3.22. 

Особливості обміну білків у телят 2,5-3 місячного віку за дії 

гідрогумату, суміші мікроелементів та їх поєднання (M±m, n=7-10) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

ОР+ГГ 

2-а дослідна 

ОР+МЕ 

3-я дослідна  

ОР+(МЕ+ГГ) 

Білок загальний, г/л 66,92±0,81 66,63±0,90 67,99±0,69 68,52±0,95 

Альбуміни, г/л 36,82±0,65 35,86±0,48 36,95±0,67 31,31±0,57
*** 

Глобуліни, г/л 30,11±0,45 30,76±0,81 31,04±0,33 37,21±1,07
*** 

Білковий 

коефіцієнт 1,22±0,03 1,17±0,04 1,19±0,03 0,85±0,03
*** 

Примітки: 
***

Р<0,001 у відношенні до контролю 

 

На тлі відсутності вірогідної різниці між показниками загального білка 

та його фракцій сироватки крові у контрольних тварин та телят, які 

отримували гідрогумат та в яких було усунено дефіцит мікроелементів, 

сумісна дія гумінового препарату та мінеральних речовин обумовила 

зменшення вмісту альбумінів на 15% (Р<0,001), що, напевно, варто 

пов’язувати з їх інтенсивнішим використанням у пластичних процесах як 

найбільш лабільної фракції білків крові. За цих умов відзначалося зростання 

концентрації глобулінів (на 23,6% при Р<0,001), пов’язане, очевидно, із 

зростанням неспецифічної резистентності телят, які одержували гідрогумат з 

мінеральною сумішшю.  

Такий перерозподіл білкових молекул сироватки крові, природно, 

накладав свій відбиток на величину білкового коефіцієнта: якщо у 

контрольних телят та за дії самих лише мінеральних добавок та гумінового 

стимулятору він в середньому складав 1,17-1,22, то при їх комплексному 

застосуванні – 0,85±0,03 (Р<0,001). 

Для повнішого розуміння механізмів сумісного впливу гідрогумату та 

мікроелементів було проведено дослід із вивчення змін фракційного складу 

білків при їх застосуванні. Отримані нами подано в табл. 3.23. 
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Таблиця 3.23. 

Концентрація загального білка та вміст його фракцій у сироватці крові телят 

за сумісної дії гідрогумату та мікроелементів (M±m, n = 6) 

Показник Контрольна група Дослідна група 

(ГГ+МЕ) 

Білок загальний, г/л 65,38±0,92 68,99±1,12
* 

Альбуміни, г/л 35,49±0,75 31,80±0,87
** 

Глобуліни, г/л; в т.ч.: 29,89±1,21 37,20±1,65
** 

α – глобуліни, г/л 9,28±0,43 9,34±0,30 

β – глобуліни, г/л 6,77±0,24 8,21±0,39
* 

γ – глобуліни, г/л 13,84±0,93 19,65±1,43
** 

Білковий коефіцієнт 1,20±0,07 0,86±0,06
** 

Примітки: 
*
 – Р<0,05; 

**
 – Р<0,01; 

***
 – Р<0,001 у відношенні до контролю 

 

Збільшення концентрації загального білка, відзначене нами у тварин за 

дії гідрогумату при усуненні дефіциту лімітуючих мінеральних елементів, 

відбувається за рахунок глобулінових білкових фракцій, серед яких 

відзначається зростання на 42% (Р<0,01) рівню γ – глобулінів та на 21,3% 

(Р<0,05) β – глобулінової фракції, тоді як у вмісті α – глобулінів в сироватці 

крові телят контрольної та дослідної груп суттєвої різниці не виявлено.  

Отже, гідрогумат разом із мікроелементами підвищує рівень природної 

резистентності організму телят, оскільки до складу γ– глобулінів переважно 

входять молекули імуноглобулінів, а також стимулює транспорт мінеральних 

речовин, мобілізацію ліпідів та антитоксичні властивості крові, що 

притаманне β – глобулінам.  

Нами відзначено зниження на 10,4% (Р<0,01) концентрації альбумінів у 

сироватці крові телят за комплексного впливу гідрогумату та мікроелементів. 

Даний факт пояснюється їх більшим використанням у пластичних процесах у 

період інтенсивного росту та розвитку.  
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Вказані зміни білкового спектру сироватки крові обумовили нижчий на 

28,3% (Р<0,01) відносно контролю білковий коефіцієнт у тварин, які 

одночасно отримували гідрогумат і мікроелементи. За цих умов зазнало змін 

і співвідношення окремих білкових фракцій (рис. 3.14).  

 

Рис. 3.14. Співвідношення білкових фракцій сироватки крові телят за 

комплексного впливу гідрогумату і мікроелементів, у % (M±m, n = 6) 

 

Отже, сумісна дія мінеральних сполук та гідрогумату призводить до 

зростання вмісту β – і γ – глобулінів та зниження концентрації альбумінів в 

сироватці крові телят. Це можна пояснити посиленням переносу 

мікроелементів і ліпідів кров’ю, стимулюванням синтезу факторів 

неспецифічної резистентності та біосинтезу білка в периферичних тканинах 

їх організму. 

Варто зазначити, що вивчення інтенсивності та характеру метаболізму 

білкових речовин не може бути повним без дослідження концентрації 

небілкових азотовмісних складових сироватки крові. Їх рівень до певної міри 

знаходиться в залежності як від білоксинтезуючих процесів, так і швидкості 

розпадання молекул білка в організмі. Як показали наші дослідження (табл. 

3.24), загальний вміст небілкового азоту при усуненні дефіциту 

мікроелементів, гідрогумату на тлі цього та окремо вірогідно зменшується.  
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Таблиця 3.24. 

Вміст небілкового азоту та окремих його компонентів сироватки крові телят 

за дії гідрогумату, мікроелементів і їх поєднання (M±m, n=7-10) 

Показник 

Група 

Контрольна 
1-а дослідна 

ОР+ГГ 

2-а дослідна 

ОР+МЕ 

3-я дослідна  

ОР+(МЕ+ГГ) 

Азот залишковий, 

ммоль/л 
20,87±0,42 18,47±0,47

** 
17,81±0,19

*** 
16,85±0,51

*** 

Сечовина, мМ/л 5,10±0,07 4,57±0,14
** 

4,42±0,07
*** 

3,98±0,14
*** 

Urea ratio, % 48,96±0,64 49,48±0,79 49,72±0,58 47,27±0,37
* 

Азот амінокислот, 

мм./л 4,27±0,12 4,14±0,10 4,17±0,14 4,03±0,11 

Креатинін, мкМ/л 112,13±3,47 104,54±3,48 103,41±2,89
 

92,86±3,28
*** 

Примітки: 
*
Р<0.05; 

**
Р<0.01; 

***
Р<0.001 відносно контролю 

 

Концентрація залишкового азоту в сироватці крові контрольних телят 

складала 20,87±0,42 ммоль/л, тоді як після згодовування гумінового 

препарату – 18,47±0,47 ммоль/л (Р<0,01), мінеральної суміші – 17,81±0,19 

ммоль/л (Р<0,001), а при їх поєднанні – 16,85±0,51 ммоль/л (Р<0,001). 

Детальніший аналіз наведених в табл. 3.4.2.3 результатів свідчить, що 

концентрація небілкового азоту знижується за рахунок азоту сечовини. 

Зокрема, її вміст в сироватці крові за дії гідрогумату і мікроелементів 

відповідно знизився проти контролю на 10,4% (Р<0,01) та 13,3% (Р<0,001), а 

за їх одночасного впливу – на 22% (Р<0,001). 

Величина Urea ratio мала суттєві відмінності щодо контролю 

(48,96±0,64) лише у телят, які отримували гідрогумат на тлі мікроелементної 

підгодівлі (47,27±0,37 при Р<0,05). Очевидно, зменшення питомої частки 

азоту сечовини у тварин 3-ої дослідної групи відносно всього небілкового 

азоту пов’язане із посиленим використанням його мікрофлорою рубця для 

синтезу власних амінокислот під впливом гідрогумату і мінеральних 

речовин, що значно покращує фізіологічний стан тварин. Саме такі зміни 
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зумовлені позитивним впливом використаної добавки на морфологічний та 

функціональний розвиток передшлунків у телят. 

Вміст іншого компоненту залишкового азоту – вільних амінокислот – в 

сироватці крові телят вірогідних змін у жодної дослідної групи не зазнав. 

Проте, за комплексного впливу гідрогумату та мікроелементів встановлено 

схильність до зменшення концентрації амінного азоту в сироватці крові 

(4,03±0,11 ммоль/л проти 4,27±0,12 ммоль/л в контролі). Вважаємо, що 

застосовані речовини підсилюють використання амінокислот із загального 

пулу для синтетичних процесів у периферичних органах, насамперед, у 

м’язовій тканині, яка в цьому віці має найвищу інтенсивність росту. При 

цьому, значний рівень білоксинтезуючих процесів у молодняку для свого 

забезпечення має потребу не лише в пластичних матеріаліах (альбумінах і 

амінокислотах), але й у відповідно високому рівні енергетичних витрат, 

пов’язаних із синтезом білків. Основними макроергічними сполуками у 

м’язовій тканині є АТФ, рівень якого є відносно незначним, та 

креатинфосфат, кінцевим метаболітом якого є креатинін. Вміст останнього в 

сироватці крові телят, як свідчать наші дослідження, за дії гідрогумату має 

схильність до зменшення (104,54±3,48 мкмоль/л проти 112,13±3,47 мкмоль/л 

у контрольних тварин). Аналогічні зміни вмісту креатиніну в крові 

проявляються і при усуненні мікроелементної недостатності. Проте, сумісне 

застосування мінеральних добавок та гідрогумату призводить до вірогідного 

зменшення рівню креатиніну в сироватці крові на 17,2% (Р<0,001), що вказує 

на їх здатність не тільки стимулювати анаболічні процеси в організмі тварин, 

але й впливати на забезпечення цих процесів енергетичними субстратами. 

Отже, за окремої дії гідрогумату та мікроелементів уміст загального 

білка в сироватці крові суттєво не змінюється, а їх поєднання незначно 

підвищує його рівень. Речовини гумусової природи на тлі усунення дефіциту 

міді, кобальту і йоду стимулюють використання альбумінів сироватки крові і 

вільних амінокислот та синтез β- і γ- глобулінових білкових фракцій, знижує 

напруженість обміну білків та стимулює енергетичні тканинні процеси. У 
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телят всіх дослідних груп встановлено в різній мірі виражену затримку азоту, 

що проявляється меншим рівнем сечовини та залишкового азоту в крові. 

Виявлені особливості білково-азотового обміну за впливу мікроелементів, 

гідрогумату та їх поєднання пов’язані з швидкішим становленням у 

дослідних телят травлення в рубці і, відповідно, ефективнішим 

використанням молодняком кормового протеїну, та вищим рівнем 

енергетичного забезпечення білоксинтезуючих процесів в їх організмі. 

 

3.4.3. Ферментативна активність сироватки крові телят за дії 

гідрогумату, мінеральних речовин та при їх сумісному застосуванні  

 

Перебіг енергетичних та обмінних процесів в організмі тварин 

пов’язується з активністю різноманітних ферментів та їх систем. В білковому 

обміні значна роль належить ензимам переамінування АлАТ і АсАТ, які 

залежності від наявності специфічних субстратів здатні до переносу 

аміногруп з утворенням нових амінокислот та речовин, що є проміжними 

метаболітами циклу лимонної кислоти. Нашими дослідженнями встановлено, 

що активність трансаміназ сироватки крові при короткочасному згодовуванні 

гідрогумату, мінеральних сполук міді, кобальту і йоду та їх поєднання 

знижується (рис. 3.15). 

Як видно з рис. 3.15, найвищі значення активності як АлАТ, так і 

АсАТ, встановлені у телят за умови дефіциту мікроелементів – відповідно 

38,92±0,91 і 90,58±2,52 Од/л. При його ліквідації відзначається значне 

зниження активності як аланінової (24,86±1,75 Од/л; Р<0,001), так і 

аспарагінової трансамінази (76,11±3,56 Од/л; Р<0,01). Дія гумінових речовин 

на активність цих ферментів є незначною, хоча виявляється тенденція до її 

зменшення. У той же час, вплив гідрогумату на тлі усунення мінеральної 

недостатності призводить до зниження активності АлАТ на 19,4% і АсАТ на 

12,1% (Р<0,01).  
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Рис. 3.15. Активність трансаміназ сироватки крові телят 2,5-3 

місячного віку за впливу гідрогумату, мікроелементів та їх 

сумісному застосуванні (n=7-10)
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Такі зміни процесів переамінування за комплексного впливу 

гідрогумату і мікроелементів можна пояснити утворенням їх хелатних 

сполук, здатних ефективніше впливати на процеси обміну речовин в 

організмі тварин.  

Активність креатинкінази сироватки крові телят, яка забезпечує 

перенос макроергічного зв’язку з молекули креатинфосфату на АДФ з 

утворенням АТФ, за сумісного впливу гідрогумату та мінеральних речовин 

суттєво не змінюється (рис. 3.16). Це свідчить про високий рівень 

інтенсивності окиснювальних процесів, спряжених із фосфорилюванням.  

Динаміка змін активності іншого ферменту – γ-глютаміл-

транспептидази у дослідних телят характеризувалася її зростанням на 36,5% 

(Р<0,05) порівняно з контрольними значеннями. Динаміка змін активності 

іншого ферменту – γ-глютамілтранспептидази у дослідних телят 

характеризувалася її зростанням на 36,5% (Р<0,05) порівняно з контрольними 

значеннями.  
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Рис. 3.16. Активність креатинкінази та гамма-глутамілтранспептидази сироватки 

крові телят за комплексної дії гідрогумату та мікроелементів (n=6) 

 

Очевидно, це пов’язане з посиленням функції печінки за дії 

гідрогумату та мінеральних добавок, враховуючи той факт, що ензим в 

основному локалізується в гепатоцитах та епітелії жовчних протоків, а 

показник не перевищує межі величини фізіологічної норми. 

Отже, за дії речовин гумусової природи та мікроелементів на тлі їх 

дефіциту в раціоні у сироватці крові телят знижується активність ензимів 

переамінування. Сумісна їх дія супроводжується зростанням активності ГГТ 

при незмінних значеннях активності КК. Застосування цих речовин 

призводить до нормалізації обміну білків та функції печінки у телят, 

підтриманню на високому рівні енергетичних процесів, що забезпечує кращу 

адаптацію молодих тварин до умов середовища і сприяє прискоренню їх 

росту та розвитку. 
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3.4.4. Обмін мінеральних речовин у телят за комплексного впливу 

мікроелементів та гідрогумату 

 

Встановлено, що показники обміну мінеральних речовин як з віком 

телят, так і за дії використаної добавки змінюються (табл. 3.25).  

 

Таблиця 3.25. 

Вміст мікроелементів в сироватці крові телят за сумісної дії гідрогумату та 

мікроелементів (n=6) 

Показник 
Контрольна група Дослідна група 

Початок Кінець Початок кінець 

Мідь, мкмоль/л 34,09±1,65 35,82±1,87 33,34±1,59 42,31±1,94
* 

Залізо, мкмоль/л 43,13±1,88 48,86±3,35 44,00±2,17 
66,27±3,87

** 

Цинк, мкмоль/л 38,96±2,20 35,31±1,97 36,98±1,86 
43,61±1,19

 

Марганець, мкмоль/л 0,85±0,06 0,58±0,09
●
 0,82±0,04 

0,60±0,06 

Кобальт, мкмоль/л 0,50±0,03 0,65±0,02
●●● 

0,47±0,02 
0,77±0,03

** 

Примітки: 
*
Р<0,05; 

**
Р<0,01; – вірогідно між контрольною та дослідною 

групою наприкінці досліду;  
●
Р<0,05; 

●●●
Р<0,001 – вірогідно у відношенні до початку досліду 

 

У процесі росту та розвитку тварин відбуваються зміни 

мікроелементного профілю сироватки крові. Зокрема, протягом досліду 

виявлено незначне зростання концентрації міді та заліза, що пов’язане з 

відновленням їх вмісту в організмі з переходом на новий тип живлення, коли 

в раціоні починають переважати рослинні корми. Напевно, цим же 

обумовлене і зростання на 30,9% (Р<0,001) рівня кобальту, потреба в якому з 

переходом телят на травлення в рубці значно зростає, враховуючи його 

значну роль у процесах кровотворення та в енергетичному обміні жуйних. В 

той же час, нами зафіксовано зменшення концентрації в сироватці крові 

марганцю (на 32,5% при Р<0,05), та в меншій мірі – цинку, що зумовлено або 

інтенсивним використанням останніх для синтезу ферментів та гормонів, які 
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регулюють рівень окиснювально-відновних процесів, біосинтез білка, обмін 

вуглеводів та жирів, або їх дефіцитом у кормах. 

Отримані дані вказують на зростання в сироватці крові телят, яким 

згодовували гідрогумат із мікроелементами, концентрації заліза на 35,6% 

(Р<0,01), кобальту – на 18,7% (Р<0,01) та міді – на 18,1% (Р<0,05) порівняно з 

контролем. Також виявлено тенденцію до зростання рівня цинку, вміст якого 

складав у дослідних тварин 43,61±1,19 порівняно з 36,98±1,86 мкмоль/л у 

контрольних. За цих умов концентрація марганцю у тварин обох груп 

суттєвої різниці не мали. Очевидно, відзначені зміни є наслідком  

ефективнішого засвоєння цих елементів живлення тваринами, додатковим 

надходженням міді та кобальту в складі комплексної добавки та нормалізації 

енергетичних і кровотворних процесів у тварин за впливу застосованих 

мікроелементів та гумінових речовин. 

Обмін мінеральних речовин неможливо охарактеризувати лише з 

урахуванням обміну ессенціальних мікроелементів, адже поряд з ними для 

нормальної життєдіяльності організму є необхідними макроелементи. Серед 

них кальцій та фосфор заслуговують на особливу увагу, адже неможливо 

згадати жодної фізіологічної функції, в якій іони Са
2+

 або сполуки фосфорної 

кислоти не брали б прямої або опосередкованої участі. 

Результати досліджень свідчать, що рівень кальцію в сироватці крові за 

сумісної дії гідрогумату та мікроелементів суттєвих змін не зазнає, при 

цьому за досліджений нами період розвитку телят відзначене незначне 

зниження у сироватці крові вмісту кальцію в 2,5 – 3-місячному віці порівняно 

з 40 – 60 денними тваринами (рис. 3.17). Це вказує на інтенсивніше 

використання його в процесах осифікації кісткового матриксу та інших 

життєво важливих процесах. У той же час, з віком відзначається вираженіше 

зниження концентрації неорганічного фосфору сироватки крові (із 2,63±0,09 

до 2,42±0,05 ммоль/л; Р<0,1).  
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Рис. 3.17. Вміст загального кальцію та неорганічного фосфору 
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Очевидно, це є наслідком дії як вищезгаданих факторів, так і меншого 

проникнення до плину крові фосфатного залишку із метаболічно активних 

тканин, активність яких з віком поступово знижується і асоціюється в першу 

чергу з гідролізом АТФ. Дія гумінових речовин в комплексі з 

мікроелементами обумовлює вірогідно вищий на 9,1% (Р<0,05) вміст 

неорганічного фосфору порівняно з контролем. Напевне, цей факт 

пояснюється сукупністю чинників, пов’язаних як з кращим всмоктуванням 

фосфору з кормів, так і його надходженням з периферичних тканин до крові 

внаслідок розщеплення макроергічних сполук фосфору. Відзначені зміни 

вірогідно не впливають на величину кальцій-фосфорного співвідношення, 

яке 1,13±0,01 і 1,06±0,04 у телят контрольної та дослідної групи відповідно. 

Отже, сумісний вплив гідрогумату та мінеральних сполук міді, 

кобальту та йоду характеризується зростанням в сироватці крові телят вмісту 

неорганічного фосфору, заліза, кобальту, міді та цинку, що обумовлюється 

кращим засвоєнням їх з кормів і збагаченням раціону міддю та кобальтом. За 
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цих умов концентрації кальцію та марганцю залишаються незмінними. 

Зазначені зміни свідчать про стимулювання енергетичного та білкового 

метаболізму та функції кровотворних органів за комплексної дії гумінових і 

мінеральних речовин, що потенціює вищі темпи приростів маси тіла 

молодняку худоби. 

Узагальнюючи результати розділу 3.4. робимо такі висновки: 

– гідрогумат є менш ефективним щодо дії на показники 

газоенергетичного обміну порівняно з корекцією дефіциту мікроелементів, 

але за останньої умови має добре виражений позитивний вплив на них; 

– суміш мінеральних речовин та її поєднання з гідрогуматом викликають 

стимуляцію еритропоетичних процесів та гемоглобіноутворення, тоді як дія 

гідрогумату на ці процеси є менш вираженою; 

– за окремої дії гідрогумату та мікроелементів вміст загального білка в 

сироватці крові суттєво не змінюється. Їх поєднання незначно підвищує його 

рівень, однак, стимулює використання альбумінів сироватки крові та синтез 

β- і γ- глобулінових білкових фракцій; 

– полімінеральна добавка, гідрогумат і їх поєднання обумовлюють 

ретенцію азоту, що проявляється меншим рівнем сечовини, залишкового і 

амінного азоту в крові;  

– за дії речовин гумусової природи та мікроелементів у сироватці крові 

знижується активність ензимів переамінування, а сумісна їх дія 

супроводжується зростанням активності ГГТ; 

– сумісний вплив гідрогумату та мінеральних сполук міді, кобальту та 

йоду характеризується зростанням в сироватці крові телят вмісту 

неорганічного фосфору, заліза, кобальту, міді та цинку. 

Результати досліджень опубліковані у наукових працях [38, 48]. 

 

3.5. Інтенсивність лактогенезу та хімічний склад молока за сумісної 

дії гідрогумату та мікроелементів. Зміни енергетичного та білково-

мінерального обміну за дії гідрогумату на тлі усунення дефіциту міді, 
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кобальту і йоду призводять, як свідчать отримані нами дані, до певного їх 

впливу на лактопоетичні процеси у корів. За цих умов добові надої у 

контрольних тварин, які на момент проведення дослідів знаходилися в 

першій половині лактаційного періоду, протягом досліджень поступово 

знижуються, тоді як при згодовуванні мікроелементів та гумінових речовин 

їх зменшення має дещо іншу динаміку (рис. 3.18). 
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Рис. 3.18. Добові надої тварин за комплексного впливу гідрогумату та 

мікроелементів (n=50) 

 

Згодовування добавки вже через 10 діб обумовлює незначне зростання 

добових надоїв (на 0,59 л), тоді як в контролі їх рівень знижується на 0,83 л. 

У подальшому різниця між ними зростає до 2,5 л через 2 декади після 

початку згодовування і тримається на такому рівні протягом 20 діб, 

досягаючи максимуму через 4 декади від початку досліду (2,71 л), не 

зважаючи на припинення задавання гідрогумату та мікроелементів.  

Подальший аналіз показує, що в наступний період надої контрольних і 

дослідних груп починають вирівнюватися, і через 30 діб після припинення 

згодовування мінеральних речовин та гідрогумату різниця між ними не є 

вірогідною (Р>0,05). Загалом, за 60 днів середньодобові надої корів дослідної 

групи перевищили такі у контрольних на 10,8%. 
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Отже, згодовування суміші дефіцитних мікроелементів у поєднанні з 

дією гідрогумату стимулює лактопоетичні процеси у корів, обумовлюючи 

вищий рівень добових надоїв у них. За цих умов, після припинення 

згодовування добавки різниця між надоями виявлена ще протягом 30 днів. 

Даний факт вказує на наявність у неї післядії, обумовленої, напевно, 

депонуванням мікроелементів в організмі та їх подальшим використанням в 

процесах обміну речовин та післядією, характерною для гумінових речовин. 

Відомо, що у корів під час лактації відбувається перебудова метаболізму для 

забезпечення новонароджених телят єдиним повноцінним для них продуктом 

харчування – молоком, що контролюється еволюційно виробленими 

складними нейро-гуморальними механізмами регуляції лактопоезу. Склад 

молока залежно від породи суттєво варіює, що пояснюється різними 

потребами молодняку м’ясної та молочної худоби в енергії та поживних 

речовинах. Накладають свій відбиток на наявність у ньому окремих 

компонентів й інші фактори, зокрема, вміст у раціоні мінеральних речовин та 

інших біологічно активних сполук. 

Отримані результати свідчать, що згодовування мінеральних сполук 

міді, кобальту та йоду, які є дефіцитними, спільно з гідрогуматом суттєво не 

впливає на фізико-хімічні характеристики молока (табл. 3.26). Зокрема, 

густина молока у тварин обох груп складає 1028 кг/м
3
, що відповідає 

вимогам до закупівельного молока. За комплексної дії мікроелементів 

вірогідно не змінюється і вміст білків молока та відзначається схильність до 

більшої кількості в ньому жиру, що є характерним для дії гормонів 

щитоподібної залози. 

Проте, враховуючи більшу кількість отриманого від дослідних тварин 

молока, можна стверджувати про вищий рівень добового синтезу в їх 

молочній залозі білків, жирів та лактози. Очевидно, що такі зміни 

супроводжуються значними витратами енергії, оскільки більшість складових 

молока утворюється de novo саме в молочній залозі.  
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Таблиця 3.26. 

Фізико-хімічні характеристики молока за сумісної дії гідрогумату і 

мікроелементів (n=6) 

Показник Контрольна група Дослідна група 

Густина молока, ºА 28,0±0,37 28,08±0,26
 

Білок, % 
3,47±0,16 3,34±0,24 

Казеїн, % 2,74±0,14 2,60±0,20 

Сироваткові білки, % 0,74±0,06 0,74±0,08 

Жир, % 3,60±0,06 3,73±0,14 

Лактоза, % 4,64±0,10 4,61±0,12
 

Суха речовина, % 11,91±0,07 12,09±0,21 

СЗМЗ, % 8,31±0,08 8,36±0,08
 

Вітамін С, мг% 0,60±0,05 0,66±0,05 

Енергетична цінність 

100 г молока, ккал 
63,93±1,16 64,50±2,45 

Енергетична цінність 

добового надою, Мкал 
13,01±0,48 15,27±1,05 

 

Має тенденцію до зростання й енергетична цінність добового надою, в 

той час як калорійність самого молока у контрольних та дослідних корів 

суттєвої різниці не має. Поряд із цим, концентрація аскорбінової кислоти в 

молоці останніх має схильність до зростання, що до певної міри підвищує 

біологічну повноцінність такого молока. 

Встановлено, що комплексна дія гідрогумату та неорганічних сполук 

міді, кобальту та йоду обумовлює деякі зміни мінерального складу молока 

(табл. 3.27). Результати наших досліджень свідчать, що в молоці корів 

контрольної та дослідної груп концентрації загального кальцію та цинку 

суттєво не різняться, а рівень неорганічного фосфору має схильність до 

зменшення у тварин дослідної групи. Останнє, напевно, пояснюється 

більшим добовим виведенням фосфору дослідними тваринами з молоком.  
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Таблиця 3.27. 

Вміст макро- і мікроелементів у 100 г молока за комплексного впливу 

гідрогумату і мікроелементів (n=6) 

Показник Контроль Дослід 

Загальний кальцій, мг  134,6±4,8 130,5±7,8 

Неорганічний фосфор, мг  77,2±3,7 68,5±6,4 

Залізо, мг 1,09±0,11 1,43±0,15
 

Мідь, мкг 87,6±9,6 98,8±7,3 

Марганець, мкг 27,7±2,1 35,3±1,5
* 

Кобальт, мкг 14,47±1,27 18,43±1,08
* 

Цинк, мкг 363,0±29,8 352,6±12,8 

Примітка: 
*
Р<0,05 – у відношенні до контролю 

 

Проте, не зважаючи на більший рівень надоїв, молоко тварин, що 

отримували гідрогумат разом із мінеральними речовинами, містило в 1,27 

рази (Р<0,05) більше марганцю і мало на стільки ж вищий рівень кобальту. 

Поряд із цим, встановлена тенденція до зростання концентрації заліза та міді 

в ньому. Відзначені зміни, очевидно, свідчать про більший перехід 

мікроелементів із плазми крові до складу молока. 

Узагальнюючі результати розділу 3.5, можна зробити висновок, що 

сумісне застосування гідрогумату та мікроелементів підвищує у корів 

інтенсивність лактогенезу, але при цьому суттєво не впливає на поживність 

молока, підвищує, поряд з цим, вміст у ньому вітаміну С, марганцю, 

кобальту, заліза та міді. Це свідчить про краще забезпечення організму корів 

цими елементами мінерального живлення, а також вказує на можливість 

запобігання в такий спосіб гіпомікроелементозів у телят-молочників.  

Основні результати досліджень висвітлено у публікаціях [49, 113]. 
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3.6. Економічне обґрунтування комплексного застосування 

гідрогумату та мікроелементів. Сумісне застосування гідрогумату та 

мінеральних речовин сприяло підвищенню інтенсивності енергетичних 

процесів у корів та телят, поліпшенню показників обміну білків та 

мінеральних речовин, що проявлялося повнішою реалізацією генетичного 

потенціалу тварин та не супроводжувалося негативними змінами клініко-

біохімічних показників життєдіяльності. Однак, використання любого роду 

засобів корекції процесів обміну речовин та стимуляторів продуктивності 

завжди пов’язується з певними матеріальними витратами. Співставлення їх з 

отриманими внаслідок застосування цих препаратів та добавок коштами у 

тваринництві залишається вирішальним при визначенні доцільності 

використання тих чи інших засобів.  

Для надання економічної характеристики запропонованого нами 

поєднання гідрогумату та мікроелементів, ми враховували такі показники: 

добовий надій, вартість молока, прирости маси тіла, вартість 1 кг живої маси 

молодняку, ветеринарні витрати. За цих умов економічна ефективність 

проведених заходів розраховувалась за загально відомою методикою 

визначення ефективності ветеринарних заходів [5]. 

Оцінку економічної ефективності проводили в два етапи: на першому 

проводилося порівняння показників продуктивності у тварин під час 

науково-господарських дослідів 2-ої серії з визначенням економічних 

критеріїв застосування гідрогумату за умов дефіциту мікроелементів, 

використання мінеральних добавок для його подолання та гідрогумату при 

ліквідації дефіциту міді, кобальту і йоду. На другому етапі визначалася 

ефективність застосування гідрогумату сумісно зі сполуками лімітуючих 

мікроелементів в умовах господарського експерименту. 

Проведені розрахунки показують (табл. 3.28), що застосування 

гідрогумату на тлі ліквідації мінеральної недостатності коровам під час 

лактації незначно переважає за економічним ефектом на 1 грн витрат 

використання самих лише мінеральних добавок. Однак, враховуючи 
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абсолютні показники вартості додатково отриманого молока від застосування 

гідрогумату разом із мікроелементами, їх поєднання є доцільнішим для 

використання з метою стимуляції молочної продуктивності. 

 

 

Таблиця 3.28. 

Економічна ефективність застосування гідрогумату, мікроелементів та 

гідрогумату сумісно з мікроелементами лактуючим коровам 

Показники 

Групи 

Контрольна 

(n=10) 

1-а дослідна 

ОР+ГГ 

(n=8) 

2-а дослідна 

ОР+МЕ 

(n=8) 

3-я дослідна 

ОР+МЕ+ГГ 

(n=10) 

Вартість 1 кг молока, грн. 0,9 

Добовий надій на 1 

тварину, кг 
19,01 20,16 19,96 22,21 

Попереджений збиток за 

60 діб лактації, грн. 
- 25,18 22,56 135,51 

Витрати препаратів на 1 

тварину, грн. 
- 8,55 0,37 8,92 

Витрати на оплату праці 

працівнику на 1 тварину, 

грн. 

1,37 

Економічна ефективність, 

грн. 
- 35,1 24,3 145,8 

Економічна ефективність 

на гривню витрат, грн. 
- 2,54 12,97 13,17 

 

 

Використання самого лише гідрогумату, без усунення дефіциту 

мікроелементів має низьку з точки зору окупності витрат ефективність.  

Проведені розрахунки підтверджують високу економічну ефективність 

згодовування гідрогумату разом з дефіцитними мінеральними речовинами і 

молодняку великої рогатої худоби (табл. 3.29). 
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Таблиця 3.29. 

Економічна ефективність застосування гідрогумату, мікроелементів та 

гідрогумату сумісно з мікроелементами телятам 

Показники 

Групи 

Контрольна 

(n=10) 

1-а дослідна 

ОР+ГГ 

(n=8) 

2-а дослідна 

ОР+МЕ 

(n=8) 

3-я дослідна 

ОР+МЕ+ГГ 

(n=10) 

Вартість 1 кг живої маси, 

грн 
8,5  

Середньодобовий 

приріст, г/добу 
691,1 756,9 729,6 810,2 

Попереджений збиток за 

60 діб вирощування, грн. 
- 33,56 19,64 60,741 

Витрати препаратів на 1 

тварину, грн. 
- 1,85 0,053 1,91  

Витрати на оплату праці 

працівнику на 1 тварину, 

грн. 

2,73 

Економічна ефективність, 

грн. 
- 28,98 16,85 56,1 

Економічна ефективність 

на гривню витрат, грн. 
- 6,05 6,33 12,09 

 

Проведені розрахунки вказують на майже однакову окупність на 1 грн 

витрат при застосуванні мінеральних добавок і окремо гідрогумату. Їх 

поєднання підвищує економічну ефективність майже в 2 рази. 

Під час проведення господарського експерименту на більшому 

поголів’ї тварин у виробничих умовах показники економічної ефективності 

сумісного застосування гідрогумату та мінеральних добавок виявилися дещо 

нижчими, склавши при їх використані коровам під час лактації 9,76 грн, а 

молодняку – 10,6 грн на 1 грн витрат (табл. 3.30). Напевно, це може бути 

пояснене впливом факторів навколишнього середовища у виробничих 

умовах, що призвело до зниження показників продуктивності тварин. 
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Таблиця 3.30. 

Економічна ефективність сумісного застосування гідрогумату та 

мікроелементів в умовах господарського експерименту 

Показники 

Групи 

корови під час лактації Телята 

контрольна 

(n=50) 

дослідна 

(n=50) 

контрольна 

(n=50) 

дослідна 

(n=50) 

Термін згодовування 

добавки, діб 
- 30 - 30 

Ціна кг молока, грн. 0,9 - 

Вартість 1 кг живої маси, 

грн. 
- 8,5 

Добовий надій на 1 гол., 

кг 
19,01 21,06 - - 

Попереджений збиток за 

60 діб лактації, грн. 
- 110,7 - - 

Середньодобовий 

приріст, г/добу 
- - 705 796 

Попереджений збиток за 

60 діб вирощування, грн. 
- - - 46,41 

Витрати препаратів на 1 

тварину, грн. 
- 8,92 - 1,27 

Витрати на оплату праці 

працівнику на 1 тварину, 

грн. 

- 1,37 - 2,73 

Економічна ефективність, 

грн. 
- 100,41 - 42,41 

Економічна ефективність 

на гривню витрат, грн. 
- 9,76 - 10,6 

 

 

Отже, сумісне використання гідрогумату та мікроелементів як 

кормової добавки з економічної точки зору є доцільним як в раціонах 

молодняку великої рогатої худоби, так і корів під час лактації. Економічна 

ефективність застосування гідрогумату на фоні ліквідації дефіциту 

мінеральних речовин у виробничих умовах складає відповідно 10,6 і 9,76 грн 

на 1 грн витрат. 
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РОЗДІЛ 4 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Основним завданням сільськогосподарського виробництва є 

підвищення продуктивності тварин. Найбільш ефективним способом його 

вирішення є інтенсивний галузевий розвиток, зокрема, розведення нових 

порід молочної породи, серед яких домінуючою в Україні стає голштинська 

[5]. Однак, висока її продуктивність супроводжується значною інтенсивністю 

обміну речовин і часто межує з виникненням патології, а умови утримання, 

годівля, клімат інколи докорінно різняться від тих, в яких історично 

формувалася ця худоба, що стримує максимальний прояв продуктивних 

якостей. Вивчення рівня інтенсивності та спрямованості фізіолого-

біохімічних процесів у голштинів в умовах центральної степової зони 

України дозволяє, з одного боку, науково обґрунтувати технології їх 

утримання та годівлі, а з іншого – вести ефективний пошук засобів, здатних 

корегувати процеси метаболізму у них. 

Зважаючи на той факт, що енергетичні процеси є основою існування 

тварин, їх адаптації та продуктивності, а в літературі відсутні дані щодо 

показників газоенергетичного обміну в голштинських корів під час лактації в 

степовій зоні України, ми вивчили їх і порівняли з такими у аборигенних 

порід. Як показали дослідження, інтенсивність енергетичних процесів у корів 

червоної степової породи є нижчою (6,2 кДж/хв/кг) [33] порівняно із 

відзначеними нами рівнем енерговитрат (7,52 кДж/хв/кг). Також вищою була 

теплопродукція у голштинських корів і відносно корів сірої української 

породи (5,15 кДж/хв/кг) [136]. На нашу думку, причиною цього є висока 

молочна продуктивність піддослідних тварин, рівень якої завдає прямого 

впливу на енергетичні витрати організму [132, 145]. 

Нас цікавило питання забезпечення кращої адаптації завезеної 

голштинської худоби до умов степової зони України, для чого вирішили 
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використовувати біологічно активні речовини, зокрема, похідне гумусових 

речовин – гідрогумат, та мікроелементи, здатні збільшувати норму адаптації– 

кобальт, мідь та йод. 

Окреме згодовування мінеральних добавок обумовило незначне 

зростання показників газоенергетичного обміну, найбільш виражене за дії 

хлориду кобальту. Їх же поєднання призвело до вираженішого зростання як 

рівня легеневої вентиляції, так і теплопродукції. Отримані нами дані щодо дії 

окремих мінеральних речовин їх сумішей узгоджуються з результатами 

досліджень Є.М. Колтуна [67, 68] та інших дослідників. Вважаємо, що 

причиною цього є зміна активності клітинного та тканинного дихання за 

впливу мікроелементів. Зокрема, йод стимулює синтез гормонів 

щитоподібної залози – Т3 і Т4 і в такий спосіб проявляє як короткочасний 

ефект, за рахунок роз’єднання окиснення та фосфорилювання [265], так і 

тривалий, шляхом стимулювання функції мітохондрій [142]. Мідь надходить 

до тканин і стимулює активність цитохромів у дихальному ланцюзі [125]. В 

той же час кобальт сприяє синтезу вітаміну В12, а відтак – гемопоезу, та 

стимулює розвиток пропіоновокислої мікрофлори рубця [234]. За цих умов, 

як свідчать дані окремих авторів [70], підвищується не лише утворення 

пропіонату, але й загальної кількості ЛЖК, зростає їх енергетична віддача. 

Показники газоенергетичного обміну в наших дослідженнях у корів в 

різних дослідах були вищими на початку стійлового періоду, що пояснюється 

тривалою відсутністю моціону, а також інсоляції, які посилюють енергетичні 

процеси [132, 136]. До того ж, у процесі зберігання знижується якість кормів, 

вміст у них вітамінів та інших біологічно активних речовин, що спричинює 

зниження активності окисно-відновних процесів. У різних дослідах 

спрямованість сумісної дії мінеральних добавок та гідрогумату зберігалася. 

Нашими дослідженнями на голштинській худобі в умовах Степу 

України доведено, що мідь, кобальт та йод є дефіцитними мікроелементами. 

Їх застосування призвело до вірогідного зростання кисневої ємності крові. Як 

вказують різні дослідники, ці мінеральні речовини впливають на процеси 
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дозрівання еритроцитів з одного боку [7] та включення заліза до структури 

гема – з іншого [18]. Відзначене збільшення вмісту гемоглобіну в крові 

тварин за дії йодиду калію ми схильні пов’язувати із посиленням гемопоезу в 

червоному кістковому мозку та стимуляцією гемоглобіноутворення при 

підвищеній потребі тканин у кисні на тлі посиленого основного обміну.  

Згодовування гідрогумату обумовлює вищий (на 10%, Р<0,05) рівень 

теплопродукції у дослідних корів. Аналогічні результати щодо дії цього 

препарату на енергетичний обмін сухостійних корів наводять В.Г. Грибан зі 

співав. [47], Д.М. Масюк [93] та інші дослідники. На нашу думку, подібні 

зміни варто розцінювати як результат безпосереднього впливу гумінових 

речовин на процеси спряження окиснення та фосфорилювання [352], 

оскільки вони проявляють донорно-акцепторні властивості [29], що підвищує 

ефективність дихання. До того ж, як показують наші дослідження та 

літературні дані, препарати гумусової природи стимулюють гемопоез [33, 54, 

93 та ін.], що підвищує дихальну функцію крові. Останнє підтверджується і 

нашими дослідженнями. Зростання кисневої ємності крові посилює рівень 

оксигенації крові та рефлекторним шляхом призводить до урідження 

дихання, підвищуючи ефективність дихальної функції тварин. Таке 

припущення підтверджується подібними змінами процесів зовнішнього 

дихання, відзначеними іншими дослідниками за впливу гумінових препаратів 

[33, 47, 54].  

Поєднане використання коровам мікроелементів у складі суміші 

виявило вищу її ефективність стосовно стимуляції еритропоезу та дихальної 

функції крові. Наші дані щодо стимуляції еритроцитопоезу та позитивного 

впливу мінеральних добавок на вміст гемоглобіну в крові узгоджуються з 

результатами досліджень багатьох авторів [41, 94, 101 та ін.]. Загалом же, 

кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну в корів, що знаходився на нижній 

межі величин фізіологічної норми, зріс до середніх їх значень. 

Аналізуючи показники білково-азотового обміну в голштинських 

корів, отримані нами, варто відзначити достатньо низький вміст загального 
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білка в сироватці їх крові, порівняно з даними, що наводяться іншими 

авторами для тварин цієї породи [1, 72], а також інших порід в степовій зоні 

[66]. Білковий коефіцієнт за цих умов знаходився в межах величин 

фізіологічної норми [14]. Вважаємо, що ці розбіжності пов’язані з різними 

сезонами року, в які проводилися дослідження, та фізіологічним станом, які 

завдають певного впливу на процеси обміну речовин взагалі та білковий 

метаболізм зокрема [52, 141]. Іншою причиною може бути висока молочна 

продуктивність корів та велика віддача білків із молоком.  

Результати наших досліджень свідчать, що йодвмісна і, особливо, 

кобальтвмісна добавки обумовлюють збільшення вмісту альбумінів та 

призводять до зростання альбумін-глобулінового співвідношення без змін 

концентрації з боку загального білка, тоді як за впливу сірчанокислої міді 

вміст останнього зростає на 8,4% (Р<0,01), при чому відбувається це за 

рахунок глобулінових його фракцій, а білковий коефіцієнт – зменшується. 

Р.Й. Кравців [70] також відзначав зростання вмісту альбумінів у сироватці 

крові великої рогатої худоби за дії кобальту та йоду. Вважаємо, опираючись 

на літературні дані, що кобальт сприяє синтезу глюкози із пропіонату. Це, в 

свою чергу, обумовлює інкрецію підшлунковою залозою інсуліну, що і 

сприяє підвищенню інтенсивності анаболічних процесів. Як свідчать 

дослідження [22, 27], цей гормон обумовлює вищий рівень синтезу білків в 

організмі худоби. С.В. Стояновський [132] відзначає, що препарати міді 

призводять до зростання концентрації глобулінів у крові, називаючи цей 

мікроелемент “парасимпатикотонічним”. Хоча в деяких інших дослідженнях 

навпаки, констатується зменшення синтезу глобулінів за впливу міді [41]. 

Очевидно, такі розбіжності пояснюються різним фізіологічним станом та 

біогеохімічними особливостями місцевості. 

Встановлено, що речовинам гумусової природи властивий 

гормоноподібний ефект, оскільки вони підвищують в клітинах рівень 

вторинних месенжерів – ц АМФ [129, 131] та інозитфосфатидів [103]. 

Враховуючи, що вони стимулюють посилення активності клітинних 
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протеїнкіназ, а через них – біосинтез білка, вважаємо, що гідрогумат володіє 

анаболічною дією. Це підтверджують зміни показників обміну білків за його 

впливу: зростає концентрація загального білка сироватки крові, що 

відбувається за рахунок глобулінових фракцій. Аналогічні дані наводять й 

інші автори [93, 163]. Незначне зниження вмісту альбумінів сироватки крові 

пояснюються, на нашу думку, інтенсивнішим їх використанням 

периферичними тканинами організму як пластичного матеріалу.  

Встановлено підвищення вмісту загального білка сироватки крові за 

сумісної дії мікроелементів та їх поєднання з гідрогуматом, вираженіше в 

останньому випадку, що обумовлюється зростанням глобулінової фракції. 

Рівень альбумінів знижується, проте, залишається в межах величин 

фізіологічної норми. Це може бути пояснене інтенсивнішою утилізацією їх з 

крові молочною залозою [8, 158, 159]. До того ж, саме в середині періоду 

лактації високопродуктивні корови, які втратили значну кількість 

міофібрилярних білків в перші місяці лактації [86], починають відновлювати 

їх запас у м’язовій тканині [152]. Вищий вміст β-глобулінів, до складу яких в 

основному входять β-ліпопротеїни та трансферин [14], покращує транспорт 

поживних речовин кров’ю. Дані, отримані В.М. Ракитянським, вказують на 

мобілізацію жиру із жирових депо за комплексної дії гідрогумату та 

мінеральних сполук міді, кобальту і йоду [110]. Вказані зміни за впливу як 

гумінових речовин, так і мікроелементів, супроводжуються зростанням 

рівню неспецифічної резистентності організму за рахунок γ – глобулінів, що 

знаходить підтвердження в літературі [41, 46, 162, 344 та ін.]. 

Рівень компонентів небілкового азоту сироватки крові тварин вказує на 

інтенсивність катаболізму білкових речовин в їх організмі, функціональну 

активність печінки, нирок та використання сечовини мікрофлорою рубця для 

синтезу власних амінокислот [14]. В перших двох дослідах, проведених 

навесні, нами відзначено нижчий відносно величин фізіологічної норми 

рівень сечовини та залишкового азоту сироватки крові при зменшеному Urea 

ratio. Такі зміни ми розцінюємо, враховуючи нормальний вміст креатиніну, 
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як наслідок низького енергетичного забезпечення циклу сечовини в 

гепатоцитах, який має потребу в значних енерговитрат [280], та посиленням 

альтернативних шляхів знешкодження аміаку, зокрема, синтезу глютаміну 

[92]. Згодовування як окремих мікроелементів, так і їх суміші, гідрогумату та 

їх поєднання сприяє зростанню уреагенезу та концентрації залишкового 

азоту в крові, більшому показнику Urea ratio. Сумісне згодовування суміші 

мінеральних добавок та гідрогумату за вищої концентрації сечовини 

обумовлює зниження її вмісту в крові. Подібні дані отримали й інші 

дослідники [4, 70]. Причиною цього може бути посилена гепато-руменальна 

циркуляція азоту, що пояснюється вищими потребами корів у протеїні за дії 

лактогенної добавки, а також перерозподіл енергетичних субстратів, коли в 

біоенергетиці посилюється використання вуглеводів та жирів. Останнім 

може бути пояснене і зростання рівня уреагенезу після застосування згаданих 

речовин, отримане в дослідженнях [93]. 

Підвищення концентрації амінного азоту сироватки крові корів, 

відзначене в наших дослідженнях за впливу міді, кобальту і йоду 

узгоджується з результатами досліджень [116]. Це може бути пояснено 

позитивним впливом цих біоелементів на симбіонтну мікрофлору рубця [70], 

що стимулює синтез нею амінокислот із аміаку рідини рубця, та 

підтверджується нижчим рівнем сечовини в крові [134]. 

Незмінний вміст креатиніну в крові дослідних корів за дії мінеральних 

речовин, їх суміші, гідрогумату та поєднання гумінового препарату з 

полімінеральною добавкою розцінюється нами як відсутність змін 

енергетичного забезпечення процесів м’язового скорочення. Про це свідчать 

і дослідження інших авторів [81, 114, 140]. 

Печінка займає центральне положення в обміні речовин, енергії та є 

ланкою, що пов’язує всі види обміну між собою. Про її функціональний стан 

можна судити за активністю трансаміназ в сироватці крові [14]. Активність 

АлАТ за дії окремих мікроелементів не змінюється, тоді як АсАТ – зростає. 

Наші дані щодо зростання активності АсАТ за впливу міді, кобальту і йоду 
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підтверджують дані, отримані іншими дослідниками [70, 73, 94 та ін.]. 

Відсутність змін з боку АлАТ може пояснюватися меншим її значенням в 

енергетичному і білковому обміні жуйних тварин [14]. Суміш мікроелементів 

також обумовлює вищу активність АсАТ, тоді як за впливу гідрогумату вона, 

навпаки, знижується, а при їх поєднанні – залишається без змін. Ми 

розцінюємо це з точки зору кращого забезпечення як енергетичних, так і 

пластичних процесів, на тлі гепатопротекторної дії гумінових речовин [54, 

104, 129].  

Сумісна дія гідрогумату та мікроелементів не призводить до змін 

активності ГГТ в сироватці крові корів під час лактації, а активність КК – 

зменшує на 23,4 %, що є ознакою поліпшення ефективності окисно-

відновних процесів та інтенсивної регенерації макроергів у м’язах за дії 

гідрогумату та міді [125, 352] та менший рівень гліколітичних процесів у них, 

що обумовлює менший рівень розпаду міофібрилярних білків.  

При поєднанні дії гідрогумату та мінеральних сполук збільшується 

вміст заліза у крові корів на 32,5 %, а рівень цинку зменшується на 31,7 %. 

Ми пояснюємо це зростання рівня заліза ефективнішим його використанням 

у процесах гемопоезу та покращенням його всмоктування за впливу 

гідрогумату. Останнє ми пов’язуємо з вищим рівнем міді в сироватці крові 

дослідних корів, де вона переважно входить до складу церулоплазміну [187], 

який каталізує процеси окиснення Fe
2+

 до Fe
3+

, здатного в складі трансферину 

транспортуватися в органи-депо та червоний кістковий мозок [240]. 

Згодовування комплексу мінеральних речовин та гідрогумату обумовило 

вищі рівні марганцю та кобальту в дослідних корів, що також сприяло 

зростанню інтенсивності окисно-відновних процесів та синтезу гемоглобіну. 

Відзначимо, що за сумісного згодовування мікроелементів та гідрогумату 

вірогідного взаємозв’язку між вмістом міді та цинку у сироватці крові 

виявлено не було (r = – 0,27; Р>0,1). У той же час, у тварин контрольної 

групи коефіцієнт кореляції складав r = – 0,75. (0,1>Р>0,05), що узгоджується 

з даними літератури [10]. Враховуючи те, що транспорт металів змінної 



 124 

валентності (зокрема, заліза, міді та цинку) через базолатеральну мембрану 

ентероциту є енергозалежним процесом, що обумовлює виникнення 

конкурентних взаємовідносин при їх абсорбції з тонкої кишки в кров [307], 

ми припускаємо, що всмоктування цих елементів до організму частково 

відбувалося у складі комплексних сполук, вплив яких характеризується 

подібними змінами [347].  

За дії добавки відзначалося вірогідне зниження вмісту кальцію на 7,3% 

і схильність до зменшення концентрації фосфору. Ми пояснюємо цей факт 

інтенсивним використанням кальцію і фосфору організмом тварин для 

забезпечення високого рівня енергетичного обміну та синтезу молока, надої 

якого були вищими у корів дослідної групи. На зменшення вмісту кальцію 

при зростанні добових надоїв вказують й інші дослідники [78]. 

Добові надої молока за 60 діб досліджень у корів дослідної групи 

вірогідно перевищили такі у контрольних на 10,8 %. Підвищення молочної 

продуктивності за дії мінеральних добавок і гумінових речовин відзначали 

[2, 64, 161 та ін.]. За даними Р.Й. Кравціва зі спів. [72], вірогідні зміни надоїв 

у корів за впливу сульфатів міді, заліза та кобальту спостерігалися лише на 5-

6 міс. лактації, а А.І. Свєженцов [116] вказує, що кобальт в дозі 0,64 мг/кг 

сухої речовини стримував у корів лактацію від спаду, що обумовило вищі 

надої у дослідних тварин. 

Фізико-хімічні характеристики молока в наших дослідженнях суттєвих 

змін не зазнали. Однак, враховуючи вищу молочну продуктивність тварин, 

які отримували гідрогумат і мікроелементи, можна стверджувати про 

більший добовий синтез в їх молочній залозі лактози, білків і жиру. Це й 

обумовлює зменшення в сироватці їх крові рівню альбумінів, а також 

амінокислот і глюкози [37].  

Показники газоенергетичного обміну в телят, отриманих від 

піддослідних корів, з віком знижуються, що співпадає з даними інших 

авторів [25, 33, 87 та ін.], отриманими на різних породах худоби. За цих умов 

величина основних показників, що характеризують загальну біоенергетику 
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організму – споживання кисню та теплопродукція у телят в наших дослідах є 

дещо вищими, ніж такі в голштинських телят, відзначені Р.В. Милостивим 

[96]. Можливо, це пояснюється іншою технологією утримання телят в АТЗТ 

“Агро-Союз”, тоді як в наших дослідженнях телята утримувалися в 

традиційних для степової зони умовах. У той же час, теплопродукція у телят 

в наших дослідах була вищою, ніж у червоно-степових телят в нашій зоні 

[21], але нижчою, ніж у їх ровесників сірої української породи [137], що 

пояснюється породними особливостями розвитку та їх різною продуктивною 

спрямованістю [33]. 

За впливу всіх застосованих мінеральних речовин у телят відзначається 

зростання легеневої вентиляції, споживання кисню і теплопродукції. 

Найбільш виражені ці показники за умови використання хлористого 

кобальту. Останнє пояснюється визначною роллю цього мікроелементу в 

енергетичному обміні жуйних, оскільки він входить до складу метилмалоніл 

СоА мутази – одного з ключових ензимів глюконеогенезу (з пропіонату) 

[165, 169]. Всі ж досліджені мікронутрієнти мають енергостимулюючий 

ефект на організм телят, що показано й іншими дослідниками на жуйних 

тваринах [23, 80, 132 та ін.]. Вираженішу дію щодо стимулювання легеневого 

дихання, окисних процесів у тканинах та загальних енерговитрат організму 

завдають суміш мінеральних речовин та її комплексний вплив разом із 

гідрогуматом.  

З віком у телят зростає відносне виділення вуглекислого газу та 

дихальний коефіцієнт, що співпадає з літературними даними [33, 87, 132 та 

ін.]. На нашу думку, це пояснюється становленням травлення у рубці та 

зростаючою роллю летких жирних кислот в енергетичному обміні. В той же 

час, застосування кобальту підвищує дихальний коефіцієнт, що, очевидно, є 

наслідком стимулювання пропіоновокислої мікрофлори та вищого рівню 

продукції пропіонату, який, як відомо, є одним із основних субстратів 

глюконеогенезу [169, 320]. Це сприяє більшому утворенню та використанню 

глюкози в енергетичних процесах. Зростання дихального коефіцієнту 
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відзначене нами також і при використанні суміші мікроелементів та її 

поєднанні з гідрогуматом, яке, очевидно, відбувається з тих же причин. 

Йодистий калій, навпаки, спричинює незначне зниження респіраторного 

коефіцієнту. Цей факт ми розцінюємо як наслідок посиленого ліполізу за 

впливу тиреоїдних гормонів та зниження рівню окисного фосфорилювання, 

на що вказують роботи [142, 265].  

Як показали наші дослідження, у телят голштинської породи в процесі 

росту і розвитку кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну в крові 

зменшується, що свідчить про зростання адаптивних можливостей тварин та 

зменшенням співвідношення між кількістю крові та масою тіла. Цей факт 

узгоджується з літературними даними [30, 95]. Мінеральні речовини, 

особливо кобальт і мідь, стимулюють гемопоез. Наші дані узгоджуються з 

результатами, отриманими іншими авторами при вивченні фізіологічної ролі 

цих мікроелементів [18, 94, 101 та ін.]. Подібний ефект мало і згодовування 

телятам гідрогумату. Аналогічні результати було отримано при застосуванні 

гумінових препаратів на худобі [33, 47, 162 та ін.], свиням [153], птиці [139]. 

Сумісна дія мікроелементів та гідрогумату призвела до вираженішого 

стимулювання еритропоезу, очевидно, внаслідок покращення процесів 

обміну речовин у червоному кістковому мозку та печінці, про що свідчить 

активність амінотрансфераз.  

З віком у телят зростає концентрація загального білка сироватки крові, 

що знаходить підтвердження в роботах інших дослідників [87, 94, 95 та ін.]. 

Це здійснюється за рахунок глобулінів при сталій концентрації альбумінів. 

Препарати міді та йоду не призвели в телят до змін стану білків сироватки. 

Аналогічні дані відзначено нами і при окремому використанні гідрогумату та 

суміші мікроелементів. Водночас, дослідниками зазначається як збільшення 

[70, 73, 75 та ін.], так і зменшення [94] вмісту альбумінів у сироватці крові 

молодняку худоби за дії мінеральних добавок. Такі відмінності пояснюються, 

швидше за все, різним вмістом окремих мікроелементів та впливом факторів 

середовища. Кобальт же обумовив вищий вміст альбумінів в крові, що є 
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наслідком посиленого їх синтезу в печінці та опосередковується через зміни 

травлення у рубці, про що свідчать дослідження на ягнятах [166]. Сумісна ж 

дія гідрогумату та мінеральних елементів, навпаки, призвела до меншого 

рівня альбумінів у сироватці крові. Подібні зміни встановлені В.О. Чумаком 

[153] при згодовуванні гідрогумату поросятам. Напевно, це є наслідком їх 

інтенсивного використання периферичними тканинами для росту і розвитку, 

зокрема, передшлунками [141]. За цих умов зріс рівень глобулінів за рахунок 

β- і γ- їх фракцій. Це свідчить про індукуючий вплив поєднаного 

застосування гідрогумату та мікроелементів на механізми неспецифічної 

резистентності та транспортну функцію крові.  

Дані, які ми отримали, вказують на збільшення з віком вмісту 

залишкового азоту та сечовини в крові телят, що узгоджується з 

літературними даними [30]. Застосування мінеральних добавок призвело до 

зменшення концентрації цих речовин, що ми пояснюємо значною ретенцією 

азоту тканинами організму. Найбільш вираженим це є за дії кобальту, і 

характеризується зменшенням Urea ratio, яке, очевидно, відбувається через 

посилену гепаторуменальну циркуляцію сечовини. Подібні зміни мають 

місце і при застосуванні гідрогумату, мінеральної суміші та їх поєднання, 

вираженіші в останньому випадку. За цих умов Urea ratio зменшується лише 

за сумісної дії мікроелементів та гумінових речовин. 

Зростання з віком азоту вільних амінокислот в сироватці крові телят 

узгоджується з даними літератури [30] і посилюється за дії міді та йоду, що, 

на нашу думку, є наслідком зростання активності мікроорганізмів рубця [11, 

70]. Кобальтвмісна добавка, суміш мікроелементів, гідрогумат і їх поєднання 

сприяють кращому використанню вільних амінокислот в білоксинтезуючих 

процесах у м’язовій тканині, що супроводжується вищими добовими 

приростами тварин [141]. За цих умов зростає роль креатинфосфату у її 

біоенергетиці, а це обумовлює зростання рівня креатиніну в сироватці крові 

телят, що узгоджується з літературними даними [30]. І якщо окремо 

мінеральні добавки, їх суміш та гідрогумат не обумовлюють вірогідних змін 
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концентрації креатиніну в сироватці крові, то за їх сумісного впливу рівень 

цього компоненту залишкового азоту знижується. Це може вказувати на 

зміни енергозабезпечення процесів обміну речовин у м’язовій тканині 

молодняку. Це підтверджується незмінною активністю креатинкінази в 

сироватці крові телят, що свідчить про посилення процесів окисного 

фосфорилювання. 

Активність трансаміназ сироватки крові з віком у телят зростає як для 

АлАТ, так і для АсАТ (на 58,3 і 23,7% відповідно) із 40-60-денного віку до 

2,5-3 місячного. Подібні результати отримали й інші дослідники [95]. Ми 

вважаємо, що причиною цього є перехід тварин на нові корми і становлення 

травлення у рубці та зростання ролі амінокислот в біоенергетичних процесах 

і глюконеогенезі, адже вони є попередниками понад 30% глюкози організму 

дорослих жуйних [339].  

За впливу мікроелементів та гідрогумату активність ферментів 

переамінування знижується, що, на нашу думку, є наслідком кращого 

забезпечення енергетичними субстратами окисних процесів у тканинах. 

Суміш мінеральних речовин, гідрогумат і їх поєднання виявляють такий же 

ефект на активність трансаміназ сироватки крові, що і їх окрема дія. Ми 

схильні пов’язувати це із більшим рівнем засвоєння азоту кормів в 

анаболічних процесах і зменшенням ролі амінокислот в енергетиці організму. 

Одночасне зростання активності ГГТ, що не виходить за межі величин 

фізіологічної норми, може свідчити про посилення транспорту амінокислот 

через мембрану гепатоцитів.  

З віком нами відзначено незначне зростання в сироватці крові міді, 

кобальту і заліза, а також зменшення – марганцю та цинку, що пояснюється 

переважанням механізмів травлення у рубці в телят у 2,5-3 місячному віці 

порівняно з 40-60-денними, зокрема, значною роллю цих мікроелементів у 

метаболізмі нутрієнтів у слизовій оболонці рубця, де їх вміст досягає високих 

значень [57]. Сумісне згодовування мінеральних добавок та гідрогумату 

обумовило зростання концентрацій заліза, кобальту та міді у порівнянні з 
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контролем, а вміст цинку та марганцю суттєвих змін не зазнав. Подібні 

результати є наслідком кращого засвоєння цих елементів живлення з кормів 

та їх одночасним надходженням у складі комплексної добавки.   

Ріст та розвиток телят обумовлює незначне зниження в сироватці їх 

крові кальцію та фосфору. В той же час, за одночасної дії гідрогумату та 

мікроелементів відзначено зростання вмісту неорганічного фосфору, що, на 

нашу думку, в першу чергу пояснюється посиленням енергетичних процесів, 

супроводжується збільшенням теплопродукції та співпадає з даними, що 

наводить С.В. Стояновський [133].  

Опираючись на результати досліджень, ми вважаємо за доцільне 

рекомендувати впровадження у практику молочного скотарства для корекції 

метаболічних процесів та стимулювання продуктивності як корів під час 

лактації, так і ростучого молодняку використання як кормової добавки 

гідрогумату з одночасним поповненням раціонів тварин за дефіцитними 

мікроелементами. 

Наші дослідження показали, що застосоване нами поєднання має 

високу економічну ефективність. Використання комплексної добавки при 

цьому з економічної точки зору має майже однакову ефективність як в 

раціонах телят, так і дійних корів (економічна ефективність на 1 грн. витрат 

склала відповідно 10,60 і 9,76 грн.). 

Загалом, отримані нами дані розширюють відомості про фізіолого-

біохімічний статус голштинських корів під час лактації та телят в період 

становлення травлення у рубці в умовах Степу України, а також його 

корекцію шляхом додавання до раціонів препаратів гумусової природи та 

енергостимулюючих мікроелементів (міді, кобальту, йоду). 

Одержані нами дані мають як теоретичне, так і практичне значення. 

Вони свідчать про те, що в умовах Степу України для ефективнішого 

використання генетичного потенціалу голштинської худоби слід 

застосовувати мінеральні речовини у комбінації з гідрогуматом як 

хелатоутворюючою сполукою. Результати досліджень підтверджують і 
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розширюють окремі положення щодо механізмів дії препаратів гумусової 

природи та мікроелементів, як кожного зокрема, так і в комбінаціях.  
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ВИСНОВКИ 

1. У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення вирішення 

наукового завдання, що полягає у визначенні особливостей 

газоенергетичного і білково-мінерального обмінів у високопродуктивних 

корів голштинської породи під час лактації та народжених від них телят в 

умовах Степу України для обґрунтування питань сумісного застосування 

гідрогумату і мікроелементів (міді, кобальту та йоду) з метою підвищення 

природної резистентності та продуктивності цих тварин. 

2. Застосування мікроелементів як кормової добавки в дозах, які 

нормалізують мінеральне живлення корів під час лактації, призводило до 

зростання показників газоенергетичного і білкового обмінів, а саме:  

– кобальт стимулював споживання кисню (на 6,5 %), збільшував 

теплопродукцію (на 5,7 %), підвищував кисневу ємність крові (на 13,9 %) 

та вміст альбумінів сироватки крові (на 5,5 %);  

– мідь сприяла зростанню концентрації загального білка (на 8,4 %), 

глобулінів (на 18,2 %) та сечовини (на 40,3 %).  

3. Згодовування гідрогумату з одночасним збагаченням раціону міддю, 

кобальтом і йодом сприяло посиленню обміну енергії (споживання кисню 

зросло на 14,2 %, теплопродукція – на 11,1 %), покращенню гемопоезу 

(кількість еритроцитів збільшилася на 17%, вміст гемоглобіну – на 16,9 %), 

позитивно відобразилось на білковому обміні: концентрація білка в сироватці 

крові підвищилася на 10,2 % за рахунок β- і γ-глобулінів, на 18,3 % зріс уміст 

сечовини.  

4. Сумісне застосування гідрогумату та солей міді, кобальту та йоду 

позитивно відобразилось на мінеральному складі крові корів під час лактації: 

зросла концентрація заліза (на 32,5%) і міді (на 19 %) та знизився вміст цинку 

на 31,7 %.  

5. Застосування мікроелементів як кормової добавки телятам 1,5 – 3-

місячного віку, як і у дорослої худоби, впливало на інтенсивність 

газоенергетичного і білкового обмінів:  
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–  усунення дефіциту кобальту в раціонах телят підвищувало 

теплопродукцію (на 7,1 %), кількість еритроцитів (на 8,3 %), рівень 

альбумінів в сироватці крові (на 6,5 %), знижувало вміст сечовини (на 

32,9%) і активність аланінової та аспарагінової трансаамінази (відповідно 

на 50,8 і 26,5%); 

–  корекція недостатності міді обумовлювала подібні, проте менш 

виражені зміни: теплопродукція зростала на 5,3 %, киснева ємність на 

4,8%, вміст сечовини зменшувався на 10,5 %, активність аланін- та 

аспартат-амінотрансферази – на 29,6% і 16,6 %. 

6. Збагачення раціону телят 1,5 – 3-місячного віку міддю, кобальтом і 

йодом сукупно з гідрогуматом стимулювало енергетичний обмін 

(споживання кисню зростало на 13,8 %, теплопродукція – на 14,2 %), 

посилювало еритропоез (кількість еритроцитів підвищилася 12,5 %, а вміст 

гемоглобіну – на 22,5 %), позитивно впливало на обмін білків і сполук азоту: 

зріс уміст глобулінів на 23,6% за рахунок γ- і β-фракцій, знизилася 

концентрація альбумінів (на 15 %), рівень сечовини (на 22 %) та креатиніну 

(на 17,2%), а також активність аланінової (на 19,4 %) і аспарагінової 

трансамінази (на 12,1 %).  

7. Збагачення раціонів телят мінеральними сполуками міді, кобальту і 

йоду сукупно з гідрогуматом викликало позитивні зміни у мінеральному 

складі крові: концентрація заліза підвищувалася на 35,6%, кобальту – на 

18,7%, міді – на 18,1% і неорганічного фосфору – на 9,1 %.  

8. Застосування гідрогумату разом з мікроелементами сприяло активізації 

процесів метаболізму в організмі телят і корів, що проявлялося підвищенням 

інтенсивності росту молодняку і надоїв молока у корів. Середньодобові 

прирости маси тіла у телят були вищими на 13,0 %, а добові надої молока – 

на 10,9 %. 

9. Вміст жиру, білка і лактози у молоці корів, яким згодовували 

гідрогумат і мікроелементи, не змінювався, а концентрація марганцю і 

кобальту зростала відповідно на 27,4 % і 26,9 %. При цьому, молоко за 
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своїми фізико-хімічними характеристиками відповідало вимогам чинних 

стандартів України. 

10. Сумісне використання гідрогумату і мікроелементів (міді, кобальту і 

йоду) було економічно доцільнішим, порівняно з окремим застосуванням як 

мікроелементів, так і гідрогумату, а окупність витрат на 1 гривню складала 

9,76 і 10,6 гривні при їх застосуванні коровам під час лактації і телятам 

відповідно. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Для забезпечення належного рівня адаптивних можливостей 

голштинської худоби та підвищення її продуктивності в умовах 

центральної степової зони України рекомендуємо: 

– вводити до раціонів корів під час лактації і телят 1,5-3-місячного 

віку (на 1 кг маси тіла): сульфат міді – 0,4 мг; хлорид кобальту – 0,05 мг і 

йодид калію – 0,01 мг;  

– застосовувати на тлі корекції дефіциту міді, кобальту і йоду 

гідрогумат у дозі 50 мг/кг маси тіла протягом 30 діб з інтервалом 30 діб. 

2. Одержані результати досліджень використовувати в навчальних 

програмах для студентів вищих навчальних закладів ветеринарного та 

біологічного профілю з курсу „Фізіологія тварин”, “Клінічна біохімія” та 

“Внутрішні хвороби тварин”.  
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